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Resumo

A saúde bucal foi inserida na Estratégia Saúde da Família (ESF), criada em 1994 

pelo Ministério da Saúde, em 2000, o que levou à reflexão sobre a organização do trabalho 

e a atuação do cirurgião-dentista frente à formação individual, curativista, biologicista e 

fragmentada, hegemônica nas instituições de ensino, muitas vezes privilegiando os aspectos 

técnicos e teóricos de sua atuação profissional. Diante desse quadro, realizou-se uma 

investigação, mediante uma abordagem qualitativa, com o objetivo de compreender como se 

organiza o trabalho da Equipe de Saúde Bucal na ESF em um município do semiárido baiano, 

buscando refletir sobre os limites de articulação entre a formação do profissional e as práticas 

desenvolvidas no serviço de saúde, considerando os recursos humanos, recursos físicos e 

materiais, além de discutir as relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos que atuam na 

ESF. Os resultados mostraram que o serviço ainda vem se desenvolvendo, em alguns aspectos, 

arraigado no modelo individual curativista, comprometendo a resolutividade e a integralidade 

da atenção; os profissionais de saúde que atuam na Estratégia Saúde da Família, inclusive os 

de Saúde Bucal, são capacitados após inserção na estratégia, não havendo um preparo prévio 

para a sua inclusão nas equipes. 

Palavras-chave: Saúde da Família. Saúde bucal. Trabalho.

a Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(NUPISC-UEFS).

b Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana (NUPISC-UEFS).
c Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana (NUPISC-UEFS).
d Departamento de Odontologia Social da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP).
e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP).
 Endereço para correspondência: Rua Alto do Paraná, n.º 127, Sim, Feira de Santana, Bahia. CEP: 44085-192. 

aleccio@terra.com.br



696

ORAL HEALTH IN FAMILY HEALTH STRATEGY IN A TOWN OF THE BAHIAN SEMIARID 

Abstract

The oral health was inserted in the governmental program called “Family’s 

Health Strategy” (ESF, in Portuguese) in the year 2000, which led the reflection about the 

organization of the work and about the influences of academic formation in the surgeon-

dentist’s professional practice. This academic formation could be characterized mainly by 

individual, curative, biological and fragmented emphasis that are hegemonic at educational 

institutions, and it frequently privileges the technical and theoretical aspects of its professional 

practice as well. Facing this situation, an investigation was conducted through qualitative 

approach in order to understand how the work of the oral health team is organized in the ESF 

in a semi arid town of Bahia. This study tries to reflect on the limits of articulation between 

professional training and practices developed in the health service considering the human, 

physical and material resources. Moreover, it discusses the relations between the different 

individuals who work in the ESF. The results showed that the service is still being developed, 

in some ways rooted in the individual curative model, problem solving which compromises 

the comprehensiveness of care. The health professionals who work in Family Health Strategy, 

including those of Oral Health are empowered after insertion into the strategy. It can also be 

inferred that there is no previous preparation for one’s inclusion into the teams.

Key words: Family’s health. Oral health. Work. 

LA SALUD BUCAL EN LA ESTRATEGIA SALUD DE LA FAMILIA EN UN MUNICIPIO DEL 

SEMIÁRIDO BAIANO

Resumen

En el año 2000, la salud bucal se incluyó en la Estrategia Salud de la Familia 

(ESF), creada en 1994 por el Ministerio de la Salud, lo que llevó a la reflexión sobre la 

organización del trabajo y la actuación del cirujano dentista frente a la formación individual, 

curativa, biologicista y fragmentada, hegemónica en las instituciones de enseñanza, muchas 

veces privilegiando los aspectos técnicos y teóricos de su actuación profesional. Delante de 

ese cuadro, se realizó una investigación de enfoque cualitativo, a fin de comprender la forma 

de organización del trabajo de salud bucal en la Estrategia Salud de la Familia en un municipio 

