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APRESENTAÇÃO 

A situação da saúde, hoje, no Brasil e em Minas Gerais, é determinada por dois 
fatores importantes. A cada ano acrescentam-se 200 mil pessoas maiores de 60 anos à 
população brasileira, gerando uma demanda importante para o sistema de saúde (MS, 
2005). Somando-se a isso, o cenário epidemiológico brasileiro mostra uma transição: 
as doenças infecciosas que respondiam por 46% das mortes em 1930, em 2003 foram 
responsáveis por apenas 5% da mortalidade, dando lugar às doenças cardiovasculares, 
aos cânceres e aos acidentes e à violência. À frente do grupo das dez principais causas da 
carga de doença no Brasil já estavam, em 1998, o diabete, a doença isquêmica do coração, 
a doença cérebro-vascular e o transtorno depressivo recorrente. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, até o ano de 2020, as condições crônicas serão responsáveis por 60% 
da carga global de doença nos países em desenvolvimento (OMS, 2002).

Este cenário preocupante impõe a necessidade de medidas inovadoras, que mudem 
a lógica atual de uma rede de serviços voltada ao atendimento do agudo para uma rede de 
atenção às condições crônicas.

Para responder a essa situação, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
estabeleceu como estratégia principal a implantação de redes de atenção à saúde em cada 
uma das 75 microrregiões do estado que permitam prestar uma assistência contínua à 
população. E a pré-condição para a eficácia e a eqüidade dessa rede é que o seu centro de 
coordenação seja a atenção primária.

O programa Saúde em Casa, em ato desde 2003, tendo como objetivo a melhoria da 
atenção primária, está construindo os alicerces para a rede de atenção à saúde: recuperação 
e ampliação das unidades básicas de saúde, distribuição de equipamentos, monitoramento 
através da certificação das equipes e avaliação da qualidade da assistência, da educação 
permanente para os profissionais e repasse de recursos mensais para cada equipe de saúde 
da família, além da ampliação da lista básica de medicamentos, dentro do programa 
Farmácia de Minas.

Como base para o desenvolvimento dessa estratégia, foram publicadas anteriormente 
as linhas-guias Atenção ao Pré-natal, Parto e Puerpério, Atenção à Saúde da Criança e 
Atenção Hospitalar ao Neonato, e, agora, apresentamos as linhas-guias Atenção à Saúde do 
Adolescente, Atenção à Saúde do Adulto (Hipertensão e Diabete, Tuberculose, Hanseníase 
e Hiv/aids), Atenção à Saúde do Idoso, Atenção em Saúde Mental e Atenção em Saúde 
Bucal e os manuais da Atenção Primária à Saúde e Prontuário da Família. Esse conjunto 
de diretrizes indicará a direção para a reorganização dos serviços e da construção da rede 
integrada.

Esperamos, assim, dar mais um passo na consolidação do SUS em Minas Gerais, 
melhorando as condições de saúde e de vida da nossa população.

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
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PREFÁCIO

A presente elaboração de diretrizes, feita pela Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais/Coordenação Estadual de Saúde Bucal num momento bastante significativo 

por estarmos vivenciando os resultados do SB-Brasil e das conferências de saúde nos três 

níveis de governo, visa à melhoria das condições de saúde bucal da população de nosso 

estado por meio da formação de uma rede integral de atenção centrada no avanço da 

organização da atenção primária. 

Este documento está voltado a todos os profissionais de saúde bucal que participam da 

construção do SUS em nosso estado, e em especial aos gestores, coordenadores municipais 

de saúde bucal e profissionais da odontologia que atuam na atenção para que, além da 

possibilidade de avançarem na qualificação da saúde bucal na atenção primária, possam 

também entender a importância do trabalho de cada um no grande contexto da melhoria 

da saúde bucal em Minas Gerais. 

A intenção não é fornecer uma normatização, mas sim, discutir possibilidades de 

organização da atenção em saúde bucal de forma a incentivar e capacitar os municípios a 

discutirem sua realidade local, e a importância de planejarem, normalizarem e avaliarem 

suas ações. A aplicação dessas diretrizes deverá passar por uma discussão local, de forma 

a adaptá-las às diferentes realidades, num processo que pode representar um passo 

significativo para o fortalecimento da autonomia dos municípios na condução dos seus 

serviços de saúde, a partir de um maior entendimento de suas necessidades, e de como 

atuar de modo a oferecerem uma atenção que vá de encontro às mesmas, superando e 

avançando além dessa própria Linha-guia.

As diretrizes propostas podem ser trabalhadas em qualquer município que se 

proponha a organizar sua atenção primária em saúde bucal, independente da estratégia 

adotada, uma vez que os princípios básicos norteadores de sua elaboração são os do SUS, 

da Atenção Primária e da Promoção à Saúde, conforme definido no Manual da Atenção 

Primária, elaborado pela SES/MG, o qual contém a base conceitual para a elaboração 



da Linha-guia de Saúde Bucal. Pelo fato de ser o Programa Saúde da Família (PSF) a 

estratégia sugerida para a organização da atenção primária em nível federal e também por 

nosso estado, estaremos, além disso, desenvolvendo as possibilidades de atuação dentro 

desta proposta, a qual representa um resgate dos mesmos princípios já citados. 

Esta Linha-guia foi elaborada para o momento atual que vivenciamos em relação à 

epidemiologia das doenças bucais e à organização da saúde bucal no SUS de nosso estado. 

Ela tem, no entanto, um caráter dinâmico, devendo estar sempre sendo atualizada a partir de 

mudanças no quadro epidemiológico, nas normatizações do SUS e nas evidências científicas 

em relação à abordagem das doenças bucais; de avanços em relação à elaboração de 

protocolos para outras doenças e agravos bucais e da evolução na organização da rede de 

referência em saúde bucal; e, principalmente, a partir do retorno dado pelos diversos níveis 

de atuação e realidades regionais e locais. Uma versão constantemente atualizada 

deste documento estará disponível no site www.saude.mg.gov.br.

Os processos de elaboração e validação desta Linha-guia foram realizados de forma 

interinstitucional, num processo de construção conjunta, e a Coordenação de Saúde Bucal 

estará aberta permanentemente, através do e-mail linhaguiabucal@saude.mg.gov.br, às 

sugestões que possam contribuir nesse grande desafio representado pela construção da 

saúde bucal no SUS em Minas Gerais. 

Coordenação Estadual de Saúde Bucal / MG
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

A boca é um órgão que, além de importante para a alimentação, está ligado 
fundamentalmente ao processo de socialização. Através da boca nos relacionamos com 
as pessoas e com o mundo, utilizando a fala, a aparência, o beijo, o prazer de saborear os 
alimentos e o sorriso.

Problemas bucais podem causar dor, infecção, dificuldade em falar ou mastigar, 
limites na alimentação, ausência da escola e aparência ruim, problemas esses que podem 
influenciar na saúde geral, nos estudos, no trabalho, na vida social e na qualidade de vida. 
A falta de acesso aos meios para manter a saúde bucal pode significar um processo de 
exclusão social. 

Apesar dos determinantes das doenças bucais serem bem conhecidos e de existirem 
métodos efetivos para sua prevenção, as doenças bucais são consideradas importantes 
problemas de saúde pública devido à sua prevalência e impacto nos indivíduos e na 
sociedade.

Dados preliminares do levantamento SB-Brasil realizado em Minas Gerais em 2003,  
apontam alguns dados sobre a situação da saúde bucal em nosso estado.

Em relação à cárie dentária, quase 22% das crianças de 18 a 36 meses apresentaram 
pelo menos um dente decíduo comprometido por cárie, sendo que aos 05 anos essa 
proporção aumentou para 52,3%. O índice CPOD aos 12 anos foi de 2,01; nos adolescentes 
(15 a 19 anos) foi de 5,90; nos adultos (35 a 44 anos) foi de 20,78 e nos idosos (65 a 74 
anos) foi de 29,19.

Em relação à perda dentária, aos 18 anos 4% já estavam completamente desdentados. 
Entre os adultos, 17,3% não possuíam nenhum dente funcional, e, desses, 27,7% 
necessitavam de, pelo menos, uma prótese total removível (superior ou inferior). Apenas 
55,9% dos adultos possuíam no mínimo 20 dentes. Entre os idosos a situação é bastante 
crítica: de um total de 32 dentes, 28 dentes já foram perdidos, em média, por pessoa. 
Somente 5,5% possuíam no mínimo 20 dentes e 72,3% eram desdentados sendo que, 
destes, 55,9% necessitavam de pelo menos uma prótese total removível.

Dados relativos à condição periodontal mostraram que apenas cerca de 18,0% dos 
adultos e 4,0% dos idosos apresentaram gengivas sadias, isto é, sem sinais de doença 
periodontal. O cálculo dental foi a condição mais observada entre esses dois grupos etários. 
Também foi observada a presença de bolsa periodontal igual ou maior que 4mm em 13,3% 
dos adultos e 5,1% dos idosos. 

Do total de pessoas entrevistadas, 6,7% relataram nunca ter ido ao dentista, com 
percentuais de 10,6%; 2,3% e 4,3% nos grupos etários de 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 
a 74 anos, respectivamente. 
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Na Tabela 1 podemos observar que somente nas crianças de 12 anos a meta da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para o ano 2000 foi atingida. Mesmo assim, a 
doença cárie nessa idade representa um grave problema de saúde pública, uma vez que 
cerca de 40% do índice CPOD é composto por dentes cariados e não tratados. 

Com relação às outras faixas etárias, os resultados obtidos foram bastante preocupantes 
e bem distantes das metas definidas.

Tabela 1 – Dados do Estado de Minas Gerais* comparados aos dados da Região 
Sudeste e Metas da Organização Mundial da Saúde – OMS/FDI.

PROJETO SB-Brasil em Minas Gerais, 2003

Proporção de
crianças de  

5 anos
livres de cárie

CPOD 
aos 12 anos

Proporção de
adolescentes  

(18 anos)
 com todos os 

dentes

Proporção de
adultos com

20 ou + dentes

Proporção de
idosos com

20 ou + dentes

Meta OMS 
2000

50% Menor que 3,0 85% 75% 50%

SB – Região 
Sudeste

44,9% 2,30 66,5% 62,4% 9,3%

SB – Minas 
Gerais

47,7% (ceo = 0)
46,5% (ceo e 
CPOD = 0)

2,01 72,5%
55,9% e 17,3% 
de desdentados

5,5% e 72,3%   
de desdentados

*Dados Preliminares

Outros dados preliminares do SB-Brasil em Minas Gerais se encontram nas tabelas 
abaixo:

Tabela 2 – Distribuição do índice CPOD médio, mínimo e máximo e desvio-
padrão segundo grupo etário, em uma amostra de 7.811 participantes com 
idade igual ou maior que 12 anos. Projeto SB-Brasil em Minas Gerais, 2003

Grupo etário CPOD médio Desvio-padrão CPOD  mínimo CPOD máximo

12 anos 2,01 2,53 0 24

15 a 19 anos 5,90 4,68 0 25

35 a 44 anos 20,78 7,71 0 32

65 a 74 anos 29,19 6,04 0 32
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Tabela 3 – Distribuição percentual dos componentes internos do CPOD segundo 
grupo etário, em uma amostra de 7.811 participantes com idade igual ou maior 
que 12 anos. Projeto SB-Brasil em Minas Gerais, 2003

Grupo etário

Composição percentual do CPOD

Dentes cariados Dentes restaurados Dentes perdidos

12 anos 41,4 % 54,9 % 3,7 %

15 a 19 anos 32,2 % 58,7 % 9,1 %

35 a 44 anos 10,6 % 31,7 % 57,7 %

65 a 74 anos 2,2 % 2,0 % 95,8 %

Tabela 4 – Distribuição do índice ceo médio, mínimo, máximo e desvio-padrão 
segundo grupo etário, em uma amostra de 5.243 participantes com idade entre 
18 a 36 meses e 5 anos. Projeto SB-Brasil em Minas Gerais, 2003

Grupo etário ceo médio Desvio-padrão ceo mínimo ceo máximo

18 a 36 meses 0,93 2,37 0 20

05 anos 2,43 3,44 0 20

Tabela 5 – Distribuição percentual dos componentes internos do ceo segundo 
grupo etário, em uma amostra de 5.243 participantes com idade entre 18 a 36 
meses e 5 anos. Projeto SB-Brasil em Minas Gerais, 2003

Grupo etário
Composição percentual do ceo

Dentes cariados Dentes restaurados Dentes perdidos

18 a 36 meses 97,2 % 2,3 % 0,5 %

05 anos 77,3 % 20,5 % 2,2 %
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Tabela 6 – Distribuição do índice de fluorose segundo grupo etário, em uma 
amostra de 5.948 participantes com idade igual a 12 anos e de 15 a 19 anos. 
Projeto SB-Brasil em Minas Gerais, 2003

Condição
12 anos 15 a 19 anos 

no % no %

Sem Fluorose 3.397 82,6 1.678 91,4

Normal 3.085 75,0 1.575 85,8

Questionável 312 7,6 103 5,6

Com Fluorose 685 16,7 130 7,1

Muito leve 375 9,1 68 3,7

Leve 175 4,3 36 2,0

Moderada 89 2,2 20 1,1

Severa 46 1,1 6 0,3

Sem informação/excluído 30 0,7 28 1,5

Total 4.112 100,0 1.836 100,0

Tabela 7 – Distribuição percentual do Índice Periodontal Comunitário – CPI 
segundo grupo etário e segundo maior grau de condição periodontal, observada 
em uma amostra de 7.811 participantes do Projeto SB-Brasil em Minas Gerais, 
2003

Grupo etário Hígido Sangramento Cálculo
Bolsa de 
4 a 5 mm

Bolsa ≥ 
 6 mm

Excluído

12 anos 58,4 % 20,9 % 20,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

15 a 19 anos 49,3 % 17,5 % 30,9 % 1,8 % 0,3 % 0,2 %

35 a 44 anos 17,6 % 7,7 % 45,5 % 13,3 % 2,6 % 13,3 %

65 a 74 anos 4,0 % 1,7 % 13,0 % 5,1 % 1,1 % 75,1 %

O Índice de Má-oclusão, preconizado pela Organização Mundial de Saúde em 
1987, foi utilizado para avaliar esta condição na idade de 5 anos. A condição normal foi 
observada em 62,9% (n = 2.365) e a má-oclusão em 35,2% (n = 1.326) destas crianças, 
sendo 19,8% e 15,4% de condições leve e moderada/severa, respectivamente. 

Nos grupos etários de 12 anos e de 15 a 19 anos, foi usado o Índice de Estética 
Dental – DAI, que avalia as anormalidades dento-faciais. Este índice tem como base as 
informações sobre as condições da dentição, espaço e oclusão. Em torno de 60% dos 
indivíduos dos dois grupos etários apresentaram uma oclusão normal. A má-oclusão foi 
observada em 37,6% dos indivíduos de 12 anos e 34,0% dos de 15 a 19 anos, sendo que 
a má-oclusão definida foi mais observada entre estes dois grupos etários (Tabela 8).
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Tabela 8 – Índice de Estética Dental – DAI em uma amostra de 5.948 participantes 
com idade de 12 e 15 a 19 anos. Projeto SB-Brasil em Minas Gerais, 2003

Índice de Estética Dental
12 anos* 15 a 19 anos*

nº % nº %

Oclusão normal 2.563 62,4 1.210 66,0

Má-oclusão: 1.543 37,6 624 34,0

definida 843 20,6 316 17,2

severa 412 10,0 159 8,7

muito severa/incapacitante 288 7,0 149 8,1

* 06 indivíduos de 12 anos e 02 de 15 a 19 anos sem informação.

Tabela 9 – Distribuição da necessidade de prótese dentária superior segundo o 
grupo etário em uma amostra de 3.699 participantes do Projeto SB-Brasil em 
Minas Gerais, 2003

Necessidade de 
prótese dentária 

superior

15 a 19 anos 35 a 44 anos 65 a 74 anos

nº % nº % nº %

Não necessita 1.689 92,0 850 63,8 297 56,0

Necessita: 119 6,5 476 35,7 233 44,0

 -  prótese fixa ou 
parcial removível

107 5,8 289 21,7 33 6,2

 -  combinação de 
próteses

12 0,7 123 9,2 16 3,0

 -  prótese total — — 64 4,8 184 34,8

Sem informação 28 1,5 7 0,5 — —

Tabela 10 – Distribuição da necessidade de prótese dentária inferior segundo o 
grupo etário em uma amostra de 3.699 participantes do Projeto SB-Brasil em 
Minas Gerais, 2003

Necessidade de 
prótese dentária 

inferior

15 a 19 anos 35 a 44 anos 65 a 74 anos

nº % nº % nº %

Não necessita 1.464 79,8 412 30,9 199 37,5

Necessita: 344 18,7 915 68,6 330 62,3

 -  prótese fixa ou 
parcial removível

291 15,8 517 38,8 75 14,2

 -  combinação de 
próteses

53 2,9 326 24,4 31 5,8

 -  prótese total — — 72 5,4 224 42,3

Sem informação 28 1,5 6 0,5 1 0,2
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Os resultados do SB-Brasil apontam para uma tendência ao controle da cárie dentária 
e doença periodontal em escolares, mas ainda com necessidade de atenção ao grupo 
de polarização, em detrimento do restante da população, que se apresenta com grande 
demanda por ações integrais de promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação.

Dentro da realidade epidemiológica das condições bucais em nosso estado, essa 
Linha-guia tem como:

Objetivos gerais

 Contribuir para a melhoria das condições de saúde bucal da população de nosso 
estado com equidade.

 Contribuir para a formação de uma rede integral de atenção em saúde bucal a 
partir da organização da atenção primária. Fornecer orientações e instrumentos 
para a organização da atenção primária em saúde bucal, a partir dos princípios do 
SUS, de Promoção à Saúde e da Atenção Primária, e dentro de um modelo não 
centrado apenas na assistência à doença, mas, principalmente, na promoção de 
saúde e intervenção nos fatores que a colocam em risco.

Objetivos específicos

 Aumentar o acesso da população à atenção em saúde bucal, reduzindo as 
inequidades.

 Incentivar o atendimento planejado e não baseado apenas na demanda espontânea, 
transformando gradualmente o perfil do atendimento de ações centradas nos casos 
agudos para ações centradas no acompanhamento e no cuidado.

 Universalizar os procedimentos de promoção à saúde e prevenção, principalmente 
a fluoretação da água de abastecimento, as ações educativas e a escovação com 
dentifrício fluoretado.

 Exercer o princípio da equidade, orientando para que, em caso de necessidade 
de priorização de atendimento, seja feita a priorização de acordo com critérios de 
risco ou necessidade, ou seja, priorizando os usuários mais necessitados.

 Oferecer uma atenção baseada no cuidado, na escuta, que leve à responsabilização 
conjunta pela saúde e à criação de vínculo. A co-responsabilidade sobre a saúde 
bucal dos usuários da área de abrangência da equipe passa a ser também da 
equipe de saúde, tornando-se essencial a vigilância à saúde, a detecção de risco e 
a busca ativa.

 Incentivar o investimento em infra-estrutura adequada para o trabalho da equipe 
de saúde bucal.
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 Oferecer um tratamento de qualidade, resolutivo, com oferta de procedimentos 
mais conclusivos e baseados em evidências científicas atualizadas, e de intervenções 
adequadas.

 Sugerir fluxos de atendimento de forma a organizar o atendimento dentro das 
unidades de saúde.

 Incentivar os procedimentos preventivos e conservadores em relação aos 
procedimentos mutiladores, incentivando também o diagnóstico precoce de modo 
a se deter a progressão da doença.

 Avançar no processo de trabalho em equipe, de forma a promover a integração 
da atenção em saúde bucal com a atenção prestada pela equipe de saúde.

 Oferecer de forma integral ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento 
e reabilitação, de acordo com a necessidade, investindo na melhoria da oferta 
de serviços de atenção especializada em saúde bucal, de forma a garantir essa 
integralidade de ações.

 Oferecer protocolos de abordagem para as principais doenças bucais, baseados 
em evidências científicas. Na impossibilidade de reproduzirmos na totalidade 
os conhecimentos disponíveis na literatura das diversas áreas, serão oferecidas 
propostas mínimas de atuação, sem que isso invalide o compromisso dos profissionais 
e do serviço em relação à atualização permanente de seus conhecimentos.

 Fornecer uma ferramenta de trabalho. Apesar de essa Linha-guia estar direcionada 
principalmente para a abordagem integral da cárie, da doença periodontal e do 
câncer bucal, e para a prevenção da fluorose e da má-oclusão, é possível que, 
a partir de um levantamento local dos problemas bucais, a mesma metodologia 
possa ser utilizada pelos municípios na construção de propostas para lidar com 
outras situações consideradas prioritárias em suas realidades locais.

 Estabelecer critérios para a formação da rede de referência em saúde bucal e 
fluxos de referência e contra-referência, de modo a se avançar na organização, e 
garantir a articulação da atenção primária com os serviços de referência.

 Estimular a educação continuada dos profissionais.

 Fortalecer o controle social nos processos de planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações de saúde bucal.

 Explorar as competências dos profissionais de saúde bucal na atenção primária de 
modo a se avançar na formação de trabalhadores para o SUS/MG e na orientação 
para a formação continuada dos profissionais.

 Obter avanços na qualidade dos sistemas de informação e das pactuações.

 Incentivar os gestores em relação ao investimento no desenho de políticas 
apropriadas à sua realidade, no sistema de informação e no monitoramento e 
avaliação.





I. A INFRA-ESTRUTURA
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Para assegurar a dignidade no trabalho para profissionais e usuários, a plena 
utilização da capacidade instalada da rede de serviços e as condições necessárias para a 
realização de um trabalho de qualidade com respeito às normas de biossegurança, deverão 
ser garantidas a adequação da área física, o suprimento de instrumental e material de 
consumo e a conservação, manutenção e reposição dos equipamentos odontológicos. 

1.1 A ÁREA FÍSICA

Para a instalação e o funcionamento de estabelecimentos que prestam serviço 
odontológico deve-se definir:

Localização do consultório

 Deve ser localizado na área de abrangência da equipe.

 Em local ao qual toda a população adscrita tenha acesso.

 Preferencialmente, na Unidade de Saúde (US) de forma a permitir o trabalho 
multiprofissional e a interação com a equipe de saúde.

Projeto arquitetônico

 É importante uma consulta prévia à autoridade sanitária competente quanto ao 
local de instalação e ao projeto arquitetônico para construção ou reforma de 
estabelecimento que vise oferecer atendimento odontológico.

 Todo serviço odontológico deve ter um CD como responsável técnico perante a 
vigilância sanitária.

As principais deliberações a respeito da área física do consultório odontológico estão 
contidas na Resolução RDC no 50 de 21/02/2002 da ANVISA que contém, entre outras, as 
seguintes deliberações:

 Consultório deve ter área mínima de 9m2 e ser dotado de bancada com pia e local 
ventilado para instalação de compressor.

 Consultório coletivo deve possuir uma distância mínima livre para cada cadeira 
odontológica de 0,8m na cabeceira e 1 metro nas laterais, delimitado por divisórias 
com altura mínima de 1,5m.

 Deve dispor de iluminação natural e possuir ventilação natural ou forçada.

 Devem existir os seguintes ambientes de apoio: sala de espera, depósito de material 
de limpeza, sanitário e Central de Material Esterilizado.No caso de consultórios 
isolados, o depósito de material pode ser um carrinho de limpeza. A Central de 
Material Esterilizado pode ser dispensada, e utilizada uma bancada com pia e 
equipamentos de esterilização, desde que sejam estabelecidas rotinas de manuseio 
e assepsia dos materiais a serem esterilizados.
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 Ambientes opcionais: sanitários para funcionários, depósito de equipamentos/
materiais, sala administrativa, copa, local para escovação coletiva e sala multimídia. 
Um local para escovação coletiva que garanta um mínimo de privacidade ao usuário 
deveria ser disponibilizado  em todas as unidades de saúde de forma a viabilizar essa 
importante ação nos grupos operativos.

É ainda indispensável prever condições para o acesso adequado e seguro aos usuários 
portadores de necessidades especiais, tanto nas áreas destinadas ao público, quanto aos 
funcionários. Essas normas são definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e se apresentam contidas na RDC no 50.

Alvará Sanitário (Licença de Funcionamento)

 Todo consultório ou clínica odontológica deve requerer junto à Vigilância 
Sanitária local a licença de funcionamento (Alvará Sanitário) antes de iniciar o 
seu funcionamento, após a construção ou adequação da área física. 

 A licença de funcionamento tem validade de um ano, devendo ser renovada de 
acordo com as normas da VISA local. 

1.2 EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTAL

A seguir serão descritos os equipamentos e instrumentais necessários para a realização 
dos procedimentos mínimos da atenção primária em saúde bucal, e os municípios devem 
adaptar o número de instrumentais às suas necessidades, devendo ser sempre observada 
a adequação do instrumental para a resolubilidade do atendimento e para o respeito às 
normas de biossegurança.

As equipes de saúde bucal do PSF recebem um incentivo inicial para compra de 
instrumental e equipamentos, que deve ser utilizado com o objetivo de adequar sua infra-
estrutura física ao atendimento.

Equipamentos

 Aparelho fotopolimerizador

 Amalgamador: seu uso deve ser sempre incentivado

 Cadeira odontológica

 Compressor (com filtro de ar)

 Cuspideira com sugador

 Equipo odontológico com seringa tríplice, caneta de alta rotação, micromotor e 
mesa auxiliar

 Autoclave ou estufa com termômetro

 Mocho
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 Refletor

 Apoio: mesa, cadeira, armário com chave para armazenagem de material, lixeira 
com pedal, porta papel toalha, porta sabão líquido

Instrumental

 Cabo para espelho bucal

 Espelho bucal

 Pinça clínica odontológica

 Sonda exploradora dupla

 Sonda periodontal milimetrada

 Colher de dentina dupla

 Porta-Hidróxido de Cálcio

 Saca broca

 Seringa Carpule para anestesia

 Extirpa nervos

 Lima endodôntica tipo Kerr, nºs 08 e 10

 Esculpidor tipo Hollemback

 Espátula para cimento

 Placa de vidro

 Brunidor

 Condensadores para amálgama

 Porta amálgama

 Porta matriz em aço inoxidável

 Pote Dappen

 Espátula teflon

 Condensador plástico

 Abridores de boca

 Gral, pistilo, capuz e balança para manipulação de amálgama em caso de ausência 
do amalgamador (o uso do amalgamador é sempre aconselhável)
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 Jogo de curetas para raspagem supra e subgengival

 Alavanca curva esquerda adulto

 Alavanca curva direita adulto

 Alavanca reta adulto

 Alavanca reta infantil

 Cabo para bisturi nº 3

 Cureta dupla de Lucas nº 85

 Alveolótomo

 Fórceps adulto nºs 01, 18 L, 17, 18R, 69, 150 e 151

 Lima para osso nºs 12

 Pinça Goiva

 Porta agulha para sutura

 Sindesmótomo (Instrumento de Wallis nº 02)

 Tesoura cirúrgica curva pequena

 Fórceps infantis nºs 01, 17, 18L e 18R

 Perfurador de Ainsworth para lençol de borracha

 Grampos para isolamento absoluto

 Porta-grampos

 Arco de Young

 Gral de borracha para manipulação de material de moldagem e gesso

 Espátula para manipulação de material de moldagem

 Moldeiras totais

 Medidores para alginato e gesso

 Compasso de Willys

 Estetoscópio e Esfigmomanômetro (poderão ser usados os da equipe de saúde)

 Lamparina

 Pinça para instrumental

 Porta algodão

 Prendedor de guardanapos

 Tesoura inox
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COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA OBTURAÇÃO COM AMÁLGAMA  
(COMPLEMENTO AO DE DENTÍSTICA)

IT
E

N
S

Brunidor
Condensador 

Esculpidor tipo Hollenback
Porta amálgama

Porta matriz em aço inoxidável
Pote Dappen

De modo a facilitar a organização dos instrumentais para uso na clínica, segue-se a 
seguinte sugestão de composição de estojos para atendimento:

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO PARA EXAME CLÍNICO/ APLICAÇÃO DE SELANTE

IT
E

N
S

Cabo para espelho bucal
Espelho bucal 

Pinça clínica odontológica
Sonda exploradora dupla

Sonda periodontal milimetrada

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA  

DENTÍSTICA E ATENDIMENTO À URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

IT
E

N
S

Cabo para espelho bucal
Colher de dentina dupla

Espelho bucal 
Pinça clínica odontológica
Porta hidróxido de cálcio

Saca broca
Seringa carpule para anestesia

Sonda exploradora dupla

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA PULPOTOMIA E URGÊNCIAS 
ENDODÔNTICAS (COMPLEMENTO AO ESTOJO PARA DENTÍSTICA  

E ATENDIMENTO À URGÊNCIA/EMERGÊNCIA)
Perfurador de Ainsworth para lençol de borracha

Grampos para isolamento absoluto
Porta – grampos
Arco de Young
Extirpa nervos

Lima endodôntica tipo Kerr, nºs 08 e 10

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE/RESTAURAÇÃO 

COM MATERIAL PROVISÓRIO

IT
E

N
S Esculpidor 

Espátula para cimento
Placa de vidro
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COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA OBTURAÇÃO COM MATERIAL ESTÉTICO 
(COMPLEMENTO AO DE DENTÍSTICA)

IT
E

N
S Placa de vidro

Espátula teflon
Condensador plástico

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA RASPAGEM GENGIVAL:

IT
E

N
S

Cabo para espelho bucal
Jogo de curetas 
Espelho bucal 

Pinça clínica odontológica 
Sonda exploradora dupla 

Sonda milimetrada
Pote dappen

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA

IT
E

N
S

Alavanca curva esquerda adulto
Alavanca curva direita adulto

Alavanca reta adulto
Alavanca reta infantil
Cabo para bisturi nº 3

Cabo para espelho bucal
Cureta dupla de Lucas nº 85

Alveolótomo
Espelho bucal 
Fórceps nº 01

Fórceps nº 18 L – adulto
Fórceps nº 17 – adulto

Fórceps nº 18R – adulto
Fórceps nº 69 – adulto

Fórceps nº 150 – adulto
Fórceps nº 151 – adulto

Lima para osso nº 12
Pinça clínica odontológica 

Pinça Goiva
Porta agulha para sutura

Seringa carpule para anestesia
Sindesmótomo (instrumento de Wallis nº 02)

Tesoura cirúrgica curva pequena

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO COM FÓRCEPS INFANTIS

IT
E

N
S

Fórceps nº 1
Fórceps nº 17

Fórceps nº 18L
Fórceps nº 18R
Sindesmótomo

Seringa Carpule para anestesia
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COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA REMOÇÃO DE SUTURA
IT

E
N

S
Cabo de espelho bucal

Espelho bucal 
Pinça clínica odontológica 

Tesoura Cirúrgica curva pequena

COMPOSIÇÃO DE ESTOJO CLÍNICO PARA MOLDAGEM E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE  
(deverão ainda ser acrescentados os instrumentais clínicos de apoio de acordo com decisão da equipe)

IT
E

N
S

Gral de borracha
Espátula para manipulação de material de moldagem

Moldeiras
Medidores para alginato e gesso

Compasso de Willys

1.3 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

 Material para clínica: ponta descartável para sugador, rolo de algodão, algodão, 
agulha descartável, tubetes anestésicos com vasoconstritor, tubetes anestésicos sem 
vasoconstritor, anestésico tópico, brocas para alta e baixa rotação, guardanapo de 
papel, soro fisiológico, cariostático, carbono.

 Material para forramento e restauração provisória: ionômero de vidro, hidróxido 
de cálcio (base e catalisador), cimento de óxido de zinco e eugenol (pó e líquido), 
cimento restaurador modificado, óxido de zinco e eugenol de presa rápida.

