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RESUMO 

Introdução: Desde 1986 a Saúde Bucal como parte da saúde geral garantiu o 
princípio da Integralidade nos serviços de saúde. Com a consolidação da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e a inserção de equipes de saúde bucal (ESB) nessa 
estratégia, as ESB são consideradas a principal porta de entrada da atenção à 
saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS). Através da análise dos indicadores 
de saúde e socioeconômicos e do planejamento, as ESB ofertam procedimentos 
odontológicos básicos, aproximando da Saúde Bucal as ações de prevenção e 
promoção definidas pela Estratégia Saúde da Família (ESF). Objetivo: Este trabalho 
se propôs a investigar os conhecimentos e práticas sobre Vigilância em Saúde 
Bucal, identificar seus riscos à saúde bucal, o planejamento de suas ações e as 
dificuldades encontradas. Desenho Metodológico: Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. Para a coleta de dados 
primários a pesquisa utilizou como fonte de coleta os profissionais das equipes 
Saúde Bucal que atuam nas unidades de Estratégia Saúde da Família da AP 1.0 e o 
coordenador de saúde bucal do município no momento da pesquisa. O instrumento 
de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. Os dados colhidos sofreram 
tratamento a partir da técnica análise de conteúdo. Resultados: O conhecimento e 
habilidades dos cirurgiões dentistas sobre vigilância em saúde bucal e sua 
articulação com o planejamento das ações não se mostraram consistentes, 
podendo-se inferir que estes profissionais não se utilizaram de análise dos fatores 
de risco para subsidiar o planejamento, o que demonstra uma formação com pouca 
ou nenhuma abordagem sobre Vigilância em Saúde Bucal. A pesquisa mostrou que 
há dificuldades para o planejamento em equipe, devido não só ao pouco domínio do 
tema como também ao grande número de profissionais para articular e que não 
dialogam de forma suficiente com a interdisciplinaridade. A este fato acrescente-se a 
extensão dos territórios e uma população muito grande a ser assistida, o que 
dificulta a análise dos determinantes do território. Um ponto forte a ser considerado é 
a realização de ações intersetoriais pelas equipes de Saúde Bucal de promoção e 
educação em saúde mesmo nos territórios que apresentam situação de violência 
considerável. Considerações: As fragilidades de formação e a desproporção entre 
equipes de saúde da família e equipes de saúde bucal são fatores a serem 
destacados. Nesse sentido, o investimento da gestão local em saúde na educação 
permanente permitiria que as equipes executassem suas ações próximas ao 
idealizado pelas políticas de vigilância.  

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal, Vigilância 

em Saúde Bucal. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Since 1986 Oral Health as part of general health has guaranteed the 
principle of Integrality in health services. With the consolidation of the Family Health 
Strategy (ESF) and the insertion of oral health teams (ESB) in this strategy, GBS are 
considered the main entry point for oral health care in the Unified Health System 
(SUS). Through the analysis of health and socioeconomic indicators and planning, 
ESB offer basic dental procedures, approaching Oral Health the prevention and 
promotion actions defined by the Family Health Strategy (ESF). Objective: This study 
aims to investigate the knowledge and practices on Oral Health Surveillance, identify 
its oral health risks, the planning of its actions and the difficulties encountered. 
Methodological Design: This is a qualitative research, exploratory and descriptive. 
For the collection of primary data the research used as a collection source the 
professionals of the Oral Health teams that work in the Family Health Strategy units 
of AP 1.0 and the oral health coordinator of the municipality at the time of the 
research. The instrument of data collection was the semistructured interview. The 
data collected were treated using the technique of content analysis. Results: The 
knowledge and skills of dental surgeons on oral health surveillance and their 
articulation with the planning of actions were not consistent, and it can be inferred 
that these professionals did not use risk factor analysis to subsidize planning. 
demonstrates training with little or no approach to Oral Health Surveillance. The 
research showed that there are difficulties for team planning, due not only to the little 
mastery of the subject but also to the large number of professionals to articulate and 
that do not sufficiently dialogue with interdisciplinarity. To this fact is added the 
extension of the territories and a very large population to be assisted, which makes it 
difficult to analyze the determinants of the territory. A strong point to be considered is 
the implementation of intersectoral actions by the Oral Health teams of health 
promotion and education even in territories that present a situation of considerable 
violence. Considerations: The weaknesses of training and the disproportion between 
family health teams and oral health teams are factors to be highlighted. In this sense, 
the investment of the local health management in the permanent education would 
allow the teams to execute their actions close to the idealized by the policies of 
surveillance. 
 
 
Keywords: Family Health Strategy, Oral Health Teams, Oral Health Surveillance. 
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1 Introdução 

O marco legal que propõe a reformulação no sistema de saúde no Brasil se 

apresenta inscrito na Constituição Federal de 1988 nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). A saúde, a partir desta data, se consagra como 

direito de cidadania. 

Cabe assinalar que em 1986, a Primeira Conferência Nacional de Saúde 

Bucal, em Brasília, ao consagrar o conceito de Saúde Bucal como parte da saúde 

geral garantiu o princípio da Integralidade nos serviços de saúde, tendo em vista que 

este princípio constitucional deve ser entendido como um conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. (BRASIL, 

1990)  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é operacionalizada abordando a saúde 

populacional através de dois enfoques: como método para refundar a forma atual de 

prestação dos serviços de saúde e reorganizar a atenção, focando não apenas na 

assistência à doença, mas, sobretudo, em intervir nos fatores de risco e em 

promover a qualidade de vida. (DITTERICH, 2009) 

No ano de 2001 a Saúde Bucal foi inserida na Estratégia Saúde da Família, 

através da regulamentação da Portaria Nº 1444/GM de 28/12/2000pela Portaria nº 

267 de 06/03/2001 que estabeleceu incentivo financeiro para a reorganização da 

atenção à saúde bucal prestada nos municípios por meio da Estratégia Saúde da 

Família, considerada importante para consolidação do Sistema Único de Saúde. 

Essas portarias objetivavam a necessidade de ampliação do acesso da 

população brasileira às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

bucal; a necessidade de melhorar os índices epidemiológicos da saúde bucal da 

população e a necessidade de incentivar a reorganização da saúde bucal na 

atenção básica, criando incentivos para as ações voltadas para a reorganização do 

modelo de atenção. 

Lançada pelo Ministério da Saúde em 17 de março de 2004, a Política 

Nacional de Saúde Bucal - Programa Brasil Sorridente - visou complementar as 

políticas anteriores, ampliando o acesso ao tratamento odontológico na atenção 

primária e secundária à saúde e à melhoria das condições de saúde bucal 
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(determinantes sociais) no Brasil pela ampliação da cobertura de água fluoretada de 

abastecimento e por ações intersetoriais/interministeriais.  

As equipes de saúde bucal (ESB) são a principal porta de entrada a atenção 

à saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), ofertando procedimentos 

odontológicos básicos e aproximando da SB as ações de prevenção e promoção da 

saúde definida pela Estratégia Saúde da Família (ESF). Estas equipes passaram a 

ter como referência para atenção especializada os Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD). 

(LIMA JÚNIOR, 2016) 

Em relação às condições de Saúde Bucal no Brasil a Saúde Bucal, que é 

parte integrante da saúde geral do cidadão, pode-se afirmar que a partir, 

principalmente, do estudo de base populacional amostral de Saúde Bucal em 2003 

(SB 2003), elas foram reconhecidas como problemas de saúde pública, devido a 

prevalência, gravidade, impacto individual e comunitário, que exigem custos 

elevados e efetivos métodos de prevenção e tratamento. 

A leitura dos dados abaixo nos permite afirmar que o aumento do PSF foi 

importante para a expansão da saúde bucal no SUS: em agosto de 2011 estavam 

implantadas em 5.284 municípios brasileiros 32.079 equipes de PSF que cobriam, 

nominalmente, aproximadamente 110 milhões de brasileiros, mais da metade da 

população; 248.521 agentes comunitários de saúde operavam em 5.391 municípios; 

e 21.038 equipes de saúde bucal atuando em 4.847 municípios,demonstrando uma 

expansão significativa que ocorreu no curto espaço de tempo de quinze anos, 

pequeno para uma política de saúde pública com essa dimensão. (MENDES, 2012).  

Antunes et al (2016) afirmam que a doença cárie não tratada é considerada a 

condição de saúde mais prevalente no mundo e a doença periodontal a sexta. No 

Brasil, entre os três motivos mais importantes para demanda, a saúde bucal é um 

deles. Desta forma, as doenças da cavidade bucal, vistas sob o aspecto 

epidemiológico, ainda prevalece nas ações em saúde bucal, um forte viés curativista 

e mutilador. 

Na conjuntura global de saúde existe uma grande força que impacta os 

sistemas e serviços de saúde de diversos países, devido à transição epidemiológica, 

nutricional e demográfica, traduzida como tripla carga de doenças, que pode ser 

entendida como o convívio das doenças transmissíveis, as condições crônicas não 

transmissíveis e mais as causas externas. Então, para responder a este cenário a 
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saúde bucal tem discutido propostas novas em busca da construção de uma 

abordagem multicomponente, proveniente do conceito de determinantes sociais no 

processo saúde-doença, corresponsáveis pelas iniquidades em saúde. (MOYSES et 

al, 2013) 

É dessa forma que a vigilância em saúde bucal contempla a integralidade, 

sendo que sua utilização se faz muito importante, pois incorpora fatores da vigilância 

em saúde, que é a base operacional das equipes de saúde da família. A 

incorporação do olhar ampliado em saúde está intimamente relacionada à proposta 

de reorganização da atenção básica e mudança do modelo até então hegemônico, 

contribuindo, dessa maneira, para diminuição das iniquidades em saúde bucal. 

Deve-se registrar que essa reorientação se fez mais necessária quando teve 

a incorporação das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família, o que 

representou a possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem 

construídas para atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de atenção 

primária. (OPAS, 2006) 

Antunes & Narvai (2010) apontam que na última década duas intervenções 

em saúde bucal tiveram grande importância e foram amplamente expandidas em 

todos os territórios nacionais, com base no princípio da universalização das ações e 

serviços de saúde, incluindo os de saúde bucal: a fluoretação das águas e o 

atendimento odontológico na rede SUS, assim superando o modelo restrito que 

previa somente a assistência materno-infantil e em escolares. 

A fluoretação das águas de abastecimento público e procedimentos coletivos 

foram bastante difundidos nas últimas décadas, tendo seu principal objetivo, a 

redução significativa da doença cárie, alcançada através de programas de controle 

entre crianças e adolescentes, pois as políticas souberam associar medidas 

individuais e coletivas. Porém, as medidas persistiram nessa ótica a fim de sanar as 

doenças bucais mais prevalentes, a cárie e a doença periodontal. Assim, pouca 

importância era dada as doenças menos prevalentes, ou as subjetividades que as 

condições de adoecimento produzem e tampouco eram consideradas como fonte de 

informação para organização do serviço. (PIRES, 2015) 

Nesse sentido podemos identificar na PNSB de 2004, que a mesma já 

pressupunha reformulações no modelo de atenção à saúde bucal, destacando: (a) 

“utilizar a Epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o 

planejamento” através de indicadores adequados, de registros fáceis, confiáveis e 
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contínuos; e (b) “centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas 

contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do 

processo saúde doença”. (BRASIL, 2004) 

Dessa maneira, deve-se registrar que monitorar as desigualdades representa 

uma tarefa importante para a saúde pública, no que tange ao campo das práticas 

conhecida como vigilância em saúde. Os autores também afirmam que fatores de 

risco e de proteção podem recair de maneira desigual nas diferentes camadas 

sociais com efeitos danosos, atingindo a população e aumentando a desigualdade 

em saúde. Assim, faz-se necessário uma avaliação das políticas de saúde tanto 

pelos seus efeitos globais na saúde pública quanto pelos resultados de suas 

intervenções frente a situação de desigualdade em saúde. (ANTUNES & NARVAI, 

2010) 

Assim, considerando que a saúde está entre as primeiras queixas da 

população, compete a Vigilância em Saúde, segundo o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), observar as condições de vida e saúde da população, com o propósito de 

organizar, planejar e executaras intervenções a serem realizadas. (BRASIL, 2017) 

De acordo com Goes, (2014) muitos autores têm discutido sobre a atuação e 

prática dos profissionais de saúde bucal nos serviços públicos de saúde e existe 

uma concordância que estas ações devem estar norteadas e inseridas em um 

modelo de vigilância ou de promoção de saúde. Esta atividade deve ser guiada pelo 

arsenal teórico da vigilância em saúde, que necessita, por parte dos trabalhadores 

de saúde, uma reflexão sobre como controlar riscos, danos e determinantes em 

saúde, logo a vigilância à saúde deve ser compreendida como um modus operandi 

que objetiva a análise constante da situação de saúde da população para organizar 

e executar práticas de saúde que se adequem para combater os agravos instalados. 

(GOES, 2014) 

A prevalência de cárie dentária reflete fatores determinantes de ordem 

biológica, alimentar, comportamental e socioeconômica, assim como fatores de 

acesso a bens de consumo e a serviços de saúde. (FRIAS,2007) 

A vigilância em saúde objetiva a análise e a observação constante da 

situação de saúde da população, e a mesma se arranja por um grupo de práticas em 

saúde dirigidas para o controle dos determinantes, riscos e danos à saúde dos 

indivíduos que ocupam os devidos territórios garantindo atenção integral. Ainda se 

tratando da vigilância em saúde, a mesma deve estar introduzida no cotidiano de 
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todos os serviços de saúde e nos diferentes graus de complexidade, sendo que 

através da atenção básica, se apropriando do arsenal de tecnologias possíveis, a 

equipe de saúde tem a possibilidade de desenvolver habilidades de organização, 

programação e planejamento dos serviços com ações coordenadas de atenção a 

saúde das pessoas, aumentando o acesso ao escopo de ações.As ações de 

vigilância busca garantir o princípio da Integralidade, abordando os problemas de 

maneira individual e coletiva. (BRASIL, 2010) 

A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária à Saúde é 
condição obrigatória para a construção da integralidade na atenção e para o 
alcance dos resultados, com desenvolvimento de um processo de trabalho 
condizente com a realidade local (BRASIL, 2010). 

 

Segundo a PNAB 2017, é atribuição dos profissionais que atuam na ESF 

desenvolver atividades de Vigilância em Saúde e de ações educativas individuais e 

coletivas prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando 

necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, 

entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades 

específicas. Esses profissionais devem também realizar ações de atenção à saúde 

de acordo com a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas 

previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, 

na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB. Além disso, a 

Política Nacional de Saúde Bucal sinaliza também que se deve centrar em um 

modelo de atenção à saúde bucal pautado na vigilância. (BRASIL,2004) 

Este trabalho se propõe a investigar conhecimentos e práticas das Equipes de 

Saúde Bucal da ESF, em relação à Vigilância em Saúde e, em especial, à Vigilância 

em Saúde Bucal numa área de planejamento do município do Rio de Janeiro. 
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2. Questão norteadora 

 Como as diretrizes de Vigilância em Saúde Bucal são operacionalizadas pelas 

equipes de saúde bucal na ESF? 

Pressuposto 

 A utilização de estratégias e tecnologias podem apoiar a identificação de 

fatores de risco em saúde bucal e permitem apoiar o planejamento de ações para o 

enfrentamento das necessidades de saúde no território. 
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3.Objetivos 

3.1 Objetivo Geral: 

 Identificar e analisar os conhecimentos e práticas sobre Vigilância em Saúde 

Bucal utilizados pelas equipes de SB da Estratégia Saúde da Família da CAP 1.0. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar os conhecimentos em Vigilância em Saúde Bucal dos profissionais 

das ESB para identificação dos riscos e planejamento das ações no seu 

território adscrito. 

 Descrever as dificuldades encontradas pelas equipes SB na identificação dos 

riscos e no planejamento das ações de saúde bucal. 
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4.Referencial Teórico 

 Neste trabalho, utilizamos a expressão Referencial Teórico com base em 

Costa e Costa (2012), pois, neste caso, ela assume caráter específico, isto é, 

apresenta estudos diretamente relacionados com o problema da pesquisa e, por isto 

irá nortear a análise dos resultados.  