del semiárido bahiano, reflexionando sobre los límites de la articulación entre la formación del 
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profesional y las prácticas desarrolladas en el servicio de salud teniendo en cuenta los recursos 

humanos, físicos y materiales, además de discutir las relaciones entre los diferentes sujetos 

que trabajan en la ESF. Los resultados mostraron que, en algunos aspectos, el servicio aún está 

siendo desarrollado dentro del modelo curativo individual, comprometiendo los resultados y 

la integridad de la atención: los profesionales de la salud que actúan en la Estrategia Salud 

de la Familia, incluyendo los de Salud Oral, son entrenados después de su inserción en la 

estrategia, no habiendo una capacitación previa para su actuación en los equipos de salud.

Palabras-clave: Salud de la Familia. Salud bucal. Trabajo.

INTRODUÇÃO

A condição de saúde bucal da população brasileira ainda se constitui em um 

dos problemas de saúde pública, em especial na população mais carente, a despeito de se 

observar melhorias dos indicadores, na segunda metade do século XX.1 Entretanto, doenças 

como a cárie dentária permanecem no início do século XXI como um problema que precisa 

ser solucionado,2 por meio de políticas governamentais que valorizem a promoção da saúde 

bucal, prevenção e reabilitação dos processos de adoecimento. 

“Fatores de risco e de proteção podem incidir de modo desigual sobre 

os estratos sociais, com efeitos deletérios ou salutares que atingem a população de 

modo heterogêneo e aumentam as desigualdades em saúde.”3:361 Ao analisar os fatores 

socioeconômicos relacionados com a cárie dentária, por exemplo, deve-se levar em conta a 

etiologia das desigualdades sociais, como a má distribuição da renda, a falta de participação 

na riqueza nacional, o desemprego, o atraso tecnológico em alguns setores e os elevados 

índices de analfabetismo, além das dificuldades de acesso aos serviços odontológicos pelas 

pessoas que não podem pagar por ele.4

A saúde bucal tem o privilégio de dominar a intimidade das doenças mais 

frequentes da área estomatológica (especialmente a cárie e a doença periodontal), bem 

como as medidas técnicas coletivas adequadas para preveni-las e curá-las. No entanto, a 

odontologia brasileira, até determinado período, continuava beneficiando apenas as poucas 

pessoas que podiam pagar por ela. Essa situação, aliada ao alto índice epidemiológico de 

doenças bucais constatado no país, dificultava a busca de caminhos éticos para o balizamento 

de propostas sanitárias coletivas na área de saúde bucal.5

Em 1994, com intuito de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Ministério da Saúde (MS) propôs a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF).6 Essa 
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estratégia, inicialmente conformada como um programa, não foi implantada somente para 

organizar a atenção primária no SUS temporariamente, mas essencialmente para estruturar 

o sistema público de saúde uma vez que houve um redirecionamento das prioridades de 

ações, reafirmação de uma nova filosofia de atenção à saúde e consolidação dos princípios 

organizativos do SUS.7

A ESF propõe a reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, 

em substituição ao modelo tradicional de assistência orientado para a cura de doenças, tendo 

a família como foco da atenção.8 

O novo formato da assistência no âmbito da ESF delimita a área de 

responsabilização de determinada equipe por meio da localização do espaço territorial que é 

por excelência o lócus operacional do programa. Utiliza-se todo o arsenal de conhecimentos 

disponíveis no campo da epidemiologia/vigilância à saúde, cujo instrumental ocupa papel 

central nas práticas da ESF. A equipe inscreve-se numa determinada população do território 