 Material para amálgama: matriz inox, cunha de madeira, mercúrio, limalha, brocas 
para polimento de amálgama.

 Material para restauração estética: tira de poliéster, tira de lixa, resina, ataque 
ácido, brocas para polimento de resina.

 Material para cirurgia: gaze, fio de sutura, lâmina de bisturi, agulha de sutura.

 Material para controle de placa bacteriana: fucsina básica, fio dental, dentifrício 
fluoretado, escova dental.

 Material para limpeza profissional/raspagem gengival: taça de borracha, escova de 
Robinson, pasta profilática.

 Material para urgências endodônticas e pulpotomia: hidróxido de cálcio P.A., 
paramonoclorofenol canforado, seringas descartáveis para irrigação, lençol de 
borracha, hipoclorito de Na a 1%, soro fisiológico.
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 Material para moldagem e adaptação de prótese: alginato, gesso pedra, gesso 
comum, cera em lâmina, cera utilidade, vaselina, lápis cópia, álcool para lamparina, 
pasta zinquenólica, broca de tungstênio, broca de pedra montada, ponta de 
borracha abrasiva, mandril para lixa, discos de lixa.

 Material biossegurança: cobertura para pontas (descrito no capítulo de 
biossegurança); plástico porta detritos; luva; máscara; gorro; óculos; glutaraldeído 
2%, álcool iodado 2%; álcool 70%, hipoclorito de sódio a 1%.

 Material prevenção: flúor gel acidulado, selante.

1.4 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

A manutenção de um serviço de assistência técnica é fundamental para evitar 
paralisações desnecessárias no atendimento.

 Os seguintes cuidados devem ser seguidos na rotina da assistência de forma a 
contribuir para maior conservação dos equipamentos e diminuição da necessidade 
de reparos técnicos:

• Canetas de alta e baixa rotação: lubrificar no início de cada turno de trabalho.

• Compressor: drenar todos os dias após o atendimento para evitar o acúmulo de 
água, óleo e ferrugem. Observar barulhos diferentes do habitual. Trocar o óleo 
a cada três a quatro meses.

• Cadeira: observar o manual do fabricante. É recomendável deixá-la em posição 
zero no final do expediente.

• Ao final do expediente, deve-se desligar o refletor, a água da unidade auxiliar e 
as tomadas.



II. OS RECURSOS HUMANOS  
 E O PROCESSO DE TRABALHO
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2.1 OS RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE BUCAL

 Cirurgião-Dentista (CD): formação superior em curso de odontologia.

 Técnico em Higiene Dental (THD): formação em THD no nível de segundo grau, 
com carga horária mínima de 2.200 horas.

 Auxiliar de Consultório Dentário (ACD): o ACD deve ter o primeiro grau completo 
e formação de ACD com carga horária mínima de 300 horas.

 Técnico em Prótese Dentária (TPD): deve possuir certificado de conclusão do 
curso de Prótese Dentária de 2.200 horas.

 Auxiliar de Prótese Dentária (APD): deve possuir certificado de APD.

Todos os profissionais deverão estar inscritos no CRO-MG.

2.2 AS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DA   
 EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

A seguir serão descritas as competências dos profissionais das equipes de saúde 
bucal, com base nas definições legais para cada categoria profissional, nas possibilidades de 
atuação desses profissionais na atenção primária, e nas atribuições definidas pela Portaria 
648/MS de 28/03/2006.

O conceito de competência será trabalhado como capacidade de enfrentar situações 
e acontecimentos próprios de uma atividade profissional.

Cada município poderá acrescentar as competências específicas definidas 
localmente para cada profissional, respeitando as atribuições legais.

Competências comuns aos profissionais de saúde bucal da 
equipe de saúde bucal (CD, THD E ACD)

  Participar dos processos de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações 
de saúde bucal desenvolvidas no território de abrangência das unidades básicas 
de saúde.

 Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias, e indivíduos expostos a riscos e atualizar 
essas informações continuamente.

 Participar da priorização de situações a serem acompanhadas no planejamento 
local.

 Realizar o cuidado em saúde da população adscrita utilizando todos os espaços 
possíveis de serem trabalhados.

 Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos de gestão local.
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 Garantir a integralidade da atenção.

 Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória, 
de outros agravos e situações de importância local.

 Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento de 
vínculo.

 Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando esta necessita de atenção em outros níveis do sistema de saúde.

 Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informação da atenção básica.

 Interagir com o usuário e seus familiares, identificando suas necessidades, 
expectativas e barreiras em relação à saúde bucal.

 Estar sempre alerta aos sinais de risco em saúde bucal de forma a fazer o 
encaminhamento necessário.

 Estimular e executar medidas de promoção à saúde (ações educativas e intersetoriais, 
desenvolvendo também habilidades de relacionamento e negociação).

 Realizar trabalho com lideranças locais, identificando parceiros e recursos na 
comunidade que possam potencializar ações intersetoriais.

 Acompanhar e apoiar o desenvolvimento e participação dos trabalhos da equipe 
de saúde no tocante à saúde bucal.

 Atuar no desenvolvimento de atividades de educação permanente voltadas para 
a equipe e trabalhadores da unidade de saúde.

 Executar ações básicas de vigilância à saúde em sua área de abrangência.

 Organizar o processo de trabalho de acordo com as diretrizes da atenção primária 
e do plano municipal de saúde bucal.

 Sensibilizar as famílias para a importância da saúde bucal na manutenção da 
saúde e da qualidade de vida.

 Programar e realizar visitas domiciliares de acordo com as necessidades 
identificadas.

 Advogar em defesa das causas da saúde pública em geral e de saúde bucal em 
particular.

 Estimular o controle social e a participação da comunidade nas ações de saúde 
bucal.

 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades refrentes à saúde bucal com os 
demais membros da equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar.
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Competências específicas do cirurgião-dentista (CD)

 Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal.

 Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico de saúde 
bucal da comunidade para planejamento.

 Definir prioridades junto com a equipe e a comunidade.

 Realizar atendimentos de urgência/emergência odontológicas.

 Executar as ações de atenção integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, 
assistindo famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de 
prioridades locais, com resolubilidade.

 Coordenar e participar de ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção 
em saúde bucal.

 Programar e supervisionar o fornecimento de insumos necessários para as ações 
de saúde bucal.

 Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e pelo ACD.

 Contribuir e participar das atividades de educação permanente do THD, ACD e 
ESF.

 Fornecer os dados sobre os procedimentos de sua competência realizados para 
registro no sistema de informação (SIAB e SIA) e acompanhar o seu lançamento.

 Participar de pactos para qualificação e resolubilidade do serviço, incluindo o 
Pacto da Atenção Básica.

 Fortalecer o controle social com o fornecimento de informações sobre saúde bucal 
e tomada de decisões conjunta com a comunidade.

 Fornecer informações sobre saúde bucal para pessoas em posição estratégica de 
decisão em favor de políticas públicas que possam interferir sobre os determinantes 
de saúde bucal.

 Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos 
a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e acompanhamento, 
inclusive para fins de complementação do tratamento.

O Projeto de Lei 1140/03 encontra-se em tramitação com o objetivo de regulamentar 
o exercício das profissões de THD e ACD. Caso seja aprovado integralmente, acontecerão 
alterações no nome dessas categorias profissionais e nas suas competências.

As competências definidas atualmente para estas categorias são:

Competências específicas do técnico em higiene dental 
(THD)

Compete ao THD, sob supervisão do CD e na proporção máxima de 1 (um) CD 
para 5 (cinco) THDs, as seguintes atividades:
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 Colaborar nos levantamentos epidemiológicos como coordenador, monitor e 
anotador.

 Colaborar nos programas educativos de saúde bucal.

• Educar e orientar os usuários ou grupos de usuários sobre prevenção e 
tratamento das doenças bucais e apoiar as atividades dos ACD e ACS nas ações 
de prevenção e promoção de saúde bucal.

 Realizar procedimentos clínicos de sua competência: 

• teste de vitalidade pulpar;

• remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais;

• aplicação de substâncias para prevenção de cárie dentária;

• inserção e condensação de substâncias restauradoras;

• polimento de restaurações, vedando-se a escultura;

• limpeza e antissepsia do campo operatório;

• remoção de suturas;

• confecção de modelos e preparo de moldeiras.

 Responder pela administração da clínica.

 Fornecer os dados sobre os procedimentos de sua competência realizados para 
registro no sistema de informação (SIAB e SIA) e acompanhar o seu lançamento.

 Participar da capacitação do ACD.

 Supervisionar, sob delegação, o trabalho do ACD.

Competências específicas do auxiliar de consultório 
dentário (ACD)

As funções do ACD também podem ser realizadas pelo THD. 

O ACD poderá execer as seguintes funções sob a supervisão do CD ou do THD:

 Preparar o usuário para atendimento.

 Auxiliar no atendimento ao usuário.

 Preparar e organizar instrumental e material necessários.

 Instrumentalizar o CD ou THD durante a realização de procedimentos clínicos.

 Manipular materiais de uso odontológico.

 Promover isolamento do campo operatório.

 Selecionar moldeiras e confeccionar modelos em gesso.

 Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.

 Agendar consultas.
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 Preencher fichas clínicas e manter o arquivo e o fichário em ordem.

 Participar do gerenciamento de insumos.

 Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos.

 Proceder à lavagem, desinfecção e esterilização de instrumentais e equipamentos 
utilizados.

Possibilidades de atuação do agente comunitário de saúde 
(ACS) em saúde bucal

O agente comunitário de saúde é parte da equipe de saúde do PSF e tem um papel 
muito importante em:

 Desenvolver ações de promoção à saúde bucal.

 Identificar espaços coletivos e grupos sociais para o desenvolvimento das ações 
educativas e preventivas em saúde bucal.

 Identificar necessidades, barreiras e risco em relação à saúde bucal junto às 
famílias.

 Identificar usuários com necessidade de encaminhamento à equipe de saúde bucal 
a partir do conhecimento da priorização do atendimento e dos sinais de risco.

 Identificar usuários com necessidade de visita domiciliar por parte da equipe de 
saúde bucal.

 Nesse sentido, torna-se importante que seja definido um conteúdo para a 
capacitação desse profissional por parte da equipe.

Em relação aos profissionais de saúde bucal dos laboratórios de prótese dentária, 
podemos relacionar as seguintes competências:

Competências específicas do técnico em prótese dentária 
(TPD)

 Executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos.

 Ser responsável perante o serviço de fiscalização respectivo.

 Realizar treinamento de auxiliares e serventes do laboratório de prótese 
odontológica.

Competências específicas do auxiliar de prótese dentária 
(APD)

 Compete ao APD realizar, sob supervisão do CD ou TPD:
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• Reprodução de modelos, vazamento de moldes, montagem de modelos em 
articuladores, prensagem de peças protéticas em resina acrílica, fundição 
em metais, inclusões simples, confecção de moldeiras individuais, curagem, 
acabamento e polimento de peças protéticas.

O trabalho auxiliar na equipe de saúde bucal

 A participação do THD na equipe de saúde bucal é muito importante, sendo sua 
atuação clínica essencial.

 Ao potencializarmos ao máximo o seu trabalho, estaremos também potencializando 
o trabalho do CD, o qual poderá se dedicar aos procedimentos de sua competência 
exclusiva, incrementando, assim, a resolubilidade do trabalho da equipe.

 A presença de pessoal auxiliar na equipe e a utilização desses profissionais dentro 
das suas competências significa um avanço na utilização das medidas educativas 
e preventivas no âmbito da atenção em saúde bucal.

2.3 O PROCESSO DE TRABALHO

 O trabalho em equipe é fundamental no processo da organização da atenção 
primária em saúde bucal.

 Essa mudança de postura está ligada a um redirecionamento do trabalho centrado 
em ações individuais, como tem sido a lógica da organização atual, para um 
trabalho conjunto, tanto em nível da própria equipe de saúde bucal como em 
nível de equipe de saúde.

 Isso significa a possibilidade de inserção dos profissionais de saúde bucal na 
equipe de saúde, formando um contexto de equipe única, e não mais duas equipes 
trabalhando de forma distinta, além de favorecer a abordagem do indivíduo como 
um todo.

Processo de trabalho

No nível de equipe de saúde bucal

 Planejamento, avaliação e tomada de decisões em conjunto;

 Valorização do saber de cada categoria profissional, otimizando suas potencialidades 
e aumentando a satisfação no trabalho e a resolubilidade da atenção;

 Aprendizado constante no trabalho, a partir da reflexão sobre ações do seu dia-a-
dia, num processo de adaptação constante às necessidades da atenção.
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No nível de equipe de saúde

 Trabalho multiprofissional, com planejamento e avaliação em conjunto de 
ações por ciclo de vida e por fatores de risco comum a várias doenças. As ações 
deverão ser planejadas de forma conjunta entre os profissionais para que elas se 
complementem e não se sobreponham;

 Entendimento da realidade epidemiológica e dos riscos à saúde como um todo, 
fazendo com que a equipe de saúde bucal participe de uma co-responsabilização 
coletiva da equipe pela saúde da população da área de abrangência;

 Trabalho de disseminação de informações sobre sinais de risco à saúde bucal para 
os profissionais da equipe de saúde.

2.4 A FORMAÇÃO EM TRABALHO  
 E A EDUCAÇÃO CONTINUADA

 A operacionalização da organização da saúde bucal na atenção primária depende 
fundamentalmente de um trabalho de capacitação e educação continuada dos 
profissionais.

 A educação continuada permite a capacitação dos profissionais para responder 
às contínuas necessidades da atenção e da organização do serviço, que são 
dinâmicas.

 Os gestores devem estar sempre abertos para a importância da educação continuada 
no nível de serviço de forma a estar capacitando os profissionais a realizarem de 
forma qualificada as atividades que são de sua competência, adequando-as às 
necessidades de saúde da população.

 No sentido de orientar a formação em trabalho na saúde, estão se definindo os 
Pólos de Educação Permanente, cujo objetivo maior se encontra em possibilitar 
um espaço em que serviço e academia discutam a necessidade e o planejamento 
da formação, dentro dos princípios do SUS e de um contexto das realidades loco-
regionais. 

2.5 A INTEGRAÇÃO SERVIÇO X ACADEMIA

 A integração entre academia e serviço deverá ser sempre incentivada, de forma a 
aumentarmos os espaços de interação e troca de experiências entre os dois setores, 
e a avançarmos na qualificação da atenção, na formação de recursos humanos em 
saúde bucal para o SUS, na construção de saberes comuns, e no desenvolvimento 
de agendas de pesquisa conjunta.
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 São exemplos dessas ações: a participação nos pólos de educação permanente, as 
atividades de extensão das universidades, como os estágios supervisionados, e as 
atividades de pesquisa relacionadas ao serviço. 

 A Coordenação Estadual de Saúde Bucal/SES-MG encontra-se participando do 
desenvolvimento do Programa Sorriso no Campo, através do qual alunos das 
Faculdades de Odontologia de Minas Gerais prestam a atenção em saúde bucal 
prioritariamente às populações rurais das Regiões Central e do Norte de Minas, 
e dos Vales do Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri durante o período de 
férias, recebendo bolsas oferecidas pela SES através do Programa PISE (Programa 
de Integração Serviço Ensino).

2.6 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E OS FATORES 
 DE RISCO PRESENTES NAS ATIVIDADES DOS 
 PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA

A prática da odontologia pode gerar danos irreversíveis aos profissionais que a 
realizam, visto que o trabalho exige concentração e precisão, o campo de atuação é restrito 
e há contato do profissional com fluidos corporais do usuário e com materiais tóxicos. É 
importante enfatizar que todos os profissionais que trabalham na área odontológica (CD, 
ACD, THD, TPD e APD) estão sujeitos aos riscos.

Uma análise do ambiente e das condições de trabalho mostrará os pontos críticos 
do trabalho, por meio do estudo da atividade real dos trabalhadores. A partir daí, será 
possível a identificação dos riscos e suas características moduladoras – intensidade, duração 
e freqüência, visando à detecção do desequilíbrio encontrado entre os postos de trabalho 
e o homem, situação passível de propiciar um aumento da carga de trabalho e ocasionar 
conseqüências negativas para a saúde.

Fatores de risco na prática da odontologia

Os fatores de risco presentes no local de trabalho podem causar diretamente 
um problema de saúde ou favorecer as reações fisiopatológicas que determinam seu 
aparecimento. Entre esses fatores podemos destacar:

1. Ligados à organização do trabalho: inflexibilidade, alta intensidade do ritmo de 
trabalho, execução de grande quantidade de movimentos repetitivos, sobrecarga 
de determinados grupos musculares, ausência de controle sobre o modo e ritmo de 
trabalho, ausência de pausas, exigência de produtividade, falta de conhecimento e 
domínio das técnicas para o manuseio dos equipamentos e instrumentais.
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2. Fatores físicos: vão desde instrumentais e equipamentos inadequados e mal 
instalados até ruídos, vibrações, radiações secundárias, jato de areia e polimentos 
(laboratórios de prótese odontológica) e calor.

3. Fatores biológicos: materiais contendo sangue ou fluidos corpóreos (algodão, 
gaze, curativos, resíduos de cirurgias, modelo de gesso, moldagens, aerossol do 
jato de bicarbonato e das peças de mão, principalmente a alta rotação).

4. Fatores químicos: dentro do universo de substâncias químicas que os profissionais 
da odontologia utilizam, é o mercúrio (Hg) que mais causa preocupação, em 
função de sua alta toxicidade. Será comentado à parte. Outras substâncias:

• Formaldeído – Vapores irritantes, odor desagradável e comprovado potencial 
carcinogênico. Pode causar câncer de nasofaringe, câncer nasosinusal e irritações 
nos olhos, nariz e garganta.

• Glutaraldeídos – Composto tóxico, irritante da pele, mucosas e olhos.

• Fenol sintético – Os compostos fenólicos são tóxicos quando ingeridos e irritantes 
para a pele e olhos. 

• Cloro – Os compostos liberadores de cloro são tóxicos, causando irritação da 
pele e olhos. Quando ingeridos, provocam irritação e corrosão das membranas 
mucosas. A inalação do ácido hipoclorito provoca tosse e choque, podendo 
causar irritação severa do trato respiratório.

• Quaternário de amônia – Baixa toxicidade, porém pode causar irritação e 
sensibilidade da pele.

• Óxido de etileno – Alta toxicidade do gás.

Doenças relacionadas ao trabalho odontológico e a 
classificação no CID X

1. Doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho (Grupo I do 
CID-10): Tuberculose (A15 e A19), Hepatites virais (B15 e B19), Doença do vírus 
da imunodeficiência humana – HIV (B20 e B24), Dermatofitose (B 35), outras 
micoses superficiais (B36).

2. Transtornos Mentais e do Comportamento relacionados ao trabalho 
(Grupo V da CID-10): Neurastenia [inclui Síndrome da Fadiga] (F48.0); Outros 
transtornos neuróticos especificados [inclui Neurose Profissional] (F 48.8); 
Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos (F51.2; Z56.6 
e Y96); Sensação de Estar Acabado [Síndrome de Burn Out ou Síndrome do 
Esgotamento Profissional] (Z73.0).
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3. Doenças da pele e do tecido subcutâneo relacionadas ao trabalho (Grupo 
XII da CID-10): Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas 
(L08. 9); Dermatites alérgicas de contato (L23); Dermatites de contato por irritantes 
(L24); Dermatite por fotocontato (L56.2); Radiodermatites (aguda, crônica, não 
especificada) (L58).

4. Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo relacionadas 
ao trabalho (Grupo XIII da CID-10)

Algumas doenças e riscos ocupacionais de maior 
importância na odontologia

LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho) na Odontologia 

As manifestações clínicas das LER/DORT são bastante numerosas, e variam desde 
patologias bem-definidas e que proporcionam um diagnóstico rápido, até síndromes 
dolorosas crônicas de gênese multifatorial, muitas vezes coincidindo com aspectos 
psicológicos importantes e diversos sintomas não funcionais (parestesias, cefaléia, cansaço, 
sensação de inchaço, dificuldade de concentração e de memória, etc.), que podem dificultar 
o diagnóstico. 

Grande parte dos acometidos relata dor regional ou difusa e ausência de sinais clínicos. 
Ainda alguns acometidos apresentam dores que se “espalham” por todo o membro, com 
intercorrência de sintomas em outras regiões (região cervical, parede torácica e dorsal).

Entre os fatores de risco de acometimento das LER/DORT encontrados nos serviços 
odontológicos,podemos citar: repetitividade de movimentos, uso de força, posturas estáticas 
e/ou antinaturais, longas jornadas de trabalho, fatores organizacionais e psicossociais, 
condições individuais do trabalhador e estresse.

Acredita-se que a disponibilização de informação precisa sobre o assunto pode ser 
considerada um fator importante dentro da prevenção, já que facilita a definição dos fatores 
causais e a sua interceptação. 

Modificações no aspecto físico do ambiente, tais como substituição de instrumentais 
e equipamentos para propiciarem posturas confortáveis, representam atitudes preventivas, 
porém essas mudanças isoladas são insuficientes. Medidas relacionadas à organização do 
trabalho são capazes de causar maior impacto. Podemos citar:

 Redução dos fatores estressantes do trabalho, como mudanças na organização para 
diminuir a pressão e aumento do controle sobre o seu trabalho pelo trabalhador.

 Introdução de rodízios para propiciar diversidade de tarefas com o intuito de 
diminuir o efeito de repetitividade.
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 Introdução de períodos de descanso e/ou ginástica de pausa em atividades que 

exijam movimentos repetitivos e posições estáticas.

 Respeito à capacidade individual.

As atividades físicas regulares também são apontadas como fatores preventivos, pois 

aumentam a capacidade física. além de ajudarem no controle do estresse.

Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – PAIR

O CD e equipe, além do motor de alta rotação, estão expostos a outras fontes 

geradoras de ruído, como sugadores, ar-condicionado, motor de baixa rotação, compressor 

e amalgamador. A exposição constante a ruído de forte intensidade pode resultar em uma 

perda temporária ou permanente de audição, denominada PAIR (Perda Auditiva Induzida 

pelo Ruído).

Concomitantemente ao ruído, pode contribuir ainda mais para o aumento da perda 

auditiva a presença de alguns produtos ototóxicos, como taxa de mercúrio acima dos 

padrões de normalidade. 

Como medida de prevenção, recomenda-se a realização periódica de audiometria 

por um profissional capacitado (fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista), assim como a 

adoção de um Programa de Conservação Auditiva (PCA), que é um conjunto de medidas 

profiláticas com o objetivo de impedir que determinadas condições de trabalho provoquem 

a deterioração da audição, entre as quais podem-se destacar: redução do ruído ambiental, 

equipamento de proteção individual e campanhas de educação e informação, além da já 

citada audiometria periódica.

Contaminação por mercúrio

Os profissionais que ficam constantemente expostos ao mercúrio, um metal pesado, 

comumente apresentam valores de mercúrio na urina superiores ao limite de tolerância 

biológica. 

O momento de maior risco de contaminação do mercúrio é durante a preparação do 

amálgama de prata. Se este cair, contaminando o ambiente de trabalho, torna-se necessária 

a descontaminação ambiental, e, embora seja um processo extremamente difícil, é essencial. 

Nota-se a predominância da transferência do metal através das mãos, alimentos e cigarros. 

Durante a remoção de restaurações ocorre a liberação do metal, sob a forma de vapor e 

de poeira de amálgama.

O mercúrio ingerido pelo CD e equipe fica alojado nos sistemas nervoso e renal 

causando patologias irreparáveis. Os sintomas iniciais da intoxicação crônica por mercúrio 

são a inquietude, a irritabilidade, a insônia, a sialorréia, a gengivite e o tremor das mãos. 
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Os profissionais intoxicados podem desenvolver ainda o Mal de Parkinson, chegando a ter 

dificuldade de se alimentar e de se locomover, e, nos casos mais avançados da doença, 

podem chegar à deficiência renal aguda por deterioração do sistema renal.

Como manusear o mercúrio de forma a evitar a contaminação será discutido no 

Capítulo de Biossegurança em Odontologia.

Radiação secundária

Os CD e equipe, além das técnicas radiográficas, deverão conhecer os fenômenos 

físicos que ocorrem durante e após a emissão dos raios-X e os meios de radioproteção 

contra a sua ação deletéria. Esses raios-x são produzidos dentro de um tubo que, por 

sua vez, está dentro de uma calota protetora revestida de chumbo, na qual existe uma 

abertura que delimita o feixe de radiação primário realmente útil na formação da imagem. 

Qualquer objeto alcançado pela radiação funciona como emissor de radiação secundária ou 

espalhada, que é prejudicial aos tecidos. A dose elevada acima de um certo nível teria um 

efeito determinístico, causando a morte da célula. No entanto, mesmo que não ultrapassem 

o limite de tolerância, as doses, durante vários anos, podem causar modificações celulares, 

levando a uma circulação de malignidade que caracteriza o efeito chamado estocástico. 

A proteção radiológica baseia-se no tripé distância, tempo e blindagem. O dentista 

deve se proteger mantendo a distancia mínima de 2 metros entre ele e a ampola ou cabeça 

do paciente através de um fio disparador com esse comprimento. Se as dimensões da 

sala não permitirem, o dentista e sua equipe devem ficar fora da sala assim como o botão 

disparador do aparelho. Se isto não for possível, ele deve ficar lateralmente atrás do paciente 

em um ângulo de 90° e 135° relativo à direção do feixe primário, para evitar a radiação 

espalhada.

2.7 A ERGONOMIA ODONTOLÓGICA

 O objetivo da ergonomia é proporcionar a adaptação das condições de trabalho 

às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o 

máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

Aspectos importantes para o atendimento

 Agendar,  planejar o atendimento.

 Conhecimento da capacidade de trabalho diária e semanal da equipe.
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 O excesso de trabalho pode causar desgaste cardíaco, hipertensão, fadiga, 

artrites, fibroses, calcificações, cansaço muscular, ansiedade, frustrações, tensões 

emocionais e angústia.

 É recomendável uma jornada máxima de 50 a 60 horas semanais.

 Corrigir hábitos defeituosos de trabalho.

 É importante utilizar mochos de base ampla (05 rodas), trabalhar em equipe com 

auxiliar (quatro mãos), colocar o usuário na posição supina (exceto em casos 

em que a condição sistêmica do usuário impossibilite essa posição), ter visão em 

todos os quadrantes e utilizar equipamento correto de acordo com a técnica de 

trabalho adotada.

 A área útil de trabalho do profissional deve estar dentro de um círculo com 

01 metro de diâmetro (espaço máximo de pega) que pode ser alcançado com 

o movimento de braço. Deve-se ter tudo a um alcance mínimo, eliminando-se 

movimentos supérfluos, torções exageradas ou inclinações laterais.

 A área total do consultório não deve ter mais que 03 metros de largura para não 

ser antiergonômico. Nessa área ficam as pias e armários fixos (em forma de U), 

sendo que as gavetas, quando abertas, devem cair dentro de um “círculo” de 1,5m 

de raio.

 Ideal é a posição de 9 h para o CD e 15 h para a auxiliar (posições consagradas 

em ergonomia), que permite trabalhar com visão direta, tanto da mandíbula como 

da maxila. A perna esquerda do CD fica posicionada sob o encosto da cadeira, e a 

direita ao lado do braço direito da cadeira. Para CD canhoto, a posição é invertida 

com a auxiliar. Com a regulagem do encosto da cadeira é possível ainda a posição 

de 12 h com visão indireta e o usuário na posição supina.

 A postura incorreta pode afetar seriamente a saúde do profissional, levando a 

deformações irreversíveis da coluna vertebral.

 Sentar-se no mocho com as coxas paralelas ao chão formando um ângulo de 90º 

com as pernas e os pés apoiados no chão. Acima de 90º haverá maior compressão 

da circulação venosa de retorno com conseqüente aparecimento de varizes.

 Manter as costas retas e apoiadas no encosto do mocho na região renal e a cabeça 

ligeiramente inclinada para baixo.

 Trabalhar com os cotovelos junto ao corpo ou apoiados em local que esteja ao 

nível dos mesmos, com todos os membros descontraídos para prevenir a bursite.
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 Ajustar a altura da cadeira de tal maneira que uma das pernas do CD possa ser 

colocada sob o encosto, sem sofrer pressão e sincronizadas com as pernas da 

auxiliar.

 Posicionar o cabeçote para baixo quando o trabalho for realizado na maxila, para 

cima e para frente quando for na mandíbula.

 Posicionar o usuário deitado na cadeira de modo que a boca do mesmo fique no 

mesmo nível dos seus joelhos.

 Manter uma distância de 30 cm da boca do usuário.

 Posicionar o refletor à frente do usuário para trabalhar na maxila e perpen-

dicularmente à cabeça do mesmo para o trabalho na mandíbula.

 Utilizar sugadores de alta potência, evitando que o usuário utilize a cuspideira, o 

que acarreta mudanças constantes da posição e perda de tempo.

 A cada 90 minutos de atendimento deve ser feito um intervalo de 10 minutos.  

 Outras regulamentações gerais sobre ergonomia se encontram na NR17– Norma 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho.



III. A BIOSSEGURANÇA  
 EM ODONTOLOGIA
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Anteriormente à discussão sobre normalização em biossegurança, devemos enfatizar 
o papel da conscientização sobre a importância do controle de infecção, como forma 
de garantir uma co-responsabilização dos profissionais da equipe de saúde bucal no 
desenvolvimento de uma ação de vigilância e cuidado com a saúde e a segurança da equipe, 
dos usuários que se colocam com confiança sob a responsabilidade dos profissionais, e da 
população em geral.

O cuidado com o meio ambiente também deve ser foco de atenção dos profissionais 
de saúde bucal, visto que a falta de gerenciamento dos resíduos estará contribuindo para 
causar danos cumulativos ao nosso meio, principalmente à água, fator fundamental dentro 
de qualquer rotina de biossegurança.

Algumas medidas fundamentais de biossegurança serão apresentadas a seguir, 
devendo a rotina de trabalho, baseada nessas medidas, ser definida pela equipe local, de 
modo a ajustá-la à sua demanda, ao seu processo de trabalho e aos recursos humanos 
disponíveis.

As medidas a seguir devem ser adotadas universalmente como forma eficaz 
de redução do risco ocupacional e de transmissão de agentes infecciosos nos 
serviços de saúde. São indicadas para todos os profissionais e em relação a 
todos os usuários, em todas as situações de tratamento.

3.1 AS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

3.1.1 Medidas individuais de proteção para os  
 profissionais das equipes de saúde bucal

Imunização

 É fundamental que todos os profissionais de odontologia sejam vacinados com 03 
doses da vacina contra o vírus da Hepatite B.

 É recomendado ainda que se vacinem contra difteria, rubéola, parotidite virótica, 
sarampo e também contra tétano, apesar de pequeno risco ocupacional.

 Profissionais que exercem atividades em instituições e hospitais onde haja contato 
com usuários com tuberculose ou portadores de HIV devem se vacinar contra a 
tuberculose.

Lavagem das mãos

 Lavar as mãos com freqüência é, isoladamente, a ação mais importante para a 
prevenção e o controle de infecção.

 Deve-se lavar as mãos com sabonete líquido antes do atendimento, ao calçar as 
luvas, e após a remoção das mesmas.
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 Retirar anéis, relógios e pulseiras, ensaboar mãos (as unhas devem ser mantidas 
aparadas) e metade do antebraço por no mínimo 15 segundos, esfregando entre 
cada dedo.

 Caso faça uso da escova, recomenda-se a de cerdas macias, destinada apenas à 
escovação das unhas e espaços subungueais.

 Enxaguar e secar com toalhas de papel, não tocando a torneira após lavar as 
mãos. 