 Entre os temas considerados mais relevantes e intrinsecamente relacionados 

com esta proposta de pesquisa, que serão abordados e desenvolvidos neste item, 

estão: o Direito à Saúde, Vigilância em Saúde e Saúde Bucal e seus componentes 

(Sanitária, Ambiental e Epidemiológica), Iniquidades em Saúde Bucal, Promoção de 

Saúde, Integralidade, Intersetorialidade, Territorialização, Fatores de risco, 

Vulnerabilidade e Determinantes/Condicionantes em Saúde Bucal.  

 

 Saúde Bucal, SUS e o Direito à Saúde 

 O desenvolvimento deste trabalho tem como “pano de fundo” o direito de 

cidadania à saúde, assegurado com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF) em 1988. As Leis nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde – 

LOS) e 8142/90, que regulamentaram a CF, deixaram explícito o dever do Estado 

em garantir esse direito através da formulação de políticas econômicas e sociais 

com o objetivo de reduzir os riscos à saúde e assegurar o acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços de saúde para promoção, proteção e sua 

recuperação. 

 Esta pesquisa também estará intrinsecamente imbricada com a LOS, no que 

diz respeito aos determinantes e condicionantes sociais da saúde. Como veremos a 

seguir é nessa visão ampliada da saúde, que extrapola as amarras do 

essencialmente biológico do processo saúde-doença é que localizaremos a Saúde 

Bucal após a Primeira Conferência de Saúde Bucal em 1988 (1ª CNSB/88). 

 Ficou historicamente registrado que dentre as conferências nacionais de 

saúde, a primeira que abriu espaço para discutir a inserção da Saúde Bucal no 

programa nacional foi a 7ª Conferência Nacional de Saúde em 1980. O relatório 

final, evidenciou a ineficiência, ineficácia, má distribuição, cobertura baixa, má 

distribuição, caráter mercantilista e inadequação de recursos humanos como 

características do modelo de odontologia existente até aquele momento. No ano de 
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1986, ocorreu a 8ª CNS onde o movimento de Saúde Bucal Coletiva se consolidou 

defendendo as diretrizes da reforma sanitária. Assim, a saúde Bucal consagrou-se 

como parte indissociável da saúde geral dos indivíduos. 

 Neste mesmo ano foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal, 

que esboçou um panorama da situação de Saúde Bucal do país e gerou a 

publicação de uma Política Nacional de Saúde Bucal modesta, devido a uma fraca 

tradição no serviço público e com pouco espaço político e institucional. Já na 2ª 

CNSB em 1993 o direito a cidadania foi o principal tema, e seu relatório final ratificou 

a situação da saúde bucal como “iatrogênica, excludente e ineficaz”. 

 Essa Conferência aprovou estratégias políticas para a saúde bucal através da 

indicação de formas de financiamento e o controle social, como também defendeu 

ações descentralizadas, garantia do acesso universal, equidade do serviço 

odontológico e sua associação com ações de promoção de saúde. (MOYSES, 2013) 

 A Saúde Bucal e a Estratégia Saúde da Família 

 Em 1994 o Ministério da Saúde (MS) criou o Programa Saúde da Família 

(PSF) com o propósito de fortalecer a reorganização da Atenção Básica de Saúde 

(ABS) em todo o País. Incentivos adicionais financeiros, articulados com o 

percentual fixo de base populacional (Piso da Atenção Básica Fixo – PAB fixo) foram 

estabelecidos pela Norma Operacional Básica editada em 1996 (NOB SUS 01/96) 

com a finalidade de custear as ações e procedimentos de atenção básica e 

incentivar, através desses repasses fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde para 

os Fundos Estadual e Municipais de Saúde), a mudança do modelo assistencial. 

 Em 2006, constatada a expansão do PSF, o MS, pela Portaria nº 648 de 

março de 2006, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, considerando o PSF 

como estratégia prioritária para a reorganização da ABS. 

 No que diz respeito à Saúde Bucal, seu modelo de assistência curativo, 

mutilador, pouco resolutivo e excludente se mantinha hegemônico, contribuindo, 

dessa forma, para perpetuar as precárias condições de saúde oral da população, 

evidenciada e comprovada tanto pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio 

(PNAD, 1998) como no levantamento epidemiológico em Saúde Bucal de 2003. 

Ambas mostraram que parte significativa da população brasileira não tinha acesso a 
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serviços odontológicos e perto de 20 milhões de brasileiros nunca frequentaram o 

dentista. (ANJOS, 2011) 

 Além do impacto causado com a divulgação dessas pesquisas, a autora 

citada afirma que em função da necessidade de melhorar o acesso da população às 

ações e serviços de saúde bucal e os índices de saúde bucal, o MS, através da 

Portaria 1.444 de 2000, estabeleceu incentivos para inserir a equipe de saúde bucal 

nas equipes Saúde da Família.  

 De acordo com Porto (2016), nesse contexto favorável, político, econômico e 

social, no momento em que a Saúde Bucal, tendo à frente um grupo de atores 

intrinsecamente ligados ao Movimento da reforma Sanitária, consegue ganhar mais 

espaço no campo das políticas públicas, o MS, edita a Portaria 1.444/2000 

estabelecendo o incentivo para a inclusão das ESB no PSF e a seguir, através da 

Portaria 267/2001, estabelece estratégias para a reorganização das práticas em 

saúde bucal na ABS. 

 Deve-se registrar que a crescente presença da SB no âmbito das políticas 

públicas teve seu ápice com a publicação das diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal em 2003, cuja formulação está perpassada pelas bases conceituais da 

Reforma Sanitária, isto é: direito de cidadania, acesso universal e integralidade da 

atenção em saúde bucal. Entretanto, como bem assinala Porto (2016), percebe-se 

que não é suficiente apenas inserir as ESB na ESF, pois há que integrar esses 

profissionais, constituindo-se concretamente equipes-integração na ESF. 

 Em 2011, o MS revogou a Portaria nº 648/2006 através da edição da Portaria 

GM nº 2.488/2011, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). A 

nova política reviu as diretrizes e normas para a organização da ABS.Em relação à 

Saúde Bucal, como parte integrante das equipes de AB, a PNAB/2011estabeleceu 

como características do processo de trabalho dessas equipes, entre outras: 

1. Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das 

unidades Básicas de Saúde; 

2. Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo 

com as necessidades de saúde da população, com intervenções clínicas e 

sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, 

vulnerabilidade e resiliência; 
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3. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco 

clínico-comportamentais alimentares, e/ou ambientais, com a finalidade de 

prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 

4. Desenvolver ações Inter setoriais, integrando projetos e redes de apoio social 

voltado para o desenvolvimento de uma atenção integral; 

5. Participar do planejamento local de saúde, assim como do monitoramento e 

avaliação das ações da sua equipe, unidade e município, visando à 

readequação do processo de trabalho e do planejamento diante das 

necessidades, realidades, dificuldades e possibilidades analisadas. 

6. E a última versão do documento atribui ao CD dentre outras, práticas que vão 

de encontro ao que orienta o trabalho da vigilância: 

7. Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, 

reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, 

a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando 

indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, 

com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e 

terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 

legais da profissão.(PNAB,2017) 

  

 Observa-se nas características estabelecidas para a Saúde Bucal importantes 

referências ao processo de trabalho, que serão descritas nos parágrafos abaixo 

como planejamento no território definido, intervenções segundo critérios de 

vulnerabilidade, priorizando os grupos de risco, contemplando os fatores de risco 

para basear o trabalho frente as reais necessidades e dificuldades. 

 Fatores de riscos, vulnerabilidade e determinantes sociais em saúde 

 Os fatores de risco a serem identificados pela Vigilância em Saúde Bucal, 

objeto dessa pesquisa, são entendidos neste trabalho como possibilidade ou 

oportunidade no sentido de perigo de se contrair uma doença ou agravo. O risco, 

então, deve ser compreendido como uma elaboração teórica, construída, 

historicamente, com o objetivo de mediar à relação do homem com os perigos, 
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visando reduzir danos e maximizar os benefícios, independente do observador e de 

seus interesses. É formulado e avaliado dentro de um contexto político-econômico-

social, tendo um caráter multifatorial e multidimensional. (NAVARRO, 2009) 

 Pensando saúde geral como efeito de fatores múltiplos como: moradia, 

alimentação, educação, trabalho, renda, meio ambiente, acesso a bens e serviços 

básicos e outros, a saúde bucal como parte integrante da saúde não deve ficar fora 

desse contexto, pois sofre interferência dos mesmos fatores, com destaque para os 

condicionantes socioeconômicos. Essa relação se fez presente em 1993 na 2ªCNSB 

quando a saúde bucal foi consagrada como parte indissociável da saúde geral e 

ligada, portanto, às condições de saneamento, alimentação, moradia, trabalho, 

educação, renda, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse de terra com serviços 

de saúde e de informação. (SILVA et al 2015) 

 Para a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) 

existe uma influência de fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/racial, 

psicológicos e comportamentais no aparecimento de problemas de saúde e da 

incidência de seus fatores de risco sobre a população são chamados de 

determinantes sociais de saúde.  

A Comissão tem como principal objetivo, desenvolver estudos que relacionem 

determinantes sociais e saúde, estabelecendo uma ligação entre os fatores mais 

generalizados de natureza social, econômica, política e conhecer como esses 

fatores incidem sobre a situação de saúde individual e dos grupos, esclarecendo se 

essa determinação seria simplesmente ou não uma relação direta de causa-efeito.  

Essa cadeia de conhecimento permite identificar onde e como devem ser 

realizadas as intervenções, objetivando a redução das iniquidades, atuando de 

forma assertiva nos pontos mais sensíveis para um maior impacto nas condições. 

(BUSS E FILHO,2007) 

 Silva et al (2015) afirmam que a situação de saúde bucal da população 

mesmo tendo ocorrido uma melhora nas últimas décadas ainda se estabelece como 

um problema de saúde pública. As populações socioeconomicamente menos 

favorecidas são as mais afetadas por agravos não raros nos grupos baixa renda, 

causando baixa autoestima e gerando dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, ocasionados por agravos como: dentes cariados, ausências dentárias, 
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prótese mal adaptadas, fistulas externas e cicatrizes de abscesso. Para a promoção 

efetiva da saúde bucal, além de conhecer os dados primários se faz imprescindível 

ter o domínio e o entendimento da relação da doença com as condições 

socioeconômicas. 

A atitude que permeia os indivíduos e em especial a saúde bucal é lapidada 

por vivências pessoais e atuam como determinantes de comportamento e 

percepções essenciais na adoção de hábitos de saúde bucal e no desenvolvimento 

de padrões comportamentais relacionados.  

O estilo de vida adotado por um indivíduo pode influenciar seu 

comportamento e hábitos de saúde em todo o ciclo de vida, assim como fatores 

sociodemográficos e psicossociais. Os fatores socioeconômicos, como escolaridade 

e a percepção da necessidade de tratamento, são pontos diferenciais no acesso à 

saúde por influenciarem na maneira de como obter conhecimento e cuidados.  

A autora aponta que as relações sociais também podem agir como 

determinantes de saúde bucal, uma vez que o convívio entre as pessoas pode 

favorecer comportamentos de monitoramento das atividades pessoais e se aliarem a 

uma melhora da qualidade de vida, dietas, exercícios físicos e cuidados com saúde.  

Os comportamentos das pessoas, como padrões alimentares, consumo de 

tabaco, bebidas alcóolicas e drogas são fatores de riscos para doenças bucais. 

(DAVOGLIO et al, 2009) No quadro a seguir estão elencadas as principais doenças 

que comprometem a saúde bucal e geral e seus respectivos fatores de risco 
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Fonte: Adaptado do caderno de atenção básica 17 - MS, 2009 

  

A atenção básica se propõe a atuar e focar sua atenção nas doenças mais 

prevalentes na população do seu território. E os principais agravos que acometem a 

saúde bucal devido a sua gravidade e prevalência são:1. Cárie dentária; 2. Doença 

 

Cárie dentária 

Fatores de 

risco: 

 Fatores 

sociais e 

socioeconômicos; 

 Falta de 

acesso ao flúor; 

 Deficiente 

Controle Mecânico do 

biofilme (placa bacteriana); 

 Consumo 

excessivo e frequente do 

açúcar; 

 Xerostomia. 

 

 

Doença Periodontal 

Fatores de risco: 

 Fatores culturais e 

socioeconômicos; 

 Diabetes; 

 Fumo; 

 Ausência de 

controle de placa; 

 Imunodepressão e 

stress. 

 

 

Câncer de Boca 

Fatores de risco: 

  

 Fatores culturais e socioeconômicos; 

 Tabagismo (uso de cachimbos, hábitos de mascar fumo, dentre outros); 

 Etilismo; 

 O uso crônico de álcool e tabaco associado potencializa drasticamente o risco 

de aparecimento do câncer de boca; 

 Exposição à radiação solar; 

 Má higiene bucal; 

 Uso de próteses dentárias mal adaptadas; 

 Deficiência imunológica (adquiridas ou congênitas). 

 HPV e sexo não seguro 

 

Fluorose dentária 

Fatores de 

risco: 

 Presença de 

flúor em teores acima do 

recomendado no 

abastecimento público, 

originado do processo de 

fluoretação ou 

naturalmente existente nos 

mananciais; 

 Uso 

concomitante de duas ou 

mais formas de ingestão 

de flúor (sistêmico). Ex: 

água fluoretada e uso de 

medicamentos contendo 

flúor. 

 Ingestão de 

creme dental na fase de 

formação dentária em 

locais com água 

fluoretada; 

 Ausência de 

sistema de vigilância dos 

teores de flúor nas águas 

de abastecimento público 

e nas águas minerais 

embaladas; 

 Uso abusivo 

de formas tópicas de 

aplicação do flúor 

(ocorrendo ingestão das 

mesmas) em locais com 

uso sistêmico de flúor. 

 

Edentulismo 

Fatores de risco: 

 Marca de 

desigualdade social; moradores 

de zonas rurais em municípios 

com menos de 10 mil 

habitantes com renda inferior a 

R$400,00 e baixa escolaridade 

possuem mais chance de 

apresentarem edentulismo 

(levantamento SB Brasil); 

 Modelos dos 

serviços implantados e 

especializados de cárie e 

doença periodontal. 
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periodontal – gengivite e periodontite; 3. Câncer de boca; 4. Traumatismos 

dentários; 5. Fluorose dentária; 6. Edentulismo e 7. Má oclusão. (BRASIL, 2009) 

O levantamento epidemiológico realizado em 2003 apontou que estes 

agravos são relevantes, por isso que os serviços de saúde precisam de um 

planejamento para promover intervenção e controle, sendo fundamental que as 

equipe locais tenham responsabilidade sanitária para interferir na situação de saúde 

bucal da população brasileira. (Brasil, 2009) 

Quanto à vulnerabilidade, o conceito desenvolvido por Sanchez e Bertolozzi 

(2007) aponta para um conjunto de aspectos que vão além do individual, 

abrangendo aspectos coletivos, contextuais, que levam a suscetibilidade a doenças 

ou agravos. Esse conceito também considera aspectos relacionados à 

disponibilidade ou precariedade de recursos destinados à proteção das pessoas. 

De acordo com Moysés (2008) a saúde bucal afeta a geral e, por isto, não 

deve ser fragmentada da saúde geral, pois causa dor e sofrimento, e assim tem 

efeito sobre outras doenças crônicas podendo comprometer a qualidade de vida e 

bem-estar. O autor aponta que a doença bucal tem seus determinantes conhecidos 

e é associada a fatores de risco genérico a um número de doenças crônicas como 

dieta, má higiene bucal, fumo, álcool, comportamentos de riscose que devemos 

procurar abordar fatores de riscos comuns que compartilham com as doenças 

crônicas e entre essas apontamos doença coronariana, infarto, diabetes, doenças 

mentais e doença bucal. (MOYSES, 2008) 
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O quadro2. Fatores de risco mais comuns e sua relação com determinadas 

patologias.  

 

 

Dieta 

Cárie dental  

Obesidade 

Doença Cardiovascular 

Estresse Diabetes 

Doença Periodontal 

 

Higiene 

Cárie dental 

Doença periodontal 

Doenças da pele 

 

 

Fumo 

Câncer bucal 

Doença periodontal 

Diabetes 

Doença respiratória 

Doenças cardiovasculares 

Álcool Hipertensão 

Câncer de boca, faringe, laringe, fígado 

Insuficiência hepática 

Doenças cardiovasculares 

Fonte: Quadro adaptado com base: MOYSES ST, MOYSES, SM, KRIEGER, L.  

adaptado de Bonecker e Sheiham (2004). 