(de 600 a 1.000 famílias), articulando, assim, a ideia de vínculo, que tem como princípio a 

constituição de referências do usuário com os profissionais que deverão responsabilizar-se 

pelo cuidado de sua clientela.8 

A despeito da elaboração da ESF datar da primeira metade da década de 

noventa, a publicação pelo MS da Portaria n.º 1.444 que estabeleceu incentivo financeiro para 

a reorganização da atenção à saúde bucal prestada nos municípios por meio da ESF, só veio 

a ocorrer em 28 de dezembro de 2000, sendo regulamentada pela Portaria n.º 267, de 6 de 

março de 2001. Esse documento considera 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 e a exigência de incentivar a reorganização da saúde bucal 

na Atenção Primária em Saúde (APS), por meio da implantação de suas ações na ESF.9,10 

O êxito da proposta foi certificado em dezembro de 2010, momento em que 

foram divulgados os dados do segundo maior levantamento epidemiológico na área de 

saúde bucal realizado no Brasil, o SB Brasil 2010. O levantamento trouxe resultados positivos 

relativos à faixa etária índice (12 anos) e revela que o Brasil passou a integrar o grupo de 

países com baixa prevalência de cárie.11

A organização das Equipes de Saúde Bucal (ESB) pode ocorrer por meio de duas 

modalidades: a modalidade I, que compreende um cirurgião-dentista (CD) e um atendente 

de consultório dentário (ACD) – atualmente designado por Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) – e 

a modalidade II, que compreende um CD, um ASB e um técnico em higiene dental (THD) – 

atualmente designado por Técnico em Saúde Bucal.12 
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Os integrantes da ESB, além de suas atividades específicas, devem realizar 

conjuntamente atribuições de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 

desenvolvidas no território de abrangência das unidades básicas; identificar as necessidades e 

expectativas da população em relação à saúde bucal; estimular e executar medidas de promoção 

da saúde, atividades educativas e preventivas em saúde bucal; executar ações básicas de vigilância 

epidemiológica em sua área de abrangência, bem como organizar o processo de trabalho, de 

acordo com as diretrizes da ESF e do plano de saúde municipal. Devem participar também do 

processo de educação da comunidade, sensibilizando as famílias para a importância da saúde 

bucal na manutenção da saúde, programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as 

necessidades identificadas e desenvolver ações intersetoriais para a promoção da saúde bucal.10 

É responsabilidade ainda da ESB integrar-se com os demais trabalhadores da 

Equipe de Saúde da Família (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, 

agentes comunitários de saúde) para encaminhar e orientar o paciente, caso seja identificada 

a necessidade.13 

No entanto, é necessário reconhecer que a formação de recursos humanos (RH) 

em saúde na ESF, e em saúde bucal, voltada para um cuidado integral, ainda é um dos nós 

críticos do SUS. “Particularmente, em relação aos trabalhadores e suas instituições formadoras, 

é fundamental que se reconheça também o papel de todos os profissionais envolvidos no 

cuidado à saúde.”14:202 O trabalho em equipe pressupõe a construção coletiva de saberes 

e de práticas inovadoras, problematizadoras e pedagógicas, essenciais para a edificação do 

princípio da integralidade como orientador do cuidado em saúde. 

 Na prática da ESF, os profissionais de saúde apoiam-se no modelo flexneriano 

com frágil organização de uma política de Educação Permanente para o SUS, constituindo-se 

em um dos maiores entraves para sua qualificação e vinculação ao sistema, em descompasso 

com a interação de saberes e práticas integrais e humanizadas.

Nesse sentido, estudiosos15 sobre a temática de formação de RH para o SUS 

introduzem o conceito de quadrilátero da formação para a área da saúde – ensino, gestão, 

atenção e controle social –, argumentando que a imagem desse quadrilátero possibilitaria a 

construção e organização de uma gestão da educação na saúde com o redimensionamento 

da imagem dos serviços e valorização da troca de saberes e diálogos entre os diferentes 

segmentos da sociedade.