 Profissionais com lesões nas mãos ou dermatites devem abster-se de atender os 
usuários ou de manipular instrumentos e equipamentos até o desaparecimento 
dessas lesões.

Uso de barreiras ou equipamentos de proteção individual (EPI)

Luvas

 Existem as luvas para procedimentos e as cirúrgicas estéreis, que devem ser 
escolhidas de acordo com o trabalho a ser realizado. O uso de duas luvas é indicado 
para procedimentos cirúrgicos com sangramento profuso.

 Fazer trocas de luvas a cada atendimento, usando-se um par exclusivo de luvas 
para cada usuário e descartando-o imediatamente após o uso.

 É importante não manipular objetos fora do campo de trabalho enquanto estiver 
de luvas, e não tocar na sua parte externa ao removê-las.

 Caso as luvas sejam rasgadas durante o atendimento, as mãos devem ser lavadas 
e outras luvas colocadas. 

 Luvas de plástico: são usadas como sobre-luvas quando houver necessidade de 
manusear artigos fora do campo de trabalho. 

 Luvas grossas de tecido ou outro material: para manuseio de material esterilizado 
quente.

 Luvas para limpeza: devem ser de borracha grossa e cano longo, e, se não estiverem 
rasgadas ou furadas, podem ser descontaminadas e reutilizadas.

Máscaras

 O ideal é que não toquem os lábios e as narinas, não embacem o protetor ocular, 
e que sejam removidas após o uso.

 Deve ser usada a máscara com tripla proteção.

 Quando for absolutamente essencial o atendimento a usuários com infecção ativa, 
como tuberculosos, máscaras especiais devem ser usadas (máscara respirador Ref 
1860). Ver capítulo “A saúde bucal na atenção por condição de vida”.
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Protetores oculares

 Óculos comuns não oferecem proteção adequada e os protetores oculares com 
proteção lateral devem ser usados.

 Após o uso, os protetores devem ser descontaminados.

 Se possível, os protetores oculares também devem ser fornecidos aos usuários, pois 
alguns procedimentos oferecem risco de contaminação. Na falta de protetores, uma 
alternativa é recomendar ao usuário que permaneça com os olhos fechados.

Avental

 Deve ser usado sempre, ser de tecido ou descartável, e ter colarinho alto e mangas 
longas.

 Não se deve usar roupas comuns durante o atendimento, pois elas ficarão 
contaminadas.

 É importante retirar o avental todas as vezes que sair do consultório, e não 
manipulá-lo quando contaminado.

 Deve ser trocado diariamente, e, após o uso, deve ser colocado em saco plástico 
para lavagem posterior, incluindo molho em água sanitária. Não deve ser lavado 
junto com as outras roupas.

Gorro

 Os aerossóis causam contaminação dos cabelos, que deverão estar sempre presos 
embaixo do gorro.

 Deve ser preferencialmente descartável e cobrir todo o cabelo e orelha.

3.1.2 Orientação em caso de acidente de trabalho  
  com exposição a material biológico de risco

 Após um acidente com objetos pérfuro-cortantes ou contato com mucosa/pele não 
intacta, deve-se tirar as luvas e lavar o local com água e sabão efusivamente. 

 Não se deve provocar sangramento do local ferido e nem aumentar a área lesada, 
a fim de minimizar a exposição ao material infectante.

 No caso de exposição da mucosa ocular, irrigá-la abundantemente com soro 
fisiológico ou água.

 Após os cuidados locais, o acidentado deve seguir os passos do Protocolo de 
Atendimento ao Acidentado com Material Biológico elaborado pela Comissão 
Estadual de Biossegurança e em publicação pela SES/MG. Sempre que for possível 

detectar o usuário que foi a fonte de contaminação, é importante encaminhá-lo ao 
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aconselhamento, de forma a conscientizá-lo da importância de participar também 

do cumprimento do protocolo.

 Para se garantir o máximo de eficácia na atenção pós-acidente de trabalho, o ideal 

é que a procura por atendimento seja feita em um prazo de até 48 horas.

 É fundamental que cada Unidade de Saúde tenha disponível um protocolo, 

juntamente com os fluxos de encaminhamento.

 A Portaria MS nº 777 de abril/04 define que os acidentes de trabalho com exposição 

a material biológico são de notificação compulsória, com lançamento no sistema 

SINAN (Sistema de Informação de Agravos e Notificação).

3.1.3 Medidas específicas direcionadas ao controle  
  da disseminação de microorganismos

Cuidados com o ambiente do consultório, equipamentos e superfícies

 Todas as superfícies que são passíveis de contaminação devem ser descontaminadas 

com solução desinfetante.

 Algumas superfícies devem ainda ser cobertas com filme de PVC transparente, 

folha de alumínio ou capa plástica. Esse material deve ser trocado entre um usuário 

e outro com o uso de luvas. Incluem-se:

• Alça e interruptor do foco.

• Haste da mesa auxiliar.

• Pontas de alta e baixa rotações.

• Seringa tríplice.

• Ponta do fotopolimerizador.

• Ponta da mangueira do sugador.

• Ponta do aparelho ultra-sônico.

• Botões de acionamento dos diferentes equipamentos.

Em geral, o processo de limpeza e desinfecção de bancadas e equipamentos 

odontológicos pode ser realizado de acordo com o Quadro I.
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Superfície

Limpeza Desinfecção
Barreira

MecânicaProduto Método Freqüência Produto Método Frequência

Mocho Água e 
sabão

Fricção com 
algodão

A cada 
turno

Álcool a 
70%

Fricção 
com 

algodão

A cada 
turno

Refletor Água e 
sabão

Fricção com 
algodão

A cada 
turno

Álcool a 
70%

Fricção 
com 

algodão

A cada 
usuário

Filme PVC, 
saqui-

nho plástico

Cadeira Água e 
sabão

Fricção com 
algodão

A cada 
turno

Álcool a 
70%

Fricção 
com 

algodão

A cada 
usuário

Filme PVC, 
saqui-

nho plástico

Bancadas 
de 

trabalho

Água e 
sabão

Fricção com 
algodão

A cada 
usuário

Hipoclorito 
a 1%. 

(exceto as 
de metal e 
mármore)
ou álcool a 

70%

Fricção 
com 

algodão

A cada 
usuário

Pano de 
Campo 

Pontas Água e 
sabão

Colocar em 
movimento 

para 
eliminação 
da água por 
20 a 30 seg

Fricção com 
algodão

A cada 
usuário

Álcool 
iodado  
a 1% e 
neutra- 
lização 

com álcool

Fricção 
por 2 

minutos 
com gaze 

A cada 
usuário

Filme PVC, 
saqui-

nho plástico

Cuspideira Água e 
sabão

Borrifar e 
remover os 

resíduos com 
papel toalha
Limpar filtro

A cada 
usuário

Hipoclorito 
a 1%

Borrifar A cada 
usuário

Mangueira 
do  

Sugador

Água e 
sabão

Fazer uma 
mistura 

com água e 
detergente 

Fricção com 
algodão na 

parte externa

Sugar ¾ 
dessa mistura, 

jogando o resto 
na cuspideira

A cada 
usuário

A cada 
usuário

Hipoclorito 
a 1%  

ou  
Álcool a 

70%

Fricção 
na parte 
externa

A cada 
usuário

Equipa- 
mentos  

Periféricos  
(amalgamador,  
fotopolimeriza  

dor, etc)

Água e 
sabão

Fricção com 
algodão

A cada 
usuário

Álcool a 
70%

Fricção 
com 

algodão

A cada 
usuário

Filme PVC, 
saqui-

nho plástico

Quadro I – Orientação para limpeza e desinfecção de bancadas e equipamentos 
do consultório odontológico

Adaptado de Controle de Infecção em Odontologia. Manual de Normas e Rotinas Técnicas, UFMG, 2003.
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 Após o término do expediente os reservatórios de água da seringa tríplice e 
da caneta de alta rotação devem ser esvaziados para evitar proliferação de 
microorganismos.

 Superfícies contaminadas por sangue devem ser imediatamente limpas com 
hipoclorito de sódio a 1%.

 Para a limpeza de paredes e pisos, recomenda-se água e sabão.

Cuidados com o instrumental

Os instrumentais a serem utilizados no atendimento devem passar por um processo 
de esterilização, que compreende as seguintes etapas:

Desinfecção

 A desinfecção é um processo que destrói grande parte dos microorganismos 
patogênicos. 

 Pode ser feita com solução de álcool etílico a 70% (fazer desinfecção por fricção em 
três etapas intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos), 
ácido paracético a 0,2% (imersão por 10 minutos), glutaraldeído a 2% (imersão 
por 30 minutos), hipoclorito de sódio a 1% (imersão por 30 minutos), detergentes 
enzimáticos ou água em ebulição, quando não houver outro recurso (imersão por 
15 minutos).

 O hipoclorito de sódio não deve ser utilizado para desinfecção de metais pela sua 
ação corrosiva.

Lavagem e Enxágue

 Lavar com água e sabão, removendo todos os resíduos e friccionando com escova.
Enxaguar.

 Durante a limpeza dos instrumentos, podem-se disseminar microorganismos 
através de aerossóis ou haver contaminação, devendo-se, portanto, usar sempre 
EPI e evitar o uso de jato de água muito forte ou pia muito rasa.

Secagem

 A secagem deve ser feita com pano limpo e seco.

Empacotamento

 Quando indicado, deve ser feito com selamento hermético para garantir a 
integridade do processo de esterilização, identificando o conteúdo e a data.

 O modo de realizar o empacotamento dependerá do meio de esterilização a ser 
utilizado e será descrito a seguir.
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Esterilização

 É um processo em que os microorganismos são completamente eliminados, sendo 
utilizado para garantir o uso seguro dos instrumentais.

Meios de esterilização

 Estufa

• O material deve ser mantido na estufa a 170o C por 1 hora. Temperatura superior 
a 170o C pode alterar o corte dos instrumentais.

• É necessária a colocação de um termômetro na estufa para constante aferição 
da temperatura.

• A estufa deve ser mantida fechada durante o processo de esterilização. Caso 
contrário, a perda de calor deverá ser compensada, pois há interrupção do 
ciclo.

• Material a ser esterilizado em estufa: brocas (aço, carbide, tungstênio ou pedra), 
instrumental de endodontia, moldeiras inox, instrumental, bandejas ou caixas 
de metal, placas e potes de vidro.

• Empacotar o instrumental a ser esterilizado em caixas metálicas fechadas.

• Passos: a) Temperatura atinge 170o C; b) Carregamento da câmara interna com 
o material; c) Ciclo de 1 hora sem abrir a estufa; d) Resfriamento do material; e) 
Armazenagem.

 Autoclave

• É o aparelho que garante a eficiência do processo de esterilização e seu uso 
deve ser sempre incentivado em substituição à estufa.

• A esterilização pelo vapor sob pressão ocorre em três tipos de autoclave:

 Gravitacional: 15 a 30 minutos, a uma temperatura de 121 a 127oC e 01 
atm de pressão;

 Pré-vácuo: 04 a 07 minutos, a uma temperatura de 132 a 134oC e 02 atm de 
pressão;

 Cicloflash: recomendada para esterilização apenas em situações de 
necessidade de uso imediato do artigo, como em casos de ausência de artigo 
de reposição.

• Material a ser esterilizado em autoclave: brocas (aço, carbide, tungstênio ou 
pedra), instrumental de endodontia, moldeiras inox, instrumental, bandejas ou 
caixas de metal, placas e potes de vidro.

• O empacotamento deve ser feito em tecido permeável de algodão cru de campo 
duplo (não pode ser passado para não vedar os orifícios), pacotes de papel 
crepado, vidro ou embalagem de filme plástico. Embalagens de papel ou filme 
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plástico devem ter o ar removido antes da selagem, pois o ar atua como um 
obstáculo à transmissão de calor e umidade.

 Esterilização química

• Imersão em solução aquosa de glutaraldeido a 2% por 10 horas, somente 
quando não for possível a esterilização em estufa ou autoclave.

• Material a ser esterilizado quimicamente: instrumental para resina, saca-brocas, 
escova de Robson, taças de borracha, moldeiras plásticas e outros materiais 
plásticos.

• Colocar o material em recipientes plásticos fechados para esterilização 
química.

• Após a esterilização do instrumental deve ser feito enxágüe rigoroso com soro 
fisiológico, água destilada ou água estéril (água esterilizada em autoclave) e 
secagem obrigatória com compressas esterilizadas.

Testes

• A eficiência do processo de esterilização deve ser comprovada através de 
métodos físicos, químicos e biológicos:

 Físicos: dizem respeito ao desempenho do equipamento.

 Químicos: consistem no uso de tiras de papel impregnadas com tintas 
termocrômicas que alteram a coloração quando expostas à temperatura por 
tempo suficiente.

 Biológicos: uso de tiras de papel impregnadas com esporos de bactérias, que 
são expostas ao ciclo de esterilização para comprovação da destruição dos 
microorganismos.

• O teste deve ser feito semanalmente.

Armazenamento do material esterilizado

 Quando uma caixa é aberta, não se pode mais garantir a esterilidade do 
instrumental.

 Os artigos esterilizados devem ser armazenados em condições adequadas, 
evitando-se a sua contaminação.

 O local da estocagem deve ser limpo, protegido do meio externo, e utilizado apenas 
para este fim.

 Nessas condições, a esterilidade do material é preservada por até 7 dias. No caso 
de esterilização em autoclave, o tempo de armazenamento varia de 15 (tecido de 
algodão) a 30 dias (papel crepado).

 Cuidados com material de moldagem, modelos e próteses

A limpeza e desinfecção de material de moldagem, modelos e próteses pode ser 
realizada com base no Quadro II.
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Material Limpeza Desinfecção Técnica

Moldagem alginato
Lavagem água 

corrente
Iodóforos/Hipoclorito a 1% Aspersão

Gesso
Lavagem água 

corrente
Hipoclorito a 1% Aspersão

Prótese removível metal/
acrílico

Lavagem água 
corrente

Hipoclorito a 1% Imersão por 10 minutos

Registros cera
Lavagem água 

corrente
Iodóforos

Lavar-borrifar-lavar-
borrifar, deixando úmido 
por 10 minutos após a 

segunda borrifada

Quadro II – Limpeza e desinfecção de modelos, moldagens e próteses

ADAPTADO de Controle de Infecção em Odontologia – Manual de Normas e Rotinas Técnicas, UFMG, 2003.

3.1.4 Gerenciamento de resíduos

 O serviço deverá elaborar e implantar o PGRSS (Plano de gerenciamento de 

resíduos de serviço de saúde) conforme a RDC nº 43 de 25/02/2003 da ANVISA, e 

todo serviço deverá ter um RT (Responsável Técnico) de nível superior responsável 

pelo PGRSS.

 O gerenciamento é tido como um instrumento capaz de minimizar ou até mesmo 

impedir os efeitos adversos causados pelos resíduos sólidos de saúde, do ponto de 

vista sanitário, ambiental e ocupacional.

Tipos de resíduos produzidos pelo atendimento odontológico

 Resíduos Biológicos – Grupo A

• São resíduos potencialmente infectantes, devido à possível presença de agentes 
biológicos que podem apresentar riscos de infecção.

• Devem ser embalados adequadamente em sacos plásticos brancos leitosos, 
com simbologia de RESÍDUO INFECTANTE.  Exemplo: recipientes e materiais 
contendo sangue ou líquidos corpóreos (luvas, óculos, máscaras, gaze, etc.) e 
peças anatômicas.

• O uso de sacos individuais pequenos (como os usados para sanduíches) como 
porta detritos permite o descarte prático e seguro desses dejetos.
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 Resíduos Químicos – Grupo B

• Resíduos químicos são resíduos contendo substâncias químicas que 
apresentam riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Exemplo: Saneantes e 
desinfetantes.

• Devem ser condicionados em recipientes individualizados, de compatibilidade 
química com o resíduo – de forma a evitar reação química entre os componentes 
– e não permeáveis e encaminhados para empresa devidamente licenciada pelo 
órgão ambiental competente para tratamento.

 Metais pesados

MERCÚRIO: para o seu manuseio, devem ser adotadas as seguintes medidas:

• armazenar o mercúrio em recipientes inquebráveis e vedados;

• usar amalgamadores mecânicos seguros, sem vazamentos;

• não expor os frascos de mercúrio e os amalgamadores à luz solar direta ou à 
proximidade de fontes de calor (estufa, autoclave, ar condicionado, etc);

• usar cápsulas hermeticamente vedadas durante o processo de amalgamação;

• utilizar a proporção exata de mercúrio na liga;

• usar técnica de manipulação de amálgama que evite o toque das mãos, usando 
EPI (luvas, máscara e gorro);

• remover os excessos da fase Gama 02 da liga utilizando dedeiras de borracha;

• não utilizar condensadores ultra-sônicos a fim de minimizar o calor;

• fazer a remoção de restaurações de amálgama sob refrigeração (spray ar-
água);

• é importante, na remoção, o uso de sugador de saliva potente, orientando 
o usuário que evite engolir durante a manobra. Se possível usar isolamento 
absoluto durante o procedimento;

• o piso do consultório deve ser impermeável e liso (não poroso) e sem frestas, 
já que imperfeições e alguns materiais podem reter o mercúrio e impedir sua 
remoção;

• caso haja derramamento de mercúrio, retirar o excesso derramado imediatamente 
com o auxílio de uma folha de papel e lançar no restante enxofre em pó. Lavar 
a superfície com água e sabão.
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Coleta de resíduo de amálgama

• Coletar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável, com tampa 
rosqueável e com boca larga. Deixar uma lâmina de água sobre o resíduo e 
colocar identificação de risco à manipulação.

• Manter o recipiente hermeticamente fechado e em local de baixa temperatura, 
isento de luz solar direta.

• Os vidros que contêm o mercúrio devem ser enviados para laboratório de 
reciclagem, a fim de serem tratados e de se eliminarem possíveis contaminações 
com mercúrio ao meio ambiente.

 Resíduos pérfuro-cortantes ou escarificantes – Grupo E

• São todos os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou 
protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar, escarificar ou perfurar. 
Exemplo: lâminas, agulhas, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, etc.

• Deve se enfatizar a prevenção de acidentes pérfuro-cortantes.

• As brocas devem ser retiradas das pontas logo após o seu uso.

• Os materiais pérfuro-cortantes, como agulhas descartáveis, lâminas de bisturi e 
agulhas de sutura também devem ser descartados logo após o seu uso.

• Não se deve entortar ou reencapar as agulhas, de modo a se evitarem  
acidentes.

• Esse material deve ser acondicionado em recipientes rígidos com tampa vedante e 
encaminhados para disposição final com o símbolo INFECTANTE E MATERIAL 
PÉRFURO-CORTANTE. 

 Resíduos comuns – Grupo D

• São todos os resíduos gerados nos serviços odontológicos que não apresentam 
riscos biológico, químico ou radioativo. Exemplo: papel de uso sanitário, restos 
alimentares, papel, caixas, etc.

• Devem ser descartados como lixo comum.

• As lixeiras devem ser forradas com plástico e ter tampas e pedais, devendo a 
lixeira para lixo comum ser separada da outra para material contaminado.





IV. AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS  
 SOBRE AS PRINCIPAIS 
 DOENÇAS BUCAIS
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De forma a garantirmos a adequação técnica e científica das ações a serem 
desenvolvidas na atenção em saúde bucal, torna-se muito importante que façamos uma 
revisão do atual estágio de conhecimento em relação às doenças bucais mais prevalentes 
ou de maior gravidade.

4.1 A CÁRIE DENTÁRIA

 A lesão cariosa é considerada atualmente como a manifestação clínica de uma 
infecção bacteriana.

 A atividade metabólica das bactérias provoca queda no pH da placa, e a saliva 
eleva o pH com sua capacidade tampão, resultando em um contínuo processo de 
desmineralização e remineralização do tecido dentário. A falta de equilíbrio nesse 
processo poderá causar uma progressão da desmineralização do dente, até atingir 
um grau irreversível.

 Esse processo é influenciado por muitos fatores determinantes, o que faz da cárie 
dentária uma doença multifatorial. Entre os principais determinantes podemos 
citar a presença de microorganismos (placa bacteriana), a concentração de flúor 
na cavidade bucal, a freqüência de ingestão de açúcar, o fluxo e a capacidade 
tampão da saliva.

 Enquanto uma visão tradicional do diagnóstico da cárie dentária considerava a 
doença a partir da presença de cavidade, considera-se hoje que estágios anteriores 
existem antes que a cavidade seja formada, e que podem ter caráter reversível a 
partir das ações de promoção à saúde e prevenção.

 A abordagem nesse processo deve ser conservadora.

 O controle da doença cárie é, portanto, possível através da ação sobre os fatores 
determinantes, os quais variam entre os indivíduos e entre as diferentes realidades 
locais.

 O uso de dentifrício fluoretado e melhorias na qualidade de vida são considerados 
os principais fatores de diminuição da prevalência de cárie aos 12 anos de idade 
nas últimas décadas.

 A fluoretação da água de abastecimento é considerada um método seguro e eficaz 
na prevenção da cárie dentária, que atinge a toda a população, sem distinção. Em 
áreas com água fluoretada, a diferença na prevalência de cárie entre classes sociais 
diminui bastante.

 Em regiões com baixa prevalência de cárie existem muitas lesões não-cavitadas 
(manchas brancas), com concentração de cavidades nas superfícies oclusais e em 
uma minoria de pessoas (fenômeno da polarização).
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 Em regiões com prevalência média de cárie, as superfícies proximais também são 
atingidas.

 É possível o controle de cárie na superfície oclusal, pois as lesões desenvolvem-se 
nas paredes laterais das fissuras, local onde há acesso para a remoção de placa e 
para a ação do flúor. Isso significa que não existe necessidade do uso indiscriminado 
de selantes.

 Atualmente, sabe-se que o principal modo de ação do flúor na redução de cárie 
é o seu efeito pós-eruptivo (tópico), que promove remineralização e inibe a 
desmineralização do esmalte.

 A visão tradicional da doença cárie representada pela cavidade no dente que 
necessita de tratamento restaurador, não garante o controle do desenvolvimento 
da doença, pois sem que haja ações sobre os determinantes, novas cavidades se 
formarão, inclusive em formas de recidivas nas restaurações.

 O tratamento restaurador da cárie dentária não garante um impacto nos indicadores 
de prevalência. O componente cariado é substituído pelo componente restaurado, 
mas a morbidade pela cárie dentária continuará a mesma.

 O impacto sobre os indicadores de prevalência é obtido a partir do uso de medidas 
de promoção à saúde e prevenção. 

 A fluorose dentária, representada pela presença de manchas no esmalte (em 
conseqüência do excesso de ingestão de flúor na fase de maturação do dente,  que leva 
a um aumento da porosidade do esmalte como resultado de sua hipomineralização), 
deve sempre ser prevenida através de ações educativas a respeito do uso correto do 
dentifrício, de abordagens cautelosas em relação ao uso coletivo de flúor, e do não 
uso de complementos vitamínicos com flúor em locais com fluoretação da água de 
abastecimento. Monitoramento dos teores de flúor em alimentos, bebidas e água 
de abastecimento deve ser procedimento de rotina. Em casos de fluorose coletiva 
moderada ou grave deve ser verificado também o teor de flúor natural na água.

 A cárie é a maior causa de perda dentárias, e o edentulismo se apresenta como 
um agravo significativo nas populações adulta e idosa de nosso país, com um forte 
componente social, e como conseqüência da falta de acesso à atenção integral 
e apenas aos procedimentos mutiladores por parte dessas populações. Nesse 
sentido, torna-se importante o avanço no acesso universal e equitário à atenção, 
o resgate das ações integrais de saúde bucal e a reabilitação dessa população com 
demanda acumulada.

Os principais fatores de risco

 Fatores culturais e socioeconômicos: existe um componente social na doença 
cárie e no edentulismo, inversamente proporcional à aumento da qualidade de 
vida.
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 Falta de acesso ao flúor, principalmente à escovação com dentifrício 
fluoretado.

 Consumo excessivo e freqüente de açúcar.

 Xerostomia.

As principais medidas de prevenção

 Vigilância sobre os sinais de risco.

 Universalização do acesso à água fluoretada.

 Uso regular de dentifrício fluoretado: apesar do uso de dentifrício fluoretado 
ser uma ação individual, é importante que a equipe de saúde bucal realize um 
trabalho voltado para garantir as condições para que o usuário possa exercê-la, 
através da universalização das ações educativas e do acesso à escova e dentifrício 
fluoretado.

 Ações a favor de dietas saudáveis.

Tratamento

 Controle da doença e restauração do dente quando necessário.

Reabilitação

 Realização de procedimentos reabilitadores necessários para restabelecer a estética 
e a função prejudicadas pela doença. O aumento do acesso às próteses parciais e 
totais significa a possibilidade de restauração de função mastigatória, da estética e 
do aumento da qualidade de vida.

4.2 A DOENÇA PERIODONTAL

 O processo saúde/doença periodontal pode apresentar vários padrões ou estágios 
de evolução ou manifestações clínicas, mas o agente desencadeador é sempre a 
placa bacteriana, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro.

 A doença periodontal não é mais considerada contínua e progressiva, mas 
entendida em forma de surtos de atividade e inatividade, em que nem sempre há 
necessidade de intervenção.

 Numa visão tradicional, o diagnóstico da doença periodontal era feito a partir de 
sinais avançados de alterações de forma e função. Atualmente, dentro de uma 
visão de promoção à saúde, a doença é entendida como uma doença infecciosa, 
em que as alterações de forma e função são consideradas sinais.
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 Aspecto de normalidade do periodonto: tradicionalmente considerava-se saudável 
o periodonto que apresentasse coloração rósea, presença de pontilhado, contorno 
anatômico da margem gengival, ausência de retrações, zona adequada de gengiva 
ceratinizada e ausência de mobilidade dental. Atualmente, a normalidade do 
periodonto não é definida por estas variáveis, mas por variáveis biológicas, que 
são mais coerentes com a etiopatogenia da doença e permitem que usuários que 
em algum momento foram portadores da doença e apresentam seqüelas (como 
recessão e mobilidade) retornem ao estado de saúde.

 Pode-se argumentar nos dias de hoje que a perda óssea alveolar e de inserção 
periodontal fazem parte de um processo fisiológico normal da idade, e que não 
sejam necessariamente conseqüência de uma patologia infecciosa. 

 Com a evolução do conceito do entendimento das doenças periodontais, concluiu-
se que gengivite e periodontite são processos independentes, isto é, gengivite não 
necessariamente evolui para uma periodontite.

 O desenvolvimento da periodontite ocorre por um processo agudo, que pode ficar 
crônico por um longo período ou apresentar melhoras.

 A grande maioria da população apresenta uma progressão moderada para as 
periodontites, com uma minoria apresentando progressão rápida.

 A associação entre doença periodontal e classe social apresenta uma alta 
consistência, sendo a prevalência de doenças periodontais mais alta nas classes 
sociais mais baixas.

 O principal fator para prevenção da doença periodontal é o controle da placa. 
A eliminação completa da formação da placa não é possível pelos métodos 
mecânicos individuais, e nem necessária, pois a saúde periodontal é compatível 
com baixos níveis de placa.

Principais fatores de risco

 Fatores culturais e socioeconômicos.

 Ausência de controle de placa.

 Diabetes.

 Imunodepressão e estresse.

 Fumo.
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As medidas de prevenção

 O principal modo de prevenção se encontra no controle de placa por parte do 
usuário, que está ligado à higiene bucal. Apesar dessa ser uma ação individual, 
depende do binômio usuário/equipe de saúde, no sentido de promover as condições 
para que o usuário possa exercê-lo de forma adequada, universalizando as ações 
de promoção da saúde e o acesso à escova e ao dentifrício fluoretado.

Tratamento

 Controle da doença. 

Reabilitação

 Realização de procedimentos cirúrgicos, restauradores ou reabilitadores necessários 
para restabelecer a estética, a forma e a função prejudicadas pela doença.

4.3 O CÂNCER BUCAL

 Em MG, no período de 1980 a 2000, o câncer de boca foi 7ª causa de mortes por 
câncer em homens e a 10ª em mulheres.

 A estimativa de novos casos de câncer bucal em Minas Gerais em 2006 é de 750 
em homens e 280 em mulheres.

 O câncer bucal mais comum é o carcinoma epidermóide, que tem origem no 
ectoderma e representa 90 a 95% das neoplasias malignas que ocorrem na boca.  
Os restantes, que têm sua origem no tecido mesenquimal (conjuntivo, ósseo, 
cartilagionoso, etc), são os sarcomas.

 Por ser o câncer bucal mais prevalente, passível de diagnóstico precoce e curável, 
o carcinoma epidermóide vai ser o foco da atenção em relação a câncer bucal 
nesta Linha-guia.

 Localizações mais comuns dos carcinomas: lábio (40%), língua (20%), assoalho 
(16%), trígono retro-molar (7%) e gengivas (6%).

 As lesões iniciais de câncer bucal são sempre indolores, e muitas vezes não são 
percebidas pelo usuário. Quando o câncer é diagnosticado nessa fase, sua cura 
pode se aproximar dos 100%. Com a progressão da neoplasia, a possibilidade de 
cura se reduz.

 Os cânceres que têm origem na boca podem fazer metástases a distância e, nessa 
fase, mesmo sendo tratados corretamente, o índice de cura não ultrapassa 20%. 
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Cerca de 60% dos usuários chegam aos serviços de câncer com a doença já em 
fase avançada, momento em que a cura já não é mais possível.

 Existem lesões cancerizáveis na boca que são facilmente detectadas por exames 
clínicos e complementares.

 A falta de diagnóstico precoce do câncer de boca é conseqüência de uma 
conjugação de fatores, entre eles a falta de acesso da população adulta à assistência 
odontológica, a desarticulação entre as ações de prevenção e diagnóstico e o 
despreparo dos profissionais da saúde em detectar o câncer de boca em seus 
estágios iniciais.

 O câncer bucal é uma doença que pode ser prevenida de forma simples, desde 
que se dê ênfase à promoção à saúde, ao aumento de acesso aos serviços de 
saúde e ao diagnóstico precoce.

Os principais fatores de risco

 Fatores culturais e socioeconômicos: muitos casos de câncer bucal são 
originados basicamente pelas condições de vida, em que fatores como cultura, 
classe social e educação se manifestam.

 Tabagismo: o alcatrão é um potente agente cancerígeno, assim como substâncias 
químicas utilizadas no seu cultivo. A exposição contínua ao calor desprendido pela 
combustão do fumo é um fator de promoção nesse processo.

 Etilismo: o álcool pode causar imunodepressão e desidratação das mucosas, 
fatores que podem levar à ação dos agentes carcinogênicos. O uso crônico de álcool 
(principalmente os destilados) e tabaco associados potencializa drasticamente o 
risco de câncer bucal.

 Exposição a radiações, como exposição freqüente ao sol sem uso de filtro 
solar.

 Hábito de mascar fumo: resíduo de fumo deixado entre a bochecha e a 
língua tem um contato mais prolongado com a mucosa, favorecendo a ação das 
substâncias cancerígenas do tabaco.

 Agentes de irritação crônica: traumatismos mecânicos crônicos causados por 
próteses removíveis, dentes fraturados ou restaurações com arestas cortantes, 
hábito de morder mucosas, má-higiene bucal, entre outros, são importantes fatores 
de promoção, favorecendo o desenvolvimento de lesões malignas pré-existentes.
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 Fatores imunológicos: a deficiência do sistema imunológico está relacionada 
com o aumento de incidência das neoplasias malignas. A imunodeficiência pode 
estar relacionada a doenças crônicas, infecções constantes, stress, etc.