 

Hábitos de vida e atitudes estão ligados à saúde e mesmo tendo uma grande 

interferência de fatores culturais, econômicos entre outros, são compreendidos como 

determinantes proximais de saúde, pelo fato de que os mesmos estão sujeitos a 

serem conduzidos e redefinidos pela própria pessoa. Também ligados a atitudes e 

hábitos de vida como tabagismo, consumo de álcool, baixo consumo de frutas, 

legumes e verduras, o INCA os define como fatores de risco predominantes nos 

óbitos relacionados ao câncer em países subdesenvolvidos. (GOES, 2014) 

Quando mencionamos risco, ocorre a necessidade agregar o princípio da 

equidade no âmbito das práticas. Uma proposta para mensurar os riscos, seria uma 

boa ferramenta que facilitaria a organização das equipes. 

Coelho e Savassi em 2004 propuseram a Escala de Risco das Famílias, que 

funciona como sentinela para avaliar as situações de risco através da ficha A do 

SIAB, buscando uma classificação das famílias que necessitam de mais atenção. 
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A ficha A do SIAB é o principal documento de cadastro da ESF, preenchido 

na primeira visita do ACS às famílias do seu território e suas informações 

possibilitam a identificação de indicadores demográficos, socioeconômicos e 

nosológicos. Este conhecimento se mostra muito útil para a realização do 

planejamento estratégico e seu uso traduz a apropriação de uma ferramenta básica 

para planejar as ações e para produção acadêmica. (COELHO e SAVASSI, 2004) 

 

    Tabela 01: Dados da Ficha A do SlAB e escore de pontuação de risco 

 

 

            Fonte: (COELHO e SAVASSI, 2004) 

 Tomando por base essa linha de raciocínio, entendemos a importância de 

associar fatores de riscos mais gerais e que também são fatores de risco à saúde 

bucal no planejamento das ações das equipes que propõem intervir na situação de 

saúde no território sob sua responsabilidade sanitária. Em busca de estratégias para 

esta intervenção, iremos utilizar as propostas da promoção de saúde como ideal 

para este propósito tendo em vista que a promoção se direciona para mudança de 

hábitos e comportamentos em direção a qualidade de vida. 
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 Promoção de Saúde 

 O conceito de promoção de saúde tem sido discutido e debatido por inúmeros 

autores ao longo dos anos, tendo como base os conceito e práticas colocados frente 

a uma proposta para uma nova saúde pública evidenciados na Carta de Ottawa, no 

Canadá, em 1986. 

 Segundo o documento supracitado, a promoção de saúde visa trazer o 

equilíbrio sanitário, assegurando que as condições de saúde sejam favoráveis para 

toda a população e, assim, permitir o desenvolvimento da saúde através de ações 

que informem à população sobre práticas e hábitos de vida saudável visando a 

adoção dessas práticas para o desenvolvimento de sua própria saúde. (CARTA DE 

OTTAWA,1986)  

 Dessa forma, podemos inferir que promover saúde envolve fortalecer a 

autonomia de produção em saúde do indivíduo e da sociedade, a fim de torna-los 

aptos a lidarem com as condições enfrentadas e, ainda assim, assegurarem uma 

qualidade de vida, pois somente o conhecimento das doenças e de mecanismos 

para controle não seriam suficientes. Assim, seria necessário construir uma postura 

de autocuidado através da utilização do conhecimento para lidarem com as 

singularidades do cotidiano. (CZERESNIA, 2003) 

 Como transcrito na carta de Helsinki (2013) entendemos que boas práticas de 

saúde melhoram a qualidade de vida, aumentam capacidade de aprendizado, 

fortalecem famílias e comunidade, além de beneficiar a produtividade da força de 

trabalho. A carta sinaliza que as ações voltadas para diminuir as desigualdades e 

equilibrar o acesso aos serviços e ações mostram significante contribuição para 

saúde, redução de pobreza, inclusão social e segurança. 

 Buss (2002) considera que o conceito moderno de promoção de saúde, é a 

percepção da influência dos determinantes gerais sobre as condições de saúde.  

 Seguindo essa linha conceitual, entendemos que as atividades de promoção 

voltadas para as famílias e indivíduos sobre fatores de comportamento, de cultura e 

hábitos de vida devem ser sabiamente entendidos como danosos, assim como 

incentivar aqueles que favorecem para a preservação da saúde. 

 Assim, o conceito de promoção ampliado está associado a fatores sociais, 

econômicos, políticos e ambientais e que sua prática é de responsabilidade tanto da 
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própria população como das esferas públicas. Dessa forma, atuar sob a lógica da 

promoção de saúde associando-a, ao processo de trabalho das equipes de saúde 

bucal da estratégia saúde da família como elemento da vigilância em saúde, oferece 

importante influência no enfrentamento dos determinantes e riscos. 

 A Promoção de Saúde no Brasil se institucionalizou e legitimou na mesma 

época em que ocorreram alguns marcos para a saúde e para o desenvolvimento do 

país, como a 1ªConferência Internacional de Promoção de Saúde em Ottawa no 

Canadá e 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986 que juntamente formaram 

bases para a Reforma Sanitária do Brasil. As diretrizes e os princípios próximos dos 

ideais da promoção de saúde foram absorvidos pela CF 88. O Ministério da Saúde 

com a proposta de expandir e qualificar a atenção básica em 1992 através do PSF 

com uma proposta estruturada atuando sob os princípios da PS buscou reorientar o 

modelo de assistência trabalhando com equipes multiprofissionais em unidades 

básicas.Diante da situação epidemiológica e de fatores de riscos contemporâneos 

que ocorriam em 2004 como taxas de mortalidade por DANT elevadas, índices altos 

de inatividade física e padrões alimentares inadequados, o MS resolve instituir e 

começar a propagar a estratégia. Para em março de 2006, pela portaria n°687, 

oficializar a PNPS no SUS reforçando e articulando suas ações. Neste mesmo ano, 

o presidente da república em exercício implementou a CNDSS no Ministério da 

Saúde. (BUSS e CARVALHO, 2009) 

 Nos alicerces do SUS, notou-se a estruturação do conceito ampliado de 

saúde e mostrou-se necessário a formulação de políticas para a difusão. E que se 

mostra imprescindível a participação da comunidade na formulação das políticas e 

dos sistemas de saúde, evidenciando a impossibilidade de o setor sanitário enfrentar 

sozinho a mudança dos determinantes e condicionantes a fim de fornecer escolhas 

benéficas a saúde da população. 

 A promoção da saúde, tem a chance de destacar os elementos que 

determinam o processo saúde-adoecimento no Brasil – como, por exemplo: 

violência, desemprego, subemprego, ausência de saneamento básico, habitação 

inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização 

desordenada, qualidade do ar e da água ameaçada e deteriorada; e desenvolvem 

formas mais amplas atuar na saúde. (BRASIL, 2006) 
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 Entre os objetivos específicos da política nacional de promoção de saúde 

destacamos dois deles que se relacionam com trabalho: 

I. Ampliar a autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e coletividades, 

inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou 

extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, 

regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras); 

II. Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os 

trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os da atividades-

fim. (BRASIL, 2006) 

 Em relação à doença cárie, doença bucal mais prevalente, as ações de 

promoção à saúde se direcionam para o controle e prevenção, podemos destacar 

medidas de saúde pública intersetoriais e educativas. Essas ações devem 

possibilitar o acesso ao flúor de alguma forma, a diminuição do consumo de 

alimentos com açúcar e a disposição de informações sobre os fatores de risco e 

autocuidado. (BRASIL, 2009) 

 Assim, a promoção de saúde deve estar inserida no processo de vigilância 

em saúde como forma de enfrentamento aos riscos que a população está exposta, 

seja por falta de informação, seja por falta políticas públicas intersetoriais. 

 

 Territorialização - Território e a Vigilância em Saúde 

 A organização em bases territoriais é orientada pelo SUS desde sua criação, 

e essa organização baseada em territórios retrata a complexidade das relações 

entre os humanos que convivem neste espaço assim como suas características 

políticas, econômicas e culturais. (BRASIL 2010) 

 Todas as equipes de Atenção Primária em Saúde estão vinculadas a certo 

número de pessoas e a um espaço geográfico definido, e devem atuar conforme os 

atributos preconizados por Starfield (2002): vínculo, acompanhamento longitudinal, 

co-responsabilização, coordenação do cuidado e acesso. 

 O processo da territorialização na APS tem alguns propósitos, entre eles a de 

permitir a identificação de vulnerabilidades nos grupos sociais, através da 

caracterização dos perfis demográficos, epidemiológico, socioeconômico e do 
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ambiente da comunidade adstrita; realizar a delimitação das áreas de atuação dos 

serviços, o reconhecimento do ambiente e dos recursos sociais, estabelecendo 

relações com outros serviços adjacentes e centros de referência;conhecer a 

dinâmica social existente, e como esta se apresenta como possibilidade de 

fortalecer os resultados e os recursos presentes nesse território. (PROTOCOLO DE 

SAÚDE BUCAL PORTO ALEGRE, 2014). 

 A Política Nacional da Atenção Básica aprovada pela Lei 4.228/2011 traz 

como seu primeiro fundamento e diretriz ter território adstrito sobre o mesmo, de 

forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o 

desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais, impactando nos condicionantes, 

determinantes de saúde e na situação de saúde da população que vive e compõe 

aquele território, sempre norteado pelo princípio da equidade. (BRASIL, 2012) 

 Para Barcellos et al (2002), o território corresponde a área geográfica de uma 

equipe de saúde e é resultado de situações históricas, ambientais, sociais que 

promovem condições particulares para a produção de doenças e está em constante 

transformação. Reconhecer esse território é um passo básico para a caracterização 

da população e de seus problemas de saúde, bem como para avaliação do impacto 

dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população.  

 A importância de conhecer o território é uma etapa primária para diagnosticar 

a população e suas enfermidades, assim como classificar a influência do serviço de 

saúde nesse território. O autor esclarece que também propicia a criação de vínculo 

entre a população e os serviços de saúde, através de práticas orientadas por análise 

geográfica. (MENDES AO 2007) 

 Sabendo que ESF prevê a promoção de saúde e o aumento da qualidade de 

vida da população no seu cotidiano, devemos executar ações com estes propósitos 

no próprio território, incentivando a sua inclusão nesse processo visando o 

cumprimento deste objetivo. Isto permite aos atores da ESF conhecerem o cenário 

de vida onde aqueles usuários vivem e se relacionam. (MONKEM & BARCELLOS, 

2005) 

 Assim, consideramos que a territorialização é a base do trabalho das equipes 

de atenção básica para a prática da vigilância em saúde, em geral, e a vigilância em 

Saúde Bucal, objeto desse estudo, em particular, caracterizando-se por um conjunto 
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de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. (BRASIL, 2010). 

 O exemplo abaixo (figura1) mostra um esquema que contemplar o território 

para realizar planejamento em saúde bucal e organização do acesso. A proposta 

elenca as atividades fora dos muros da unidade como visita domiciliar, levantamento 

das necessidades, assistência em domicilio, educação em saúde, ações coletivas e 

outras possíveis ações. Orienta também a utilizar espaços coletivos como escolas, 

creches, grupos religiosos, instituição para longa permanência de idosos, 

associações de moradores e outros espaços que comportem as ações a fim de 

definir os grupos prioritários. Estes grupos também envolvem famílias de pessoas 

com diabetes e/ou hipertensão, famílias de gestantes, famílias com idosos e de 

regiões prioritária pelo risco social. (BRASIL,2009)  
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Figura 1: Território de abrangência de uma UBS – Atividades extra clínica 

            

Fonte: Caderno de atenção básica 17, Brasil, 2009. 

 

  

No entender de Goes (2014) o processo de territorialização resultaria da 

organização do levantamento dos dados presentes para planejar, executar e 

acompanhar as ações que serão realizadas e assim observadas. Assim,as ESF 

precisariam de um quadro que contemplasse dados de origem contextuais. Dessa 

forma poderiam obter, entre outras, as seguintes informações: 

 Ambientais: coleta de lixo, acesso a água potável, saneamento básico da 

área, mananciais de água contaminados, rios e córregos etc.; 

 Familiares, como dinâmica familiar, escolaridade, empregabilidade do chefe 

do domicílio e acamados; 
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 Dados individuais, como os de origem sociodemográfica, comportamental, 

epidemiológica, clínica e auto referida. 

 Este autor também faz um adendo para incorporar equipamentos sociais 

adicionais presentes no território como igrejas, instituições de ensino, ONGs, 

associações de moradores, etc., tendo o propósito de traçar um perfil de potenciais 

espaços de atuação na comunidade objetivando as ações de promoção de saúde. 

Nesse sentido, deve-se considerar, também, que o trabalho com as famílias é uma 

ferramenta importante para a sistematização de dados que possam gerar 

informações para o trabalho das equipes. 

 Neste trabalho adotamos como exemplo de ferramentas de trabalho o 

Ecomapa. Trata-se de um Instrumento de avaliação das famílias, desenvolvido em 

1975, que evidencias as relações e ligações da família com o território que habitam, 

criado para ajudar Assistentes Sociais do serviço público nos EUA com famílias 

problemáticas.  

 O Ecomapa é representado por uma figura (Figura 2) das ligações de uma 

família às pessoas e equipamentos sociais de seu território, através do desenho 

ecológico mostra os padrões de organização da família e a forma como se relaciona 

com o meio, apresentando o equilíbrio entre necessidade e recurso. Registra a 

força, o impacto e a qualidade deste elo. E possibilita: 

• Menor resistência dos elementos da família em partilhar com os técnicos dados 

informativos; 

• Construir/melhorar a relação dos técnicos com a família, 

• Ilustrar a natureza e o impacto das relações da família com o meio, permitindo 

verificar se são fonte de suporte ou não suporte; 

• Uma melhor compreensão das situações geradoras de stress e dos recursos 

disponíveis; 

• Uma consistente base de informação para planejar, com o envolvimento da família, 

as decisões de intervenção; 

• Observar o progresso e resultado das medidas de intervenção sobre a família e 

sobre o meio. 
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O Ecomapa se mostra como um instrumento de trabalho simples de 

preencher com a vantagem de poder ser aplicado por diferentes profissionais da 

equipe de saúde e serve fundamentalmente para suportar o tipo de intervenções que 

a família necessita. (AGOSTINHO, M, 2007) 

 Com isso podemos tomar com exemplos, instrumentos utilizados na 

identificação de elementos no território, sejam eles danosos às famílias ou que 

podem se apresentar como apoio para elas e o desenvolvimento da saúde naquele 

espaço.  

 

Figura1: Ecomapa                                      Figura:2 Ecomapa 

Fonte: Adaptado de (AGOSTINHO, 2007)            Fonte: Adaptado de (AGOSTINHO, 

2007) 

 

 Vigilância em Saúde 

 Em reflexão ao que já foi exposto no trabalho, podemos compreender como a 

vigilância em saúde pode agregar os determinantes, a territorialização e a promoção 

de saúde no planejamento das ações. 

 No Brasil, foram adotados alguns conceitos sobre vigilância em saúde, sendo 

que um deles estabelecia uma distinção entre a vigilância epidemiológica, voltada 
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para o controle de casos, contatos e redes de transmissão, e a vigilância sanitária, 

voltada para o controle de ambientes, produtos e serviços, que eramorganizados e 

centralizados nos órgãos e departamentos responsáveis pelas campanhas e 

programas. (TEIXEIRA, 2001) 

 No que diz respeito à Atenção Básica, na Política Nacional de Atenção 

Básica, editada em 2012, encontramos na sua quarta diretriz que é seu dever  

coordenar a integralidade em seus vários aspectos, integrando as ações 

programáticas e demanda espontânea; articulando vigilância à saúde, tratamento e 

reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e através da gestão do 

cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção as 

ações de promoção à saúde, prevenção de agravos. (BRASIL, 2012) 

 De acordo com a Portaria Nº 1.378, de 9 de julho de 2013 do Ministério da 

Saúde, a Vigilância em Saúde é entendida como a análise permanente da situação 

de saúde da população, assim como sua organização e execução de ações, 

medidas, procedimentos oportunos e pertinentes ao controle de determinantes, 

riscos e danos à saúde da população incluindo abordagens individuais e coletivas 

dos problemas identificados. (BRASIL,2009) 

 Cabe reafirmar que as ações de promoção, prevenção e controle de doenças 

e agravos à saúde são ações de vigilância e devem se articular em um espaço 

conhecimentos e técnicas articuladas. Neste conceito estão inclusas: a vigilância e o 

controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não 

transmissíveis; a vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, 

vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. (Brasil, 2010) 

 Para Moyses et al (2013), a vigilância à saúde representa um empenho na 

integração de ações de saúde sobre as várias dimensões do processo saúde 

doença, considerando seus determinantes sociais, reconhecendo sua dinâmica 

social, hábitos e costumes. E essa consideração é de fundamental importância para 

determinar as vulnerabilidades, fatores de risco ou de proteção à saúde, com tendo 

origem através da interação de grupos sociais nos determinados espaços do 

território. 