A formação e a prática dos profissionais de saúde precisam ser orgânicas, 

estabelecendo relações entre si. A formação gera serviços, condições 
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de provimento e/ou fixação de profissionais, possibilidades de equipe, 

desenvolvimento e avaliação de tecnologias do cuidado e da assistência, 

compreensão crítica e sensibilidades. A organização do sistema de saúde 

gera campos de práticas, cenários de intervenção, demandas locais, 

retaguarda científica e tecnológica, inclusão social, oportunidades de 

entendimento da vida.16:276-277.

Tomando por base as considerações realizadas acima, este artigo objetiva 

compreender como se organiza o trabalho da ESB na ESF em um município do semiárido baiano, 

refletir sobre os limites de articulação entre a formação do profissional e as práticas desenvolvidas 

no serviço de saúde considerando os recursos humanos, recursos físicos e materiais, além de 

discutir as relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos que atuam na ESF.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que teve como cenário seis 

Unidades de Saúde da Família (USF) de um município do semiárido baiano compostas por 

ESF e ESB. Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e observações 

sistemáticas da prática. Os sujeitos do estudo foram distribuídos em quatro grupos pelos critérios 

a seguir: grupo I – ESB; grupo II – outros trabalhadores de saúde; grupo III – informante-chave 

(gestor); e grupo IV – usuários do sistema. A amostragem foi composta por 31 sujeitos. Os dados 

foram coletados no período de 2007 e 2008.

Seguindo as orientações da Portaria n.o 196/96, quanto às pesquisas que 

envolvem seres humanos, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e aprovado pelo 

protocolo n.º 146/2008. O tratamento do material empírico dos dados qualitativos foi 

orientado por análise de conteúdo temática.17 O material obtido permitiu o cruzamento 

entre as informações representadas nos discursos e a observação da prática, possibilitando 

a multiplicação das tentativas de aproximação com o objeto de estudo em detrimento da 

restrição a apenas uma fonte de dados.17

RESULTADOS

No período em que o estudo foi desenvolvido, o município contava com 80 

USF. Estavam estruturadas ESBs em 11 unidades básicas de saúde, 4 policlínicas e 32 USFs. 

No programa para escolares, trabalhavam 6 cirurgiões-dentistas, desenvolvendo atividades 
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de promoção de saúde em escolas municipais. Na média complexidade, o Centro de 

Especialidades Odontológicas contava com 6 cirurgiões-dentistas, oferecendo serviços de 

endodontia, cirurgia, odontopediatria, periodontia e atendimento a pacientes especiais. 

O estudo revela convergências dos discursos em relação ao preparo dos 

profissionais para atuarem na ESF, mostrando que isso ocorre após a inserção nas unidades, 

em alguns casos. Ou seja, cada profissional trabalha de acordo com o que acredita ser o 

“Saúde da Família”. Posteriormente, vão se organizando em cursos de atualização oferecidos 

de forma esporádica pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, identificou-se, em todas as unidades, que profissionais como 

médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas são contemplados com um dia semanal de “não 

trabalho”. Significa o não cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais. Na 

prática, as atividades são exercidas em uma jornada de 32 horas semanais. 

Evidencia-se, nas representações dos entrevistados, “alta rotatividade” de 

profissionais nas unidades estudadas, o que contribui para dificultar o estabelecimento 

do vínculo e da integralidade do cuidado. Observou-se ainda a ausência do profissional da 

odontologia em três unidades pesquisadas, com a consequente privação de atenção em saúde 

bucal aos usuários do serviço.

Identificaram-se inquietações de grande parte dos profissionais em tornar 

a assistência resolutiva e preocupação com o retorno dos usuários ao serviço, para dar 
continuidade ao tratamento, sintetizado na seguinte fala: 

“Concluo um paciente, concluo um atendimento num paciente aqui e depois 

de seis meses ele volta e não tem nenhuma cárie mais, entendeu? Pra fazer 

uma revisão. Então a gente já pensa assim, que eu já consegui fazer um impacto 

positivo nessa sociedade, já consegui melhorar o nível de saúde bucal daqui.” 