 Dietas pobres em antioxidantes, proteínas, calorias, vitamina A, 
riboflavina e cálcio têm sido apontadas como fator predisponente ao câncer 
de boca. Estudos sobre etiopatogenia do câncer têm revelado o papel protetor 
oferecido pelo consumo habitual de frutas cítricas e vegetais frescos ricos em 
betacarotenos (cenoura, mamão, abóbora, batata doce, couve e espinafre).

 Fatores ocupacionais: indivíduos expostos às radiações solares, ventos e 
geadas por períodos prolongados sem proteção (como trabalhadores rurais, de 
construção civil e pescadores) estão sujeitos a desenvolverem câncer de lábio. O 
uso de chapéus e filtros solares reduz o efeito nocivo das radiações solares sobre a 
pele e semimucosa labial.

 Infecções por alguns tipos de vírus do Papiloma Humano têm sido 
relacionadas ao incremento de risco para desenvolver o câncer bucal.

 Síndromes: Portadores de HIV, Xeroderma Pigmentoso, Plummer-Vinson.

As medidas de prevenção

 Vigilância sobre os sinais de risco.

 Desenvolvimento de ações de promoção de saúde e de prevenção destinadas ao 
controle dos fatores de risco e direcionadas:

• a toda a população;

• específicas para os usuários com maior risco, como população-alvo para ações 
individuais e coletivas de promoção à saúde, prevenção e de exames periódicos, 
principalmente quando apresentam mais de um dos seguintes fatores de risco:

  idade superior a 40 anos;

  alcoolistas;

  tabagistas;

  imunodeprimidos;

  portadores de distúrbios nutricionais graves ou sídromes relacionadas;

  exposição constante à radiação solar sem proteção.

Diagnóstico precoce

É necessária uma atuação cada vez maior da equipe de saúde no diagnóstico precoce, 
cabendo à mesma examinar, reconhecer e orientar o usuário com precisão e rapidez, não 
perdendo a oportunidade que se apresenta quando o indivíduo, por qualquer motivo, 
acessa um serviço de saúde ou uma campanha educativa. Essa atuação deve envolver: 
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 o CD: a partir da realização do completo exame de mucosas nos exames clínicos, 
inclusive nas consultas de emergência, incluindo a palpação das estruturas 
anatômicas;

 a equipe de saúde bucal e toda a equipe de saúde através da conscientização 
sobre os sinais e sintomas do câncer bucal, e do encaminhamento para o CD para 
diagnóstico;

 os usuários: a partir da conscientização sobre sinais de risco em saúde bucal.

É importantíssimo o aumento do acesso da população adulta e idosa à atenção 
primária em saúde bucal de forma a incentivarmos a prevenção e o diagnóstico precoce, 
tanto do câncer, como também de outras lesões dos tecidos moles bucais.

Tratamento

 O tratamento cirúrgico e radioterápico deverá ser feito em nível de média e alta 
complexidade com acompanhamento da equipe de saúde bucal da atenção 
primária.

Reabilitação

 Corresponde a todos os procedimentos cirúrgicos e protéticos destinados a repor 
as perdas estéticas e funcionais causadas pela doença.

4.4 A MÁ-OCLUSÃO

 A má-oclusão se constitui como uma anomalia de desenvolvimento dos dentes e/
ou arcos dentários, ocasionando desde desconfortos estéticos a agravos funcionais 
e incapacitações.

 A prevenção da má-oclusão deve ser sempre considerada como uma alternativa 
primordial em relação ao tratamento, uma vez que em sua maioria, as má-
oclusões são condições adquiridas em função de vários fatores que podem ser 
trabalhados.

Principais fatores de risco

 Fatores genéticos.

 Distúrbios de erupção dentária.

 Hábitos deletérios: hábitos de sucção prolongados, deglutição atípica, respiração 
bucal, posturas incorretas, onicofagias. 

 Extração prematura de dentes decíduos. 
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 Acidentes.

 Lesões de mucosa ou ósseas.

 Fatores socioeconômicos: estudos recentes levantam possibilidades de a 
condição socioeconômica influenciar no estabelecimento de hábitos deletérios e, 
conseqüentemente, no estabelecimento de má-oclusões.

As medidas de prevenção

Em nível de atenção primária, torna-se muito importante o trabalho voltado, 
principalmente, para a prevenção dos fatores de risco:

 estímulo à amamentação, como importante fator para uma oclusão saudável;

 desestímulo à extração de dentes decíduos prematuramente ou colocação de 
mantenedor de espaço quando a extração for essencial;

 trabalho educativo em relação aos hábitos deletérios, sempre levando em 
consideração a situação social na qual se encontra o usuário, a qual poderá ser 
determinante desse hábito;

 acompanhamento da erupção dentária;

 ações para prevenção de acidentes.

Apesar de a competência mínima da atenção primária estar voltada para a prevenção 
dos fatores de risco, sempre que possível os municípios devem investir no oferecimento 
da ortodontia preventiva, envolvendo a confecção de mantenedores de espaço, planos 
inclinados para descruzamento de mordida, entre outros.

Tratamento

 O tratamento das má-oclusões encontra-se em nível da atenção em média 
complexidade com a colocação de aparelhos ortodônticos.

 Deve-se sempre levar em conta na priorização do encaminhamento para tratamento 
os usuários que estejam sofrendo impacto significativo em sua qualidade de vida 
por conseqüências estéticas e/ou funcionais da má-oclusão.

Reabilitação

 Está relacionada às necessidades cirúrgicas e protéticas advindas da má-oclusão.





V. A SAÚDE BUCAL NA  
 ATENÇÃO PRIMÁRIA
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 Esta Linha-guia estará trabalhando dentro dos princípios e diretrizes do SUS 
(universalidade, integralidade, equidade, regionalização, controle social) e de suas 
normalizações, das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica – Portaria 
648/GM (qualidade, resolubilidade, territorialização, planejamento, vigilância à 
saúde, trabalho interdisciplinar), dos princípios da Promoção à Saúde (educação 
em saúde, intersetorialidade, desenvolvimento comunitário, construção de políticas 
saudáveis), e considerando o enfoque da organização da atenção em saúde a 
partir dos princípios da Atenção Primária (acesso, longitudinalidade, coordenação, 
integralidade, enfoque comunitário e abordagem familiar). 

 O enfoque na Atenção Primária significa que a lógica do serviço será feita a partir 
da organização desse nível de atenção, sendo ele o responsável pela resolução 
da absoluta maioria dos problemas de saúde bucal que afetam a população, 
principalmente pela sua possibilidade de atuação no ambiente em que acontece 
o processo saúde-doença. Nesse sentido, a resolubilidade da atenção primária 
deverá ser buscada, fazendo-se apenas os encaminhamentos necessários para a 
atenção especializada.

 A Atenção Primária deve ainda ser a porta de entrada do sistema, fazendo as 
referências necessárias, acompanhando o atendimento do usuário em outros níveis 
de atenção, e sendo responsável pelo cuidado após o seu retorno da atenção 
especializada. 

 Consideraremos fundamental o processo de territorialização, de forma que sejam 
definidos um território e uma população adscrita para a atuação da equipe 
de saúde, o que possibilita a co-responsabilização da equipe pela saúde dessa 
população, a interação com a comunidade, o cuidado e a vigilância à saúde.

 Esta Linha-guia estará trabalhando ainda dentro do conceito de Atenção em 
Saúde Bucal, constituída pelo conjunto de ações que incluem a assistência 
odontológica – relacionada aos procedimentos oferecidos aos usuários de forma 
individual – e as ações de alcance coletivo. 

A Atenção em Saúde Bucal tem como propósito prestar a atenção dentro do 
princípio da integralidade, em que ações de promoção à saúde, prevenção, 
tratamento e reabilitação são disponibilizadas simultaneamente de forma 
individual e coletiva, de modo a promover saúde e satisfazer as necessidades 
existentes, dentro do melhor encaminhamento.

 Essa visão ampliada da atenção se relaciona ao fato de que o enfoque apenas 
na intervenção clínica individual tem um potencial limitado para lidar com os 
principais problemas de saúde bucal da população.

A população-alvo para a atenção em saúde bucal é constituída de toda a população 
moradora na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (US).
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5.1 AS PRINCIPAIS AÇÕES 

 Apesar de as ações acontecerem de forma integrada e simultânea, para facilitar a 
visualização das possibilidades de atuação das equipes de saúde bucal, podemos 
definir as seguintes ações a serem desenvolvidas:

• Ações de Vigilância à Saúde Bucal

• Ações Coletivas

• Ações Individuais

 A atenção deve ser baseada em um equilíbrio entre as ações coletivas, de 
abordagem populacional (que atingem um número maior de pessoas e permitem a 
manutenção da saúde, e a diminuição das situações de risco) e as ações individuais 
(que devem priorizar as situações de maior risco).

 Dentro dos objetivos traçados e dos princípios definidos nesta Linha-guia,  e com 
base nas evidências a respeito das principais doenças bucais, as ações mais relevantes 
a serem desenvolvidas na Atenção em Saúde Bucal são principalmente:

5.1.1 A vigilância à saúde bucal

 Vigilância à Saúde é uma prática contínua de detecção de danos, riscos, necessidades 
e determinantes dos modos de vida e saúde articulada a um esquema operacional 
que faz os encaminhamentos necessários.

 A partir da visão sobre os fatores de risco para as principais doenças bucais e 
do processo de territorialização, é possível um acompanhamento de como a 
população adscrita está exposta a esses fatores. 

As ações de vigilância

Contínua

 Acompanhamento das famílias sob risco social: as famílias da área adscrita em 
situação de risco social devem ter um acompanhamento contínuo pela equipe de 
saúde bucal de forma a se estabelecer um cuidado social, que envolve criação de 
vínculo, priorização de atenção, estímulo ao autocuidado, detecção de barreiras e 
busca de soluções para a manutenção da saúde bucal.

 Vigilância sobre os sinais individuais de risco em saúde bucal: manchas e  cavidades 
nos dentes, falta de escovação diária, sangramento, secreção, mobilidade dentária, 
lesão de tecidos moles ou sintomas ligados à possibilidade de câncer bucal, 
limitações sociais, estéticas e funcionais ligadas a problemas bucais.

 Vigilância sobre os sinais coletivos de risco em saúde bucal: falta de acesso à água 
fluoretada, falta de acesso à escova e dentifrício fluoretado, exposição excessiva ao 
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flúor (em dentifrícios, alimentos, bebidas, água de abastecimento, água natural), 
exposições ocupacionais. 

 Monitoramento do teor de flúor em alimentos, dentifrícios e bebidas, torna-se 
importante a atuação constante da vigilância sanitária na fiscalização desses 
teores.

 Monitoramento do teor de flúor na água de abastecimento: cabe aos órgãos 
competentes estaduais e municipais da VISA (Vigilância Sanitária), das Secretarias 
do Meio Ambiente, das Coordenações de Saúde Bucal e das Companhias de 
Saneamento, desenvolverem, em parceria, um Programa de Implantação e 
Monitoramento da Fluoretação da Água em Minas Gerais.

 Monitoramento dos indicadores possíveis de serem utilizados de forma imediata, 
como o CPOD aos 12 anos e a porcentagem de crianças livres de cárie aos 5 
anos, sendo que outros indicadores podem e devem ser incluídos de acordo com 
definição ou possibilidades locais. 

Pontual

 Casos de câncer bucal no lábio ou abrasão devido à exposição ocupacional, casos 
de fluorose, traumatismos dentários, entre outros, devem ser investigados para 
se chegar às causas que, muitas vezes, podem ser coletivas. Através de ações 
educativas ou intersetoriais pode ser possível evitar que outras pessoas sejam 
atingidas.

Os atores sociais

Vários atores são importantes nesse processo:

 A anamnese feita pelo CD poderá ser um instrumento importante para detecção 
de eventos sentinela, a partir do diagnóstico de um caso individual. Por exemplo, 
um caso de abrasão dentária pode significar uma doença ocupacional passível de 
afetar outros trabalhadores expostos.

 A equipe de saúde bucal deve ser capaz de diagnosticar risco e fazer o 
encaminhamento necessário.

 Na rotina da atenção, a Equipe de Saúde deve estar atenta a sinais de risco em 
saúde bucal, que exigem encaminhamento ao CD.

 Os ACS podem detectar risco, a partir de sua capacidade de levantar informações 
junto à comunidade.

 Os usuários podem participar de forma ativa na detecção de risco a partir da 
construção do conhecimento sobre os determinantes de saúde-doença.
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O planejamento das ações

 A partir da detecção de risco é possível se planejar ações que possam lidar com os 
problemas levantados. 

 Entre elas, políticas públicas saudáveis, ações intersetoriais e intervenções 
específicas (ações educativas, prevenção, tratamento e recuperação).

5.1.2 As ações coletivas

 As ações coletivas são essenciais em saúde bucal, como uma forma de se avançar 
em atingir toda a população da área adscrita com medidas relacionadas à educação 
em saúde, ao acesso a medidas preventivas e à melhoria da qualidade de vida.

 As ações coletivas podem ser desenvolvidas através de Ações de Promoção à 
Saúde e Ações Preventivas.

5.1.2.1 A promoção à saúde bucal

 Promoção à Saúde, conforme definido pela Carta de Ottawa em 1986, significa:

• Criação de ambientes que conduzam à saúde: reconhecimento do impacto 
que o ambiente causa nos determinantes de saúde-doença e identificação de 
oportunidades de mudanças que conduzam à saúde.

• Construção de políticas públicas saudáveis: atenção para o impacto na 
saúde obtido pelas políticas públicas de todos os setores, e não apenas do setor 
saúde.

• Fortalecimento das ações comunitárias: fortalecimento dos indivíduos e 
das comunidades no processo de definição de prioridades, tomada de decisões, 
desenvolvimento de redes sociais, planejamento e implantação de estratégias 
que levem à obtenção de saúde.

• Desenvolvimento de habilidades pessoais: processo de educação em 
saúde que, movendo além da transmissão de informação, significa promover 
entendimento e apoiar o desenvolvimento de habilidades pessoais, sociais e 
políticas que permitam aos indivíduos realizarem ações para promover saúde; 

• Reorientação dos serviços de saúde: o foco deve ser retirado do tratamento 
clínico curativo e dirigido para a meta de se obter saúde bucal com equidade.

 Portanto, Promoção à Saúde lida com os determinantes de saúde no seu sentido 
mais amplo, e vai além da abordagem da assistência. 

 Entre as principais ações de promoção à saúde se encontram as ações intersetoriais 
e as atividades educativas.
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Ações Intersetoriais em Saúde Bucal

 A II Conferência Nacional de Saúde Bucal, realizada em 1993, definiu Saúde Bucal 
como “parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo e relacionada 
diretamente com as condições de saneamento, alimentação, moradia, trabalho, 
educação, renda, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse de terra, serviços de 
saúde e informação.”

 Essa definição ampla de Saúde Bucal, construída a partir da definição de saúde 
feita pela Lei 8080/90, significa uma compreensão ampliada do processo saúde/
doença e a necessidade de intervenção que vai além do âmbito do setor da saúde, 
atingindo todos os setores que estão ligados à melhoria da qualidade de vida.

As ações intersetoriais estão ligadas à necessidade de adoção de uma 
prática de saúde pública em lugar de uma abordagem apenas individual, 
representando um esforço para mudar circunstâncias sociais e ambientais que 
afetam a saúde coletivamente para que conduzam a ambientes saudáveis

 As ações intersetorias estão fundamentalmente ligadas à discussão dos problemas 
que acontecem nas organizações sociais e, portanto, envolvem setores e atores 
fora da área da saúde (secretarias de governo, ONGS, escolas, etc) que têm uma 
influência sobre os determinantes do processo saúde-doença, envolvendo também 
o estabelecimento de parcerias.

 Como exemplos de ações intersetoriais em saúde bucal, podemos citar o apoio a 
ações e políticas que

• promovam desenvolvimento social, como educação, emprego, lazer, etc. A 
forte relação entre privação social e doenças bucais, faz com que a melhoria da 
qualidade de vida seja um fator importante no contexto de promoção de saúde 
bucal.

• possibilitem o acesso a saneamento básico.

• incentivem a fluoretação das águas de abastecimento.

• facilitem o acesso à escova e dentifrício fluoretado.

• contribuam para o combate ao fumo e uso de álcool.

• contribuam para a redução de violência e traumatismos dentários.

• incentivem dietas mais saudáveis e tornem os produtos mais saudáveis de mais 
fácil acesso.

• contribuam para garantir proteção no trabalho.

• contribuam para o estabelecimento de uma parceria com o setor de educação 
para o trabalho transversal de conteúdos de saúde bucal no currículo escolar, 
através do aproveitamento da Lei de Diretrizes e Bases para a educação (Lei  
no 9394/96). Isso significa discutir a saúde bucal em vários momentos e 
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disciplinas escolares, de acordo com a realidade de cada escola, contribuindo 
para a construção de “escolas saudáveis”.

Educação em Saúde Bucal

 População-alvo: a educação em saúde bucal é muito importante dentro da 
promoção à saúde e deve ser universalizada para toda a população da área de 
abrangência, utilizando-se estratégias diversas de acordo com a realidade local.

O objetivo principal da educação em saúde bucal é o incentivo e o 
fortalecimento da autonomia dos usuários no controle do processo saúde-
doença. Deve fornecer instrumentos, apoio e orientação ao usuário para 
se tornar independente na condução de seus hábitos, no conhecimento do 
seu corpo, no acompanhamento e manutenção da sua saúde bucal, e para 
acessar o serviço de saúde quando julgar necessário.

 Visa estimular o usuário a sair de um papel passivo para um papel autônomo, 
participativo, de colaborador e agente de sua própria saúde. Isso significa também 
desestimular uma dependência muitas vezes desnecessária em relação aos 
profissionais e serviços de saúde.

A abordagem do processo de educação em Saúde Bucal

 Na avaliação de como a educação em saúde bucal vem sendo feita podemos 
observar:

• O processo de educação para saúde tem se baseado na transmissão de 
conhecimento por parte da equipe de saúde para um usuário passivo, partindo 
do princípio de que a aquisição de conhecimento causa mudança de hábito e 
que essa mudança se encontra sob completo domínio do usuário.

• Quando o usuário não consegue mudar esse comportamento, muitas vezes é 
considerado culpado e incapaz por não fazê-lo e responsável pelos danos que 
os maus hábitos possam trazer à sua saúde. 

• O modo como a educação em saúde tem sido realizada mostra grandes limitações 
na obtenção de mudanças de comportamentos que conduzam à saúde.

Pontos importantes a serem observados no processo de educação em 
saúde bucal

 A complexidade do processo de mudança de hábito

• O processo de mudança de hábito é um processo muito complexo, que enfrenta 
várias barreiras (econômicas, emotivas, sociais, culturais, etc), em que a aquisição 
do conhecimento é um passo muito importante, mas não suficiente na maioria das 
vezes.
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• Muitas vezes a mudança de hábito é difícil, pois o usuário tem de vencer as 
dificuldades de um meio ambiente e de condições de vida cujas escolhas 
saudáveis são mais difíceis e mais caras.

• No processo de educação, é importante a identificação das principais barreiras 
aos hábitos saudáveis, e como acontece o processo saúde-doença no contexto 
local.

• Em grande parte dos casos, os hábitos não são mudados não porque as pessoas 
não têm conhecimento, mas porque não têm condições de realizar a mudança. 
Por exemplo, é muito mais fácil para uma criança comer uma bala, um doce, 
que são muito baratos, do que trocá-los por uma escolha mais saudável, como 
uma fruta, que é mais cara.

• A promoção de saúde bucal deve, portanto, ser visualizada em um contexto em 
que as ações educativas e as ações intersetoriais são complementares, para que, 
no final, o usuário tenha mais facilidade em optar pelo que é mais saudável.

O respeito à individualidade e a contextualização nas diversas realidade

• Torna-se muito importante que no processo de educação os dois lados possam 
falar e ouvir, caminhando para uma construção conjunta da prática que deve 
ser feita dentro da realidade de vida das pessoas.

• Os profissionais de saúde bucal não devem ser definitivos no modo como as 
práticas saudáveis devem ser feitas, mas adequar as orientações às realidades e 
possibilidades individuais, condições de vida e de trabalho.

• Modelos preconcebidos não se adaptam à realidade de todas as pessoas. O 
processo educativo deve ser dinâmico, flexível, adequando-se às necessidades 
locais e às diversidades individuais ou dos grupos.

• É preciso também uma postura ética em relação às opções conscientes realizadas 
pelos usuários, sem exigência, autoritarismo ou moralismo em relação ao que 
deve ser feito, pois essa atitude desgasta a relação usuário-profissional e traz 
desestímulo.

• A educação em saúde bucal deve considerar o indivíduo como um todo. Por 
exemplo, a higiene bucal está inserida em um contexto da higiene da casa, 
do corpo, e não pode ser trabalhada separadamente, devendo acontecer em 
conjunto com as ações da equipe de saúde.

O respeito à cultura local

• O trabalho com a comunidade no sentido de entender sua realidade, seus 
hábitos culturais e o lidar com o processo saúde-doença é essencial para o 
encaminhamento dos programas educativos.
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A ética

Devemos sempre lembrar que é um direito dos usuários serem esclarecidos sobre os 
riscos à sua saúde e possibilidades de prevenção.

A autopercepção de saúde bucal

A importância da saúde bucal na vida das pessoas deve ser trabalhada, através da 
percepção de como lidam com ela, como a colocam no contexto de sua saúde geral, como 
percebem as doenças bucais e suas causas, e o que gostariam de saber a esse respeito.

 A reflexão sanitária

O processo de educação em saúde se torna importante também à medida que 
conscientiza os usuários sobre os determinantes da saúde e dos recursos disponíveis para 
sua promoção e os capacita para participar das decisões relativas a esses determinantes.

Os níveis de abordagem do processo de educação

 As ações educativas no nível coletivo podem ser feitas com os seguintes enfoques:

População

• Ações voltadas para a população como um todo, através de campanhas 
educativas.

• É muito importante que a equipe de saúde bucal tenha uma visão mais sistêmica 
do trabalho com a equipe de saúde, de forma a evitar ações acontecendo em 
paralelo. Existem fatores que são fatores de risco comum para várias doenças, tais 
como tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol sem proteção, dieta inadequada, 
entre outras, e que são importantes de serem trabalhados em conjunto no nível 
da equipe de saúde, de forma multiprofissional.

• Pode-se trabalhar as campanhas educativas específicas de saúde bucal ou em 
parceria com outras campanhas realizadas pela área da saúde, de forma a se 
avançar no trabalho multiprofissional. As campanhas educativas despertam as 
pessoas para as questões de saúde bucal, apesar de serem menos efetivas em 
relação a mudanças de comportamento. Nesse sentido, mais importante são as 
ações contínuas, ligadas ao cuidado.

Identificação de grupos e espaços sociais

• As ações educativas podem ser feitas de forma coletiva a partir da definição de 
grupos com base em necessidades locais e facilidade de adesão por parte do 
grupo escolhido.

• Grupos prioritários para essas ações são os pré-escolares e escolares, pela 
facilidade de interação com o setor de educação para se trabalhar o conteúdo 
de forma transversal no currículo escolar, e pela oportunidade de intervenção 
em um momento em que os hábitos estão sendo formados. Estudos sugerem 
ainda que escolas comprometidas com segurança e saúde podem influenciar 
positivamente na saúde bucal de seus alunos.
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• Grupos de risco para as doenças bucais ou para complicações sistêmicas: citando 
como exemplo o câncer bucal, podem ser alvo de ações coletivas os idosos, 
trabalhadores rurais, usuários com vários fatores de risco, entre outros.

• Grupos portadores de fatores de risco comum.

• Equipe de saúde:  importante o trabalho educativo em conjunto com a equipe 
de saúde no sentido de se discutir os sinais de risco ou de alerta em saúde bucal, 
assim como para possibilitar o entendimento dos riscos à saúde em geral por 
parte da equipe de saúde bucal.

Grupos operativos na unidade de saúde

• Grupo operativo em saúde bucal: são os grupos formados para se trabalhar 
as questões de saúde bucal coletivamente a partir de um encaminhamento 
individual. Nesses grupos podem ser trabalhados o conteúdo educativo, a 
revelação de placa e a escovação supervisionada.

• Os grupos operativos da unidade de saúde, como gestantes, idosos, diabéticos, 
grupos de mães, entre outros, também são grupos importantes de serem 
trabalhados.

Famílias

• As ações educativas também podem acontecer com foco nas famílias, na rotina 
do trabalho do ACS, ou a partir de definição de risco ou da identificação da 
necessidade de se trabalhar o núcleo familiar como um todo a partir de casos 
individuais.

Indivíduo

• A educação em saúde bucal individual deve acontecer a partir do acesso ao 
tratamento individual. Tem uma conotação individualizada, em que haverá uma 
análise da situação de risco do usuário e também serão discutidas medidas que 
se adaptem à sua realidade.

• Esse enfoque educativo será discutido no item “Ações Individuais”.

O planejamento das ações educativas

• Esse planejamento deve ser feito em conjunto com a equipe de saúde, 
principalmente em relação às ações propostas por ciclo de vida, condição  
sistêmica, e por fatores de risco comum para várias doenças. Isso facilita que as 
ações se complementem e que não ocorram de forma paralela.

• A adesão de pessoas com influência na comunidade e a participação dos conselhos 
de saúde é muito importante para facilitar a divulgação das informações e a 
adequação do programa à realidade local.

• Nas atividades educativas realizadas nas escolas deve ser incentivada a 
contribuição de educadores em relação à abordagem a ser utilizada.
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• Metodologia: a forma de se trabalhar deve ser sempre participativa e, de acordo 
com a população-alvo, podem ser utilizados: discussão em grupo, atividades 
lúdicas, teatro, desenhos, textos, atividades de pesquisa, confecção de materiais, 
audiovisuais, organização de grupos de suporte (em que as percepções, barreiras 
e necessidades em relação à saúde bucal são discutidas dentro da realidade dos 
usuários), entre outros.

As competências

• A educação em saúde deve ser parte das atribuições comuns a todos os membros 
da equipe de saúde bucal, mas, localmente, deverá ser definido na equipe quem 
fará o trabalho nos grupos operativos.

• O profissional auxiliar pode ser a pessoa ideal para conduzir o trabalho nos 
grupos, de forma que o CD não precise se ausentar da clínica com freqüência, 
mas o planejamento conjunto das ações educativas por toda a equipe de 
saúde bucal, e a presença do CD nos grupos em momentos pontuais são muito 
importantes.

• O ACS também tem uma grande importância na divulgação de informações 
sobre saúde bucal, devendo a equipe de saúde bucal orientar o seu trabalho.

O conteúdo geral para as ações educativas coletivas

Principais doenças bucais

 Etiologia, fatores de risco, fatores de proteção, sinais e sintomas.

Autocuidado

 Discussão de sua importância e de barreiras à sua realização.

Escovação com dentifrício fluoretado

 Importância do controle regular de placa e uso de flúor.

• Orientações gerais:

 É uma fluorterapia simples, econômica e efetiva na prevenção da cárie dentária 
e gengivite, a qual deve ser estimulada ao máximo em todos os usuários da 
área de abrangência.

 A escovação, em geral, deve ser feita no mínimo duas vezes ao dia, e sempre 
depois da última refeição. Exceção para crianças pequenas, como discutido 
no capítulo “A atenção em saúde bucal por ciclos de vida”.

 As escovas dentais devem ser macias e pequenas, de modo que os dentes 
posteriores sejam alcançados sem dificuldade, e deverão ser substituídas 
sempre que as cerdas começarem a virar para fora.
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 A quantidade de dentifrício a ser usada deve ser pequena e nunca engolida. 

Deve ser sempre divulgada a informação de que o excesso de ingestão de 

flúor pode causar fluorose, e que o dentifrício deve ser guardado fora do 

alcance das crianças.

 A revelação da placa dentária e a escovação supervisionada de forma individual 

ou coletiva são importantes na complementação do processo educativo.

• Revelação de placa dentária: auxilia no processo educativo para identificação 

do que é a placa e dos locais onde está havendo acúmulo. Essa ação encoraja 

o usuário a participar da determinação de seu estado de saúde bucal, age como 

estímulo e fortalece sua autonomia.

• Escovação supervisionada: 

 Capacita o usuário no controle de placa.

 Caso a técnica de escovação que esteja sendo usada seja eficaz, ela deve 

ser mantida e incentivada e o profissional deve apenas adequar o hábito de 

escovação individual a partir da revelação da placa, a fim de obter melhores 

resultados.

 Apenas em casos de controle de placa insatisfatório em toda a dentição ou de 

danos aos tecidos dentários é que deve ser buscada uma nova técnica que se 

adapte ao usuário.

 Nesses casos a técnica de Stillman modificada é a mais interessante, 

respeitando-se sempre as adequações individuais: a escova é colocada 

com o longo eixo das cerdas lateralmente contra a superfície da gengiva e 

as cerdas são deslizadas de gengival para oclusal, fazendo-se movimentos 

vibratórios quando as cerdas estiverem junto a ponto de contato dos dentes. 

Depois devem então ser escovadas as faces mastigatórias com movimentos 

horizontais.

 A língua não deve ser esquecida, pois o acúmulo de alimentos nessa região 

pode causar mau-hálito.

• Uso do fio dental: 

 O fio dental deve remover a placa e as partículas de alimento que ficam entre 

os dentes, áreas que a escova não consegue alcançar.

 Ele deve ser usado com cuidado para não forçar a gengiva, e sempre esfregado 

para cima e para baixo em cada um dos dentes, de modo a remover a placa 

dessa região. 
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Orientações sobre fluorose

 Trabalhar os fatores de risco para fluorose:

• Uso inadequado de dentifrício: grande quantidade ou freqüência exagerada em 
crianças (item Saúde Bucal da Criança).

• Uso de complemento vitamínico com flúor em locais com água fluoretada: esse 
ponto pode ser trabalhado com os pais e com a equipe de saúde.

Orientações gerais sobre dieta

 Trabalhar a importância de uma dieta saudável, em consonância com o colocado 
pela equipe de saúde.

 Um consumo de açúcar exagerado e freqüente, além de ser um fator de risco 
para a cárie dentária, significa ingestão de calorias vazias, com pouco efeito 
nutricional adicional. O consumo excessivo de açúcar está ainda ligado a outros 
problemas de saúde, o que implica a necessidade de trabalho com a equipe de 
saúde para se desenvolver um programa educativo que trabalhe a ingestão de 
açúcar como um fator de risco comum para várias doenças, sendo parte de uma 
dieta inadequada.

 A saúde bucal deve também ser colocada como um fator importante para uma 
dieta saudável, pois uma dentição funcional é essencial para a mastigação de 
fibras, frutas, vegetais, etc. Estudos mostram a diminuição da ingestão desses 
componentes da dieta em indivíduos com limitação funcional devido a perdas 
dentárias.

 Deve ser incentivado o consumo de alimentos que contenham açúcar natural, 
como frutas, leite, e que são menos significativos na etiologia da cárie dentária.

 As orientações sobre dieta devem ser sempre baseadas na realidade dos usuários, 
dentro do que é possível ser realizado.

Orientação para auto-exame da boca

 O auto-exame, além de colaborar para a autonomia do usuário em avaliar o seu 
estado de saúde, é uma das estratégias que podem contribuir para a suspeita de 
alterações patológicas da boca.

  O ideal é que o auto-exame seja feito mensalmente.

 Ele deve ser ensinado nas atividades educativas, principalmente para o grupo de 
risco para câncer bucal, e tem como finalidade capacitar o usuário para participar 
da avaliação do seu estado de saúde bucal, identificando as anormalidades 
existentes, e a procurar a equipe de saúde bucal quando achar necessário. 