 Em consonância com a PNAB 2017 podemos destacar dentre outras 

atribuições comuns a todos os profissionais que tem seu trabalho norteado pelo os 
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ideais da vigilância em saúde que a territorialização, a Vigilância em Saúde 

(sanitária, ambiental, epidemiológica e do trabalhador) e a Promoção da Saúde se 

mostram como referenciais essenciais para a identificação da rede de causalidades 

e dos elementos que exercem determinação sobre o processo saúde-doença, 

auxiliando na percepção dos problemas de saúde da população por parte da equipe 

e no planejamento das estratégias de intervenção. 

 Além dessa articulação de olhares para a compreensão do território sob a 

responsabilidade das equipes que atuam na AB, a integração entre as ações de 

Atenção Básica e Vigilância em Saúde deve ser concreta, de modo que se 

recomenda a adoção de um território único para ambas as equipes, em que o 

Agente de Combate às Endemias trabalhe em conjunto com o Agente Comunitário 

de Saúde e os demais membros da equipe multiprofissional de AB na identificação 

das necessidades de saúde da população e no planejamento das intervenções 

clínicas e sanitárias. 

 Assim sendo, os autores citados pensaram em um conceito mais ampliado 

para a vigilância à saúde que perpassa a simples análise de situação ou da 

integração institucional entre as vigilâncias sanitária, ambiental e epidemiológica. 

Propõem, então, intervir sobre os problemas de saúde com ênfase em problemas 

que necessitam da continuidade de atenção; operacionalizar a concepção de 

determinantes sociais e sua ligação com os fatores protetivos, fatores de risco e 

prevenção de agravos, articular ações de promoção, prevenção e assistência com 

atuação intersetorial no território, através de intervenções que se baseiam em 

evidências sob a forma de operações promotoras de saúde. (MOYSES SJ, et al, 

2013) 

 Areazza (2016) retoma as formas, conteúdos e operações iniciais da 

vigilância epidemiológica, considerando-as como ferramenta imprescindível no 

contexto conceitual e de práticas em saúde pública. Assim, o modelo de vigilância 

em saúde designa que o conceito operacional da vigilância seja o ampliado, 

integrando práticas coletivas e individuais em diferentes camadas de necessidades 

sociais de saúde, estando inseridos também nesse modelo o controle de riscos e 

danos além dos determinantes sociais. Colabora bastante com a gestão que se 

propõe a delinear os problemas que exigem prioridades e uma resposta para como 

enfrentá-los.  
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 A figura 3, abaixo, de autoria desse autor, sintetiza o conjunto de fatores 

envolvidos para o planejamento de ações em Vigilância em Saúde. 

Figura 3: componentes do planejamento em vigilância em saúde 

 

Fonte: (AREAZZA, 2016) 

 

As Diretrizes Nacionais da Vigilância em Saúde, a partir de 2010, definem as 

ações de cada componente da vigilância. 

 A vigilância epidemiológica: 

“conjunto de ações que proporcionando conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos”. 

 

 Seu propósito é fornecer orientação técnica permanente para os que têm a 

responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e 

agravos. Tem como funções, dentre outras: coleta e processamento de dados; 

análise e interpretação dos dados processados; divulgação das informações; 

investigação epidemiológica de casos e surtos; análise dos resultados obtidos; e 

recomendações e promoção das medidas de controle indicadas. 

 A vigilância da situação de saúde desenvolve ações de monitoramento 

contínuo do país/estado/região/município/território, por meio de estudos e análises 
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que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando 

questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais 

abrangente. 

 A vigilância em saúde ambiental visa: o conhecimento e à detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do 

ambiente que interferem na saúde humana; recomendar e adotar medidas de 

prevenção e controle dos fatores de risco, relacionados às doenças e outros agravos 

à saúde, prioritariamente a vigilância da qualidade da água para consumo humano, 

are solo; desastres de origem natural, substâncias químicas, acidentes com 

produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho. 

 A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se por ser um conjunto de 

atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da saúde 

dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho. 

 A vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de 

serviços de interesse da saúde. Abrange o controle de bens de consumo que, direta 

ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas 

processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que, 

direta ou indiretamente, se relacionam com a saúde. 

 Outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral com a 

saúde das pessoas por meio da promoção da saúde. Essa política objetiva a 

promover a qualidade de vida, fortalecer a autonomia da população para reduzir a 

vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e 

condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais. 

 As ações específicas são voltadas para: 

a alimentação saudável, prática corporal/atividade física, prevenção e 
controle do tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso 
de álcool e outras drogas, redução da morbimortalidade por acidentes de 
trânsito, prevenção da violência e estímulo à cultura da paz, além da 
promoção do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2010, pag. 19-20) 
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 Em relação específica com a Atenção Básica de Saúde, as ESF se utilizam 

de um importante instrumento para identificar problemas de saúde, sejam eles 

individuais ou coletivos: a Ficha A do SIAB. Esta ficha, onde é realizado o cadastro 

das famílias e cidadãos, nos fornece informações que irão ajudar no planejamento 

das ações. 

 Para a saúde geral, as ESF contam com informações relevantes registradas 

na Ficha A para realizar um diagnóstico de exposição a fatores de risco como: 

situação familiar, escolaridade, dependência do tabaco, tipo de domicílio, destino do 

lixo, tratamento da água e forma de abastecimento e renda familiar, informações 

estas que englobam e se relacionam com os Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS). (SUBPAV, 2017) 

 

 Vigilância em Saúde Bucal 

 Para buscarmos um conceito de vigilância em saúde bucal procuramos nos 

basear no conceito ampliado de vigilância à saúde, discutido no subitem anterior. A 

procura de um modelo de vigilância em saúde bucal, descrito de forma operacional, 

para que possa ser trabalhado pelas equipes de saúde bucal, envolveu a leitura e 

análise de documentos oficiais formulados pelo Ministério da Saúde e Coordenação 

Nacional de saúde bucal. 

 No site oficial do Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da 

Saúde, o item vigilância em saúde bucal é divido em vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, sendo que a epidemiológica apresenta os quatro levantamentos 

epidemiológicos realizados em âmbito nacional por parte do MS e a vigilância 

sanitária se resume por viabilizar políticas públicas que garantem a implantação da 

fluoretação das águas, ampliação do programa aos municípios com sistemas de 

tratamento, tratando-as como prioridade governamental, garantindo, assim, sua 

continuidade e teores adequados. 

 Cabe registrar que percebemos pelo arcabouço teórico sobre os temas 

vigilância em saúde e saúde bucal que um aprofundamento será necessário para 

formularmos o conceito e a operacionalização da vigilância em saúde bucal 

idealizada pelos autores e em documentos pesquisados. 
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 Um dos pressupostos da Política Nacional de Saúde Bucal é de privilegiar a 

atuação na Vigilância à Saúde e agregar práticas contínuas de avaliação e 

acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, 

intersetorial e ações sobre o território. Então, como seria o modelo ideal de vigilância 

a ser utilizado pelas equipes de saúde bucal? 

 Pensando na construção deste modelo de vigilância em saúde, utilizaremos 

como base, o trinômio informação-decisão-ação, conceito de Teixeira, Paim e 

Vilasboas, que se traduz, do ponto de vista técnico-operacional, o planejamento de 

meios para uma melhor compreensão da realidade, suas necessidades e problemas, 

facilitando a organização dos serviços de saúde. Realizando uma análise desses 

problemas, bem como a elaboração de propostas capazes de solucioná-los, 

resultando em um plano consistente de ação e viabilizado por meio de ações 

estratégicas, onde se estabelecem metas, a implementação de um sistema de 

acompanhamento e avaliação destas operações. (BRASIL, 2009) 

 A Revisão da literatura sobre a vigilância epidemiológica em saúde bucal, 

sinalizou, assim como Roncalli et al (2012), que o Projeto Saúde Bucal Brasil 

efetuou o mais amplo levantamento em saúde bucal já realizado no Brasil, 

concretizado em 2003. Agrupou informações de mais de 100 mil exames, efetuados 

em todas as regiões do território brasileiro, realizando um mapa da saúde bucal no 

Brasil. Os dados dessa pesquisa orientaram a condução das ações da PNSB, 

constituindo-se na principal estratégia de vigilância no eixo da produção de dados 

primários de saúde bucal, contribuindo para a construção de uma Política Nacional 

de Saúde Bucal pautada em modelos de atenção de base epidemiológica. Para este 

autor os levantamentos epidemiológicos são ferramentas importantes no campo da 

vigilância em saúde, e compõem um conjunto mais amplo dos dados de saúde, 

elementos importantes nos processos de monitoramento das condições de saúde e 

do desempenho do sistema de saúde. Em diversos aspectos colocam os inquéritos 

peças-chave na consolidação das políticas de saúde, permitindo associar os 

resultados com as condições de vida das populações, conhecer a distribuição dos 

fatores de risco e a percepção das pessoas a respeito do seu estado de saúde e 

dando voz aos usuários dos serviços de saúde, para que possam contribuir com o 

controle social. (RONCALLI, 2012) 
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 Quanto aos dados epidemiológicos, em sua última edição, no ano de 2010, o 

levantamento de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, teve como objetivo conhecer 

a situação de saúde bucal do Brasil, subsidiar o planejamento e a avaliação das 

ações e serviços junto ao Sistema Único de Saúde e manter uma base de dados 

eletrônica para o componente de vigilância à saúde da Política Nacional de Saúde 

Bucal. 

 Nesse sentido, Moyses (2013) afirma que a saúde bucal, inserida no sistema 

de saúde atuar sob a ótica da vigilância:  

A área da saúde bucal deve exercer sua função estratégica no sistema de 

saúde, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

organizacional de práticas de vigilância, visando conhecer e atuar sobre os 

níveis de saúde da população (p.164). 

 

 Pelo caráter crônico das doenças focadas, o autor propõe que este modelo 

deve buscar uma integração de vários eixos, adotando, primeiramente, um modelo 

de vigilância de doenças crônicas, do ponto de vista da saúde bucal, e para que isto 

seja possível deve-se incorporar novas maneiras de mensurar não somente as 

lesões/sequelas do ponto de vista físico, mas a repercussão que elas produzem na 

qualidade de vida das pessoas. Esse paradigma de atuação deve estar focado ainda 

na abordagem dos fatores de risco comuns, sendo estes os principais dados que 

irão subsidiar o planejamento de promoção da saúde e de prevenção primária das 

federações, regiões e competências locais de saúde. Essa metodologia deve ser 

considerada para a composição de um futuro sistema de informação em Vigilância 

em Saúde Bucal. (GOES, et al, 2012) 

 O mesmo autor, em 2014, esclareceu a respeito do papel dos determinantes 

sociais relacionados ao acesso aos serviços e concluiu que existe a necessidade de 

juntar elementos que impulsionem a prática da saúde bucal de maneira ampliada e 

em acordo com as necessidades das populações. GOES (2014) faz a descrição da 

proposta de um ciclo de abordagem comunitária com foco nos determinantes sociais 

de saúde e saúde bucal; diagnóstico sócio epidemiológico; planejamento e controle 

social e conclui que mapear as famílias e áreas de grande vulnerabilidade social nos 

territórios assistidos pelos serviços de atenção primária seria a etapa inicial para 

associar os determinantes sociais em saúde no cotidiano de atuação dos serviços.  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GOES,+PAULO+SAVIO+ANGEIRAS+DE
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 O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

básica (PMAQ) para avaliar as ações das equipes de saúde bucal realizou uma 

entrevista com os profissionais averiguando se os mesmos identificam e planejam 

suas ações com base no território e nos fatores de risco e determinante sociais em 

saúde. Entre os itens investigados estão, como exemplo: 

 Classificação de risco de cárie dentária, índice CPO-D ou ceo-d, Índice de 

Higiene Oral Simplificado, Auto percepção de saúde bucal, Índice Periodontal 

Comunitário, Alteração de tecido mole. 

 Discussão de casos e de projetos terapêuticos. 

 Apresentar instrumento de autoavaliação preenchido ou um consolidado do 

instrumento utilizado (Instrumento AMAQ da Saúde Bucal preenchido e Matriz 

de Intervenção do AMAQ elaborada). 

 Sistema do prontuário eletrônico instalado no computador 

 Ficha com odontograma anexada ao prontuário familiar ou na tela do 

prontuário eletrônico. 

 Registro dos usuários biopsiados na UBS ou encaminhados para o serviço de 

referência. 

 Pacientes encaminhados para outros pontos de atenção da rede de saúde 

SISREG. (PMAQ, 2012) 

 Os itens que o programa investiga, fornecem informações que podem apoiar 

o planejamento das ações, também podendo estes serem considerados para serem 

agregados à um sistema de vigilância em saúde bucal. 

 No ano de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-RJ) emitiu uma nota 

técnica com o objetivo de definir regras aplicáveis à organização do acesso na 

Saúde Bucal a fim de alinhar o trabalho da Saúde Bucal ao conjunto de regras e 

diretrizes da Atenção Primária à Saúde. O documento estende seu alcance a todos 

os profissionais das Equipes de Saúde Bucal e das Equipes de Atenção Primária do 

Município do Rio de Janeiro e definia que a equipe deveria realizar a avaliação do 

risco (biológico e social) através de fichas que estão em anexo no final deste 

trabalho, baseado na força do agravo e na presença da doença, constituindo-se com 

principal elemento para definir prioridades, não cabendo organizar a agenda sob 

orientação de regras administrativas. 
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 Quanto à atividade da doença, deveriam ser consideradas: 

1.Situações de urgência (dor; abscesso; hemorragia; edema; fratura dentária com 

exposição pulpar; fratura dentária de dentes anteriores); 

2.Os principais agravos que acometem a saúde bucal, considerando a prevalência e 

a gravidade (cárie dentária; doença periodontal – gengivite e periodontite; câncer de 

boca; traumatismos dentários; fluorose dentária; edentulismo, oclusopatias e outras 

lesões estomatológicas). 

 E posteriormente no que diz respeito à organização do processo de trabalho, 

propõe planejamento com base no território:  

I - Adscrição da clientela e diagnóstico situacional do território. A Equipe de Saúde 

Bucal precisa estabelecer vínculo e ser conhecida e reconhecida pela população 

adscrita; 

II - Ações no território como a busca ativa e visitas domiciliares permanentes e 

sistemáticas e ações de prevenção e promoção; 

III - Planejamento das ações; 

IV - Práticas sistemáticas de monitoramento e análise dos resultados alcançados;  

V - Realizar levantamento epidemiológico de necessidades nas escolas e demais 

equipamentos sociais do território, para o devido agendamento das prioridades 

identificadas para o tratamento clínico na Unidade de Atenção Primária.  

VI – Gerar listas prioritárias considerando pessoas e famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade 

 Como resultado da nota técnica emitida pela SMSRJ podemos percebera 

importância de agregar elementos do território, relacionados aos determinantes 

sociais em saúde no planejamento das ações de saúde bucal. (SMS/RJ, 2016) 

 Em relação à informação, o prontuário eletrônico do SUS, o E-SUS contempla 

a vigilância em saúde bucal inserido no campo e “avaliação” e segundo o manual da 

ferramenta, este campo procura fornecer meios para monitorar o processo de saúde 

adoecimento da bucal, em nível populacional, e apresenta - se como um instrumento 

de suma importância, visando formular políticas e ações de cuidados mais decisivas. 
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Este espaço é composto por um checkbox (quadro 3) que possibilita múltipla 

escolha das opções. 