(Ent. 4/grupo 1).

As convergências nas falas dos profissionais mostram que as atividades de 

promoção de saúde e prevenção de agravos são imprescindíveis para a efetividade das ações. 

Os entrevistados revelaram realização de atividades de educação em saúde, principalmente, 

utilizando o recurso da “sala de espera” e atividades informativas dirigidas a grupos, como 

narrado nos discursos a seguir: “[...] em termos de prevenção, a gente faz sala de espera, antes 

do atendimento [...]” (Ent. 3/grupo 1); “[...] a gente tem é, sala de espera pela manhã, uma 

vez na semana” (Ent. 6/grupo 2).
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Os usuários divergem dos trabalhadores de saúde e de saúde bucal, ao 

afirmarem não ter conhecimento sobre o que seria a “sala de espera”. Alguns afirmaram 

nunca ter presenciado momentos de realização de procedimentos educativos nas unidades: 

“A sala de espera, ser atendida pelo médico?” (Ent. 5/grupo 4); “Como assim? Não.” (Ent. 4/

grupo 4).

Ainda quanto à realização dos procedimentos educativos na sala de espera, 

em apenas duas foi possível, durante a observação sistemática, acompanhar atividade de 

educação em saúde na recepção, no momento da espera pelo atendimento, evidenciando a 

inexistência desse tipo de atividade na maioria das unidades.

Observou-se, entretanto, que há tendência para desenvolver ações educativas 

direcionadas a grupos específicos e restritos, principalmente a escolares:

“[...] com ações de impacto [...] eu faço a parte educativa, que é aplicação de flúor 

[...] eu acabo deixando restrito mesmo pra as crianças ou idosos [...] a gente sempre 

procura formar grupos, e que possam se encontrar nessas reuniões pra gente tá apto 

a fazer essa parte educativa.” (Ent. 3/grupo 1).

Alguns profissionais relataram que a comunidade assistida pauta suas 

representações do processo saúde-doença na cura da doença instalada, solicitando a 

atenção focalizada na figura do médico ou do dentista. Assim, a importância da prevenção, 

da reabilitação integral da saúde não é percebida pelos usuários, que acabam procurando 

a unidade para solucionar a doença naquele instante. Há resistência da comunidade com 

relação às atividades de promoção de saúde. Isso pode ser demonstrado na fala seguinte:

 

“É a própria comunidade entender que PSF é trabalho de prevenção. Lógico que 

existe tratamento, existe a cura sim, mas a comunidade sentir, perceber que a 

prevenção é o caminho. Esse é o maior obstáculo de qualquer PSF [...] É de querer 

trazer a melhora e orientar a comunidade da necessidade de prevenção e não 

somente de tratamento.” (Ent. 8/grupo 2).

As falas são convergentes, ao mostrar que grande parte dos profissionais da 

ESF confunde a relação pessoal com a interação profissional que deve existir na busca da 

discussão dos problemas e na tentativa de solucioná-los: “O nosso relacionamento é muito 

é, vamos dizer assim, todos nós somos unidos, uma equipe muito unida, graças a Deus que a 
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gente não tem problema é uma com a outra.” (Ent. 8/grupo 2); “Aqui todo mundo é unido.” 

(Ent. 12/grupo 2).

Os dados revelam as prioridades de atendimento da demanda espontânea, 

com ênfase nas emergências e urgências: “[...] tem, sim, atendimento de urgência [...] são 

prioridades e, assim, justamente, mesmo no dia da demanda organizada, não deixa de ter 

emergências e urgência; é assim, elas são colocadas e são priorizadas.” (Ent. 3/grupo 1).

Na prática das ESBs, observou-se dificuldade em realizar levantamentos para 

reconhecer as necessidades da população adscrita a sua unidade de saúde: “[...] no bairro em 

si, não. A gente participou do levantamento epidemiológico que teve ano passado, ou há dois 

anos, que foi o geral de Feira de Santana.” (Ent. 2/grupo 1).