 Consiste em:

• Orientação sobre as estruturas da boca e os aspectos de normalidade;
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• Orientações sobre sinais de risco em saúde bucal: mancha branca, cavidade nos 
dentes, falta de escovação diária, mobilidade dentária, sangramento, secreção, 
lesão em tecidos moles e outros sintomas ligados à possibilidade de câncer bucal 
e  limitações estéticas e funcionais em função de problemas bucais.

• Em relação aos tecidos moles, a seguinte técnica pode ser preconizada, com 
adaptação individual:

 Lavar a boca e remover as próteses dentárias, se for o caso. O exame deve ser 
voltado para a identificação de algo diferente, que não tenha sido notado antes, 
como: mudanças na cor da pele e da mucosa, caroços, feridas, inchações, 
áreas dormentes ou doloridas, dentes com mobilidade, sangramento, secreção, 
dificuldade de movimento, entre outros.

 De frente para o espelho, observar a pele do rosto e do pescoço, tocando 
suavemente com a ponta dos dedos.

 Examinar o pescoço comparando os lados – esquerdo e direito – e vendo se 
há diferença entre eles. Depois, apalpar os dois lados.

 Puxar o lábio inferior para baixo, expondo sua parte interna. Em seguida, 
examinar e apalpá-lo todo. Puxar o lábio superior para cima e repetir o 
procedimento.

 Com a ponta de um dedo indicador, afastar as bochechas para examinar a 
parte interna das mesmas.

 Examinar toda a gengiva superior e inferior, percorrendo-a com a ponta dos 
dedos.

 Introduzir o dedo indicador por baixo da língua e o polegar da mesma mão 
por baixo do queixo e palpar todo o soalho da boca e contorno inferior do 
queixo.

 Inclinar a cabeça para trás e, abrindo a boca o máximo possível, examinar 
atentamente o céu da boca. Em seguida, dizer ÁÁÁÁ.... e observar o fundo 
da garganta. Depois, palpar com o dedo indicador todo o céu da boca.

• Pôr a língua para fora e observar sua parte de cima. Repetir a observação na 
sua parte de baixo, com a língua levantada até o céu da boca. Em seguida, 
puxando a língua para a esquerda, observar o lado direito da mesma. Repetir 
o procedimento para o outro lado.

• Esticar a língua para fora e apalpar toda a sua extensão, com os dedos polegar 
e indicador.

Orientações sobre traumatismo dentário

 A prevalência de injúrias dentárias encontrada em Belo Horizonte foi de 8,0% 
na idade de 9 anos, 13,6% aos 12 anos e 16,1% aos 14 anos, sendo os incisivos 
centrais superiores os dentes mais afetados.

 O traumatismo dentário apresenta um grande impacto na qualidade de vida da 
criança e do adolescente: limitações ao morder ou falar, comprometimento da 
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estética, problemas psicológicos no convívio social a ponto de a criança/adolescente 
evitar sorrir e conversar. 

 Estudos brasileiros sobre traumatismo dentário mostraram não haver diferença 
entre as classes sociais ou haver maior prevalência nas crianças de classe social 
mais alta. As crianças de classe social mais alta são as que possuem mais fácil 
acesso a playgrounds, piscinas, bicicletas, skates, patins, etc. 

 Os fatores predisponentes para o traumatismo dentário são trespasse horizontal 
acentuado e hipotonia labial superior. 

 As principais causas do traumatismo são quedas, agressões, disputas ou brigas, 
acidentes de trânsito, atividades esportivas e causas desconhecidas. 

 Os traumas causados por violência são muitas vezes subestimados, sendo relatados 
como causa desconhecida ou queda. Uma causa comum de trauma é uma criança 
ser empurrada por um colega de encontro à torneira do bebedouro, o que, na 
realidade, é uma forma simples de violência. A violência doméstica também pode 
ser uma fonte subestimada de trauma. 

 Os casos de violência contra a criança e o adolescente devem ser discutidos pela 
equipe de saúde e os encaminhamentos pertinentes tomados.

 É muito importante que a equipe de saúde bucal esteja alerta às causas dos 
traumatismos em sua área de abrangência, de modo a planejar ações de promoção 
à saúde que possam lidar com os problemas levantados.

 Famílias ou locais específicos em que estejam acontecendo casos de traumatismo 
– como escolas, ruas esburacadas – devem ser investigados de modo que se possa 
trabalhar um processo de educação de segurança nas práticas esportivas e nas 
brincadeiras ou medidas intersetoriais por parte da equipe de saúde.

 As causas do traumatismo dentário devem ser sempre registradas no prontuário 
odontológico. 

 As escolas e os pais devem ser orientados sobre o que fazer nesses casos, de modo 
a favorecer a preservação do dente:

• Em caso de um pedaço do dente quebrar, ele deve ser guardado no soro, leite 
ou água filtrada e levado ao CD.

• Em caso de o dente sair totalmente, ele deve ser segurado pela coroa com muito 
cuidado. Caso esteja sujo, deve ser lavado com soro fisiológico ou leite, sem 
esfregar, e colocado o mais rápido possível no lugar, para aumentar as chances 
de sucesso do re-implante. Caso o dente não possa ser recolocado, deve ser 
guardado num copo com leite, soro ou água filtrada e levado ao CD. 

• Em ambos os casos, o CD deve ser procurado imediatamente.

• É muito importante que seja passada a informação de que, em caso de 
traumatismo, quanto mais rápida a ação, mais favorável o prognóstico.
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Outras medidas de prevenção

 Evitar exposição prolongada à radiação ultravioleta sem uso de protetor solar, 
protetor labial e chapéu.

 Evitar fumo e álcool: podem causar halitose, câncer bucal, manchas nos dentes e 
doença periodontal. 

5.1.2.2 As ações preventivas

 As ações preventivas coletivas devem ser uma prioridade na atenção em saúde 
bucal, pois tanto a cárie quanto a gengivete são passíveis de serem prevenidas, na 
maioria dos casos, através da instituição dessas medidas.

Fluoretação da água de abastecimento

 A implantação da fluoretação da água de abastecimento é também uma medida 
de promoção à saúde, pois está ligada à uma ação intersetorial e contribui para 
um meio ambiente que conduza à saúde.

 Essa implantação é recomendada pela OMS e é uma prioridade governamental 
em nosso país, instituída pela lei 6050 de 1974. De acordo com essa lei, todos os 
municípios com abastecimento público de água onde existe estação de tratamento 
devem fazer a fluoretação.

 A Portaria Federal/MS nº 635 de 26/12/75 aprova as normas e padrões sobre 
fluoretação da água.

 Os municípios que tiverem estações de tratamento de água sem fluoretação e 
desejarem fazê-la devem entrar em contato com a Coordenação Estadual de 
Saúde Bucal.

Ações preventivas coletivas (APC)

 Essas ações formam um conjunto de procedimentos de promoção e prevenção em 
saúde bucal,  desenvolvido em grupos populacionais previamente identificados e 
sob risco e de acordo com a necessidade detectada.

 Os pré-escolares e escolares devem ser alvos prioritários desses procedimentos, 
pelo impacto causado pelo uso de medidas educativas e preventivas nessa faixa 
etária, pela facilidade de acesso através das escolas e creches, e pela importância 
da atuação em uma fase de formação de hábitos e de erupção dos dentes 
permanentes.

 Outros grupos podem ser definidos localmente para serem cobertos pelas ações 
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preventivas coletivas, de acordo com risco, dados epidemiológicos ou critérios 
locais. 

 Os grupos podem se formar também a partir de encaminhamentos individuais 
feitos pelo CD, formando grupos operativos na unidade de saúde.

 Os pré-escolares podem ser cobertos pelas APC através de ações em creches, 
grupos de mães, etc.

 As atividades preventivas coletivas devem sempre acontecer em conjunto com as 
ações educativas coletivas.

 Para a realização das APC na escola ou outras instituições, é importante que 
seja solicitada uma autorização dos pais. Nessa autorização deve constar 
quais procedimentos serão feitos e a freqüência, de forma a fornecer aos pais 
esclarecimento sobre as ações realizadas.

 É importante que a equipe de saúde e o município como um todo façam uma 
programação anual para o desenvolvimento das APC, sujeita às modificações que 
forem necessárias, para cada grupo/local definido como alvo. 

 É importante a definição de uma Ficha de Planejamento e de Monitoramento das 
APC, a ser desenvolvida pelos municípios de acordo com sua realidade, na qual 
constem os dados mínimos a seguir:

FICHA DE PLANEJAMENTO/MONITORAMENTO DAS APC

Município:

Equipe:

Grupo:

Local:

Ano:

Profissionais responsáveis pela realização das ações:

N
o
m

e

Ações Preventivas/Educativas Coletivas

B
o
ch

ec
h
o
 F

lu
o
ra

d
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E
n
ca

m
in

h
am

en
to

 
In

d
iv

id
u
alAtividades 

Educativas
Escovação Dental 
Supervisionada

Entrega de escova 
e dentifrício

Aplicação Tópica 
de Flúor-Gel

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
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As ações preventivas coletivas (APC) compreendem:

Ação coletiva de escovação dental supervisionada

 Visa à prevenção da cárie e da gengivite através do incentivo à escovação dental 
associada ao uso de dentifrício fluoretado, compreendendo o controle continuado 
de placa dentária pelo usuário com supervisão profissional, com freqüência 
e metodologia a ser definida de acordo com a necessidade do grupo ou faixa 
etária.

 Deve ser universalizada para toda a população da área de abrangência.

 Geralmente inclui:

• Evidenciação da placa bacteriana: deve haver um reforço educativo com os 
usuários que não estão conseguindo fazer o controle da placa, através de um 
acompanhamento periódico de sua evolução;

• Escovação supervisionada com dentifrício fluoretado.

• Outras considerações foram feitas sobre evidenciação da placa bacteriana e 
escovação supervisionada no item Educação em Saúde Bucal.

 Em algumas situações, no entanto, pode ser necessária a realização dessa ação de 
forma diferenciada, como em:

• Crianças muito pequenas, onde apenas uma supervisão da limpeza/escovação 
feita pelo responsável/criança pode ser o indicado;

• Usuários idosos, acamados, PNE, onde muitas vezes não é viável a evidenciação 
da placa e apenas a supervisão da escavação feita por usuário/família/cuidador 
é possível.

• Outras situações locais.

• Em crianças menores de 6 anos é importante um cuidado especial devido 
à possibilidade de ingestão de dentifrício fluoretado. As abordagens para as 
diferentes faixas etárias serão discutidas no capítulo A Atenção em Saúde Bucal 
por ciclos de vida”.

 A escovação supervisionada pode estar associada à detecção de sinais de risco 
que sugiram necessidade de encaminhamento individual para avaliação de risco 
pelo CD. 

 Deve ser realizada, preferencialmente, por profissional auxiliar.

Ação coletiva de aplicação tópica de flúor (ATF)

 Pode ser realizada na forma de:

• Ação Coletiva de Bochecho Fluorado: bochechos com solução de fluoreto 
de sódio com periodicidade semanal (concentração de 0,2%) ou diária 
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(concentração de 0,05%). Esse procedimento é indicado para usuários maiores 
de 6 anos.

• Ação Coletiva de Aplicação Tópica de Flúor-gel: aplicação tópica de flúor 
em gel com concentração de 1,23%. A aplicação pode ser feita utilizando-se 
escova, moldeira, pincelamento ou outras formas. Esse procedimento é indicado 
para usuários maiores de 6 anos.

 Nas aplicações coletivas de flúor deve sempre ser tomado todo o cuidado para 
evitar ingestão, incluindo supervisão do processo, dosagem correta e colocação de 
todo o material usado em local longe do alcance de pessoas que possam ingeri-lo 
acidentalmente.

 Essa ação deve ser realizada, preferencialmente, por profissional auxiliar.

 Para a utilização da ATF na forma coletiva, a Coordenação Nacional de Saúde 
Bucal/MS recomenda levar em consideração a situação epidemiológica de 
diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização 
de ATF com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se 
constate uma ou mais das seguintes situações:

• Exposição à água de abastecimento sem flúor.

• Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de 
flúor (até 0,54 ppm F).

• Exposição à flúor na água há menos de 05 anos.

• CPOD maior que 3,0 aos 12 anos de idade.

• Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de 
idade. 

Importante:

 Os municípios que interromperem a ATF por terem atendido aos requisitos acima 
colocados, devem

• continuar a monitorar o CPOD aos 12 anos e a porcentagem de livres de cárie 
aos 05 anos, como discutido no capítulo de Vigilância à Saúde Bucal, de forma 
a estarem sempre atentos a algum aumento de prevalência de cárie nessas faixas 
etárias.

• avaliar a necessiade de continuar a fazer a ATF em regiões sem água fluoretada, 
como as zonas rurais, ou em outros grupos considerados ainda de risco.

• continuar a manter as outras ações coletivas educativas e preventivas de forma 
universalizada.
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Universalização do acesso à escova e dentifrício fluoretado

 Pela importantíssima participação da escovação com dentifrício fluoretado na 
prevenção da cárie e gengivite, garantir o seu acesso por parte dos usuários da 
área de abrangência deve ser considerada uma política importante entre as ações 
de saúde bucal.

 A OMS considera que todo esforço deve ser feito para tornar o dentifrício fluoretado 
acessível, e, nesse sentido, os gestores devem considerar a possibilidade de 
desenvolver políticas locais que incentivem a universalização do acesso, tais como 
garantir sua distribuição à população da área adscrita sob risco social, desenvolver 
ações educativas para incentivar o seu uso, promover ações intersetoriais que 
diminuam o seu custo, entre outras. 

 Como dito no capítulo sobre educação em saúde bucal, durante a entrega do 
dentifrício as famílias devem ser sempre orientadas sobre os riscos da ingestão e 
sobre a importância da manutenção do dentifrício fora do alcance das crianças. 
Deve ser feita também a orientação sobre a quantidade de dentifrício a ser utilizada 
e a freqüência de escovação. Algumas considerações nesse sentido serão feitas no 
capítulo “A Atenção em Saúde Bucal por Ciclos de Vida”.

Ação coletiva de exame bucal com finalidade 
epidemiológica

 Compreende avaliação das estruturas da cavidade bucal com finalidade de 
diagnóstico segundo critérios epidemológicos em estudos de incidência, prevalência 
e outros, com o objetivo de elaborar perfil epidemológico e/ou avaliar impacto das 
atividades desenvolvidas.

5.1.3 As ações individuais

 A equipe de saúde bucal da atenção primária da área de abrangência deve ser a 
porta de entrada do sistema, com exceção dos casos de urgência/emergência , em 
que o usuário pode ser atendido em qualquer unidade.

 Os centros de atenção especializada em saúde bucal devem também receber os 
usuários referenciados pela atenção primária, não construindo portas de entrada 
paralelas no sistema.

 Dessa forma, é possível se avançar na organização do fluxo de encaminhamento e 
na aplicação de princípios únicos de planejamento e priorização do atendimento.

 À atenção primária compete assumir a responsabilidade pela detecção de 
necessidades, providenciar os tratamentos ou os encaminhamentos requeridos em 
cada caso, e monitorar a evolução no período pós-tratamento.
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 O atendimento nesse nível de atenção deve ser o mais resolutivo possível, sendo 
responsável pela resolução da absoluta maioria dos problemas de saúde bucal 
existentes, incluindo a sua prevenção, e fazendo somente os encaminhamentos 
realmente necessários. 

 A resolubilidade da atenção está ligada também à elaboração de fluxos e protocolos, 
que serão desenvolvidos neste capítulo.

Os fluxos, critérios de priorização e classificações de risco apresentados a seguir servem 
como orientação e devem ser sempre submetidos à discussão local e adaptados às 
diferentes realidades, à luz dos diferentes diagnósticos, da possibilidade de atuação 
da equipe e da participação da comunidade e do controle social, devendo ser sempre 
pactuados nos conselhos de saúde locais.

5.1.3.1 O acolhimento

 O acolhimento é uma ação que deve permear toda a atenção, em todos os níveis, 
desde o agente comunitário até os níveis de maior complexidade, e envolve os 
procedimentos e atitudes que facilitem o acesso dos usuários ao serviço de saúde. 

 É entendido como uma postura de todos os membros de uma equipe de saúde 
voltada para os atos de receber, escutar de forma qualificada, orientar, atender, 
encaminhar adequadamente e de forma resolutiva e acompanhar. 

 Caracteriza o ato de cuidado, significando a base da humanização das relações.

 Significa antes de tudo, ouvir e entender a necessidade colocada pelo usuário, o 
significado e o impacto dessa necessidade em sua vida, e dar um encaminhamento 
a ela, não se limitando a respostas burocráticas. 

 Essa percepção e co-responsabilização em relação às necessidades percebidas 
significam um grande passo para a criação de vínculo, de solidariedade, e de 
sensibilidade em relação à dor e ao sofrimento do usuário.

 Colabora para a construção de um modelo de atenção centrado no usuário e em 
suas necessidades.

 Introduz o princípio da equidade na atenção à saúde bucal, pois define uma 
priorização do atendimento a partir da identificação de risco sob os pontos de 
vista biológico, social e subjetivo, com atenção priorizada para a clientela com 
maior necessidade ou vulnerabilidade.

 Pressupõe a elaboração de protocolos e normalizações que possam conter os 
critérios para a definição de priorização e os fluxos de encaminhamento na US.

 Contribui para o aumento da resolubilidade.
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 Necessita de uma mobilização da equipe de forma a rever suas posturas, atitudes, 
e discutir as barreiras ao acesso à atenção em saúde bucal existente dentro da sua 
realidade. O acesso pode ser encarado como a forma como o sistema de saúde se 
adapta às necessidades do usuário. Entre suas dimensões podemos considerar a 
disponibilidade de oferta de serviços adequados (recursos humanos, integralidade 
de atenção, programas específicos, etc.); a acessibilidade (se a localização da 
unidade de saúde é satisfatória para os usuários da área de abrangência); a 
acomodação (se a maneira como os recursos são disponibilizados é satisfatória, 
incluindo o sistema de marcação de consultas e referenciamento, o horário de 
atendimento, etc) e a aceitabilidade (relacionada com a atitude dos usuários em 
relação à equipe de saúde).

 O acolhimento está baseado ainda no trabalho em equipe e na potencialização do 
trabalho de cada um de seus membros, valorizando os saberes de cada categoria 
e possibilitando intervenções efetivas.

O Acolhimento na recepção da Unidade de Saúde

 A entrada dos usuários para atendimento em saúde bucal deve caminhar 
gradualmente para a mudança de uma assistência centrada nas urgências e 
procedimentos mutiladores, para a atenção integral, o que significa acesso universal 
às ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento e reabilitação, de acordo 
com a necessidade. Isso significa uma atenção baseada no cuidado, e não nos 
casos agudos.

Principais modos de acesso para a atenção em saúde bucal

 DEMANDA ESPONTÂNEA: é formada por usuários que procuram o serviço com 
uma necessidade percebida, a qual deve ser encaminhada. Todos esses usuários 
devem ser ouvidos de forma a se fazer o melhor encaminhamento.

 ENCAMINHAMENTO PELA EQUIPE DE SAÚDE: sinais de risco em saúde bucal 
podem ser utilizados na rotina de trabalho da equipe de saúde, incluindo THD e 
ACD, no sentido de facilitar o encaminhamento dos usuários para a avaliação de 
risco pelo CD, muitas vezes com risco não percebido. Os principais são:

Sinais de risco:

 manchas nos dentes (brancas ou escuras);

 cavidade nos dentes;

 falta de escovação diária com escova e dentifrício fluoretado;

 sangramento, secreção, mobilidade dentária;

 lesão em tecidos moles, rouquidão, dormência, dificuldade de movimentos, 
inchaço no pescoço;

 limitações estéticas, sociais ou funcionais decorrentes de problemas bucais. 
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 GRUPOS PRIORIZADOS: a partir de definição local, alguns grupos podem ser 
definidos como prioritários para a avaliação de risco pelo CD, devendo acontecer 
uma busca ativa dos usuários pertencentes a esaes grupos para avaliação de risco. Os 
principais fatores que podem ser considerados para definição desses grupos são:

• Risco social: famílias em risco social, definidas pela equipe na área de 
abrangência – de acordo com fatores sociais, econômicos, estrutura familiar, 
entre outros – devem ter prioridade para avaliação de risco, assim como famílias 
da zona rural.

• Risco por ciclo de vida: de acordo com a OMS as crianças devem ser 
consideradas prioritárias. O Estatuto do Idoso e a Portaria 399/GM- Pacto pela 
Saúde priorizam o idoso.

• Risco sistêmico: diabéticos, imunodeprimidos e pacientes com necessidades 
especiais também devem ser considerados prioritários, por serem mais vulneráveis 
a complicações sistêmicas. A priorização de gestantes, é amparada pela Lei 
Estadual nº 15.677 de 15/08/05, que dispõe sobre a consulta odontológica com 
avaliação periodontal no acompanhamento pré-natal da rede pública do Estado 
de Minas Gerais.

 Outros grupos podem ser definidos como prioritários localmente, tais como 
famílias, adolescentes, adultos, idosos, etc.

 A priorização desses grupos para avaliação de risco pelo CD não significa 
atendimento exclusivo, em detrimento do resto da população. Significa apenas a 
organização da atenção, com vistas à universalização gradual do atendimento a 
toda a população da área de abrangência, com base no princípio da equidade.

5.1.3.2 A pré-avaliação

 Na Unidade de Saúde todos os usuários que solicitarem o atendimento pelo serviço 
de odontologia devem ser ouvidos em suas necessidades de forma a se definir o 
encaminhamento.

 A pré-avaliação deve ser usada para satisfação de necessidade sentida através 
da livre demanda, possibilitando o acesso do usuário da área adscrita e não 
pertencente aos grupos priorizados à resolução de sua queixa principal.

 A ordem de atendimento não deve ser baseada na ordem de chegada, mas no 
sofrimento e gravidade relacionados ao caso.

 Os horários de escuta a esses usuários e a escolha do profissional poderão ser 
definidos a partir de critérios estabelecidos em conjunto pela equipe de saúde.

Importante que sejam observados os seguintes pontos

 A pré-avaliação em saúde bucal deve se integrar ao máximo à realizada pela 
equipe de saúde, sendo ideal um processo único.
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 Esse processo pode ser facilitado se houver a existência de uma Ficha de Pré-
avaliação, no qual são anotados nome, queixa principal, encaminhamento dado 
e a data. Essa Ficha poderá, inclusive, servir para monitoramento e avaliação do 
serviço.

 O CD deve dar suporte para analisar essa Ficha de Pré-avaliação, sempre que 
necessário, ou até mesmo examinar o usuário, para que seja sempre buscado o 
melhor encaminhamento.

 A partir da pré-avaliação, os usuários poderão ser encaminhados para a consulta 
de urgência/emergência ou para agendamento para avaliação de risco pelo CD.

 Esse processo caminha para a organização do atendimento da demanda 
espontânea.

5.1.3.3 A consulta de urgência/emergência

 Essa consulta é feita pelo CD e direcionada para a resolução da queixa principal e 
exame de mucosa sempre que possível.

 O atendimento prioritário do usuário com dor e sofrimento se enquadra também 
no princípio da equidade, pois, no momento, é o usuário que mais necessita de 
atenção.

 O atendimento das urgências/emergências deve ser garantido na atenção 
primária como prioridade a todos os usuários, independente de serem da área 
de abrangência, devendo ser reservado diariamente um horário para esse 
atendimento. Essa definição dos horários deverá ser feita pela equipe, de acordo 
com a demanda local.

 O atendimento dos casos de urgência/emergência deve preferencialmente ser feito 
no início do turno de trabalho, devendo, porém, o CD estar pronto para atender 
aos usuários que necessitarem de atendimento em outros momentos.

 Os casos cuja resolução está ligada a um procedimento da atenção primária 
deverão ser resolvidos nesse nível de atenção, na própria unidade básica. 

 O atendimento deverá ser o mais resolutivo possível, evitando o prolongamento 
do sofrimento do usuário ou retornos desnecessários.

 O diagnóstico dos casos deve ser feito cuidadosamente de modo a evitar 
encaminhamentos não pertinentes e que causam congestionamento desnecessário 
nas unidades de urgência/emergência. 

 Com o processo de organização da atenção primária, a tendência é que haja uma 
diminuição gradual dos casos de urgência/emergência.
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 A identificação dos sinais de alerta e o estabelecimento de fluxo de encaminhamento 
são importantes para avaliar o usuário na sua chegada, humanizando o atendimento 
e organizando a porta de entrada de acordo com critérios de prioridade e de 
gravidade, e para trazer mais resolubilidade à atenção:

Sinais de alerta 

 Caracterizam urgência/emergência.

 Os sinais e sintomas abaixo dizem respeito às urgências/emergências mais 
comuns, sendo importante, no entanto o bom senso da equipe para encaminhar 
outros casos que julgar pertinentes.

Sinais de alerta 

• dor;

• hemorragia;

• abscesso, edema e outros quadros infecciosos ou inflamatórios agudos;

• traumatismo dentário, ósseo, de tecidos moles ou de articulação têmporo-
mandibular, limitação de movimentos;

• lesão de tecidos moles, rouquidão, dormência, dificuldade de movimentos 
ou para engolir, inchaço no pescoço

• necessidade de recimentação ou reparo de peça protética;

• necessidade de intervenção estética urgente (que deverá ser avaliada em 
conjunto por usuário/CD).

 Todos os usuários com os sinais, sintomas e necessidades citados deverão ser 
atendidos pelo CD no mesmo dia.

Classificação de risco dos sinais de alerta

É um processo dinâmico de identificação dos usuários com necessidade de 
atendimento imediato, de acordo com potencial de risco ou grau de sofrimento, e não 
baseado em ordem de chegada. Esse processo é baseado nos sinais e sintomas, e não tem 

intenção de diagnóstico. 
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Risco sistêmico: todos os usuários que juntamente com os sinais de alerta em saúde 
bucal apresentem sinais e sintomas sistêmicos, tais como dispnéia, palpitações, taquipnéia, 
cianose, arritmias, extra-sístole, obstrução de vias aéreas, perda de consciência, sinais vitais 
alterados, etc, devem ser abordados pela equipe de saúde de acordo com o protocolo 
geral de atendimento de urgência/emergência descrito no Manual da Atenção Primária. 
Por isso, todos os usuários de urgência/emergência devem ter esses sinais e sintomas 
monitorados.

Amarelo: usuários que necessitam de atendimento odontológico o mais rápido possível, 
– devem ser encaminhados diretamente para consulta.

Azul: demais condições não agudas, que devem ser atendidas por ordem de chegada. 

Verde: prioridade de atendimento tanto no grupo amarelo como no azul. Correspondem 
aos usuários com idade superior a 60 anos, gestantes, deficientes físicos, usuários com 
impossibilidade de deambulação. 

O usuário deve ser sempre informado sobre o tempo de espera.

Avaliação inicial do usuário

A avaliação inicial do usuário deve ser feita de forma sistemática e objetiva pela 
equipe de saúde, contendo:

 queixa, histórico da queixa;

 histórico médico, doenças atuais, uso de medicação, história de alergia;

 verificação de PA, pulso, respiração e temperatura (sinais vitais);

 identificação dos sinais de alerta: quais os sinais e sintomas;

 classificação dos sinais de alerta;

 quando não for possível obter esses dados através do usuário, deve ser consultada 
a família ou acompanhantes.

No caso de o usuário já possuir o prontuário, essas informações devem ser colocadas 
nele. Caso contrário, devem ser anotadas em uma Ficha para Atendimento de Urgência/
Emergência.

Ficha mínima para atendimento de urgência/emergência

 Nela devem constar todos os dados levantados na avaliação inicial descrita 
anteriormente. Usuários com condições sistêmicas devem ser avaliados em conjunto 
com o médico, sempre que necessário, antes de qualquer procedimento, e sempre 
referenciados para controle médico quando indicado. As abordagens de algumas 
condições sistêmicas podem ser encontradas no capítulo de Atenção por Condição 
Sistêmica.
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 Exame físico sumário: inspeção, palpação, avaliação de mucosa bucal, testes 
diagnósticos necessários.

 Diagnóstico, tratamento e/ou encaminhamento se necessário.

 O encaminhamento pode ser feito principalmente nas seguintes situações: 

• Encaminhamento para unidades de urgência/emergência em odontologia: 
necessidade de realização de procedimento especializado; necessidade de 
apoio de equipe de saúde de urgência/emergência para tratamento de usuários 
com condições sistêmicas em que não foi possível o CD controlar os sinais/
sintomas de urgência com procedimentos não invasivos; necessidade de exames 
complementares para diagnóstico e/ou tratamento.

• Encaminhamento para a equipe de saúde: usuários com condições sistêmicas 
que necessitam de compensação antes do tratamento odontológico, mas quando 
foi possível o CD controlar os sinais/sintomas de urgência com procedimentos 
não invasivos.

 A avaliação de risco pode ser feita na consulta de urgência/emergência ou pode 
ser agendada.

Em relação às unidades de urgência/emergência

A Portaria nº 1044/GM de 1º de junho de 2004, institui a Política Nacional para os 
Hospitais de Pequeno Porte. Poderão aderir à essa política os municípios e estados que 
tiverem sob sua gestão estabelecimento hospitalar que preencha os seguintes critérios:

 ser de esfera administrativa pública ou privada sem fins lucrativos;

 estar localizado em municípios ou microrregiões com até 30 000 habitantes;

 possuir entre 5 a 30 leitos de internação cadastrados no CNES;

 estar localizado em municípios que apresentam cobertura da Estratégia de 

Saúde da Família igual ou superior a 70%.

Entre os requisitos necessários estão:

 adequar o seu perfil assistencial, preferencialmente para:

 especialidades básicas (clínicas médica, obstétrica e pediátrica).

 saúde bucal, em especial para a atenção às urgências odontológicas.
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FLUXO DE ATENDIMENTO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA

Usuário com sinal de alerta
em Saúde Bucal

Avaliação Inicial com Identificação e
Classificação dos Sinais de Alerta 

Sinais e Sintomas  
Sistêmicos

 (dispnéia, taquipnéia,
 cianose, arritmias,
 obstrução de vias aéreas,
 perda de consciência,
 sinais vitais alterados, etc)

Protocolo Geral de  
Urgência e

Emergência/Manual 
da Atenção Básica

Dor, Hemorragia, Edema, Abcesso,  
Traumatismo, Dificuldade de movimentos

Lesão de tecidos moles ou outros sintomas 
ligados ao câncer bucal. Necessidade de 

recimentação ou reparo de peça protética 
ou de intervenção estética urgente

CD irá realizar consulta de urgência

Consulta com CD por ordem de chegadaConsulta imediata com o CD

Avaliação de risco pelo CD
para definição de priorização de tratamento

Referência para serviço de 
urgência/emergência

Realização dos Procedimentos Indicados para
atendimento de urgência

Referência para equipe 
de saúde
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5.1.3.4 A avaliação de risco pelo CD

 A avaliação de risco serve para definir a priorização para a atenção individual 
programada e para determinar as necessidades dos usuários.

 Deve ser feita preferencialmente em consulta agendada, com freqüência a ser 
definida pela equipe.

 Todos os usuários que procurarem o atendimento por livre demanda ou por 
encaminhamento da equipe de saúde e os usuários dos grupos priorizados 
devem ter a avaliação de risco feita pelo CD de modo a se avaliar o melhor 
encaminhamento.

 Com base nos sinais de risco já descritos, pode haver um levantamento contínuo 
de sinais de risco pelo profissional auxiliar nos grupos priorizados ou grupos 
de ações coletivas, aumentando a resolubilidade do atendimento e a cobertura 
populacional.

 Os critérios abaixo relacionados como exemplo para avaliação de risco levaram 
em consideração os riscos biológicos em relação à saúde bucal, e as necessidades 
percebidas pelo usuário. Foram consideradas prioritárias as condições com risco 
de agravamento do quadro.