Quadro 3: checkbox em saúde bucal. 

 

Fonte: (Brasil, 2017- Manual e-sus) 

O checkbox apresenta as seguintes alterações a serem monitoradas pela vigilância 

em saúde bucal: 

 Abscesso dentoalveolar: a condição do indivíduo com abscesso 

dentoalveolar independe do número de áreas afetadas e características do 

abscesso; 

 Alteração em tecidos moles: a condição de alteração em tecidos moles 

independe do número, do tipo e do grau da lesão. Essas alterações podem 

ser processos proliferativos não neoplásicos, neoplasias benignas, neoplasias 

malignas, doenças infecciosas (bacterianas, fúngicas ou virais), doenças 

muco cutâneas e manifestações bucais de doenças sistêmicas; 

 Dor de dente: a condição de indivíduo com dor de dente independe do 

número de dentes afetados e características da dor (espontânea ou 

provocada); 

 Traumatismo dentoalveolar: a condição de indivíduo com história de 

traumatismo dentoalveolar independe do número de dentes afetados e do tipo 

de lesão; 

 Fendas ou fissuras labiopalatais:  A condição de fenda ou fissura 

independe do tipo da anomalia (se apenas labial, apenas palatal ou 

labiopalatal); 

 Fluorose dentária moderada ou severa:  A condição de fluorose dentária 

moderada ou severa independe do número de dentes atingidos; 

 Não identificado: deve ser preenchido todas as vezes que não for 

identificada nenhuma condição de vigilância em saúde bucal descrita acima. 

(BRASIL, 2017 - Manual e-sus) 
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 Para a construção deste modelo de vigilância em saúde bucal, cabe refletir 

sobre a importância de agregar fatores de risco da saúde geral e bucal no 

planejamento das ações. 

 Ainda nesse sentido, Moysés, 2013, considera que a atenção da clínica 

odontológica tem como objetivo habitual o diagnóstico e o tratamento dentário, 

entretanto, a prevenção de agravos e doenças deveriam também estar inseridos 

nessa atenção. A epidemiologia tem como propósito a saúde populacional, com o 

intuito de fornecer informações que possam subsidiar o planejamento das ações de 

promoção de saúde e prevenção de doenças. Moysés aponta um problema, quando 

tentamos entender os eventos do cotidiano coletivo que influenciam na saúde bucal, 

e que necessitam da contribuição das ciências sociais e humanas, e não utilizar 

apenas instrumentos criados para os campos biológico e individual. O autor 

apresenta um quadro (nº3) onde define os atributos de epidemiologia da saúde 

bucal. 

Quadro nº.3: Atributos da Epidemiologia da Saúde Bucal 

Disciplinas 

principais 

Ciências de populações (demografia, geografia, ciências 

sociais e humanas) 

Estatística 

Ciências clínico-laboratoriais 

Metodologia científica 

Lógica dominante Modelo sociossanitário de controle do processo saúde-

doença. 

Padrão tecnológico Tecnologias “leves” – legislação, educação, fiscalização, 

vigilância, mudanças sóciocomportamentais. 

Sujeito da 

intervenção 

Grupos populacionais 

Lócus operacional 

predominante 

Territórios geopopulacionais, escolas, creches, instituições, 

domicílios. 

 

 

Diagnóstico predominante 

Produção social do processo saúde-doença, iniquidades 

entre grupos e suas manifestações biológicas; índices e 

indicadores definindo a frequência e a distribuição de 

eventos de interesse para saúde de populações 

Objetivo 

intervenção 

Promoção de saúde, prevenção coletivo de doenças e 

agravos, redução da prevalência/incidência e combate as 

iniquidades. 

Fonte: Adaptado de MOYSES, 2013. 
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 O autor nos apresenta um modelo conceitual sobre os atributos da 

epidemiologia na saúde bucal e afirma que a epidemiologia é um campo da saúde 

pública voltado para compreensão do processo saúde-doença no âmbito das 

populações, e que ao contrário da clínica que busca essa compreensão em termos 

individuais. (MOYSES, 2013). Logo, parece importante que os profissionais se 

aproximem da prática epidemiológica para uma análise mais apurada das 

necessidades do território. 

 

 

 

5. Desenho metodológico  

5.1 Tipo de pesquisa: 

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e 

descritivo. A abordagem qualitativa, segundo Costa e Costa (2011), tem como 

características a busca de significados, a compreensão dos fenômenos estudados, 

os dados são de natureza subjetiva, não exige representatividade amostral, tendo, 

por isso, amostras pequenas e significativas e trabalha com pressupostos. 

 Em relação à pesquisa descritiva, Costa e Costa (2011) afirmam que ela 

descreve as características de um determinado fenômeno ou de uma determinada 

população e as interpreta, sem, entretanto, buscar interferir ou mudar a realidade 

estudada. 

 A pesquisa foi do tipo descritiva, pois pretendeu descrever como os 

profissionais adquiriram conhecimentos, e como esses influenciam no arranjo de 

trabalho das equipes para o enfrentamento dos fatores de risco. Levanta opiniões, 

atitudes sobre as práticas utilizadas. Relacionando o conhecimento com a prática e 

podendo ou não dar uma nova luz ao problema. 

 A pesquisa do tipo exploratória, por sua vez, tem por objetivo proporcionar 

maior intimidade com o problema a fim de torná-lo mais claro, sendo sua função 

primordial o aprimoramento de idéias e a construção de hipóteses. Uma de suas 

propriedades instrumentais é, de acordo com Gil (2002), a entrevista com pessoas 

que possuem experiência prática com a questão estudada. 
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5.2 Sujeitos da pesquisa 

 Os sujeitos foram os cirurgiões dentistas das equipes de saúde bucal 

inseridas nas Unidades da Estratégia Saúde da Família da CAP 1.0, sendo que nas 

unidades que possuíam mais de um dentista, apenas um foi participante da 

pesquisa e o coordenador municipal de saúde bucal no momento da pesquisa. No 

total foram selecionados doze (12) dentistas e o coordenador de saúde. Porém 

apenas onze (11) dentistas foram entrevistados, isto porque 01 dentista selecionado, 

ficou indisponível para responder a pesquisa. Ao final foram entrevistados doze (12) 

profissionais, sendo onze (11) dentistas e o coordenador de saúde bucal. 

 As identidades dos sujeitos foram preservadas na análise mediante atribuição 

de códigos alfanuméricos. Aos dentistas foram atribuídos os códigos: CD01 a CD11 

e ao coordenador de saúde bucal utilizamos a sigla CSB. Buscou-se contemplar 

com essa amostra, profissionais cujo o conhecimento, experiência e pratica tenham 

ligação direto com a rotina de vigilância em saúde e saúde bucal, buscando um 

cuidado longitudinal e integral. Tal como obter uma visão da gestão central 

envolvendo este tema.  

 Foram incluídos os Cirurgiões dentistas (CDs), que atuam nas equipes de 

Saúde da Família da CAP 1.0 no município do Rio de Janeiro no momento da 

pesquisa com mais de um (01) ano de trabalho na Estratégia Saúde da Família e o 

coordenador municipal de saúde bucal no momento da pesquisa. 

 Foram excluídos os CDs que estavam de férias ou licença no momento da 

pesquisa e no caso de mais de um dentista na unidade Saúde da Família, CDs com 

menor tempo de trabalho foram todos excluídos. 

 

5.3 Amostragem 

 A amostragem desta pesquisa com abordagem qualitativa foi determinada em 

função da possibilidade de aprofundamento do objeto em estudo, que pode ser 

traduzido pela busca de significados. Desta maneira, a amostragem caracterizou-se 

como não probabilística e intencional, pois a amostra, em grande parte, depende do 

pesquisador e é constituída pela população intrinsecamente relacionada com o 
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objeto da pesquisa, capazes, portanto, de fornecer informações relevantes para esta 

temática. (COSTA e COSTA, 2011). 

 

5.4 Cenário da pesquisa 

 A cidade do Rio de Janeiro possui 1.224Km2 de extensão territorial e 

densidade demográfica de 5.163 habitantes/Km2. Se organiza em 33 Regiões 

Administrativas (RA) e 160 bairros. A cidade é bastante heterogênea, e mostra 

diferentes níveis de desenvolvimento e, consequentemente, desigualdade na 

distribuição e utilização dos recursos disponíveis de saúde. 

 Para fins de planejamento em saúde, o município se insere na Região 

Metropolitana de Saúde I, do estado do Rio de Janeiro. Desde 1993, a Secretaria 

Municipal de Saúde trabalha, com a divisão da cidade em 10 Áreas de Planejamento 

(A.P.). A dinâmica de ocupação da cidade e a rede de interações entre as Áreas de 

Planejamento, através das atividades econômicas, da circulação, da mobilidade e da 

distribuição dos equipamentos públicos e privados de saúde, educação e lazer, é 

que determinam as características de cada região e das formas de adoecimento e 

mortalidade, portanto, elas possuem características muito distintas, em função da 

história e evolução da ocupação. (SMS/RJ/PMS,2013) 

 Figura 04 

 Devido a grande extensão da cidade do Rio de Janeiro, os percalços de 

locomoção, o pouco tempo para uma pesquisa de mestrado, limitações logísticas e 

de tempo, decidiu-se por realizar a pesquisa em somente uma A.P. do município, 

A.P 1.0. Outros motivos para a escolha foram a grande vulnerabilidade da área 

devido a um grande número de pessoas que residem em favelas e pelo 

conhecimento prévio da localidade devido a seis (06) anos de atuação na ESF, 
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sendo cinco (05) anos nas clínicas de CF Sergio Vieira de Mello no bairro do 

Catumbi, abrangendo as favelas da Coroa, Mineira, Querosene e Fallet e um (01) 

ano na CF Estácio de Sá assistindo a favela do Turano. 

 A CAP 1.0, equivale a um (01) território de saúde composto por 14 bairros, 75 

equipes de Saúde da Família e 23 equipes de Saúde Bucal, que realizam a 

cobertura de saúde de uma populacional estimada em 297.976 habitantes, segundo 

(IBGE, 2010), o que resulta em uma média 3.973 habitantes por equipe de saúde da 

família, o que totaliza uma cobertura de 79% de pessoas cadastradas e concentra 

dentre todas as áreas, a maior proporção de pessoas morando em favelas: 103.296 

habitantes (35,0%). (SMS-RJ, 2016) 

 

 

 

 

 

   Figura 

05 

             Divisão por bairros e unidades de AB. Construído pelo pesquisador e                  

 adaptado de apresentação da C.A.P 1.0, 2016. 
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5.5 Coleta de dados 

 Para a coleta de dados primários utilizou-se como fonte os profissionais das 

equipes SB que atuam nas unidades de Estratégia Saúde da Família da CAP 1.0. O 

instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada (utilizada quando se 

quer atingir um número limitado de pessoas) , com questões abertas e fechadas, 

capazes de obter dados que permitissem responder os objetivos da pesquisa. 

 

5.6 Análise dos dados 

 Os dados primários colhidos no trabalho de campo foram tratados de maneira 

que as falas – palavras – dos entrevistados passaram a ter significados quando 

contextualizados e assim transformados em informações. Por esta razão, nesta 

pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo de Laurence Bardin (2008), por 

considerá-la a mais adequada para este tipo de pesquisa.  

 Para a análise dos resultados foram definidas, a priori, duas categorias 

temáticas, Conhecimentos e Práticas, a partir da percepção do pesquisador sobre a 

realidade estudada e em decorrência da sua articulação direta com os objetivos da 

pesquisa (BARDIN, 2008;COSTA & COSTA, 2017; e CAMPOS, 2004). 

 A opção pelas pré categorias  está em consonância com proposta de Teixeira, 

Paim e Villasboas (1999), que para fomentar um processo de construção de práticas 

de vigilância, utilizaram como pilar o trinômio “informação - decisão – ação”. Dessa 

forma, para esta pesquisa, tanto Conhecimento como Prática estão relacionados à 

Vigilância em Saúde Bucal, seus fatores de risco e ao planejamento das ações. 

5.7 Aspectos Éticos 

 Todos os entrevistados receberam, leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) cujo conteúdo foi preenchido de acordo 

com a Resolução 466/2012. 

 O projeto foi submetido à avaliação dos Comitês de Ética e Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (CAAE: 87182218.0.3001.5279), sendo aprovado pelo 

parecer e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (CAAE: 

87182218.0.3001.5279) sendo aprovado pelo parecer nº2.774.240. 
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 Após a aprovação do comitê de ética e pesquisa e carta de anuência de 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, deu-se início as atividades de 

campo. Os dados obtidos permanecerão sob a guarda do pesquisador por um 

período de cinco anos, após serão incinerados os dados físicos e dados apagados. 

 

6. Resultado e Discussão 

 

6.1 Perfil do Entrevistados 

 Os dados coletados a partir entrevistas possibilitaram projetar o perfil dos 

dentistas atuantes na ESF que foram selecionados para a pesquisa. Aplicando 

simples ferramentas estatísticas (frequência e proporção), os dados foram 

agrupados de acordo com: formação, faixa etária, tempo de atuação no SUS, tempo 

de atuação na ESF, equipes de saúde da família vinculadas a sua equipe de saúde 

bucal e número de pessoas cobertas pela sua equipe de saúde bucal, conforme 

demonstram as figuras abaixo: 

 Em relação ao gênero dos entrevistados, a amostra foi constituída por três 

homens (27%) e oito mulheres (73%). 

 Quanto aos profissionais com pós-graduação, apenas três (27%) não 

apresentam pós-graduação em saúde pública, saúde coletiva ou da família. Embora 

estes três tenham realizados extensões em área da odontologia específicas. 

 

           Figura 06: Faixa etária dos profissionais entrevistados 

 

              Fonte: dados primários coletados pela pesquisa 
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A figura 01 mostra uma predominância de profissionais com mais de quarenta anos 

de idade (45%). 

 

          FIGURA 07: Tempo de atuação no SUS dos entrevistados 

 

         Fonte: elaboração própria com dados coletados das entrevistas 

 

 

             FIGURA 08: tempo de atuação na ESF dos entrevistados 
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          Fonte: elaboração própria com dados coletados das entrevistas 

 Como ficou demonstrado nas figuras 02 e 03 mais da metade dos 

profissionais (63%) tem mais de cinco anos de atuação no SUS e na ESF. 

 Em relação à variável proporção de equipes de saúde vinculados às equipes 

de saúde bucal (ESB) a pesquisa constatou que esta relação é de uma equipe de 

saúde bucal para duas a três equipes e meia de Saúde da Família. Assim, 

considerando que a cobertura populacional de cada equipe de saúde da família é de 

3.500 habitantes, a cobertura populacional das ESB o que corresponde a uma 

cobertura que vai de corresponde de sete mil a dezessete mil usuários por equipes 

de saúde bucal.  

Cobertura populacional das equipes de saúde bucal: 

17.000 hab. – 1 ESB 

13.000 hab. – 1 ESB 

12.000 hab. – 2 ESB 

9.000 hab. – 2 ESB 

8.000 hab. – 3 ESB 

7.000 hab. – 2 ESB 

 Como registrado no item relativo ao desenho metodológico adotado, os 

dados, sob a forma de falas - palavras, obtidos através da aplicação de entrevista 

semiestruturada aos doze sujeitos selecionados foram trabalhados a partir da 

técnica de análise de conteúdo de Laurence Bardin (2008). Os resultados dessa 

análise, baseados nos conteúdos manifestos, foram consolidados e sistematizados 

nas categorias previamente selecionadas, relacionadas aos objetivos propostos pela 

pesquisa. Os recortes temáticos extraídos dessas categorias permitiram realizar 

inferências e interpretações sobre os objetivos e temáticas desse estudo.      