Averiguou-se que os pacientes passam por agendamento prévio ao atendimento, 

entretanto vários deles são marcados para o mesmo horário e o sistema acaba funcionando 

pela ordem de chegada. 

“[...] nós temos uma demanda organizada entendeu? Nós trabalhamos com sistema 

de marcação de consulta, entendeu? Então nós marcamos a consulta previamente e 

o paciente, neste dia marcado, vem no seu turno matutino ou turno vespertino pra 

realizar seu atendimento. A gente marca por turno; eles vêm e a gente atende quem 

chegou primeiro e assim sucessivamente [...] tem pacientes que faltam muito, né? 

Então, esse paciente, por exemplo, que marca com hora marcada e não comparece, 

a gente fica esperando aqui, né? E perdendo tempo. Então... eu prefiro ainda o outro 

sistema até o pessoal se educar mais e tal pra depois implantar.” (Ent. 3/grupo 1).

Em contrapartida, as visitas domiciliares não possuem a devida efetividade, já 

que não há estrutura necessária para os atendimentos clínicos nos domicílios. Também o 

deslocamento da equipe encontra empecilhos, como a falta de transporte, conforme foi dito 

por alguns profissionais:

“[...] o deslocamento do carro da Secretaria não é muito fácil. Então, se for pertinho, 

a gente vai andando mesmo e faz; não tem muito como você resolver o problema, 

não tem estrutura pra você fazer muito procedimento fora da unidade. A gente 

reserva x por cento do tempo, dos horários disponíveis no mês pra visitação [...] O 

que tinha era um motorista que ficava aqui pro posto e pro posto de outra unidade, 

mas ele faleceu e aí não teve de imediato alguém pra colocar.” (Ent. 2/grupo 1).
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“[...] realizamos visitas domiciliares. Ainda agora, de uns seis meses pra cá, nós 

estamos um pouco deficientes na visita domiciliar, porque nós estamos sem 

motorista.” (Ent. 4/grupo 1).

As convergências das falas mostram que grande parte dos trabalhadores das ESB 

considera ideal a estrutura da unidade da qual fazem parte e afirma não encontrar obstáculos 

para a realização do trabalho relacionado ao suprimento de equipamentos e materiais: “[...] 

a gente tem bons materiais de consumo, até ionômero, essas coisas assim; os selantes são 

fotopolimerizáveis [...] então não tem problema nem de materiais de consumo, nem de 

equipamento. Não tenho queixa não [...] não tem atraso nenhum não.” (Ent. 2/grupo 1); “[...] 

em termos de material básico tem, não falta.” (Ent. 1/grupo 2).

Entretanto, em duas das unidades pesquisadas, os trabalhadores encontram 

dificuldade nesse sentido: “Às vezes, não supre as necessidades da população. Tem, mas 

acaba rápido. Às vezes, não é quantidade suficiente.” (Ent. 1/grupo 2); “Às vezes, falta 

medicação.” (Ent. 6/grupo 2).

DISCUSSÃO

Os dados revelam que a responsabilidade no preparo dos profissionais que 

atuam na ESF é individualizada no próprio sujeito da prática. No entanto, as práticas de 

saúde bucal na ESF teriam que se basear na reflexão crítica sobre o trabalho em saúde e na 

experimentação da alteridade com os usuários.15 Para tanto, é salutar responsabilizar cada 

nível de governo por uma política de educação permanente no cotidiano dos serviços de 

saúde, para estimular e viabilizar a capacitação específica dos profissionais para o SUS, no 

caso específico na ESF. Em síntese, a responsabilidade em preparar os profissionais para a ESF 

deve ser compartilhada entre gestores e profissionais, de forma organizada e de acordo com 

as demandas/necessidades dos trabalhadores e usuários do SUS. 