 A utilização de uma Ficha para Avaliação de Risco pode progressivamente fornecer 
informações sobre as necessidades da população adscrita em relação à atenção 
em saúde bucal.

 Essa ficha deverá conter minimamente o nome dos usuários e a classificação 
de risco de forma que ele possa ser identificado posteriormente no processo de 
cobertura sucessiva de grupos prioritários

 O CD irá avaliar a situação de risco de cada usuário, dando priorização para o 
atendimento programado aos usuários a partir do R1. 

R1

 Presença de doenças/problemas bucais descritos a seguir, dando prioridade aos 
usuários com sintomatologia aguda e com lesão de tecidos moles:

1. Cárie ativa: mancha branca ativa; tecido amolecido.

2. Doença periodontal ativa: sangramento; secreção.

3. Lesão de tecidos moles ou sintomas que possam ser indicativos de câncer bucal (dificuldade de 

deglutição, dificuldade de movimentos, rouquidão, etc...

4. Limitações psicossociais em decorrência do comprometimento estético, halitose, entre outros.

5.Limitações funcionais: comprometimento da mastigação, deglutição, fala, entre outros, causado 

por alterações bucais.
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R2

 Ausência de atividade de doença, lesão de mucosa ou impacto psicossocial/
funcional, mas com necessidade de tratamento clínico/cirúrgico/restaurador/
reabilitador
1. presença de cálculo
2. necessidade de prótese removível
3. necessidade de tratamento restaurador/atenção primária
4. necessidade de tratamento/média complexidade
5. outros

R3

 Ausência de atividade de doença, lesão de mucosa ou impacto psicossocial/
funcional, e sem necessidade de tratamento, apenas de manutenção da saúde 
bucal.

Exame para avaliação de R1

 Como a avaliação de risco é feita antes da anamnese (realizada na Primeira 
Consulta), é importante que seja perguntado nesse momento se o usuário tem 
algum problema de saúde. Os encaminhamentos em caso positivo são discutidos 
no item “Primeira Consulta Odontológica” e no capítulo “A Atenção em Saúde 
Bucal por Condição Sistêmica”. 

 A determinação de R1 será feita se for detectada presença de:

• Atividade de cárie:

 manchas brancas ativas (opacas e rugosas);

 dentes apresentando cavidade com tecido amolecido;

• Atividade de doença periodontal: sinal de sangramento ou secreção.

• Presença de lesões de mucosa ou outros sintomas indicativos de possibilidade de 
câncer bucal (rouquidão, dificuldade de deglutição, dificuldade de movimentos, 
etc): encaminhamento imediato para atendimento programado individual;

• Condições bucais causando problemas funcionais ou psicossocias: deve ser feita 
uma avaliação pelo CD de alterações bucais que, de acordo com a percepção 
do usuário, possam estar causando impactos na sua qualidade de vida através 
de: a) problemas estéticos; b) problemas funcionais ligados à fala, mastigação e 
deglutição; c) transtornos na vida afetiva, profissional e social.
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Exame para avaliação de R2: 

 Para facilitar o planejamento pode ser lançada qual a necessidade do usuário.

Em linhas gerais

 Os grupos de risco R1 e R2 representam os usuários com necessidades de 
ações educativas e preventivas e necessidade de tratamento clínico/cirúrgico/
restaurador/reabilitador.

 O grupo R3 representa os usuários de manutenção educativa/preventiva.

 A equipe poderá acompanhar o perfil de saúde bucal da sua população adscrita 
através da classificação de risco, investindo na evolução do quadro de demanda 
acumulada representado pelos grupos R1 e R2 para um quadro de manutenção e 
cuidado, representado pelo grupo R3.

O critério descrito diz respeito ao atendimento programado individual, como uma forma 
de se priorizar o usuário com maior necessidade, dentro do princípio de equidade do 
SUS, com vistas à organização da demanda acumulada e universalização gradual do 
acesso. No entanto, como descrito, ênfase deve ser dada às ações coletivas em suas 
diversas formas (intersetorias, educativas e preventivas), as quais devem acontecer de 
forma paralela, atingindo de forma universal a população da área de abrangência de 
acordo com sua necessidade.

 Os critérios de priorização, como dito, devem ser definidos localmente com 
participação dos conselhos locais, com base no princípio da equidade, e os usuários 
devem ser esclarecidos sobre esses critérios e orientados sobre a dinâmica do 
atendimento. 

Qualquer mudança proposta na atenção em saúde bucal deve ser feita gradualmente, 
com participação da equipe de saúde e da comunidade, e sempre de forma a não se 
criar expectativas que não possam ser atendidas.

5.1.3.5 O atendimento individual programado 

 O atendimento individual programado é aquele feito através de agendamento 
de consultas em que a população priorizada para atendimento clínico individual, 
conforme discussão anterior, estará fazendo a Primeira Consulta Odontológica e 
recebendo, de acordo com suas necessidades, ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação.



105

A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

A população-alvo para o atendimento individual programado é toda a população da 
área de abrangência da unidade de saúde.

 Como o serviço pode não ter capacidade para atender a toda a população adscrita 
de forma imediata, devem ser estabelecidos critérios de priorização para esse 
atendimento, baseados em critérios de risco, de forma a se atender primeiramente 
os usuários que apresentam maiores necessidades. Esses critérios foram discutidos 
na avaliação de risco pelo CD.

 Os critérios de priorização possibilitam também a busca ativa de usuários com 
necessidades não-expressas, dentro da idéia de co-responsabilização pela saúde 
dos usuários da área de abrangência.

 O atendimento programado deve ser estendido a toda a população da área de 
abrangência, a partir da cobertura dos sucessivos níveis de priorização.

 Os usuários que receberão o atendimento individual programado são os que foram 
definidos como prioritários a partir da avaliação de risco pelo CD.

A consulta odontológica (Primeira Consulta Odontológica 
Programática)

Roteiro para a primeira consulta odontológica programática

 O CD, ao prestar o atendimento programado, estará inicialmente fazendo a 
Primeira Consulta Odontológica Programática.

 Primeira Consulta Odontológica Programática: avaliação das condições gerais de 
saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico 
e, necessariamente, elaboração de plano preventivo-terapêutico.

 Como é recomendada uma consulta/ano por pessoa, é importante que durante a 
anamnese seja perguntado se o usuário já realizou essa consulta no SUS municipal 
no ano corrente, de forma a não se lançar novamente esse procedimento, assim 
como quando foi a última visita ao dentista.

 A Primeira Consulta implica em  registro de informações em prontuário e poderá 
ser feita com base no Prontuário de Saúde Bucal que se encontra sugerido no 
Manual do Prontuário da Família - SES/MG. Em equipes de saúde bucal que 
trabalham nas unidades juntamente com as equipes de saúde, é interessante a 
proposta de utilização do Prontuário da Família, que se encontra detalhado no 
mesmo manual.

 A Primeira Consulta e toda a atenção ao usuário deve ter como princípio 
fundamental o relacionamento interpessoal, a confiança, a escuta às necessidades 
do usuário, o esclarecimento e a discussão sobre o tratamento a ser feito, e o 
controle do medo e da ansiedade que possam existir. 
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É importante que alguns passos mínimos sejam garantidos nessa consulta:

 Identificação do usuário

• É necessária a coleta de dados de identificação como nome, sexo, cor, grau 
de instrução, estado civil, profissão, telefone, endereço, município, data de 
nascimento, número do prontuário, nome do responsável (em caso de menor 
ou de incapacidade), data de atendimento, número do cartão SUS.

• Grau de risco.

 Antecedentes médicos e odontológicos gerais 

• O CD pode ser a porta de entrada do sistema, portanto é importante estar atento 
a sinais e sintomas que podem significar necessidade de encaminhamento para 
avaliação médica. 

• Deve ser levantado o histórico de saúde atual e passado do usuário, o 
histórico familiar, o histórico de tratamento médico, de internações e de uso de 
medicamentos, e história de alergia e hábitos nocivos (tabagismo, etilismo, etc.).

• O tratamento odontológico dos usuários que apresentam alterações em sua 
condição sistêmica deve ser planejado a partir do diagnóstico médico.

• O CD deve, sempre que necessário, solicitar um relatório médico sobre as 
condições do usuário, a possibilidade de submeter-se ao tratamento odontológico 
e condutas preventivas a serem tomadas, ou reunir-se com o médico para 
discussão do caso e das possibilidades de intervenção. 

• Pode ser necessário encaminhar os usuários com condições sistêmicas para a 
equipe médica para que essas condições sejam estabilizadas antes do tratamento 
odontológico.

• Durante todo o tratamento de usuários com condições sistêmicas deve haver 
atenção para avaliação do risco/benefício, prevenção de reações indesejáveis, 
necessidade de interrupções durante o tempo operatório, melhor horário para 
consulta, tempo de trabalho nas consultas, avaliação e controle do grau de stress 
e ansiedade, posicionamento do usuário na cadeira odontológica, verificação 
do uso de medicação profilática, seleção de anestésico, sinais de cansaço ou 
desconforto do usuário, entre outros.

• A relação entre doenças sistêmicas e doenças bucais confirmam a necessidade 
de ações integradas médico/odontológicas que, ao se complementarem, 
proporcionam uma assistência integral, gerando um melhor e mais rápido 
resultado para o tratamento, quer seja na área odontológica, quer seja na área 
médica.

• A freqüência de ingestão de medicamentos com sacarose e o uso de medicação 
sistêmica com efeitos colaterais que podem afetar a saúde bucal dos usuários, 
como xerostomia, perda de paladar, entre outros, são importantes de serem 
avaliados para discussão com o médico.
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• Os sintomas percebidos pelo usuário devem ser cuidadosamente analisados, 
pois dificuldade em mastigar ou deglutir, dor de garganta, mudanças no paladar, 
audição e olfato, mudanças na voz, dormências, parestesias, secreções, odor, 
sensação de algo preso na garganta, entre outros, são sintomas que podem ser 
indicativos de câncer bucal. Outros sintomas, inclusive os que determinam a 
queixa principal, podem auxiliar no diagnóstico e plano de tratamento.

• Deve ser levantado o histórico odontológico, incluindo tratamentos realizados, 
reação à anestésico local, sangramento e dificuldade de coagulação.

• Devem ser avaliados os hábitos ligados à saúde bucal, tais como escovação, 
freqüência de consumo de açúcar, e acesso às ações preventivas, como uso do 
flúor tópico e participação em programas coletivos.

• Levantar informações acerca de história de incômodo na boca e relação com 
impacto na qualidade de vida (como esses incômodos afetam a vida afetiva, 
social, a alimentação, o trabalho e o estudo).

 O Exame Clínico

• Deve ser feita sempre a medida da pressão arterial e a tomada dos batimentos 
cardíacos do usuário durante a anamnese. No caso de ser um membro da equipe 
a tomar essas medidas, deverá ser anotado no prontuário quem fez.

Exame extrabucal

 Examinar a face de frente e de perfil, observando assimetrias e presença de nódulos 
ou feridas que não cicatrizam.

 Palpar a região submandibular e submentoniana. Os carcinomas da boca se 
disseminam através da drenagem linfática para os linfonodos do pescoço, daí a 
importância de se inspecionar e palpar as cadeias linfáticas da veia jugular, fossa 
supraclavicular e espinhal, à procura de linfonodos suspeitos.

 Examinar ATM: verificar ruídos, restrição de mobilidade e dor.

Exame intrabucal

a) Exame das mucosas

 O exame deverá ser realizado sempre, seguindo uma metodologia sistematizada, 
de forma que nenhuma área seja esquecida.

 É importante informar ao usuário que está sendo feito o exame estomatológico, 
que pode prevenir ou detectar precocemente o câncer bucal, e discutir os 
resultados do exame. Isso pode colaborar com o avanço na conscientização da 
necessidade do auto-exame periódico.

 Antes de se iniciar o exame, deve-se verificar o uso de próteses removíveis e 
retirá-las, a fim de possibilitar o acesso a toda a mucosa. 
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 Deverão ser avaliadas a integridade das regiões e a presença de alterações. 

Inspeção dos lábios inferior e superior

 Os lábios devem ser examinados inicialmente com a boca fechada e depois aberta, 
a fim de visualizar-se a linha de contato, a delimitação com a pele adjacente a sua 
coloração e forma.

 Examinar depois a mucosa da face interna dos lábios superior e inferior e a face 
vestibular do rebordo gengival.

Inspeção da mucosa da bochecha

 Em ambos os lados, afastando a mesma com o dedo, espátulas de madeira ou 
espelho clínico.

 Examinar das comissuras labiais até as áreas retro-molares, e do sulco gengivo-
jugal inferior ao superior, bilateralmente.

Inspeção da língua

 Solicitar ao usuário que ponha a língua para fora, mova-a para cima e para 
baixo e que toque no palato com a ponta da mesma. Essas manobras permitirão 
examinar o dorso e o ventre linguais, além de permitir a observação de redução 
ou assimetria de movimentos.

 A seguir, examinar o dorso da língua tracionando com gaze ou solicitando o 
movimento de protusão. Apreender o ápice da língua e tracioná-la para os lados 
direito e esquerdo para exame de toda a borda da língua.

 Solicitar ao usuário que levante a língua, e examinar o seu ventre, frênulo lingual, 
as carúnculas glandulares e o assoalho da boca na sua porção anterior e até a 
altura do último molar, assim como a face lingual do rebordo gengival, em especial 
fossas submandibulares de ambos os lados.

Inspeção do palato

 Com o usuário com a boca totalmente aberta e a cabeça mais inclinada, examinar 
palato duro e mole.

 Deprimindo a língua com espátula ou espelho clínico, observar borda posterior do 
palato mole, úvula, pilares (fauces) amigdalianos, tonsilas palatinas e “V” lingual. 
Solicitar ao usuário que pronuncie a vogal “A” bem lentamente para melhor 
exposição dessas estruturas.

Palpação

 Após a inspeção dos lábios e da cavidade bucal, deve-se proceder à sua palpação, 
a fim de que se definam melhor as características de consistência, sensibilidade, 
limites, mobilidade e textura das superfícies.
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 Palpar os lábios, bochechas, língua (especialmente a base), soalho bucal (numa 
manobra bidigital, com um dedo indicador dentro e outro fora da boca) e palato 
duro.

b) Exame da oclusão

 Identificação de distúrbios de erupção, e de má-oclusão.

 É importante a identificação de problemas graves de função e/ou estética que 
necessitam de encaminhamento.

c) Achados gerais

 Avaliação de presença de respiração bucal, xerostomia, bruxismo, halitose, entre 
outros. Usuários com respiração bucal devem ser avaliados pela equipe médica 
para se determinar a causa. A respiração bucal pode causar má-oclusão. 

d) Exame dos dentes

 Detectar presença de manchas brancas ativas e inativas, lesões cavitadas, 
abrasão, fluorose, dor à percussão, próteses ou restaurações mal adaptadas, 
dentes fraturados, mobilidade, entre outros. 

 Avaliação de atividade de cárie.

 Índice de Fluorose (Índice de Dean):

• Normal

• Questionável: o esmalte revela pequena diferença em relação à translucidez 
normal, com ocasionais manchas esbranquiçadas. 

• Muito leve: áreas esbranquiçadas, opacas, pequenas manchas espalhadas 
irregularmente pelo dente mas envolvendo não mais que 25% da superfície. 
Inclui opacidades claras com 1 a 2 mm na ponta das cúspides de molares 
(picos nevados);

• Leve: opacidade mais extensa, mas não envolve mais que 50% da superfície;

• Moderada: todo esmalte afetado, com desgaste nas superfícies sujeitas à 
atrição. Há manchas castanhas ou amareladas freqüentemente desfigurantes;

• Severa: a hipoplasia é generalizada e a forma do dente pode estar afetada. 
O sinal mais evidente é a presença de depressões no esmalte, que parece 
corroído. Manchas castanhas generalizadas. 

 Detecção de restaurações existentes e avaliação de seu estado.

e) Exame da gengiva

Índice de placa visível

 Deve ser utilizado, anotando-se as superfícies onde foi encontrada placa visível à 
secagem.
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 Esse índice demonstra o controle de placa por parte do usuário e permite a 
adequação das medidas de controle de placa que não estejam satisfatórias.

 Deve ser monitorado durante o tratamento, após as ações educativas.

Verificação do índice de sangramento gengival

 Utiliza-se uma sonda periodontal, a qual é inserida levemente (em torno de 
0,5mm) na entrada do sulco gengival e percorrida por toda a sua extensão 
delicadamente.

 A presença de sangramento leva ao diagnóstico de gengivite.

Medida de profundidade de sondagem

 Insere-se a sonda periodontal, em 6 pontos de cada elemento dental (mesio-
vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, mésio-palatino/lingual, disto-palatino/
lingual, e médio palatino/lingual).

 A medida será o número de milímetros existentes entre a porção mais apical 
sondável e a margem gengival.

 Como a margem gengival é uma estrutura que pode migrar, atualmente não existe 
uma profundidade de sondagem considerada normal.

 Essa medida de profundidade define a perda de inserção e orienta o tratamento, 
e não está ligada à definição de atividade da doença. 

Atividade de periodontite

 Imediatamente após a retirada da sonda, verifica-se se há ou não a presença de 
exsudato subgengival.

 A presença de exsudato em forma de sangramento do fundo da bolsa e/ou 
supuração é considerada sinal de atividade de periodontite.

 É considerada saudável qualquer região que não sangre ou não apresente 
secreção. 

Importante

 O profissional deve estar atento a alguma situação que pode surgir durante o 
exame clínico e que pode significar evento sentinela relacionado com um risco à 
comunidade.

 Podemos citar como exemplos casos de abrasão, traumatismo e fluorose.

 Como descritos no capítulo de vigilância à saúde, esses eventos podem significar 
risco ocupacional, violência ou excesso de exposição ao flúor, necessitando de 
uma investigação da equipe em relação às suas causas.

 Preenchimento do odontograma

• O Odontograma deve ser preenchido com os achados e com o registro de 
necessidades que correponde ao plano de tratamento.
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 Planejamento do tratamento 

• O planejamento do tratamento deve ser sempre discutido com o usuário, levando 
em consideração suas expectativas, prioridades e condição sistêmica.

• Verificar a necessidade de ações educativas, preventivas, restauradoras, cirúrgicas 
ou reabilitadoras de acordo com a necessidade individual. As ações educativas 
podem acontecer de forma coletiva ou individual.

• Definir a necessidade de tratamento, assinalando no odontograma e relacionando-
a com o trabalho do CD ou do auxiliar.

• Tentar ser o mais resolutivo possível, trabalhando preferencialmente por 
hemiarcadas quando possível ou quadrantes.

• Adotar uma postura conservadora e não mutiladora.

• Agendar visitas domiciliares em caso de ser detectada uma necessidade de 
trabalho com enfoque familiar.

 Exames complementares ou requisições

• Requisições de pareceres ao médico que acompanha o usuário com alterações 
sistêmicas, radiografias odontológicas, etc.

 Declaração do usuário

• A assinatura do usuário ou do responsável ratificando os dados do prontuário é 
essencial. 

 Acompanhamento de atividade de doença

• Diz respeito ao acompanhamento da evolução do tratamento de cárie ou 
doença periodontal ativas, em que serão discutidos os achados e a evolução do 
quadro nas visitas subseqüentes (ver Abordagem Clínica das Principais Doenças 
Bucais).

 Tratamento realizado

• O tratamento realizado deve ser descrito de acordo com a Tabela de Procedimentos 
do SIA/SUS (procedimentos descritos no capítulo O Sistema de Informação  e 
Indicadores em Saúde Bucal na Atenção Primária).

• Importante que o responsável pela realização do procedimento (CD ou THD) 
assine o prontuário.

• As equipes devem elaborar um mapa de produção que possa conter os 
lançamentos diários e mensais onde os procedimentos sejam descritos de acordo 
com a tabela de procedimentos do SIA/SUS, de modo a facilitar o lançamento 
fiel dos mesmos no sistema de informação.
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 Encaminhamento 

• Deverá ser assinalada a necessidade de encaminhamento para as especialidades, 
assim como qual o tratamento necessário, a data de encaminhamento e de 
retorno e as ações de acompanhamento do usuário.

IMPORTANTE
O CD deve estar sempre atualizando no prontuário informações sobre as condições 

sistêmicas e bucais do usuário, visto que essas informações são dinâmicas e sujeitas a 
intercorrências. 

5.1.3.6 O atendimento pelo THD

 Serão encaminhados pelo CD para agendamento com o THD os usuários que 
estão recebendo o atendimento programado e que necessitam de procedimentos 
individuais de sua competência.

5.1.3.7 O grupo operativo de saúde bucal

 O grupo operativo irá trabalhar principalmente as ações educativas, como discutido 
no capítulo de educação para a saúde, envolvendo revelação de placa e escovação 
supervisionada quando indicado.

 Esse trabalho poderá ser realizado por profissional auxiliar.

 O CD poderá encaminhar qualquer usuário para esse grupo operativo, independente 
da priorização de atendimento individual, pois gradualmente irá acontecer o 
acesso a toda a população da área adscrita às ações educativas.

 A partir de discussões realizadas nos grupos operativos poderão também ser 
encaminhadas medidas intersetoriais para transposição de barreiras encontradas 
no acesso à saúde bucal.

 As ações educativas individuais poderão ser realizadas na unidade pelo CD, 
principalmente em casos de usuários com atividade de doença que necessitam de 
uma atenção individualizada.

5.1.3.8 Gestão de caso

 Algumas doenças, como o câncer bucal, produzem um grande impacto em nível 
pessoal e familiar. Nesses casos ou em outros definidos pela equipe, é muito 
importante que um membro da equipe de saúde, a ser definido localmente, tenha 
a função de acompanhar a evolução do tratamento do usuário, de forma a apoiá-
lo, a tomar os encaminhamentos necessários a partir de necessidades percebidas 
e a promover ações educativas. Esse seria o GESTOR DE CASO.
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FLUXOGRAMA – ATENDIMENTO EM SAÚDE BUCAL

USUÁRIO ACESSA DIRETAMENTE A US

DEMANDA ESPONTÂNEA

• USUÁRIO É ENCAMINHADO PELA 
EQUIPE DE SAÚDE, INCLUINDO THD  
E ACD (SINAIS DE RISCO);

• GRUPOS PRIORITÁRIOS

DEMANDA PROGRAMADA

PRÉ-AVALIAÇÃO

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA?  
(SINAIS DE ALERTA)

SIM NÃO AVALIAÇÃO DE RISCO PELO CD

PRIORIZAÇÃO PARA A ATENÇÃO 
PROGRAMADA?

SIM NÃO

ATENDIMENTO 
DE URGÊNCIA

CONSULTA AGENDADA PARA 
ATENDIMENTO PROGRAMADO

GRUPO 
OPERATIVO

EQUIPE 
DE 

SAÚDE

ENCAMINHAMENTO 
PARA REFERÊNCIA

MANUTENÇÃO  
INDIVIDUAL OU  

COLETIVA

PROCEDIMENTOS 
CLÍNICOS 
CD / THD
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Outras ações a serem consideradas no contexto da atenção 
em saúde bucal

O atendimento extraclínica

 Esse atendimento é realizado em domicílio (através das visitas domiciliares) ou 
ambientes institucionais, podendo ser utilizado equipamento móvel ou técnicas 
que não demandem equipamentos (ART).

 Atendimento prioritário para

• pessoas acamadas e sem condição de locomoção até as unidades de saúde.

• outras situações que justifiquem sua indicação, como idosos em instituições, 
atendimento hospitalar e demais situações detectadas pela unidade de saúde.

Pré-requisitos

 Avaliação prévia do usuário e de suas condições de saúde, através de uma 
anamnese, conversando com o médico, se necessário.

 Elaboração de plano de tratamento.

 Visita anterior ao tratamento para conhecer a família/usuário/cuidador e fazer a 
verificação prévia do local do atendimento (condições de acesso, espaço físico, 
energia elétrica e água, condições de biossegurança e ergonomia).

 É importante a assinatura do usuário autorizando o tratamento ou, em caso de 
incapacidade ou de menores, a assinatura do responsável legal.

A abordagem familiar

 A abordagem familiar é extremamente importante, pois os hábitos têm um 
contexto familiar muito significativo, e, em muitos casos, é mais fácil trabalhar 
hábitos saudáveis em nível da família do que de forma individual, principalmente 
se forem hábitos comuns.

 No processo de educação para a saúde, a figura materna em especial tem uma 
importância significativa para a formação de hábitos saudáveis nos filhos. O 
exemplo dos pais também é objeto de percepção pelas crianças, o que faz com 
que o processo de educação tenha de acontecer na família como um todo.

 As referências familiares também devem ser avaliadas, ou seja, quem na família 
influencia as decisões tomadas.

 A abordagem familiar deve ser feita sempre que detectada essa necessidade pela 
equipe de saúde bucal.

 A equipe deve ainda levar em consideração contextos familiares diferentes da 
visão familiar tradicional, trabalhando essas realidades de forma diferenciada e 
tentando entender como os vínculos e as relações acontecem.
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 Na abordagem familiar é importante o entendimento da história familar e o 
conhecimento dos problemas pelos quais a família está passando, não tratando a 
saúde bucal de uma forma isolada do contexto geral da família.

As visitas domiciliares

 As visitas domiciliares são realizadas pela equipe de saúde na estratégia da Saúde 
da Família. 

Os objetivos principais

 Conhecer a realidade social da área de abrangência.

 Conhecer as condições de vida, as representações e concepções que as pessoas 
têm acerca de sua saúde, seus hábitos, o que fazem quando adoecem, como lidam 
com as enfermidades e com a sua prevenção.

 Entender as relações familiares e as relações que se estabelecem no território onde 
se desenvolve a prática de saúde.

 Sensibilizar a comunidade em relação à importância da saúde bucal.

 Detectar barreiras ao autocuidado em saúde bucal.

 Realizar vigilância à saúde bucal, com detecção de fatores de risco.

 Fazer busca ativa de usuários em risco ou com necessidade de encaminhamento 
para atenção individual.

 Entender a rotina de famílias que apresentam risco à saúde bucal de forma a dar 
subsídios para o planejamento da atenção.

 Realizar educação em saúde bucal.

 Criar vínculo.

 Fornecer atenção às famílias sob risco social.

 Desenvolver assistência extraclínica a usuários sem condições de locomoção.

Competências

 As visitas domiciliares devem ser feitas principalmente pelo ACS na sua rotina de 
trabalho.

 É muito importante, porém que a equipe de saúde bucal reserve alguns momentos 
para essas visitas, definidos de forma conjunta pela equipe, principalmente para 
o conhecimento das condições de vida, criação de vínculo, educação em saúde 
bucal e desenvolvimento de assistência extraclínica quando necessária.

 Esse agendamento deve ser feito de forma a não comprometer a assistência 
clínica.
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Metodologia

 As visitas devem ser agendadas previamente, de forma que não causem distúrbios 
na rotina dos usuários e nunca impostas, respeitando-se a vontade dos usuários.

 Deve sempre ser lembrado que a equipe está sendo recebida pelos usuários, e que 
sua postura deve ser de respeito.

 A observação é um ponto importante na visita domiciliar, pois muito não é dito 
nas conversas.

 O ouvir, o entender a realidade e as necessidades do outro devem permear todo 
o processo.

 Poderá ser muito útil a elaboração de um roteiro para levantamento de dados 
sobre saúde bucal para ser aplicado pelo agente durante as visitas, dentro do 
seguinte contexto mínimo:

• A família usa água tratada e fluoretada?

• Todas as pessoas da família possuem escova de dente e dentifrício fluoretado? 
Em caso negativo, por quê?

• A escovação é realizada diariamente por toda a família? 

• Existe alguém na família apresentando os sinais de risco em saúde bucal?

A ABORDAGEM CLÍNICA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS 
BUCAIS

A CÁRIE DENTÁRIA

A abordagem individual dos usuários que possuem manifestação clínica de atividade 
dessa doença deve envolver de forma integral as ações educativas, preventivas e clínicas, 
permeando as seguintes etapas:

Diagnóstico

 No estágio atual de conhecimento sobre a cárie dentária o diagnóstico depende de 
habilidade e conhecimento do CD, de modo que o mesmo possa fazer o diagnóstico 
correto da doença e o melhor encaminhamento. Diagnósticos errôneos podem 
resultar em restaurações desnecessárias ou em progressão evitável da doença. 

 Grande parte das decisões clínicas referentes ao diagnóstico e tratamento da 
cárie são realizadas na presença de incertezas, o que enfatiza a necessidade dos 
profissionais possuírem informações atualizadas sobre os efeitos das diferentes 
alternativas diagnósticas e terapêuticas.
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 O diagnóstico mais preconizado para a identificação da lesão de cárie (mancha 
branca ou cavidade) é o visual, feito através de exame clínico e radiográfico se 
necessário.

 Os dentes devem ser limpos (preferencialmente por profissional) e secos (às vezes 
é necessária uma secagem prolongada).

Avaliar:

A atividade da lesão:

 Importante para a definição do plano de tratamento, pois a atividade de doença 
significa que a lesão está progredindo. A questão relevante no tratamento é ter a 
lesão inativa e controlada.

 Lesões ativas: manchas brancas rugosas e opacas no esmalte, ou tecido dentinário 
amolecido e de cor marrom clara.

 Lesões inativas: manchas brancas brilhantes, e cavidades com tecido dentinário 
escurecido, liso, brilhante e duro. Esse tecido é muito resistente e demonstra controle 
da lesão. O usuário portador de lesões inativas e sem sinal de atividade de doença 
deve ter as cavidades restauradas principalmente em casos de comprometimento 
estético, funcional, traumatismo em tecidos moles ou acúmulo de placa.

A localização da lesão:

 Com o declínio da cárie, a maior prevalência de lesões é encontrada nas superfícies 
oclusais.

 Usuários com lesões em superfícies proximais ou em dentes anteriores inferiores 
devem ser analisados cuidadosamente em relação ao risco de cárie.

 As lesões podem estar localizadas em:

• SUPERFÍCIES LISAS LIVRES: exame visual como método diagnóstico;

• SUPERFÍCIES PROXIMAIS: exame radiográfico é um auxiliar importante 
em caso de suspeita. O afastamento dos dentes pode ser feito também com 
elástico ortodôntico. Esse método é importante, pois o exame radiográfico não 
diferencia uma lesão ativa de uma lesão inativa, e nem define a presença ou 
não de cavidade em áreas radiolúcidas até a metade interna da dentina. A 
presença de placa e gengivite pode ser um indicador de atividade de doença 
numa superfície, a qual deve ser investigada;

• SUPERFÍCIES OCLUSAIS: é a superfície mais susceptível à cárie. Atualmente a 
sondagem não é considerada um método de diagnóstico confiável, além de ser 
passível de causar danos à integridade do esmalte. O uso cauteloso da sonda 
pode ser feito para a remoção da placa. A radiografia pode ser utilizada como 
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método auxiliar para diagnosticar lesões “ocultas”, onde o esmalte se apresenta 
intacto e a dentina bastante comprometida.

O tipo de lesão:

 Lesão inicial: manifesta-se clinicamente com uma coloração esbranquiçada e 
sem cavitação. A lesão inicial radicular apresenta-se como uma área de coloração 
amarelada, levemente amolecida e bem delimitada.

o Diagnóstico diferencial de fluorose: a lesão de cárie localiza-se geralmente em 
zonas onde há acúmulo de placa, enquanto a fluorose é observada em toda a 
superfície dentária, e distribuída de forma simétrica na dentição. 

o Na radiografia aparece como uma área radiolúcida no esmalte ou envolvendo 
até 1/3 externo da dentina em superfícies interproximais. 

o O uso de sonda exploradora no diagnóstico das lesões iniciais tem sido 
questionado, pela possibilidade da mesma provocar cavitação.