 

6.2 Vigilância em Saúde Bucal. Categoria Conhecimentos 

 Nesta categoria pretendeu-se analisar os conhecimentos dos entrevistados 

sobre vigilância em saúde bucal no que diz respeito aos seus fatores de risco e ao 

planejamento de ações no território. 
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 Considerando-se que o conhecimento é essencial para a realização de boas 

práticas e procurando compreender qual o conceito ou representação que os 

entrevistados têm sobre o tema Vigilância em Saúde Bucal, estes assim se 

manifestaram:  

“Vigilância para mim, trata de questões de alerta para saúde como um todo, 

não só as questões do próprio indivíduo” [...] (CD01) 

 

"A gente consegue perceber algumas áreas mais carentes do que outras, 

onde a gente precisa trabalhar mais ... "(CD11) 

 

"Eu tenho famílias vulneráveis com índice de carie muito altos vindos de 

uma ocupação implodida ..." (CD04) 

 

"Quando eu tenho um paciente tabagista eu tenho um sinal de alerta, esse 

paciente em que ser monitorado, fuma dois maços de cigarro a vinte anos, 

então ele já tem um fator de risco para o câncer de boca.  as alterações de 

tecidos moles, são sinais de alerta para a vigilância em saúde bucal". 

(CD01) 

 

"Estar atento as linhas de cuidado para poder fornecer o atendimento, 

principalmente os mais prioritários”[...].(CD04) 

 

Pode-se perceber que o conhecimento dos profissionais está direcionado 

para os sinais biológicos da doença e sinais sociais e até mesmo para a associação 

com condições mais gerais que influenciam no adoecer bucal. As falas demonstram, 

assim, que o entendimento ou conceito sobre o tema é representado por atitudes de 

acompanhamento, percepção e atenção em relação aos fatores de riscos, 

necessidades em saúde bucal e ainda as linhas de cuidado.  

 

 "Não conheço o significado específico do termo, mas no meu entendimento, 

seria o acompanhamento da ocorrência longitudinalmente, mapeamento do 

quadro de saúde daquela população específica e a evolução disso”.[...] 

(CD08) 

                                      

"Vigilância dos fatores de riscos que poderiam levar a falta de saúde ou 

qualquer distúrbio de uma maneira geral, mental, emocional e física”[...] 

(CD07) 
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"Eu acho que os determinantes estão diretamente ligados a vigilância, daí a 

importância da vigilância em saúde bucal e no estudo desses determinantes 

que afetam diretamente a saúde bucal da população”[...] (CD05) 

 

"A gente percebe a questão da moradia, fome, várias coisas, a gente 

percebe que tem áreas que precisam mais da gente que outras”[...] (CD11) 

 

"Seria tomar conta da pessoa como um todo sabe...”(CD02) 

 

 Pelos relatos observa-se que a associação da análise da situação de saúde e 

a menção aos determinantes sociais em saúde sugerem um olhar mais amplo sobre 

o território. A sinalização para o acompanhamento longitudinal dos fatores de risco 

vai de encontro as práticas de vigilância, encontradas no referencial teórico utilizado 

como a análise permanente de situação de saúde. No último relato acima pode-se 

identificar uma aproximação com o que propõe o princípio da equidade. 

 

"Minha formação muito de cadeira, cadeira, cadeira...entrei na estratégia, 

caí de paraquedas sem formação nenhuma e fui aprendendo aos poucos o 

que é estratégia saúde da família..." (CD02) 

 

 A análise das ideias explicitadas pelos entrevistados sobre o conceito 

ampliado de saúde adotado por Bárbara Starfield (2002) associado à compreensão 

de vigilância permite-nos acreditar que as mesmas parecem emergir a partir de 

fragmentos de um conceito teórico, e de um conhecimento empírico. Possivelmente 

isto acontece pelo fato da maioria dos entrevistados ter mais de quarenta anos e 

possuir mais de cinco anos de trabalho na ESF e a maior parte ter extensão em 

saúde da família. 

 GOES (2014) afirma que ao se aceitar o conceito de determinação social da 

doença faz-se necessário a apropriação dessas informações pelos profissionais de 

saúde bucal que exercem suas atividades em diferentes frentes de atuação, isto é, 

tanto nas ações de promoção quanto na assistência à saúde bucal. De acordo com 

este autor, o primeiro passo para incorporar os Determinantes Sociais da Saúde 

(DSS) no cotidiano das práticas é mapear as famílias e as áreas de vulnerabilidade 

social nos territórios assistidos. 
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 A necessidade do conhecimento dos fatores de risco é de suma importância, 

pois os mesmos quando identificados e contextualizados servem de informação para 

o registro epidemiológico dos problemas locais e dos problemas individuais, como 

destacamos no parágrafo abaixo. 

 O risco deve ser compreendido como possibilidade de se contrair uma doença 

ou agravo e entendido como uma elaboração teórica, que objetiva mediar à relação 

do homem com os perigos, visando minimizar os agravos e aumentar os benefícios 

em um caráter multifatorial e multidimensional. (NAVARRO, 2009) 

 Em relação ao conhecimento sobre os riscos em vigilância em saúde bucal 

que identificavam no território, as falas selecionadas abaixo, retratam como os 

profissionais entrevistados se posicionam sobre a questão:  

 

"População sem moradia fixa, espalhados pelo território...”. (CD07) 

 

"Violência, as casas são amontoadas, as vezes tem um cômodo só para 

muitas pessoas” [...] (CD02) 

 

"A gente tem a população mais carentes em casinhas que não são de 

tijolos, locais de maior concentração do público mais vulnerável” [...] (CD04) 

 

"Idosos morando sozinhos, sem o devido cuidado, paciente acamados e 

com problemas de saúde mental(...) eu tenho pacientes de extrema 

pobreza” [...] (CD08) 

 

"Eu chegava em várias casas que não tinham condições mínimas de 

higiene, eram casas muito pequenas “[...] CD05 

 

"Em saúde bucal a existe uma negligência muito grande de saúde bucal dos 

pais com as crianças” [...] CD11 

 

"Aqui, acho que os principais são drogadição em crianças e adultos, 

tuberculose e violência” [...] (CD09) 

 

"Doença cárie, saneamento básico, água encanada esgoto a céu aberto” 

[...] (CD06) 
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 Os fatores de riscos apresentados nas respostas evidenciam o quão 

vulneráveis são as pessoas e os territórios em que atuam os entrevistados, 

destacando-se a violência, drogadição, saúde mental, aglomerados de moradia com 

uma relação alta de pessoas por cômodo, além baixas condições de saneamento 

básico e esgoto a céu aberto. 

"A gente conta com a ajuda dos agentes comunitários para mapear o 

território e ver quais são os pacientes que tem aquele risco, as urgências, 

as emergências, os pacientes especiais[...]qualquer paciente, que tenha não 

só problema de saúde, aqueles que vivem em uma área mais complicada” 

[...] (CD07) 

 

“...eu tenho isso através das visitas com os ACS e nas escolas que a gente 

frequenta e acaba quais são aquelas crianças mais carentes de tudo.” 

(CD11). 

 

 O trabalho em equipe com os agentes comunitários de saúde contribui para 

realização do processo de identificação dos riscos, seja como olhar o território ou 

através da visita domiciliar direcionando a equipe de saúde bucal para os pacientes 

e famílias no território conforme os relatos abaixo: 

 

"Fazer visita domiciliar, ter reuniões de equipes, isso tudo foi muito novo 

para mim, porque minha faculdade foi muito assistencialista[...]aí você vai 

mudando o foco das coisas, você vê que não é só o atendimento de cadeira 

que é importante." (CD02) 

 

 Podemos observar o profissional sinalizar ter vindo de uma formação voltada 

para prática clínica assistencialista, e que foi se adequando ao processo de trabalho 

da ESF através vivência prática. 

 Quando perguntados se realizaram alguma capacitação ou educação 

permanente, especificamente sobre os temas sobre o tema vigilância e vigilância em 

saúde bucal a resposta foi negativas de todos os entrevistados. Este fato é muito 

significativo, pois reapresenta uma ausência de atividades de educação permanente 

e continuada, envolvendo os temas abordados, que, como foi evidenciado neste 

trabalho buscam melhorar as práticas de saúde. 
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 Ao serem perguntados se receberam alguma capacitação ou educação 

permanente sobre atenção básica, selecionamos os exemplos que apareceram com 

mais frequência: Introdutório, Arbovirose, Tabagismo, Tuberculose, Hanseniase, 

IUABAM e na área odontológica destacamos: odontopediatria, estomatologia, 

pacientes especiais e cirurgia. Temas que somam, indiscutivelmente, saberes aos 

profissionais, tanto na saúde geral quanto no campo da odontologia. As atividades 

de educação permanente são ofertadas e realizadas pelos profissionais das 

respectivas áreas, porém, em nenhum momento, os entrevistados fizeram referência 

à temática de vigilância em saúde e vigilância em saúde bucal, como se observa nas 

falas abaixo: 

"Falta de conhecimento e orientação, a gente trabalha empiricamente a 

partir da experiência de cada um, falta uma diretriz, isso nunca foi 

trabalhado, o trabalho tanto da CSB, quanto da assessoria local, está 

normalmente voltado para atendimento clínico, essa parte de promoção de 

saúde, vigilância é negligenciada, fica por conta de cada um, de cada 

equipe, de cada unidade." (CD08) 

 

 Entre os entrevistados, oito que relataram terem tido algum contato com o 

tema são os mesmos que possuem formação em saúde da família. Da mesma 

forma, os profissionais que realizaram extensão no campo da saúde da família 

também demonstram significativa aproximação com os temas propostos pela 

pesquisa. Este fato ratifica a importância do aperfeiçoamento no seu campo de 

atuação, pois o desenvolvimento de saberes colabora para alterar conceitos e 

formas de organização dos serviços de saúde, permitindo, de maneira contínua, seu 

aprimoramento e adequação para atender a população. A formação em Saúde, 

desenvolvida por meio da relação entre profissionais da atenção primária no 

território (estágios de graduação e residências, projetos de pesquisa e extensão, 

entre outros), beneficiam a Atenção Básica (AB), as instituições de ensino e 

pesquisa, trabalhadores, docentes e discentes e, acima de tudo, a população, com 

profissionais de saúde mais qualificados para a atuação e com a produção de 

conhecimento na AB. (PNAB,2017). 

 Podemos elencar com base no que foi analisado, as fontes de conhecimento 

que vão de encontro ao descrito neste trabalho sobre vigilância em saúde e saúde 

bucal: pós-graduação em saúde da família/pública, nota técnica da CSB, educação 
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permanente no campo ampliado e na clínica odontológica e o conhecimento advindo 

da prática. Cabe ressaltar que a maioria das extensões realizadas em saúde da 

família foram através do UnaSus (Programa de extensão à distância), programa que 

está suspenso pelo MS. 

 

6.3 Vigilância em Saúde Bucal. Categoria: Práticas 

 Nesta categoria iremos de encontro ao objetivo de identificar e analisar como 

as práticas de vigilância, compreendidas como análise da situação de saúde, 

planejamento e execução das ações são realizadas pelos entrevistados na sua 

atuação no território de cobertura. Buscamos também descrever as dificuldades 

encontradas para a realização desta prática, em resposta ao objetivo proposto pela 

pesquisa.  

 São características do processo de trabalho das equipes de saúde da família 

e atribuições comuns a todos os profissionais: a análise da situação local e de 

saúde, através do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação 

da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 

vulnerabilidades; e a utilização, de forma sistemática, dos dados para a análise da 

situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas do território no formato de planejamento 

local.(BRASIL, 2017). 

 

"Estar atento as linhas de cuidado para poder fornecer o atendimento, para 

a maioria da população, principalmente os mais prioritários[...]e em bucal 

seria, captar essas pessoas que estão em vulnerabilidade, os da linha de 

cuidado como são as gestante e saúde mental” [..](CD04) 

 

 Nesse relato o aparecimento das linhas de cuidados torna claro o trabalho e a 

atuação sob a lógica de organização por ciclos de vida e de doenças crônicas, 

também chamadas de linhas de cuidados. Uma forma de programação do cuidado 

como recomenda a nota técnica da CSB, é que se utilize lista de pacientes e que a 

mesma seja qualificada pela situação clínica e epidemiológica. 
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 Diterich (2009) considera que todos os problemas de saúde, de situações 

sociais ou existenciais, de comportamento afetivo, de hábito ou estilos de vida 

daquela família que, no entendimento do profissional de saúde da família, forem 

pertinentes, devem ser registrados. Informações relativas ao estilo de vida, que 

sejam importantes na adequação dos cuidados com a saúde daquela família, 

também podem ser destacados. O monitoramento das desigualdades representa 

uma tarefa importante para a saúde pública, através do levantamento e análise dos 

dados. (ARREAZA,2010) 

"Identifica as necessidades e privilegia que mais necessita[...]coloca na 

escala de risco, quem necessita mais, quem são as prioridades, identifica 

vulnerabilidade”. (CD06)  

 

 Conforme já mencionado na discussão de análise, o uso da epidemiologia se 

mostra fundamental para compreensão do processo saúde-doença no âmbito das 

populações. Objetiva a saúde das populações, realizando diagnóstico coletivo, 

buscando fornecer elementos para o planejamento de intervenções de promoção de 

saúde e de prevenção de doenças. (MOYSÉS, 2013) 

 Para a organização das ações e serviços, o planejamento proporciona e 

possibilita uma compreensão dos problemas mais recorrentes e necessidades da 

população. E precisa ser efetuada com uma linguagem que possa ser compreendida 

e compartilhadas por todos, buscando integração em todas as situações. (BRASIL, 

2010)  

"A gente tem algumas listas sim, principalmente em escolas, as crianças 

que precisam mais, a gente tem grupo de tabagismo, onde a gente olha 

para ver que tem uma lesão, alguma coisa que precisa de prioridade[...] 

essas listas sim, mas não do território". (CD10) 

“Porque essa de fazer vigilância, falta um canal para a gente colher essas 

informações". (CD03) 

 

 O planejamento das ações deve considerar as desigualdades, assim, 

propondo um mecanismo para identificar as famílias mais expostas e determinar 

prioridades na atenção domiciliar e na atenção da população do território. Este autor 

propõe que os dados sejam obtidos através da ficha A. (COELHO e SAVASSI, 

2004). 
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 Para compreender melhor as práticas de vigilância em saúde no âmbito local, 

foram realizadas perguntas sobre documentos orientadores das ações frente aos 

problemas encontrados no território, como estes foram apresentados e se utilizam 

ferramentas para subsidiar o planejamento. Assim buscamos analisar como este é 

realizado. 

"O que eu consigo, não é de uma forma territorial, mas é de uma forma mais 

abrangente, ainda são os levantamentos epidemiológico com os escolares, 

que ali a gente identifica, eu faço uma classificação de risco com essas 

crianças” [...] (CD01) 

 

"A gente faz a triagem. Uso a ficha clínica mesmo de papel, eu uso muito na 

escola, eu pego nome por nome e vou detalhando ao lado do nome da 

criança o que ela tem que fazer, se ela tem que fazer um tratamento, uma 

exodontia, se ela tem que fazer um TRA. Então ali eu vou saber de tudo e 

como eu vou agir naquela escola” [...] (CD02) 

 

"O que temos aqui, eu não gosto muito de chamar de lista de espera não. 

Mas essa lista é só de paciente que vem de demanda espontânea, que vem 

para resolver um problema especificamente e a gente acaba anotando se 

ele é amarelo ou vermelho, se é da minha equipe ou da outra, a gente anota 

para poder agendar” [...]. Além disso, eu faço PSE também, onde eu capto 

as maiores necessidades. (CD11) 

 

"Utilizar as listas de gestantes, lista de pacientes de saúde mental, eles 

fazem essas listas nas equipes e trazem para a gente e a gente vai 

agendando essas pessoas que são consideradas prioritárias para o 

atendimento." (CD04) 

 

"Os membros das equipes identificam o que eles acham prioridade trazem 

para o atendimento odontológico[...]ou a gente realiza VD ou VR, visita 

domiciliar ou visita na rua." (CD09) 

 

"A gente faz com planilha, aí eu tenho separado os pacientes de risco, 

diabéticos, hipertensos, crianças, as gestantes, eu tenho essas linhas de 

cuidado separadas. Essa outra parte de saneamento é cuidado dos 

enfermeiros, quando eu consigo observar alguma coisa eu comunico a 

equipe, mas o foco é deles” [...] (CD08) 

 

 Dos recortes temáticos extraídos desta categoria percebemos alguns 

elementos que podem ser associados a modelo de planejamento de ações, como a 

forte presença dos profissionais em ações coletivas nas escolas onde realizam 

levantamento epidemiológico para identificar as necessidades de saúde bucal e 

direcioná-las para o atendimento clínico. Identificamos no conjunto de relatos a 

utilização das linhas de cuidados para nortear a programação do cuidado, assim 
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como classificações de risco das demandas espontâneas, gestão de listas e casos 

encaminhados por outros membros da equipe de saúde da família onde os 

pacientes são agendados para clínica ou para a equipe de saúde bucal realizar visita 

domiciliar. Em alguns relatos podemos considerar uma falta de protagonismo das 

ESB na identificação tanto dos fatores de riscos sociais e biológicos quanto dos 

fatores relacionados ao território, e que essa identificação é feita por outros 

profissionais. 