Em relação à jornada de trabalho pactuada pelo gestor e trabalhador, de 32 horas 

semanais, não tem respaldo legal, pois todos os profissionais devem assegurar o cumprimento 

de horário integral, que é a jornada de 40 horas semanais.18 Isso implica compromisso e 

envolvimento dos gestores e trabalhadores com as necessidades dos usuários do SUS.

A “alta rotatividade” de profissionais nas unidades estudadas e a ausência de 

dentistas em algumas unidades de saúde apontam para a premência da efetiva vinculação do 

trabalhador ao SUS, para que este faça parte de uma construção coletiva como sujeito ativo e 

corresponsável pela gestão do sistema. A precarização das relações de trabalho, a incipiência 
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de um plano de cargos e salários e o distanciamento de uma prática integral e resolutiva 

abrem caminhos para os desinteresses e descompromissos dos trabalhadores com o sistema. 

Sendo assim, para superação dessas limitações, a política de RH teria que colocar na agenda 

a qualificação e responsabilização dos trabalhadores e dos gestores, com participação cidadã, 

vislumbrando a (re)significação das práticas.19 

As inquietações dos profissionais em tornar a assistência resolutiva pautam-se 

na compreensão do trabalho em saúde com a finalidade de ação terapêutica, já que o seu 

objetivo é o indivíduo ou grupos enfermos, sadios ou expostos a risco, que necessitam de 

medidas curativas ou de preservação da saúde e prevenção de doenças.8 Nesse sentido, as 

ações de saúde bucal na ESF devem apresentar, segundo as bases para reorientação das ações 

de saúde bucal, caráter substitutivo das práticas tradicionais exercidas nas unidades básicas, 

estimulando as ações de promoção de saúde.10 

No que diz respeito à não realização de procedimentos educativos na sala de 

espera, é preciso entender que as ações de proteção à saúde podem ser desenvolvidas no 

nível individual e/ou coletivo. Os procedimentos coletivos são ações educativo-preventivas 

realizadas no âmbito das unidades de saúde (trabalho da equipe de saúde junto aos grupos 

de idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes, adolescentes, saúde mental, planejamento 

familiar e sala de espera), nos domicílios, grupos de rua, escolas, creches, associações, clube 

de mães ou outros espaços sociais oferecidos de forma contínua.13 É sabido que a atenção 

deve estar centrada na família, compreendida na sua complexidade e de acordo com as suas 

necessidades, propiciando o desenvolvimento de ações integrais.20

A investigação mostra, no entanto, a tendência de práticas educativas 

direcionadas a grupos específicos. Enfatiza-se que

[...] a ESB deve interagir com profissionais de outras áreas, de forma a 

ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do indivíduo como 

um todo, atenta ao contexto socioeconômico-cultural no qual ele está 

inserido. A troca de saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções 

devem acontecer permanentemente entre todos os profissionais de saúde 

para possibilitar que aspectos da saúde bucal também sejam devidamente 

apropriados e se tornem objeto das suas práticas.13:6

A atenção à demanda espontânea, com ênfase nas urgências e emergências 

identificadas nos dados empíricos, é evidenciada em outros estudos.21,22 Este estudo mostra 
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que os indivíduos do território buscam a assistência em diferentes estados – doentes, sadios 

ou com urgência de atendimento – e que prioridade deve ser dada aos casos de urgência, 

garantindo cuidados complementares e o retorno ao serviço. Vale lembrar a importância dos 

atendimentos à livre demanda, em associação aos atendimentos à demanda organizada. 