 Lesão com cavidade: lesões em que a cavidade é detectada no exame visual.

A influência dos fatores determinantes e de proteção no processo da 
doença:

 A cárie deve ser considerada como uma doença resultante de um desequilíbrio 
entre os fatores determinantes e de proteção.

 Como esse processo varia de forma individual, deve ser avaliado o peso de cada 
fator determinante ou de proteção na instalação da doença. Esse diagnóstico é 
fundamental para o encaminhamento do plano de tratamento.

 A presença dos seguintes fatores determinantes ou de proteção deve ser 
avaliada:

• CONTROLE DE PLACA E USO DE DENTIFRÍCIO FLUORETADO: o CD deve 
verificar as condições de controle de placa, através do índice de placa visível, 
e do uso do dentifrício fluoretado, incluindo a freqüência de escovação e os 
horários em que é realizada;

• HÁBITOS ALIMENTARES: as informações sobre os hábitos alimentares são 
essenciais para a avaliação individual, e servem de base para o plano de 
tratamento e orientação sobre a dieta. Pode-se utilizar vários instrumentos, entre 
eles:

 Recordatório das últimas 24 horas: anota-se tudo que foi consumido (líquido 
e sólido) no dia anterior. Todos os itens devem ser anotados, assim como 
quando foi ingerido e em que quantidade (medidas caseiras como colher, 
xícara, etc devem ser utilizadas). Geralmente devem ser escolhidos os dias 
da semana para a entrevista e ela pode ser feita várias vezes. Com esse 
instrumento é possível se investigar todos os fatores da dieta que podem estar 
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influenciando na atividade de cárie do usuário, tais como cariogenicidade dos 
alimentos (tipo de carboidrato e forma física), horário de consumo (entre as 
refeições, após as refeições, antes de dormir, durante o sono) e a freqüência 
de ingestão;

• PRESENÇA DE XEROSTOMIA: usuários que apresentam xerostomia geralmente 
têm alta atividade cariogênica. Em caso de suspeita, pode ser feita a avaliação 
do fluxo salivar:

 Medição do fluxo salivar: pede-se ao usuário que mastigue uma goma de mascar 
sem açúcar, um pedaço de dique de borracha, ou um pedaço de parafina por 1 
minuto. Essa saliva é desprezada e coleta-se a saliva obtida por mais 5 minutos 
de mastigação. Considera-se baixo um valor menor que 0,7 ml/minuto.

Tratamento

 O tratamento da doença cárie ativa tem como objetivo restabelecer o equilíbrio 
entre os processos de desmineralização e remineralização das estruturas dentárias, 
paralisar a progressão das lesões, e promover a restauração do dente quando 
necessário.

O tratamento deve ser individualizado e compreende:

I. Controle da atividade de doença: controle do desequilíbrio diagnosticado, 
a partir de uma ação inibidora sobre os fatores determinantes ou estimuladoras 
do uso de fatores de proteção. A utilização de medidas eficazes de controle faz 
com que se re-estabeleça o equilíbrio entre o processo de desmineralização e 
remineralização do tecido dentário, o que impede a progressão da doença ativa. 
Como a cárie é uma doença multifatorial, as estratégias de controle refletirão esse 
processo.

As principais medidas são:

 ELIMINAÇÃO DE SÍTIOS DE RETENÇÃO DE MICROORGANISMOS: remoção 
de todos os fatores que possam estar facilitando a retenção da placa, o que significa, 
principalmente:  

• A atuação sobre cavidades onde o tratamento restaurador é necessário  e onde 
não haja comprometimento pulpar, com escavação da lesão (remoção do 
tecido cariado amolecido e desorganizado, interrompida no momento em que a 
dentina apresenta-se mais endurecida, saindo em lascas ou escamas. Em casos 
de dentes onde a quantidade de dentina desorganizada é muito grande e existe 
risco de exposição pulpar durante a retirada da mesma, a escavação pode ser 
interrompida antes, de modo a se tentar uma formação de dentina terciária 
reacional no local. Pode ser usado o instrumento rotatório para remoção de 
esmalte sem sustentação ou de esmalte necessário de ser removido de forma a 
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se possibilitar o acesso à cavidade) e restauração provisória (com cimento de 
ionômero de vidro ou cimento de óxido de zinco e eugenol modificado). 

 O ideal é que essa eliminação seja feita no menor número possível de sessões. 
Estudos têm sugerido que a remoção da biomassa microbiana cariogênica 
juntamente com a dentina amolecida presentes na porção mais superficial 
da lesão, somada a um selamento eficiente da cavidade, são suficientes para 
promoverem a paralisação do processo de desmineralização e propiciar a 
remineralização da dentina. As vantagens da escavação são principalmente:

 Abordagem favoravelmente biológica, mantendo ao máximo a preservação 
de tecido dentinário sadio e preservando a integridade dentária;

 Viabiliza a formação de dentina terciária reacional, o que é importante em 
dentes com cavidades muito profundas com risco de exposição;

 Contribui para a diminuição da demanda por terapias pulpares e extrações.
Em caso de populações com grande demanda acumulada, essa eliminação de sítios 

de retenção pode ser realizada juntamente com medidas preventivas e educativas para 
maior alcance no controle da doença na população com cárie ativa. 

A uso da escavação deve ser acompanhado do estabelecimento de um protocolo, 
visto que um diagnóstico correto e a aplicação da técnica apropriada nos processos de 
remoção parcial de tecido cariado e selamento são essenciais para o êxito da intervenção.

• A realização de extrações indicadas.

• A atuação sobre restaurações deficientes, com retirada de retenções, degraus e 
rugosidades, ou outras medidas. 

 CONTROLE DE PLACA: 

• Remoção profissional de placa: deve ser feita uma limpeza profissional, realizada 
com taça de borracha, escova de Robson, fio dental e dentifrício fluoretado, de 
modo a se garantir um estágio inicial de controle de placa.

• Incentivo à higiene bucal: deve ser a medida mais enfatizada para qualquer 
usuário como forma de se estabelecer o autocuidado no controle de placa. 
Os usuários com atividade de doença devem ainda utilizar o fio dental, como 
forma de controlar também as lesões proximais e podem ser encaminhados 
ao grupo operativo de saúde bucal para revelação de placa e escovação 
supervisionada, por quantas sessões forem necessárias para o estabelecimento 
desse controle. Usuários com atividade de cárie devem investir no uso do 
dentifrício fluoretado. 

 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR: Quanto maior a atividade cariogênica do 
usuário, mais intensivo deve ser o tratamento com flúor.

Podem ser preconizadas:

• Aplicação tópica profissional com freqüência a ser definida pelo CD após 
avaliação do caso. 
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• Auto-aplicação tópica em casos de alta atividade de cárie. Bochechos diários 
com solução a 0,05% podem ser indicados a partir de 6-7 anos de idade. O 
frasco de flúor deve ser sempre armazenado fora do alcance de crianças e o 
bochecho deve ser feito sob supervisão de adulto orientado em relação aos 
cuidados a serem tomados para se evitar ingestão de flúor. Antes de fazer a 
indicação o CD deve sempre levar em conta o risco de ingestão acidental e 
até mesmo utilizar o grupo operativo da unidade de saúde para realizar esse 
bochecho em caso de considerar alto o risco da realização do bochecho em 
casa. 

 ACONSELHAMENTO DIETÉTICO:

• A partir da análise conjunta do recordatório 24 horas por CD e usuário,  sempre 
se considerando o “açúcar oculto”, e se detectado o potencial cariogênico da 
dieta, um consenso deve ser buscado no sentido de estabelecer-se uma dieta 
mais saudável e possível de ser realizada. De forma geral, a grande freqüência 
de ingestão de carboidratos, principalmente de açúcar, e o consumo em horários 
de menor fluxo salivar, como antes de dormir ou durante o sono podem ser 
fatores de risco para a cárie. Esse risco se potencializa quando não é realizada a 
escovação com dentifrício fluoretado.

• Sempre deve ser levado em consideração o contexto afetivo em que se 
apresentam situações de ingestão de doces ou adição de açúcar em alimentos. 
O açúcar é fundamentalmente relacionado a demonstração de afeto, à sensação 
de prazer e como compensação pelo fato de não se ter tempo para os filhos. 
Esse fator emocional não deve ser negligenciado na discussão de mudança de 
dieta, assim como estado emocional, condições sócio-econômicas, educação, 
costumes familiares, cultura, entre outros, de forma a se buscar os melhores 
encaminhamentos dentro da realidade de cada usuário. 

 ESTÍMULO AO FLUXO SALIVAR:

• Em caso de ser detectada a diminuição do fluxo salivar deve-se avaliar se a 
mesma pode estar sendo causada por uso de medicamento e o médico contatado 
para averiguação de possibilidade de substituição.

• Tratamento com radioterapia também é um fator de diminuição do fluxo 
salivar.

• O uso de estimuladores de secreção salivar é indicado em casos de xerostomia, 
o que pode ser feito através do uso de goma de mascar sem açúcar de 03 a 
05 vezes ao dia, dependendo do usuário. A mastigação de alimentos fibrosos 
também age como estimulante salivar.

A abordagem de controle de atividade de doença faz com que possamos ter uma 
abordagem conservadora onde não há necessidade de intervenção nas cavidades, utilizando 
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um tratamento não invasivo (medidas educativas para controle de placa, aconselhamento 
dietético e uso de flúor), e até mesmo em cavidades com necessidade de intervenção, 
através da remoção conservadora de tecido dentário.

II. Uso de selamento oclusal

 Não deve ser utilizado como medida de rotina.

 O seu emprego deve ser através de indicação individual, como por exemplo:

• Lesões definidas ou questionáveis de cárie e confinadas ao esmalte nas 
fóssulas ou fissuras de superfícies oclusais em usuários que não respondam a 
um tratamento baseado no controle da atividade de doença, onde não haja 
inativação das lesões ou aconteça a evolução das mesmas. 

 Os dentes selados necessitam ser avaliados periodicamente.

III. Restauração

 A restauração é vista principalmente como uma estratégia de tratamento local 
para facilitar o controle de placa e restaurar a estética e a função. 

 A decisão de restaurar ou não uma cavidade não é simples, e vários fatores devem 
ser levados em consideração.

 O bom senso profissional será essencial nesse momento, baseado nas evidências 
científicas disponíveis que conferem uma visão mais conservadora e menos 
intervencionista sobre as decisões de restauração.

 EM LESÕES INICIAIS ATIVAS SEM CAVIDADE: essa lesão representa uma 
manifestação clínica da doença cárie.

• Deve ser feito o controle da doença e o acompanhamento clínico e/ou radiográfico 
para monitorar a paralisação ou o desenvolvimento da lesão.

• Em caso de desenvolvimento da lesão, deve ser analisado o fator de risco 
relacionado ao usuário para se decidir sobre a restauração. 

 EM LESÕES COM CAVIDADE: 

• Em lesões iniciais de cárie, a possibilidade de inativação dessas lesões, tanto 
em esmalte como em dentina, faz com que a presença de cavidade não seja 
considerada de forma isolada como um critério para o tratamento restaurador. 
O tratamento é sempre realizado através do controle da atividade da doença, e a 
decisão sobre a restauração dependerá do risco, da possibilidade de controle de 
placa, da localização da lesão, da estética, da oclusão, da função, da sensibilidade 
dentária, da necessidade de restaurar o contato, entre outros. 

• Em lesões cariosas profundas, deverão sempre ser tentados procedimentos mais 
conservadores (escavação para remoção parcial de tecido cariado, capeamentos 
indireto ou direto, pulpotomia em caso de comprometimento pulpar sem necrose 
ou indicação para endodontia em caso de necro) evitando-se ao máximo as 
extrações.
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• Os preparos cavitários devem ser os mais conservadores possíveis, 
preferencialmente determinados pela localização e extensão do processo carioso, 
tentando preservar o máximo de estrutura dentária.

• Em caso de cavidades onde foi feita a escavação da lesão como parte do 
processo de controle da atividade de cárie, as possíveis possibilidades são:

 Abertura da cavidade após algum tempo para escavação adicional se 
necessário e restauração com material definitivo;

 Técnica do Tratamento Restaurador Atraumático (ART)

Tratamento Restaurador Atraumático (ART)

Implica exatamente na escavação da lesão cavitada de dentina como descrito 
anteriormente e selamento com cimentos ionoméricos, seguida das outras etapas do 
controle da doença. Essa técnica é considerada definitiva, ou seja, não é feita a abertura 
da cavidade novamente. 

Indicações:

 A OMS preconiza esta técnica desde 1994 para utilização em populações que 
não têm como acessar a assistência odontológica tradicional (inexistência do 
consultório odontológico, impossibilidade de locomoção, hospitalização, internação 
em instituições). Essa é considerada a técnica original do ART, e tem a grande 
vantagem de poder ser aplicada em atendimentos extraclínica, uma vez que não 
utiliza equipamentos. 

 No ambiente da clínica, é uma técnica importante também no atendimento aos 
PNE, incluindo os usuários que apresentam medo ou ansiedade em relação ao 
tratamento convencional e não conseguem superá-lo de outra forma, e em dentes 
decíduos vitais com cavidades abertas sem dor espontânea e sem exposição pulpar. 
Sempre deve ser feito o monitoramento desses usuários.

 Atualmente têm sido apresentados estudos promissores em relação ao seu uso 
em dentes permanentes vitais com cavidades abertas sem dor espontânea e sem 
exposição pulpar, mas nesses casos é muito importante que haja uma capacitação 
do município para utilizá-lo, de forma a estabelecer um protocolo para diagnóstico, 
uso da técnica, indicações, contra-indicações e rotinas de monitoramento. Nesses 
casos os estudos apontam para o uso do ART modificado, a ser realizado com 
os recursos clínicos disponíveis no ambiente da clínica, com uso de instrumento 
rotatório para remoção de esmalte, e até mesmo restauração modificada com 
materiais mais resistentes ou com resultado estético mais favorável.

Alta

 O usuário deve obter a alta do tratamento quando não for mais detectada atividade 
de doença.
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Manutenção

 A freqüência de retorno para nova avaliação de risco ou ações educativas/
preventivas deve ser definida pela presença dos fatores de risco. 

Reabilitação

 Confecção de próteses para resgate da função mastigatória e da estética perdidas 
como conseqüência das extrações dentárias.

A DOENÇA PERIODONTAL

 A doença periodontal deve ser vista como um processo de desequilíbrio entre 
as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do 
dente. Quando esse processo está em estágio de equilíbrio, temos um periodonto 
clinicamente saudável.

 No tratamento da doença periodontal, é importante uma abordagem integral, 
envolvendo as ações de promoção à saúde e prevenção e de tratamento clínico/
cirúrgico.

 Isso significa abordar as causas da doença, e não apenas as suas conseqüências, 
de forma a promover um impacto no processo saúde/doença.

 Duas formas clássicas são descritas como manifestações do processo saúde/doença 
periodontal:

• Gengivite

• Periodontite

 Essas duas patologias podem apresentar características distintas em função de 
fatores de agressão representados pelos microorganismos, e/ou fatores de defesa, 
representados pela resposta do hospedeiro. 

Gengivite

 É uma manifestação inflamatória da gengiva marginal desencadeada pelo acúmulo 
de placa bacteriana supragengival e rompimento do equilíbrio agressão/defesa.

 É a doença bucal de maior prevalência, sendo encontrada em todas as idades, 
desde que haja acúmulo de placa sobre os dentes por um certo período de 
tempo.

 A gengivite se constitui em um  processo inflamatório que deve ser prevenido e 
tratado, e seus sinais geralmente contribuem para uma perda estética, constituindo 
um fator social negativo.
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 Apesar de nem todo caso de gengivite evoluir para periodontite, a gengivite é o 
estágio inicial nessa evolução.

Diagnóstico

 Está ligado a diagnosticar a presença da doença e dos fatores causais e 

modificadores.

 Avaliação do Índice de Placa Visível (IPV) que dará informações sobre o controle 

de placa realizado pelo usuário, de forma a se planejar as ações educativas.

 Determinação da atividade da doença pelo Índice de Sangramento Gengival 

(ISG). O sangramento espontâneo ou à sondagem e a secreção do fluido gengival 

representam sinais clínicos de gengivite.

 Determinação das áreas com necessidade de tratamento.

 Avaliação das condições sistêmicas ou tabagismo, através da anamnese, de forma 

a detectar condições que possam estar influenciando no estado periodontal.

Tratamento

Irá consistir basicamente de ações ligadas ao CONTROLE DA DOENÇA:

 REMOÇÃO OU TRATAMENTO DE FATORES RETENTIVOS DE PLACA: como 

obturações ou próteses mal-adaptadas, lesões cavitadas, restos radiculares, 

hiperplasias gengivais, extensas, etc., de modo a facilitar o controle de placa 

pelo usuário. No caso das hiperplasias gengivais deve-se sempre tentar tratar 

inicialmente com controle de placa, antes da indicação de cirurgia.

 RASPAGEM E POLIMENTO SUPRAGENGIVAL PROFISSIONAL PARA 

REMOÇÃO DE PLACA SUPRAGENGIVAL E CÁLCULO 

 AÇÕES EDUCATIVAS PARA CONTROLE DE PLACA: como a gengivite está 

associada aos padrões de higiene, são essenciais as ações educativas periódicas 

para se avançar no estabelecimento de medidas rotineiras adequadas de controle 

de placa por parte do usuário. Isso poderá ser feito no nível de grupo operativo de 

saúde bucal ou, se necessário, com ações individuais. Deverá ser feita a revelação 

de placa e a escovação supervisionada.

 UTILIZAÇÃO DE CONTROLE QUÍMICO DA PLACA: quando o controle mecânico 

não obtém o controle da doença, poderão ser usados AGENTES QUÍMICOS que 

têm a capacidade de substituir meios mecânicos no controle da placa, como em 

casos de usuários idosos ou pacientes especiais sem capacidade motora.

 Por utilizar anti-sépticos muito fortes, que causam efeitos colaterais reversíveis, 
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a indicação do uso do controle químico da placa deve ser o mais minimizada 

possível. O ideal é o uso de anti-sépticos sem álcool.

 EM CASO DE A GENGIVITE ESTAR RELACIONADA COM FATORES 

SISTÊMICOS OU MEDICAMENTOSOS, deve ser avaliada a possibilidade de 

intervenção sobre esses fatores.

O tratamento pode se estender por várias sessões, individuais ou no grupo operativo, 
de preferência semanais, cujo número irá depender do controle da doença.

O progresso do tratamento deve ser avaliado através dos Índices IPV e ISG.

Referência

 Devem ser referenciados para cirurgia os casos de hiperplasia gengival extensa, 
em que o controle de placa não é suficiente para o controle da gengivite.

Alta

 Usuário com ausência de sangramento gengival aliada com uma quantidade 
mínima de placa, compatível com o seu estado de saúde periodontal. 

Manutenção

 Freqüência de retorno para avaliação varia de acordo com o risco individual

Periodontites

 As condições inflamatórias presentes na gengivite favorecem o surgimento da 
placa bacteriana subgengival, mais virulenta que a supragengival, e que causa a 
inflamação dos tecidos de suporte.

 A periodontite é, portanto, a inflamação dos tecidos de sustentação e proteção dos 
dentes, acompanhada de perda de inserção de tecido conjuntivo, conseqüente da 
agressão promovida pela placa bacteriana subgengival. 

Tipos de Periodontites

 PERIODONTITE DE EVOLUÇÃO LENTA (geralmente diagnosticada após os 30 
anos): a perda de inserção é lenta e está associada aos padrões de higiene bucal. 
É a mais prevalente

 PERIODONTITE DE DESTRUIÇÃO RÁPIDA: apesar de terem sido descritos 
casos em adultos, esse tipo de periodontite é denominada Periodontite Juvenil 
e diagnosticada principalmente na dentição decídua ou na permanente jovem: 
perda de inserção localizada em grupos dentários como molares e incisivos 
ou generalizada com evolução extremamente rápida. Em geral, a destruição 
presente não é compatível com os níveis de higiene bucal ou de inflamação da 
margem gengival. Na maioria dos casos, está relacionada com fatores sistêmicos, 
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principalmente deficiência imunológica. Estudos brasileiros que avaliaram a saúde 
bucal de crianças e adolescentes demonstraram que a prevalência de periodontite 
juvenil é baixa, variando entre 0,3% e 2,6%.

Periodontite de Evolução Lenta

Diagnóstico

Está ligado ao diagnóstico da presença da doença ativa e dos fatores causais e 
modificadores:

a) Determinação da atividade da doença: definida pela perda de inserção aliada a 
sinais inflamatórios. 

 Verificar:

• MEDIDA DE PROFUNDIDADE DE SONDAGEM: para verificação da perda de 
inserção e nível de complexidade do tratamento. 

• VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE SANGRAMENTO OU EXSUDATO no 
fundo da bolsa, que indicariam a presença de atividade de doença.

• MEDIDA DO NÍVEL DE INSERÇÃO CLÍNICA: deve ser realizada nos usuários 
com perda de inserção nos mesmos pontos que a profundidade de sondagem. 
É a distância entre a porção mais apical sondável e um ponto fixo (geralmente 
a junção amelocementária). Esse parâmetro será muito importante para o 
monitoramento longitudinal de evolução ou involução da doença.

b) Avaliação do controle de placa

 O Índice de Placa Visível fornece informações sobre o controle de placa realizado 
pelo usuário, de forma a se planejarem as ações educativas.

c) Avaliação das condições sistêmicas, tabagismo ou uso de medicamentos

 Feita através da anamnese de forma a detectar condições que possam estar 
influenciando o estado periodontal como fatores modificadores.

Tratamento

 A manutenção da saúde periodontal e o sucesso do tratamento dependem 
fundamentalmente da capacidade de controle de placa pelo binômio indivíduo/
profissional.

 O tratamento irá consistir basicamente de ações ligadas ao controle da doença.

 De maneira geral, o tratamento poderia ser conduzido da seguinte forma:

Fase I:

 Tratamento da gengivite, comum a todos os usuários com a doença, como descrito 
anteriormente.
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Fase II:

 Tratamento da periodontite, através do controle da placa subgengival.  

 Enquanto o controle da placa supragengival pode ser feito pelo usuário, o controle 
da placa subgengival é responsabilidade do CD, uma vez que o usuário não 
consegue atingi-la com a escovação.

 Esse controle é feito através da raspagem e alisamento subgengival, que é sempre 
a primeira opção de terapia.

 É importante se atingir o fundo da bolsa com a raspagem para que ocorra o 
sucesso da mesma, e o uso de anestesia é necessário.

 Em caso de a periodontite estar relacionada a fatores sistêmicos ou hábitos nocivos, 
deve ser avaliada a possibilidade de intervenção sobre esses fatores. 

 Em caso de fumantes, deve sempre ser feita a abordagem da importância da 
redução do fumo para a manutenção da saúde periodontal.

Monitoramento da terapia periodontal

 O tratamento pode se estender por várias sessões, individuais ou no grupo operativo, 
de preferência semanais, cujo número irá depender do controle da doença.

 O progresso do tratamento deve ser avaliado através de:

• IPV: avalia o controle de placa por parte do usuário;

• ISG: avalia a atividade de doença;

• MEDIDA DE PROFUNDIDADE DE SONDAGEM E MEDIDA DO NÍVEL DE 
INSERÇÃO CLÍNICA: em função do tecido conjuntivo estar envolvido no 
processo de regeneração, sendo a cicatrização um processo lento e gradual que 
ocorre até 6 meses após a intervenção, a avaliação inicial deve esperar pelo 
menos 60 dias. O monitoramento do controle de placa pode ser feito antes.

Os seguintes resultados são possíveis:

 Redução da profundidade de sondagem e ausência de sinais inflamatórios sub 
gengivais: resultado ideal, principalmente se houver o ganho clínico de inserção. 
Usuário pode receber alta.

 Redução da profundidade de sondagem e presença de sangramento ou exsudato 
subgengival: resultado positivo, que demonstra melhora. Aguarda-se e faz-se o 
monitoramento do nível de inserção.

 Permanência da mesma profundidade de sondagem e ausência de sinais 
inflamatórios: demonstra que o processo estabilizou, porém deve se monitorar 
com freqüência a perda de inserção.
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 Permanência da mesma profundidade de sondagem e presença de sinais 
inflamatórios: não houve melhora, e, na maioria das vezes, justifica-se nova 
intervenção. O monitoramento do nível de inserção é essencial nesses casos.

 Aumento da profundidade de sondagem: novo tratamento, cirúrgico ou não, pode 
ser realizado, e o uso de medidas químicas considerado.

 Em todos os casos, observar sempre se o aumento ou a diminuição da profundidade 
de sondagem aconteceu por hiperplasia ou por retração gengival, através do 
acompanhamento do nível de inserção.

Referência

 Em caso de periodontite de evolução lenta, devem ser referenciados para cirurgia 
os casos de bolsas periodontais em que houve insucesso na raspagem subgengival, 
o que pode acontecer em bolsas com mais de 6 mm.

Alta

 Deve ser dada ao usuário com ausência de sinais de atividade de doença e com 
controle de placa adequado.

Manutenção periódica preventiva

 É muito importante a manutenção preventiva dos usuários com periodontite. A 
freqüência da consulta de manutenção deve ser determinada individualmente, de 
acordo com as diferentes variáveis relacionadas ao processo saúde/doença.

 Deve-se levar em consideração a severidade da doença, a motivação, o grau de 
controle de placa, fatores de risco modificadores, entre outros.

 Em geral, existem boas evidências para se recomendar retorno com intervalos 
iniciais de 3-4 meses em usuários que tiveram periodontite, tendo-se sempre o 
cuidado de não realizar procedimentos invasivos desnecessariamente.

 Na rotina de manutenção, é importante que sejam avaliados os aspectos relacionados 
às placas supragengival (IPV, ISG) e subgengival (presença de sangramento e 
exsudato e verificação do nível de inserção), que estarão indicando a ocorrência 
ou não de progressão da doença desde a última consulta odontológica.

 A partir dos dados obtidos na avaliação, serão definidos os encaminhamentos.

 Importante: sangramentos e exsudatos gengivais que de imediato não se 
enquadram nas condições clínicas descritas para diagnóstico de gengivite e doença 
periodontal devem ser investigados através de hemogramas ou encaminhamento 
para Estomatologia.
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O CÂNCER BUCAL

Diagnóstico

 O diagnóstico do câncer bucal, bem como de todas as doenças da boca, é 
competência do CD e este deve fazê-lo, ou, quando não for possível, deve referenciar 
o usuário com lesão suspeita para exame complementar e diagnóstico.

 Na definição das lesões suspeitas devem ser considerados alguns tipos de lesões 
que podem ser câncer bucal ou lesões precursoras do câncer bucal. 

Tipos de lesões fundamentais suspeitas

 MÁCULA: lesão plana localizada, apresentando apenas alteração da coloração 
normal da mucosa. Manchas isoladas, acastanhadas, azul-acinzentadas ou negras 
podem tratar-se de melanoma. Diagnóstico diferencial: manchas melânicas em 
indivíduos negros, mácula melanocítica, tatuagem por amálgama e nevo.

 PLACA: elevação da superfície da mucosa com alteração da coloração e que não 
se desprende à raspagem.

 NÓDULO: elevação circunscrita de 3mm a 1cm de diâmetro e apresentando 
conteúdo sólido.

 EROSÃO: descamação superficial do tecido epitelial da mucosa bucal sem 
exposição do tecido conjuntivo.

 ÚLCERA: rompimento do tecido epitelial da mucosa bucal com exposição do tecido 
conjuntivo. Além do câncer, importantes manifestações bucais se caracterizam 
como úlceras crônicas, que tendem a ser assintomáticas (Sífilis, Tuberculose, 
Paracoccidioidomicose, entre outras).

 VEGETANTE: lesão elevada, sólida, exofítica, de superfície rugosa, úmida ou 
seca. Pode apresentar consistência mole ou firme.

 TUMOR: aumento de volume sólido (massa) maior que 1 cm de diâmetro, 
considerando sua profundidade.

Qualquer lesão dos tecidos moles da boca que não apresente regressão espontânea 
ou com cuidados paliativos (remoção de possíveis fatores causais, como dentes 
fraturados, bordas cortantes em próteses, etc.) em no máximo 3 semanas, devem ser 
referenciadas para diagnóstico.
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Denominações específicas das lesões suspeitas

 Algumas dessas lesões fundamentais recebem ainda denominações específicas, 

de acordo com a sua condição de lesão ou condição cancerizável, ou seja, como 

áreas com tecido morfologicamente alterado, nas quais o câncer pode ocorrer 

mais facilmente do que em áreas aparentemente normais. São elas:

 LEUCOPLASIAS: lesão predominantemente branca (podendo ser homogênea 

e não homogênea) que não regride espontaneamente e que não pode ser 

caracterizada como nenhuma outra lesão definida. Geralmente não são removidas 

pela raspagem e são caracterizadas como “placas”, sendo mais freqüentes em 

fumantes. Diagnóstico diferencial: hiperqueratose friccional ou traumática, causada 

por irritantes crônicos da mucosa, como traumatismos.

 LEUCO-ERITROPLASIAS (Leucoplasia mosqueada): lesão vermelha e branca 

cujo potencial de transformação maligna é maior do que o das leucoplasias 

homogêneas. Geralmente são caracterizadas como erosões, máculas ou placas.

 ERITROPLASIAS: manchas de cor vermelho intenso que não podem ser 
caracterizadas clinica ou patologicamente como nenhuma outra lesão definida. 
São persistentes, geralmente indolores e sem sangramento. São mais raras que 
as leucoplasias, porém apresentam alto potencial de cancerização. Em 90% dos 
casos, é diagnosticada como displasia severa ou carcinoma. Geralmente são 
caracterizadas como erosões ou máculas.

 QUEILOSE ACTÍNICA: áreas brancas e vermelhas no lábio inferior, cuja junção 
muco-cutânea torna-se indistinta. O epitélio é atrófico e encontra-se de displasia 
leve a carcinoma invasivo. Elastose solar, causada por raios ultravioleta, é achado 
característico. Geralmente são caracterizadas como erosões, úlceras, máculas ou 
placas, e, em estágios de inflamação intensa, podem ser encontradas crostas.

 LÍQUEN PLANO: placas, com ou sem erosões, e podendo formar estrias. 
Eventualmente sintomático. Existe evidência de aumento de cancerização em 
áreas previamente afetadas por esta lesão.

Tratamento

 O impacto do câncer bucal para o indivíduo, sua família, seu trabalho e sua 
comunidade em geral é muito grande.
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 A condução dos casos não se dá sem penosos custos sociais e pessoais, como 
dor, sofrimento, perda de funções fundamentais, desfiguramento da face, cabeça 
e pescoço, além de toda a dificuldade de uma reabilitação física e psicológica 
satisfatória.

 Os danos na economia pública e privada decorrentes do tratamento, reabilitação, 
absenteísmo e perda de tempo de vida útil leva a um grande prejuízo para a 
sociedade.

 A cirurgia radical de câncer de boca evoluiu bastante, com a incorporação de 
técnicas de reconstrução imediata, permitindo uma melhor recuperação do 
usuário. As deformidades, porém, ainda são grandes, e o prognóstico nos casos 
intermediário, quando não sombrio.

 Tratamento para câncer bucal causa dor e sofrimento, podendo afetar a fala, a 
deglutição, a audição, e o fluxo salivar, entre outros problemas. O tratamento pode 
ser desfigurante, dificultando a interação social e a aceitação por parte do usuário, 
tornando a recuperação lenta.