"Quando tem campanhas, eu faço exame a todos que comparecem, com 

isso eu tenho uma amostragem do perfil. Antes eu fazia com quem buscava 

o posto[...] nas campanhas você amplia bastante, examina o pai que está 

levando a criança". (CD08) 

 

"Utilizo planilha de prioridades, ficha de levantamento epidemiológico em 

saúde bucal e coloca o risco individual. [...] documentos foram apresentados 

pela assessoria local de saúde bucal". (CD06) 

 

"A gente monta grupo de saúde bucal onde a gente avalia as fichas e 

através disso a eu faço uma triagem com eles, além da educação em saúde 

e faço uma avaliação para ver a condições de saúde bucal[...] aí classifico 

quem irá para tratamento primeiro."(CD05) 

 

"Eu me organizo utilizando a nota técnica, conversando, pedindo ajuda, 

vendo como os colegas fazem, as vezes vocês (colegas) postam no grupo 

do WhatsApp algum tipo de ação, e eu vejo que isso existe e ai procuro 

fazer” [..] (CD03) 

 

"A gente sempre fez grupo, nos grupos a gente examina e faz classificação 

de risco. Foi uma das tentativas que não deram certos, o que está 

melhorando é o acesso avançado". (CD11) 

 

 As ferramentas mais utilizadas, de acordo com as falas dos entrevistados, 

foram as classificações de risco, planilhas, listas de prioridades, levantamentos 

epidemiológicos entre outras. A CSB do município orienta, através da nota técnica, 

que as Equipe de Saúde Bucal possuam uma lista de pacientes sob sua 

responsabilidade e que esta seja progressivamente qualificada pela avaliação da 

situação clínica e epidemiológica da população adscrita. Cabe ressaltar que o 
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trabalho orientado por essas listas não se conecta com o proposto pelo modelo de 

VSB referido no trabalho. 

  Vale salientar a experimentação do acesso avançado, tendo em vista que o 

forma de acesso anterior não estava sendo eficaz. Importante ressaltar um canal de 

trocas de experiências e práticas entre profissionais, não só pessoalmente, mas 

também por outros meios de comunicação através de mídias sociais como o 

WhatsApp, que se mostra promissor para interlocução dos profissionais. 

 

"Eu capto por demandas trazidas em reunião de equipe pelos ACS[...] agora 

estamos tendo um apoio do NASF muito grande esse ano, a assistente 

social tem trazido muita coisa para a gente. Ela já trouxe casos que a gente 

tinha tentado várias vezes, sabe aquela criança que mais precisa, você 

agenda, agenda e não vem, ela tem conseguido fazer esse link." (CD11) 

 

[...] doente mentais, que alguns a gente atende aqui outros a gente 

encaminha e esse nosso acesso a eles se dá através das reuniões quando 

nós temos um NASF um psiquiatra, ele traz as demandas dos pacientes de 

saúde mental." (CD04) 

  

 Conforme os relatos selecionados, a presença de profissionais do NASF 

mesmo que de diferentes categorias contribuem para a identificação de pacientes 

em condições mais sensíveis, sejam de ordem patológica ou social. Porém no 

município do Rio de Janeiro nem todas as equipes disponibilizam de todos os 

profissionais que compõe a equipe do NASF, ficando essa contribuição no 

planejamento restrita a algumas equipes apenas. Importante salientar a contribuição 

do ACS para auxiliar na identificação dos pacientes que necessitam de 

acompanhamento odontológico. 

 

"Ai a equipe se organiza para acessar essas regiões mais difíceis, a parte 

da medicina e enfermagem me excluem dessa parte específica e a parte da 

odonto, a gente vai ver os pacientes com necessidade especiais de saúde 

bucal." (CD07) 
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“Documentos sobre o território, eu ainda não consigo trabalhar dentro dessa 

lógica[...]território permanentemente em tensão, em situação de conflito isso 

dificulta suas ações no território e isso vai impactar na vigilância, quanto 

menos você tem contato com as pessoas, menos coisas você descobre, 

menos sinais de alerta você vê" (CD01). 

 

 Os dois relatos acima, além dos outros três já apresentados, sugerem uma 

falta da aproximação dos profissionais com as práticas de diagnóstico situacional e 

avaliação de necessidades identificadas no território. Uma das razões importantes 

de salientar é a violência no território que gera barreiras para que os profissionais 

tenham maior contato com o território. 

 Todos os profissionais que atuam na atenção básica devem participar do 

processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

privilegiando as situações a serem acompanhadas no planejamento local 

(PNAB,2017). Planejamento este que deve ser realizado em equipe, possivelmente 

nos espaços de reunião, uma vez que é atribuição de todos os profissionais.  

Compreender quais as dificuldades encontradas no planejamento das ações e na 

identificação dos riscos, foi uma das perguntas realizadas aos entrevistados, 

 

"A maioria das dificuldades de planejamento, eu vou abranger mais, da 

atuação do cirurgião dentista e dos profissionais de saúde bucal da 

estratégia saúda família, estão relacionadas a desproporção de equipes de 

saúde da família para equipes de saúde bucal, dois, três e até quatro 

equipes de saúde da família para uma de saúde bucal[...] você trabalhar 

com seu médico, seu enfermeiro e seis ACS seis micro áreas, mapear essa 

micro áreas, é muito diferente de trabalhar com três enfermeiros, três 

médicos, as vezes seis pelo fato de terem dois por equipe e dezoito micro 

áreas."  (CD01) 

 

"A quantidade de pacientes, trabalho com três para um, muita gente. Tem 

dias que não consigo ir na reunião que é ali[...]. (CD10) 

 

"Uma equipe de saúde bucal só para muita gente, para três equipes, essa 

proporção não, dá, nem para a gente conversar com os ACS, são muitos 

[...]a gente não consegue ir em todas as reuniões, conversar com todos os 

agentes." (CD03) 

 



72 
 

"Nas reuniões de equipes, eu sinto falta daquele plano terapêutico singular 

de uma família. Aqui a gente tem muito funcionário, enfermeiro, médico. 

Mas eu sinto falta daquela coisa da equipe, o conjunto enfermeiro, médico 

trabalhando junto com o dentista também. (CD11) 

 

 Dentre os principais problemas observados para realizar ações de 

planejamento, destacamos: a desconformidade entre equipes de saúde da família e 

equipe de saúde bucal que acarreta entraves na organização das equipes; a 

dificuldade de integração das equipes de saúde bucal com as equipes de saúde da 

família, devido ao grande número de profissionais para se articular, entre eles os 

ACS e equipe técnica; os espaços de planejamento para o CD percorrer, 

considerando que a quantidade de micro áreas pode chegar a dezoito para realizar 

vigilância e o  número demasiado de pessoas cobertas em áreas por equipe de 

saúde bucal, que pode chegar a dezessete mil, levando-se em consideração que os 

fatores de risco expostos neste trabalho e o grau de vulnerabilidade população, 

parecem provocar uma grande demanda voltada para o atendimento clínico em 

saúde bucal. Esta deficiência poderia ser solucionada com apoio da gestão local 

pois compete ao gestor estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo o 

trabalho em equipe. (BRASIL,2017). Assim como também é atribuído aos gerentes 

pela nota técnica da SMS/RJ (2016) garantir a inserção das equipes de saúde bucal 

nos espaços de reunião de equipes. 

 

"Tensionamento muito grande das demandas pela desproporção em relação 

às equipes de saúde da família. Não conseguimos atingir o resultado 

verdadeiro se o desenho estiver errado. [...] o tempo de consulta não é 

suficiente para fazer tudo que a gente precisa." (CD07) 

 

"Você faz o atendimento imediato, não faz atendimento longitudinal, como 

se fosse UPA da família, dificilmente você consegue colocar em prática as 

ferramentas disponíveis[...] demanda espontânea cada vez maior." (CD06) 

 

"Geralmente a saúde bucal planeja a ação e convida a equipe[...]quando 

eles (equipe) planejam alguma ação e se eu não estiver, porque não tem 

como ir em três reuniões, a gente é esquecida. Só quando tem kit."(CD11) 
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"Nem todas as pessoas que estão envolvidas, estão disponíveis para fazer 

as atividades que combinam de fazer." (CD03) 

 

 Nesse sentido, deve-se também considerar que em situações de urgências de 

saúde bucal, os pacientes que não são cadastrados no território devem receber o 

acolhimento e atendimento para somente depois serem direcionados para sua 

unidade de referência. Uma associação que pode ser feita para o excesso de 

demandas espontâneas deve se dar pelo fato de outros equipamentos de saúde 

como UPAS e hospitais apresentarem dificuldades estruturais para ofertarem 

serviços de saúde bucal. Com isso o atendimento clínico acaba ocupando espaço na 

agenda, tendo em vista as necessidades da população assistida e assim 

sobrepondo os espaços de planejamento das equipes, dificultando o trabalho em 

equipe e a criação do vínculo entre ESB e ESF. 

 Assim como afirma ANJOS (2011), a dificuldade de integração se dá pela 

ausência de planejamento de maneira que possibilite o desenvolvimento de ações 

interdisciplinares na produção do cuidado em saúde, o que afeta o potencial da 

estratégia em produzir mudanças no modelo assistencial, que ainda se encontra 

baseado na geração de procedimentos curativos, reproduzindo assim o modelo 

curativista. 

 Deve-se registrar que a PNAB faculta aos profissionais da atenção básica 

participar de reuniões de equipes com a finalidade de acompanhar e discutir em 

conjunto o planejamento e avaliação organizada das ações da equipe, a partir do 

uso dos dados disponíveis, visando a readequação constante do processo de 

trabalho. 

Ao serem questionados sobre a existência de espaços para discussão ou reflexão 

dos fatores locais de risco, os entrevistados assim se manifestaram: 

 

"Essas reflexões tinham no colegiado gestor, mas a gente não participava 

muito". (CD03) 
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"Esses debates acontecem no fórum do PSE, vão as direções das escolas, 

CRAS e outros parceiros eventualmente. Fórum comunitário e as vezes em 

rodas de conversa no território". (CD08) 

 

 A maioria dos profissionais informou que estes espaços existem, mas que 

eles têm dificuldades em ocupar esses espaços e, por isto, não frequentam com 

regularidade. 

 Para identificar e analisar as práticas em Vigilância em Saúde Bucal os 

entrevistados foram questionados sobre quais ações são realizadas para enfrentar 

os riscos; onde são implementadas, se elas são avaliadas e como e onde são 

documentadas. 

"Através de grupo, visitas domiciliares e palestras. A gente explica como 

funciona aqui na bucal. [...] aqui na unidade, escolas, associações, igrejas e 

praças. Mas geralmente nas escolas e igrejas. O registro é feito através de 

fotos, PE e registro no papel." (CD10) 

 

"Promoção de saúde nos grupos, salas de espera e nas campanhas. 

[...]com escovação dental supervisionada, com informações sobre saúde 

bucal, uma breve avaliação, para detecção de alteração de tecido mole. O 

paciente vem para tirar uma dúvida e você vê que ele não sabe de nada, 

está com muita placa, a técnica ou auxiliar vai na hora no escovário e faz a 

escovação supervisionada, entrega kit. Pois o paciente pode não voltar caso 

você monte um grupo." (CD01) 

 

"Grupos de diabéticos e hipertensos [...] a gente faz exame epidemiológico 

em todos. O que precisa mais a gente encaminha para a cadeira." (CD02) 

 

"A gente faz visitas domiciliares e com o trabalho multidisciplinar quando 

possível. Nas escolas e eventos eu tento trabalhar com educação em 

saúde. [...] realizadas na unidade, escolas e espaços no território. Eu 

registro em prontuário eletrônico o que é quantificável e em fotos colocadas 

na página do Facebook." (CD08) 

 

"Ações coletivas de levantamento epidemiológico, principalmente no PSE, 

mas fazemos no território, nas ações das equipes de saúde da família e 

levantamento nos grupos específicos, gestante, tabagismo, diabetes  

e hipertensão. Documentada em prontuário eletrônico e fotografada." 

(CD06) 
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 De acordo com os entrevistados, as principais ações são de exame clínico e 

levantamento epidemiológico, ações de promoção e educação em saúde e 

orientação sobre acesso a saúde bucal. Observa-se que essas ações são 

realizadas, porém com pouca variação de experiências e uma concentração nas 

ações escolares. 

 Dentre os locais mais ocupados pelas equipes de saúde para a realização 

dessas ações estão, principalmente, as escolas e, em seguida, as unidades de 

saúde, onde se reúnem os grupos de hipertensos, diabéticos, tabagismo, gestantes, 

academia carioca, campanhas entre outros.  

 

"Nossas ações são realizadas nas escolas, igrejas e associações. As igrejas 

sido muito parceiras, os padres e pastores. A gente chega lança no PE e 

pronto." (CD11) 

 

"O ideal seria que isso fosse aplicado, eu anoto, só que é absurdo o nosso 

PE não disponibilizar esse tipo de situação, como um programa não permite 

que a gente faça um cpod e consiga mensurar os problemas orais[...] se eu 

não consigo mensurar a doença eu não consigo mensurar impactos da 

doença no indivíduo e eu infelizmente a gente não tem uma ferramenta que 

permita isso". (CD07) 

 

 Os demais espaços no território como igrejas e associações também foram 

destacados como espaços de ações intersetoriais importantes. 

 Quanto aos registros das informações, ficou evidente que as ações são 

registradas em prontuário eletrônico, em fichas de papel, nas próprias listas de 

prioridades e em fotos publicadas em mídias sociais institucionais. Neste cenário o 

registro das ações está sendo utilizado para a finalidade administrativa e como 

prontuário clínico, pois, segundo o relato, o PE não mensura o CPO-d e nem os 

problemas orais. Existe, pode-se inferir, a falta de uma ferramenta que facilite a 

captação dos dados para que os mesmos possam ser analisados e, assim, fornecer 

valiosas informações para subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e 

epidemiológica e a avaliação dos serviços de saúde. Não foi evidenciado que ocorra 

avaliação das ações realizadas por parte das equipes. 
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"Aqui a gente realiza grupo de gestante, hipertensos, tabagismo, 

planejamento familiar e a técnica de saúde bucal vai na academia carioca. 

[...] faz exame clínico e ver qual a necessidade de trazer para cadeira e faz 

o agendamento e em VD também." (CD04) 

 

"Ultimamente tenho feito visita só quando solicitada. Antes a gente cumpria 

com afinco a nossa semana padrão, hoje em dia estou usando meu horário 

de VD para fazer PSE, tenho sete escolas no meu território[...] (CD09) 

 

 As respostas nos apresentam três desfechos das ações previamente 

descritas na programação do cuidado com os usuários. São eles: o 

encaminhamento para atendimento clínico, novas ações coletivas e agendamento 

para a realização de visita domiciliar.  Visitas com fins objetivos ou para abordagem 

estratégica da família, que em um dos relatos acaba ficando em segundo plano 

devido a uma desarmonia no desenho de equipes.  

 A desproporção entre equipes de SF e de SB tem reflexos negativos e gera 

um desequilíbrio na organização do cuidado e gestão da agenda, que segundo a 

nota técnica deve considerar a atenção, vigilância, promoção e reabilitação da saúde 

oral. Também propõe que essa agenda seja baseada na gestão de lista, 

compartilhada com a equipe saúde da família e no acompanhamento dos grupos 

prioritários. 

 

 

 

7. Considerações Finais.  

 Esta dissertação teve como proposta a identificar e analisar conhecimentos e 

práticas sobre Vigilância em Saúde Bucal das equipes de SB da Estratégia Saúde 

da Família da CAP 1.0. 