A Política Nacional de Saúde Bucal traz, em suas diretrizes, como outro 

pressuposto que a epidemiologia e as informações sobre o território deverão ser utilizadas 

para subsidiar o planejamento das ações. Buscam-se ações que sejam precedidas de um 

diagnóstico das condições de saúde-doença das populações, por meio da abordagem familiar 

e das relações que se estabelecem no território onde se desenvolve a prática de saúde. Assim, 

as ações e serviços devem resultar de um adequado conhecimento da realidade de saúde 

de cada localidade para, com base nisso, construir uma prática efetivamente resolutiva. É 

imprescindível, em cada território, aproximar-se das pessoas e tentar conhecer suas condições 

de vida, as representações e as concepções que têm acerca de sua saúde, seus hábitos e as 

providências que tomam para resolver seus problemas quando adoecem, bem como o que 

fazem para evitar enfermidades.13 

Esse mesmo resultado foi descrito em estudo semelhante, realizado nas USF de 

um município da região leste da Bahia.23 Ocorre uma identificação da quantidade de pessoas 

que reside na área, mas falta a informação de suas condições de saúde. Além disso, os dados 

existentes, resultantes de levantamentos realizados em âmbito nacional ou municipal, não têm 

ajudado a conduzir as ações nas unidades de saúde. 

Sob esse olhar, afirma-se que a demanda não se encontra organizada, apesar 

de alguns sujeitos entrevistados afirmarem o contrário, pois é denotada a ausência de 

conhecimento das necessidades locais, envolvendo dados epidemiológicos, geográficos e sociais. 

Em relação às visitas domiciliares realizadas pela equipe, não se observou 

efetividade, considerando a falta de estrutura necessária para os atendimentos clínicos nos 

domicílios e as dificuldades de deslocamento. Para tanto, necessário se faz a reorganização 

dessas práticas com vistas à ampliação e qualificação das ações de saúde bucal, mediante a 

sistematização de visitas da ESB às pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção, 

visando à identificação dos riscos para propiciar o acompanhamento e tratamento 

necessários,13 configurando uma estratégia para ampliar o cuidado em saúde bucal.24 

No que se refere às condições de trabalho, para assegurar a plena utilização 

da capacidade instalada da rede de serviços, propõe-se o desenvolvimento de políticas 

de suprimento de instrumentos e material de consumo e de conservação, manutenção e 

reposição dos equipamentos odontológicos, de modo a garantir condições adequadas de 
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trabalho.13 Compete às Secretarias Municipais de Saúde garantir infraestrutura necessária 

ao funcionamento das USFs, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos 

suficientes para o desenvolvimento do conjunto de ações propostas.15

O estudo revela que os profissionais de saúde que atuam na ESB da ESF são 

capacitados após inserção na estratégia, entretanto não são preparados para essa inserção. 

Identificou-se também o não cumprimento da jornada de trabalho semanal (40 horas), fato 

que é pactuado entre gestores e trabalhadores. 

Os trabalhadores não são vinculados ao quadro efetivo do município, o que gera 

alta rotatividade, além da ausência do dentista em algumas unidades de saúde.

A pesquisa evidenciou que as práticas de saúde são pautadas na demanda 

espontânea e priorizam a atenção às urgências e emergências, evidenciando uma visão 

fragmentada e centrada em procedimentos e em descompasso com a filosofia de trabalho 

da ESF. As ESBs demonstraram dificuldades em realizar levantamentos para reconhecer as 

necessidades da população da área de abrangência da unidade de saúde, considerando as 

características sociais e epidemiológicas.

Identificaram-se limites relacionados às práticas de visitas domiciliares pelas 

dificuldades de infraestrutura, principalmente o transporte para deslocamento da equipe. 

Enfim, no limite do desenvolvimento de práticas de saúde bucal resolutivas 

com a defesa da vida humana situam-se as próprias necessidades dos agentes promotores 

de saúde em relação ao produto do seu trabalho, o qual é constituído de saber técnico, 

vivências e experiências que caracterizam o trabalhador da saúde como agente de 

transformação social. É preciso, portanto,  dar condições objetivas, envolvendo as 

dimensões políticas, técnicas e éticas e uma formação profissional contínua e permanente 

por meio de práticas integrais e humanizadoras.
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