 A pesquisa mostrou que o conhecimento sobre vigilância em saúde bucal dos 

entrevistados provém, em sua maioria e com maior consistência, de cursos de 

extensão realizados na área de saúde da família ou saúde pública, mas também da 

prática desses profissionais, que vai de encontro ao conceito ampliado de saúde. 
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Este fato pode ser atribuído à opção metodológica de entrevistar os dentistas com 

maior tempo de trabalho, pois, em sua maioria, possuem mais de 40 anos de idade 

e mais de cinco anos de atuação na ESF. Este fato, entretanto, pode não significar a 

realidade dos cirurgiões dentistas da AP 1.0, pois se trata apenas de uma amostra 

dessa população específica. 

 Os resultados do trabalho demonstraram que os conhecimentos da população 

estudada sobre vigilância apresentam alguns elementos que se identificam com os 

conceitos utilizados como base para o referencial teórico desta dissertação. Da 

mesma maneira, alguns fatores de risco identificados e considerados como 

relevantes pelos entrevistados como a violência, drogadição e falta de saneamento 

básico estão registrados na referida fundamentação teórica. Deve-se registrar, 

também, que a pesquisa mostrou que estes fatores de risco foram reconhecidos, em 

sua maioria, através de visitas domiciliares realizadas com os agentes comunitários 

de saúde e de ações intersetoriais em menor frequência. Todavia, encontrou-se 

poucas referências em relação a problemas de ordem familiar como renda, 

escolaridade, empregabilidade do chefe do domicílio e situação familiar. 

 O conceito de Vigilância da Saúde, de acordo com os autores consultados 

neste trabalho, pode ser compreendido como uma proposta de redefinição das 

práticas sanitárias. Dessa forma, a implementação desse conceito demanda que o 

profissional de saúde tenha uma visão ampla do processo saúde/doença, e isto 

implica na substituição da lógica hegemônica do modelo biomédico, na qual foram 

formados, pela do modelo da promoção de saúde. Daí a importância em adquirir as 

habilidades e competências necessárias para o enfrentamento desse novo desafio 

e, entre elas estão a utilização da informação para o planejamento, programação e 

avaliação das ações em saúde bucal, fundamentais para a redução das 

desigualdades em saúde. 

 Em relação às práticas realizadas pelas equipes, a pesquisa buscou 

identificar e compreender em que ponto estão as ESB no processo de análise, 

planejamento e tomada de decisões para a formulação de ações, a partir do que 

está preconizado pela vigilância. Nesse sentido, constatou-se que muitas ações 

desenvolvidas pelos dentistas se articulam a elementos da vigilância, como a 

realização de acompanhamento longitudinal dos usuários cadastrados, pois esses 

profissionais trabalham com base nos ciclos de vida. Entretanto, os registros dessa 
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atividade em planilhas e listas obtidas nas reuniões de equipes se configuram como 

dificuldades para as ESB, especialmente, pois além de não conseguirem frequentar 

a maioria das reuniões, tendo em vista que nenhum dos entrevistados trabalha com 

menos de duas ESF, o que significa uma cobertura, em média, 11.000 pessoas para 

cada ESB. 

 Ficou claro que a integração com a ESF se mostra presente, destacando que 

existem pontos comuns de trocas com ACS e NASF na busca ativa de pacientes 

que necessitam de acompanhamento odontológico, porém, também alguns 

obstáculos foram encontrados quando a ESB tem a necessidade de articulação com 

equipes numerosas, em função do número de casos que necessitam de 

acompanhamento de saúde. 

  A pesquisa identificou que embora os fatores de risco sejam reconhecidos 

pelas equipes eles não são utilizados para planejamento das ações. Observou-se, 

também, que há poucas referências ao contexto territorial e familiar, ao uso de 

consolidados da ficha A e do SIAB e de discussões de casos em reuniões de 

equipe, assim como uma baixa sinalização sobre a utilização de ferramentas de 

trabalho com as famílias cadastradas como o ecomapa, escala de coelho, 

genograma ou plano terapêutico singular, entre outras. Este resultado evidenciou 

não só a pouca prática quanto ao uso desses instrumentos como uma possível falta 

de informação sobre sua operacionalidade. Essas ferramentas, como explicitado no 

corpo deste trabalho, poderiam aproximar os profissionais da interpretação e análise 

dos fatores de risco, que são a sustentação para o planejamento das ações e 

execução de práticas direcionadas à redução das desigualdades, de acordo com o 

princípio de equidade.   

 Entre os resultados da pesquisa, deve-se ressaltar as diversas práticas 

realizadas pelas equipes como ações coletivas de promoção de saúde, 

levantamento epidemiológico, identificação de riscos nas atividades em grupo das 

linhas de cuidado, grupo de tabagismo e campanhas, além  das ações nas escolas e 

igrejas, sempre que possível, tendo em vista a alta taxa de violência em alguns 

territórios, o que impossibilita atividades externas como as visitas domiciliares, que já 

ficam fragilizadas pela dificuldade no planejamento e organização da agenda.  

 Em relação às escolas, o trabalho evidenciou pouca variação de experiências 

quanto à promoção de saúde e uma grande concentração de ações, assim como 
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nos grupos, focadas no rastreamento e hierarquização de problemas bucais para 

atendimento clínico. 

 Os elementos levantados por este trabalho somados àqueles explicitados 

sobre o tema, extraídos dos trabalhos dos autores selecionados pelo pesquisador, 

evidenciaram as fragilidades em relação ao conhecimento e práticas sobre Vigilância 

em Saúde Bucal, deixando claro as dificuldades das ESB para o planejamento e a 

tomada de decisões, com base na identificação dos riscos em Vigilância, visando 

diminuir as desigualdades em saúde. Para reverter esse quadro ou, num primeiro 

momento, minimizá-lo, há necessidade da gestão local e municipal fazer alguns 

ajustes que envolvem, principalmente, processos de trabalho e ações de educação 

permanente. 

 Entre as possíveis iniciativas, ressaltamos a oferta de  uma agenda de 

atividades de educação permanente, por meio de um conteúdo que reforce os 

elementos da vigilância, através de oficinas práticas de territorialização e 

mapeamento, identificação dos determinantes sociais e sua casualidade com o 

processo saúde doença, ou mesmo a construção de uma nova ferramenta que 

facilite o processo de trabalho, incorporando essas informações, de forma a adequá-

las às necessidades reais e práticas das equipe. 

 Outra importante atividade seria estabelecer parcerias afim de ofertar 

extensões na área de saúde pública, potencializar espaços físicos e virtuais de 

trocas de experiências e práticas entre profissionais e fomentar a qualificação dos 

profissionais e apoiar a pesquisa em saúde bucal na atenção primária. 

 Entre as dificuldades práticas que dificultam o processo de trabalho das ESB 

ficou explícito pela pesquisa, a desproporção de cobertura das ESB em relação as 

ESF que gira em torno duas vezes e meia, isto é, as ESB cobrem perto de onze mil 

usuários, o que acarreta grandes dificuldades, levantadas nesse trabalho, ao 

processo de trabalho, tais como:  

 Baixa frequência dos CDs em reuniões, considerando que pode chegar e três 

equipes e meia de SF para uma de SB; 

 Dificuldade de integração e articulação das diversas ações com equipes 

numerosas; 

 Visita domiciliar fragilizada; 

 Excesso de demanda espontânea frente a vulnerabilidade dos territórios; 
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 Reuniões com pouca referência a ferramentas de trabalho que se conectam 

com a vigilância; 

 Baixa oferta de atividades de educação em vigilância em saúde; 

 Baixa adesão ao protocolo da Nota técnica; 

 Falta de domínio do PE e de dados da ficha A e SIAB; 

 Falta de protagonismo no processo de territorialização, com muitas áreas e 

micro áreas; 

 Desarranjo na organização agenda padrão da equipe; 

 Nota técnica propõe avaliação de risco considerando as doenças bucais, com 

pouca ênfase em como avaliar risco social ou biológico. Recomenda 

planejamento das ações, práticas sistemáticas de monitoramento e análise de 

resultado que não foram ressaltadas pelos entrevistados. 

A desproporção entre ESB e ESF, considerada estrutural, pode estar relacionada à 

falta de financiamento para a política Nacional de Saúde Bucal e sua 

transversalização junto a outras políticas de saúde. 
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Apendice 1 

 

 Pesquisa: Vigilância em Saúde Bucal: conhecimentos e práticas das equipes 

de saúde bucal da Estratégia Saúde da Família de uma Área Programática do 

Município do Rio de Janeiro. 

 

Roteiro de Entrevista do Coordenador de Saúde Bucal entrevistado da SMSDC/ RJ. 

 

Coordenador de Saúde Bucal (CSB) da SMSDC/ RJ. 

 

Perfil Profissional 

 

 Nome: 

 Idade:_______ (anos)  

 Sexo: M (   )  F (   ) 

 Profissão: 

 Tempo de formado: ______ (anos) 

 Extensão (Latu Senso\ Stricto Sensu): 

 Tempo de atuação no SUS: ______ (anos) 

 Tempo da atuação na ESF: _______ (anos) 

 

Realizou alguma capacitação ou ed. permanente em atenção básica ou 

ESF? Sim (   )  Não (   ) 

 Possui alguma especialização em Saúde pública/Saúde 

coletiva/Saúde da família? 

Os temas Vigilância em saúde e Vigilância em saúde bucal fizeram parte 

da sua formação?  Sim (   )  Não (   )  

O que entende por Vigilância em Saúde e Vigilância em Saúde Bucal? 
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 Com que dados a CSB realiza o diagnóstico do perfil 

epidemiológico/da população e principais problemas em saúde bucal do 

município? 

 

 As ações e serviços ofertados pelas equipes de saúde bucal são 

avaliadas pela CSB? Como é realizada em caso de positivo? 

 A CSB acompanha o planejamento realizado pelas equipes de SB 

da ESF.Como?  

 A CSB propicia atividades de Educação Permanente no campo da 

Vigilância em Saúde e, especificamente, em Saúde Bucal para os profissionais 

das equipes? Com qual frequência?  

 Com que frequência a CSB realiza atividades de educação 

permanente envolvendo os CDS? 

 A CSB disponibiliza documentos, protocolos ou fichas para 

orientação e organização do trabalho das ESB? Quais? Através de que meios 

?? 
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Apêndice 2 

 

 Roteiro de Entrevista para os Cirurgiões Dentistas que atuem na ESF entrevistados 

da A.P 1.0 do Rio de Janeiro 

Pesquisa: 

Vigilância em Saúde Bucal: conhecimentos e práticas das equipes de saúde 

bucal da Estratégia Saúde da Família de uma Área Programática do Município 

do Rio de Janeiro. 

 

 

Cirurgiões Dentistas das Unidades de ESF da Área Programática 1.0  do 

Município do Rio de Janeiro 

 

Perfil profissional 

 

 Nome: 

 Idade: _____ (anos) 

 Sexo: M (  )  F (   ) 

 Profissão: 

Vínculo Profissional: Efetivo ( )  Contratado (   ) 

 Extensão (Latu Senso\ Stricto Sensu): Sim ( )  Não (   ). Qual? 

 Tempo de atuação no SUS: _____ (anos) 

 Tempo da atuação na ESF: _____ (anos) 

 A quantas equipes o de saúde da família a sua equipe de Saúde 

Bucal está vinculada?  

 Realizou alguma capacitação ou educação permanente em 

atenção básica ou ESF?  

 Realizou alguma capacitação ou educação permanente em 

atenção básica ou ESF e, especificamente, em Vigilância em Saúde e Vigilância 

em Saúde Bucal? 
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 Possui alguma pós-graduação em Saúde Pública/Saúde 

Coletiva/Saúde da Família? Sim (   )   Não  (   ) . Qual? 

 Qual o número de pessoas cobertas pela sua equipes de saúde 

bucal? 

 Os temas Vigilância em Saúde e Vigilância em Saúde bucal 

fizeram parte da sua formação? Sim ( ) Não (...) 

 O que você entende por Vigilância em Saúde e Vigilância em 

Saúde Bucal? Onde e como aplica no cotidiano? 

 Quais fatores de risco em Vigilância em Saúde e, especificamente, 

em Saúde Bucal você identifica no seu território de atuação? 

 A equipe de saúde bucal se utiliza de algum documento 

relacionado à Vigilância em Saúde e Saúde Bucal para orientar suas ações no 

enfrentamento dos fatores identificados no território? Qual/quais? Como esses 

documentos foram apresentados?  

 A equipe de SB realiza diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico/da população para o planejamento e a programação das 

ações em Vigilância em Saúde bucal? 

 Utiliza algum instrumento ou ferramenta para subsidiar o 

planejamento? 

 Quais as ações que a equipe de SB propõe e realiza para enfrentar 

os riscos? 

 Existem espaços para debate/reflexão/discussão ou educação em 

saúde sobre fatores locais de riscos?  

 Onde são realizadas as ações de saúde ? Existe uma avaliação 

dessas ações caso sejam realizadas?  Ela é documentada?  Como é feita esta 

documentação? 

 Existe alguma dificuldade para o planejamento dessas ações (em 

Vigilância em Saúde e Vigilância em Saúde Bucal) e na identificação desses 

riscos? 
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Apêndice 3 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Cirurgiões Dentistas que 

atuem na ESF entrevistados da A.P 1.0 do Rio de Janeiro e Esclarecido para o 

Coordenador de Saúde Bucal entrevistado da SMSDC/ RJ. 

 

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:Vigilância em Saúde Bucal: conhecimentos e 

práticas das equipes de saúde bucal da Estratégia Saúde da Família de uma Área 

de Planejamento do Município do Rio de Janeiro. 

Subárea de Investigação:Saúde Coletiva 

Pesquisador responsável: Erico Eduardo Ribeiro de Souza. Instituição: 

Universidade Estácio de Sá Endereço - Telefone:.(21)99764-1886 Email: 

ericoedu@gmail.com 

Avaliação do risco da pesquisa: 

(X) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior 
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Objetivos e Justificativa: Investigar os conhecimentos e práticas sobre Vigilância 

em Saúde Bucal utilizados pelas equipes de SB da Estratégia Saúde da Família da 

CAP 1.0 para identificação dos riscos em saúde bucal e o planejamento de ações 

para seu enfrentamento nos territórios sob sua responsabilidade, buscando o 

fortalecimento das ações de saúde voltadas para melhorias das condições de saúde 

da população coberta área de planejamento 1.0. 

Procedimentos: A pesquisa será desenvolvida a partir da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com os profissionais de saúde bucal selecionados de forma 

intencional. 

Riscos e inconveniências:Essa pesquisa possui risco mínimo. Pois o participante 

pode apresentar constrangimento ao falar sobre seus conhecimentos e práticas 

relacionados ao tema. Deve-se registrar que o entrevistado não precisa responder 

as perguntas formuladas caso lhe causem algum desconforto. 

Potenciais benefícios:Melhorar a qualificação dos profissionais da área em relação 

a vigilância em saúde bucal, tendo como produto,um planejamento mais adequado 

às necessidades de saúde da população. Para isto o pesquisador assume o 

compromisso de dar retorno aos profissionais da área sobre resultados da pesquisa. 

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) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. 

Presidente Vargas, 642, 22º andar. Pode também entrar em contato com o CEP da 

Secretaria Municipal de Saúde, no horário comercial pelo e-

mail: cepsms@rio.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2215-1485 ou no endereço Rua: 

Evaristo da Veiga, 16 - 4º andar - Sala 401- Centro – RJ.CEP: 20031-040 

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. 

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Vigilância em Saúde Bucal: 

conhecimentos e práticas das equipes de saúde bucal da Estratégia Saúde da 

Família de uma Área de Planejamento do Município do Rio de Janeiro”. 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 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. 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ 

 

____________________________________  

Assinatura do Responsável da Pesquisa 

____________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  
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Anexo 1: Ficha A do SIAB de cadastro da família e do cidadão. 
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Anexo 2: Ficha de orientação para priorização das famílias a serem 

visitadas pelas equipes de Saúde Bucal/Risco Social 

 

 

 

 

Anexo 3: Ficha de orientação para priorização das famílias a serem 

visitadas pelas equipes de Saúde Bucal/Risco Biológico 
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Anexo 4: Ficha de Levantamento Epidemiológico Saúde Bucal/Individual 

 

 

Anexo 5: Ficha de Prioridades de Atendimento em Saúde Bucal 
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Anexo 6: Parecer de ética em pesquisa da prefeitura do Rio de Janeiro 
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