 O tratamento não se reduz à cirurgia ou radioterapia, mas depende de um complexo 
trabalho inter e multidisciplinar, contando com diversas áreas da odontologia, 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, assistência social e enfermagem, tanto 
para o enfermo, quanto para sua família;

 O usuário deve ser tratado com custo pessoal e social minimizados, buscando-
se sempre a atenção precoce de modo a diminuir as seqüelas ou mutilações e 
possibilitar a reintegração social do indivíduo.

 Deve-se fazer o acompanhamento do usuário com biópsia positiva antes, durante 
e após o tratamento, já que a eliminação de fatores retentivos de placa é primordial 
a qualquer intervenção cirúrgica e, principalmente, radioterápica. 

 A reabilitação protética contribui fortemente para a melhoria geral do quadro de 
saúde do usuário, incluindo os aspectos psicológicos e sua re-inserção social.

 O controle de recidivas bem como o controle dos fatores de risco para o câncer e 
outras doenças fazem parte da gama de cuidados a serem oferecidos pelo serviço 
de saúde bucal numa fase de acompanhamento.

Gestão de caso

 Pelo grande impacto do diagnóstico do câncer bucal e de seu tratamento a nível 
pessoal e familiar, é muito importante a existência de um GESTOR DE CASO para 
acompanhamento.



VI. O ATENDIMENTO     
 ESPECIALIZADO
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 A rede de referência em saúde bucal está aquém do ideal.

 A organização gradual de uma rede de atenção especializada em saúde bucal, 

a partir da proposta dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e dos 

Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), requer a elaboração de fluxos 

de encaminhamento, de forma a garantirmos encaminhamentos corretos.

 Um dos princípios da atenção primária é o princípio da coordenação, ou seja, o 

encaminhamento para referências deve ser feito através da atenção primária e 

os profissionais da equipe de saúde devem acompanhar o desenvolvimento do 

atendimento no tratamento especializado e retomar o acompanhamento desse 

usuário na atenção primária após o término desse tratamento.

 Usuários com condições sistêmicas que necessitam de compensação devem fazê-

lo preferencialmente na atenção primária. 

 O encaminhamento dos usuários para a atenção especializada pode ser feito de 

duas formas:

 PARA REFERÊNCIA: o profissional da atenção especializada irá se responsabilizar 

pela realização do procedimento especializado necessário. Deve ser feita através de 

formulário no qual o profissional da US irá explicitar o motivo do encaminhamento 

e outras informações pertinentes.

 PARA INTERCONSULTA: o usuário está sob responsabilidade do CD da atenção 

primária, mas é encaminhado ao profissional da atenção especializada para 

discussão técnica do caso e esclarecimento de dúvidas a respeito de diagnóstico 

ou tratamento. A interconsulta pode ser feita também através do envio de exames 

para análise do profissional da atenção especializada.

 PLANO DE CUIDADO: corresponde à contra-referência da atenção e deve ser 

encaminhado através de formulário. O acompanhamento dos usuários que retornam 

do tratamento especializado é de competência do CD da US, sendo essencial 

que o profissional especializado envie um Plano de Cuidado ao profissional da 

atenção primária, que deve conter,  no mínimo: qual o trabalho realizado; qual o 

prognóstico; com que freqüência o usuário deve ser examinado pelo profissional 

da atenção primária, o que deve ser avaliado nesses exames, e por quanto tempo 

ele deve ser acompanhado, além de outras orientações pertinentes ao caso.

 Para que os processos de referência e contra-referência ocorram de maneira 

a aumentar a resolubilidade do atendimento, é necessária a criação de fluxos 

de encaminhamento, que devem ser elaborados num processo conjunto entre 

as equipes da atenção primária e os centros de referência. Priorizações no 

encaminhamento devem ser decididas com participação dos Conselhos de Saúde. 
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Exemplos de fluxos esquemáticos se encontram descritos a seguir, e, como foi dito, 

devem ser adequados às diferentes realidades a partir de avaliação e detalhamento 

local.

 Importante também se faz a criação de critérios de encaminhamento, de que 

possam ser definidos, com base no princípio da equidade, quais os casos que 

necessitam ser priorizados. 

 Juntamente com os fluxos serão relacionados os procedimentos especializados 

disponíveis no SIA. O Grupo 10 da Tabela SIA/SUS corresponde às Ações 

Especializadas específicas da Odontologia, apesar de encontrarmos ações 

especializadas que podem ser exercidas pelo CD em outros grupos, de forma 

compartilhada com a equipe de saúde.  Todos os procedimentos do Grupo 10 são 

de competência do CD. 

 Os procedimentos do Grupo 10 que estão incluídos nos procedimentos mínimos 

dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) encontram-se relacionados 

a seguir. As outras especialidades, e alguns procedimentos dos Grupos 8 e 12 

também serão relacionados.

6.1 A RADIOLOGIA

Referência

Encaminhar:

 Situações em que haja necessidade de exame radiográfico para diagnóstico, 

tratamento ou acompanhamento

 O encaminhamento deverá ser feito em formulário próprio contendo todas as 

indicações necessárias para o exame radiográfico

Contra-referência

 O laudo radiográfico deverá acompanhar a radiografia sempre que necessário ou 

quando requisitado

Procedimentos especializados em odontoradiologia – subgrupo 1010000-8

1010101-2 RADIOGRAFIA OCLUSAL

1010102-0 RADIOGRAFIA PERIAPICAL, INTERPROXIMAL (BITE-WING)

1010201-9 RADIOGRAFIA DE ARCADA DENTÁRIA

1010202-7 TELERRADIOGRAFIA, COM TRAÇADOS E SEM TRAÇADOS
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FLUXOGRAMA – ODONTORADIOLOGIA

NECESSIDADE DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS PARA 
DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU ACOMPANHAMENTO 

ENCAMINHAMENTO PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA EM 
FORMULÁRIO PADRONIZADO

SERVIÇO DE RADIOLOGIA REALIZA A TOMADA RADIOGRÁFICA E 
DISPONIBILIZA A RADIOGRAFIA COM LAUDO SEMPRE QUE NECESSÁRIO

6.2 A ENDODONTIA

Referência

Encaminhar

 dentes permanentes;

 dentes com sinais e sintomas de alterações irreversíveis da polpa (dor intensa, 
espontânea e contínua, necrose pulpar, exposições pulpares crônicas, entre 
outros). Deve ser sempre muito bem feito o diagnóstico diferencial em relação às 
alterações reversíveis da polpa (hipersensibilidade dentinária e pulpite reversível, 
que regridem com a remoção do estímulo);

 dentes com necessidade de tratamento endodôntico por razões protéticas;

 retratamentos endodônticos: deve ser discutida a priorização dos tratamentos em 
relação aos retratamentos;

 dentes decíduos devem ser encaminhados com cautela, pois o tratamento 
endodôntico pode ser feito na atenção primária.

Não devem ser encaminhados

 dentes para os quais há indicação de pulpotomia, que é um procedimento da 
atenção primária;
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 dentes com fratura vertical, por serem dentes com extração indicada;

 dentes sem valor estético ou funcional (como terceiros molares sem antagonista);

 dentes sem condições para receber isolamento absoluto: verificar primeiramente 
necessidade de encaminhamento prévio para o serviço de periodontia para 
aumento de coroa clínica ou, em último caso, a possibilidade de uso de isolamento 
relativo (principalmente em dentes anteriores);

 dentes sem acesso;

 dentes sem viabilidade de restauração, mesmo com a possibilidade de 
encaminhamento para aumento de coroa clínica;

 dentes com comprometimento periodontal severo, com grande perda óssea, 
mobilidade vertical ou alto grau de mobilidade horizontal.

Procedimentos a serem realizados sempre que possível na US antes do 
encaminhamento

 controle do processo agudo;

 controle da atividade da doença.

Contra-referência

 Deve ser enviado pelo profissional da atenção especializada o PLANO DE 
CUIDADO, para acompanhamento pelo CD da US.

Procedimentos especializados em endodontia – subgrupo 1004000-5

1004102-8 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE UNI-RADICULAR

1004103-6 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO UNI-RADICULAR

1004104-4 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO UNI-RADICULAR

1004105-2 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE UNI-RADICULAR

1004201-6 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BI-RADICULAR

1004202-4 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BI-RADICULAR

1004301-2 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE TRI-RADICULAR

1004302-0 TRATAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR

1004303-9 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE TRI-RADICULAR

1004401-9 TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO MULTI-RADICULAR

1004402-7 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE DECÍDUO MULTI-RADICULAR
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FLUXOGRAMA – ENDODONTIA

A US DEVE FAZER O DIAGNÓSTICO DA INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO DENTRO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS

DÚVIDA QUANTO AO DIAGNÓSTICO?

SIM NÃO

ENCAMINHA PARA 
RADIOLOGIA OU 
INTERCONSULTA

RETORNA PARA A US

TEM INDICAÇÃO DE 
ENDODONTIA?

NÃO

TRATAMENTO NA 
US DE ORIGEM

ENCAMINHA PARA O 
SERVIÇO DE ENDODONTIA

SERVIÇO DE ENDODONTIA:

 REALIZA O TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO 
PREFERENCIALMENTE EM  
1 A 2 SESSÕES

 FAZ O ACOMPANHAMENTO 
PÓS-OPERATÓRIO

ENCAMINHA PARA A US DE 
ORIGEM COM O PLANO DE 

CUIDADO

A US DE ORIGEM FARÁ O 
ACOMPANHAMENTO, COM 

ENCAMINHAMENTO PARA A 
INTERCONSULTA EM CASO 

DE NECESSIDADE

SIM
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6.3 A PERIODONTIA

Referência

Encaminhar

 Dentes com bolsa periodontal em que houve insucesso na raspagem clínica 
subgengival para realização de cirurgia periodontal;

 Dentes com necessidade de cirurgia pré-protética, como aumento de coroa 
clínica;

 Necessidade de enxerto gengival;

 Necessidade de gengivectomia e gengivoplastia, onde exista hiperplasia gengival 
ou crateras interproximais.

Não devem ser encaminhados

 dentes com indicação de extração ou impossibilidade de restauração.

Procedimentos a serem realizados na US sempre que possível antes do 
encaminhamento

 Ações educativas, incluindo revelação de placa e escovação supervisionada.

 Limpeza profissional.

 Remoção de fatores retentivos de placa.

 RAP supragengival.

 Sempre que possível, o tratamento das condições agudas deve ser feito na US.

Contra-referência

 Deve ser enviado pelo profissional da atenção especializada o PLANO DE 
CUIDADO.

Procedimentos especializados em periodontia – subgrupo 1002000-4

1002101-9 CIRURGIA PERIODONTAL POR HEMIARCADA

1002102-7 ENXERTO GENGIVAL

1002103-5 GENGIVECTOMIA

1002105-1 GENGIVOPLASTIA POR HEMIARCADA

1002106-0 RASPAGEM CORONO-RADICULAR POR HEMIARCADA

1002107-8 TRATAMENTO PERIODONTAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1002108-6 CURETAGEM SUBGENGIVAL POR INDIVÍDUO
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FLUXOGRAMA – PERIODONTIA

A US DEVE ENCAMINHAR PARA O SERVIÇO DE PERIODONTIA DE ACORDO 
COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS, ESCLARECENDO DÚVIDAS DE 

DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DE RX OU INTERCONSULTA

SERVIÇO DE PERIODONTIA:

 REALIZA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PREFERENCIALMENTE EM 1 
SESSÃO

 FAZ O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO FINAL DA CIRURGIA

A US DE ORIGEM FARÁ O ACOMPANHAMENTO, COM ENCAMINHAMENTO 
PARA A INTERCONSULTA EM CASO DE NECESSIDADE

6.4 A PRÓTESE REMOVÍVEL PARCIAL OU TOTAL

Referência

Encaminhar

 Usuários com necessidade de prótese total ou parcial.

 Deve ser feito o diagnóstico correto da necessidade de prótese parcial ou total, 
sempre priorizando o tratamento conservador e não o mutilador.

 Em caso de necessidade de priorização, é importante considerar critérios 
relacionados com comprometimento estético e/ou funcional.

Avaliar

 Usuários com problemas motores, debilidade mental, histeria, indiferença, 
entre outros, devem ter o seu comportamento avaliado para o uso de prótese 
removível.

Os usuários com prótese removível devem ser orientados a

 retirá-las pelo metal.

 escová-la cuidadosamente todos os dias com água e sabão.

 escovar sobre recipiente macio, para evitar quebra em caso de queda.

 fazer o auto-exame periódico da boca e procurar o CD a qualquer sinal de 
incômodo ou na presença de lesão de tecidos moles.

 fazer acompanhamento no mínimo anualmente para verificação do ajuste da 
prótese e da integridade da mucosa.
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Procedimentos especializados em prótese parcial ou total – fazem parte 
do subgrupo 1008000-7

Os procedimentos a seguir dizem respeito à confecção laboratorial da prótese, visto 
que a sua moldagem e adaptação são procedimentos da atenção primária. Com isto, os 
procedimentos abaixo podem ser realizados pelo CD e pelo Técnico de Prótese Dentária 
(Código 48)

1008213-1 PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR

1008214-0 PRÓTESE TOTAL MAXILAR

1008300-6 PRÓTESES INTRA-ORAIS CROMO COBALTO

1008303-0 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR

1008304-9 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR

FLUXOGRAMA – PRÓTESE REMOVÍVEL PARCIAL OU TOTAL

A US DIAGNOSTICA A NECESSIDADE DE PRÓTESE REMOVÍVEL 
DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS

MOLDAGEM E CONFECÇÃO DO MODELO EM GESSO

ENVIO DO MODELO DE GESSO PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE

RETORNO DE PROVAS DO LABORATÓRIO E AJUSTE PELO CD DA US 
PREFERENCIALMENTE EM, NO MÁXIMO, 3 A 4 SESSÕES

RETORNO DA PRÓTESE FINALIZADA PARA COLOCAÇÃO PELO CD DA US

RETORNO DO USUÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTE, 
EM ATÉ 48 HORAS, POR AGENDAMENTO (PODERÁ RETORNAR ANTES POR 

DEMANDA ESPONTÂNEA)

RETORNO DO USUÁRIO PARA CONTROLE EM 60 DIAS

MANUTENÇÃO ANUAL
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6.5 OUTROS PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE (COM  
 EXCEÇÃO DAS PRÓTESES PARCIAL E TOTAL)

Referência

Encaminhar

 Dentes com necessidade de tratamento relacionada com os procedimentos 
especializados de prótese descritos a seguir.

Procedimentos a serem realizados na US sempre que possível antes do 
encaminhamento

 O ideal é que o usuário seja referenciado para a atenção especializada com o 
tratamento concluído na atenção primária.

Contra-referência

 O usuário deverá retornar à US juntamente com o Plano de Cuidado

Outros procedimentos especializados de prótese –  
subgrupo 1008000-7

1008101-1 COROA PROVISÓRIA

1008102-0 MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE PRÓTESES BUCO-MAXILO-FACIAIS

1008103-8 RECOLOCAÇÃO DE INCRUSTAÇÃO OU COROA

1008104-6 REEMBASAMENTO DE PRÓTESE

1008105-4 REMOÇÃO DE PRÓTESE FIXA

1008106-2 RETIRADA E TROCA DE APARELHO GESSADO OU SIMILAR

1008201-8 APARELHO PARA BLOQUEIO MAXILO-MANDIBULAR

1008202-6 AUTOMOBILIZADORES

1008203-4 COROAS DE POLICARBOXILATO (DENTE DECÍDUO)

1008204-2 COROAS PROTÉTICAS

1008205-0 GOTEIRAS DENTAIS

1008206-9 GUIA SAGITAL

1008207-7 PLACAS DE CONTENÇÃO

1008208-5 PLACAS OCLUSAIS

1008209-3 PRÓTESE PARCIAL TEMPORÁRIA

1008212-3 PRÓTESES PARA GRANDES PERDAS MAXILARES

1008301-4 PRÓTESE COMPLEMENTAR DAS RADIOTERAPIAS

1008401-0 COROA DE AÇO

1008402-9 COROAS COM ENCAIXE

1008403-7 COROAS DENTÁRIAS ISOLADAS
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1008404-5 INCRUSTAÇÃO METÁLICA FUNDIDA

1008405-3 NÚCLEOS METÁLICOS PARA RECONSTRUÇÃO PARCIAL COROA DENTÁRIA

1008406-1 PRÓTESE PARCIAL FIXA – POR ELEMENTO

1008407-0 PRÓTESE ADESIVA METALOCERÂMICA POR ELEMENTO

1008408-8 PRÓTESE ADESIVA METALOPLÁSTICA POR ELEMENTO

subgrupo 1009000-2

1009101-7 PRÓTESE AURICULAR

1009102-5 PRÓTESE NASAL

1009103-3 PRÓTESE ÓCULO PALPEBRAL

1009104-1 PRÓTESE EXTENSA OU COMBINADA

1009105-0 PRÓTESE LABIAL

1009106-8 PRÓTESES ZIGOMÁTICAS

1009201-3 PRÓTESE INFRA-ORBITÁRIA

1009202-1 PRÓTESE MANDIBULAR

A US DIAGNOSTICA A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE 

REALIZAÇÃO DOS PASSOS NECESSÁRIOS PARA CADA PROCEDIMENTO

ENVIO DE MOLDAGEM, MODELO DE GESSO, ETC, 
PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESE

RETORNO DE PROVAS E/OU DA PRÓTESE DO 
LABORATÓRIO E AJUSTE PELO CD DA US 

RETORNO DO USUÁRIO A CURTO PRAZO PARA 
VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTE 

FLUXOGRAMA – OUTROS PROCEDIMENTOS DE PRÓTESE
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6.6 A CIRURGIA

Referência

Encaminhar

 Situações em que haja necessidade de intervenção cirúrgica especializada eletiva 
que exijam os procedimentos descritos abaixo.

 Muitos procedimentos podem exigir internação hospitalar para sua realização, o 
que deverá ser avaliado pelo profissional do CEO.

Contra-referência

 Deve ser enviado pelo profissional da atenção especializada o PLANO DE 
CUIDADO.

Procedimentos especializados em cirurgia – subgrupo 1005000-0

1005101-5 APICETOMIA COM OU SEM OBTURAÇÃO RETRÓGRADA

1005102-3 APROFUNDAMENTO DE VESTÍBULO POR HEMIARCADA

1005103-1 ALVEOLOTOMIA POR ARCADA

1005104-0 CIRURGIA COM FINALIDADE ORTODÔNTICA

1005105-8 CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES

1005106-6 CORREÇÃO DE HIPERTROFIA DE REBORDO ALVEOLAR

1005107-4 CORREÇÃO DE TUBEROSIDADE

1005108-2 CURETAGEM PERIAPICAL

1005109-0 ENXERTO ÓSSEO

1005110-4 EXCISÃO DE CÁLCULO DE GLÂNDULA SALIVAR

1005111-2 EXCISÃO DE FENÔMENOS DE RETENÇÃO SALIVAR

1005112-0 EXCISÃO DE GLÂNDULA SUBMAXILAR 

1005114-7 EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR HEMI-ARCO

1005116-3 MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS

1005117-1 MARSUPIALIZAÇÃO DE LESÕES

1005118-0 RECONSTRUÇÃO DE SULCO GENGIVO-LABIAL

1005119-8 RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO

1005120-1 REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO DA ATM

1005121-0 REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL POR ELEMENTO

1005122-8 REMOÇÃO DE CISTO

1005123-6 REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO DA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL

1005124-4 REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO OU IMPACTADO)

1005125-2 REMOÇÃO DE TORUS E EXOSTOSES

1005126-0 REMOÇÃO DE FOCO RESIDUAL
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NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA ESPECIALIZADA 
ELETIVA OU DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

ENCAMINHAMENTO PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA 
OU DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

SERVIÇO DE CIRURGIA OU DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
PROVIDENCIA O TRATAMENTO CIRÚRGICO E O 
ACOMPANHAMENTO ATÉ A ALTA DO USUÁRIO

ENCAMINHAMENTO PARA A US QUE FARÁ O 
ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO

1005127-9 RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE  
        (FIOS, PINOS, ARCOS E PLACAS APLICADOS AOS OSSOS DA FACE)

1005128-7 SELAMENTO DE FÍSTULA CUTÂNEA ODONTOGÊNICA

1005129-5 SINUSOTOMIA MAXILAR UNILATERAL

1005131-7 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA BUCO-NASAL

1005132-5 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA EXTRA-ORAL

1005133-3 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA-ORAL

1005134-1 TRATAMENTO CLÍNICO DAS NEVRALGIAS FACIAIS

1005135-0 TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA, FRATURA ALVÉOLO-DENTÁRIA,  
         REDUÇÃO CRUENTA OU INCRUENTA

1005137-6 APICETOMIA COM OBSTRUÇÃO RETRÓGRADA

1005138-4 LAÇADA, TUNELIZAÇÃO

1005139-2 CIRURGIA DENTE INCLUSO PAC ANOM CRÂNIO-FACIAIS

subgrupo 1006000-6

1006101-0 CONTENÇÃO (SPLINTAGEM)

1006102-9 REDUÇÃO CRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO-DENTÁRIA

1006103-7 REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA ALVÉOLO-DENTÁRIA

subgrupo 1007000-1

1007101-6 IMPLANTE ÓSTEO – INTEGRADO (POR ELEMENTO)

FLUXOGRAMA – CIRURGIA
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6.7 O DIAGNÓSTICO DE LESÕES DE MUCOSA

Referência

Encaminhar

 Usuários com lesões que não regridem em até 03 semanas.

Contra-referência

 Deve ser enviado pelo profissional da atenção especializada o PLANO DE 
CUIDADO.

 O usuário com diagnóstico positivo de câncer bucal deverá receber um 
acompanhamento próximo e personalizado pela Unidade de Saúde, através da 
escolha de um membro da equipe de saúde (GESTOR DE CASO) para fazer o 
acompanhamento do seu tratamento e do impacto da doença e do tratamento no 
nível individual e familiar. 

Procedimentos especializados em estomatologia relacionados ao 
diagnóstico de lesões de mucosa

0801101-0 BIÓPSIA DE TECIDO DA CAVIDADE BUCAL

0801102-8 BIÓPSIA DE LÁBIO

0801103-6 BIÓPSIA DE LÍNGUA 

0801136-2 BIÓPSIA DA BOCA

0801135-4 BIÓPSIA DE GLÂNDULAS SALIVARES

0805212-3 BIÓPSIA DE OSSO MANDIBULAR

0805213-1 BIÓPSIA DE OSSO MAXILAR

1201103-7 PROC LAB DE EXAME ANATOMO-HISTOPATOLÓGICO PELO 
PATOLOGISTA BUCAL
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FLUXOGRAMA – PREVENÇÃO/DETECÇÃO PRECOCE  
DO CÂNCER DA BOCA/ESTOMATOLOGIA

     LIVRE DEMANDA  
(USUÁRIO COM QUEIXA)      

ENCAMINHAMENTO PELA 
EQUIPE  DE SAÚDE

   AVALIAÇÃO DE RISCO PELO CD DA US

   DIAGNÓSTICO E CONDUTA: CUIDADOS INICIAIS / PALIATIVOS

CASO NÃO CONCLUÍDO /  
NECESSITA 

ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO 
E ALTA

2º NÍVEL DE REFERÊNCIA (PARA MUNICÍPIOS QUE POSSUEM 
REFERÊNCIA DE ATENÇÃO QUALIFICADA PARA DIAGNÓSTICO 
E TRATAMENTO) REFERÊNCIA MUNICIPAL, LOCAL

CASO NÃO CONCLUÍDO / NECESSITA NOVO 
ENCAMINHAMENTO

3º NÍVEL DE REFERÊNCIA (ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM ESTOMATOLOGIA/PATOLOGIA BUCAL) CEO, 
UNIVERSIDADE, OUTROS

CASO DIAGNOSTICADO COM NECESSIDADE DE 
ENCAMINHAMENTO PARA ALTA COMPLEXIDADE

4ª REFERÊNCIA (HOSPITAIS)
TRATAMENTO / REABILITAÇÃO

RESOLUÇÃO, ALTA E 
CONTRA-REFERÊNCIA
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6.8 A ORTODONTIA

Referência

Encaminhar

 Usuários com diagnóstico de má-oclusão.

 Usuários com necessidade de intervenção preventiva.

 Quando necessário priorizar, é importante que os critérios funcional e estético 
sejam considerados. Priorizar de acordo com a magnitude do impacto psicossocial 
ou funcional.

Procedimentos a serem realizados na US sempre que possível antes do 
encaminhamento

 É importante que seja feito o tratamento individual necessário na atenção primária 
e nas áreas especializadas antes da intervenção ortodôntica.

Contra-referência

 Deverá ser enviado o PLANO DE CUIDADO. O usuário portador de aparelho 
ortodôntico deverá ser acompanhado para verificação de uso de medidas 
preventivas.

Procedimentos especializados em ortodontia – subgrupo 1003000-0

1003101-4 COLOCAÇÃO DE MANTENEDOR DE ESPAÇO

1003102-2 COLOCAÇÃO DE APARELHO FIXO BILATERAL PARA FECHAMENTO DE 

DIASTEMA

1003103-0 COLOCAÇÃO DE APARELHO REMOVÍVEL

1003104-9 COLOCAÇÃO DE PLACA DE MORDIDA

1003105-7 COLOCAÇÃO DE PLANO INCLINADO

1003106-5 MANUTENÇÃO/CONSERTO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO ORTODÔNTICA DIAGNOSTICADA  
COM  REALIZAÇÃO DE INTERCONSULTA OU EXAMES RADIOGRÁFICOS 

SE NECESSÁRIO PARA FECHAR O DIAGNÓSTICO

ENCAMINHAMENTO PARA O SERVIÇO DE ORTODONTIA

SERVIÇO DE ORTODONTIA EXECUTA A COLOCAÇÃO DO APARELHO ORTODÔNTICO

RETORNO DO USUÁRIO PARA A US COM O PLANO DE CUIDADO  

FLUXOGRAMA – ORTODONTIA
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Um dos princípios da Atenção Primária é o princípio da Longitudinalidade, que está 
ligado à necessidade de os profissionais da equipe de saúde serem capazes de fornecer 
a atenção a todos os usuários de sua área de abrangência ao longo de suas vidas. Isso 
significa possuir o entendimento do processo saúde-doença e das variações de abordagens 
em relação a todas as faixas etárias, e da importância de se desenvolver um trabalho 
multiprofissional que enfoque o usuário como um todo. Como a equipe de saúde bucal 
pode ser a porta de entrada no sistema, é interessante que ela esteja atenta a sinais e 
sintomas nas diferentes faixas etárias que demandam encaminhamento para a equipe de 
saúde para diagnóstico.

Nesse sentido, descreveremos a seguir algumas particularidades relacionadas aos 
diferentes ciclos de vida. 

7.1 A SAÚDE BUCAL DO BEBÊ (0 A 1 ANO)

 A atenção à saúde bucal da criança tem seu início durante o período de gestação, 
com orientações à gestante, tanto em atendimentos individuais como em grupos 
operativos, as quais favorecem o início dos cuidados com a criança precocemente, 
antes mesmo da erupção dos dentes.

 O trabalho de prevenção nesta faixa etária deverá estar direcionado à gestante, 
principalmente nos grupos operativos, aos pais durante as visitas após o nascimento 
do bebê, e às pessoas que cuidam da criança.

 As ações devem ser realizadas dentro do contexto do trabalho multidisciplinar da 
equipe de saúde, e de forma a não se criar programas específicos para esse grupo 
etário, verticalizados, isolados, e que por, demandarem muito tempo, acabam 
excluindo os outros grupos populacionais da atenção.

 O conteúdo educativo pode ser trabalhado dentro do que foi apresentado no 
item sobre Educação em Saúde Bucal. Existe, no entanto, a necessidade de se 
desenvolver um conteúdo voltado para essa faixa etária que deve ser discutido 
com a equipe de saúde que também acompanha o bebê. 

Principais pontos a serem trabalhados

Sensibilização

 Para importância dos dentes decíduos e controle dos fatores de risco em saúde 
bucal.

 Para a importância de a gestante cuidar de sua própria saúde bucal.
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Aleitamento materno

 Além de todos os benefícios para o desenvolvimento do bebê, o aleitamento 
materno tem um papel importante na prevenção de problemas ortodônticos.

 Ao amamentar, a criança exercita os músculos faciais, promovendo a instalação 
da respiração nasal, o crescimento harmônico da face e, conseqüentemente, o 
desenvolvimento adequado da oclusão, da fala e da deglutição.

 É, portanto, uma medida importante na prevenção da síndrome do respirador 
bucal, da deglutição atípica, da má oclusão, das disfunções crânio-mandibulares e 
das dificuldades de fonação.

 Além disso, por não oferecer excesso de leite, a amamentação possibilita que a 
satisfação alimentar seja atingida juntamente com a saciação do prazer oferecido 
pela sucção, tornando desnecessários os hábitos de sucção adicionais que podem 
ser deletérios.

 Deve ser realizado com exclusividade até os 6 meses de idade, e a partir dessa 
idade incentivado o uso de alimentos em colheres e copos e a diminuição gradual 
das mamadas durante a madrugada.

 Em caso de impossibilidade de amamentação, o bico da mamadeira deve ter um 
furo pequeno, para estimular a sucção.

Higiene bucal

 A partir do irrompimento do primeiro dente decíduo, deverá ser feita a sua limpeza, 
de preferência à noite, utilizando-se fralda ou pano de boca limpo e seco.

Erupção dentária

 Os primeiros dentes que irrompem na cavidade bucal são os incisivos centrais 
inferiores, entre os 6–7 meses de vida.

 Por volta dos 12 meses, já irromperam os 4 incisivos inferiores e os 4 incisivos 
superiores.

 É comum o aparecimento de sinais e sintomas sistêmicos nesse período, 
considerados como decorrentes da erupção ou simplesmente coincidentes.

 Os sintomas mais encontrados são a salivação abundante, diarréia e sono 
agitado.

 A conduta frente a essas alterações deve ser o tratamento sintomático, sempre 
sendo encaminhado para a equipe de saúde quando necessário para investigação 
de outras causas para os sintomas descritos.

 Com a erupção dos incisivos a língua deve tomar uma posição mais posterior e a 
criança começa a mudar o hábito alimentar, de sucção para mastigação.
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Afecções bucais

 Os dentes natais (aparecem na cavidade bucal na ocasião do nascimento) e 
neonatais (aparecem nas primeiras semanas de vida) podem soltar-se e serem 
deglutidos ou aspirados ou podem determinar lesões secundárias junto ao bico do 
peito da mãe, ou lesão de base de língua no bebê.

 Essas situações devem ser detectadas durante o exame físico da criança e/ou a 
partir do relato da mãe, e as crianças deverão ser encaminhadas para avaliação 
do CD.

 Cistos de lâmina dentária, nódulos de Bohn e pérolas de Epstein na maioria das 
vezes involuem e desaparecem.

Os portadores de fissura labial e/ou palatal e os pacientes com necessidades 
especiais (PNE)

 Os portadores de fissura necessitam de cuidados mais complexos, devendo ser 
encaminhados a serviços especializados para tratamento e reabilitação precoces, 
o que evita aparecimento de deformidades na dentição, inibição do crescimento 
dos ossos maxilares e da face, problemas psicológicos e incorreções na fala. 

 Os PNE devem ser abordados desde o seu nascimento com ações preventivas e 
trabalho educativo com os pais e cuidadores. 

 A abordagem dos PNE e os procedimentos relativos ao tratamento das fissuras 
serão discutidos no capítulo “Atenção por Condição Sistêmica”.

Higiene geral relacionada à saúde bucal

 Por uma questão de higiene os objetos do bebê – como colher, copo, chupeta, 
escova de dente e bico de mamadeira – não devem ser colocados na boca de 
outras pessoas, devendo-se também evitar beijar o bebê na boca.

 Como o sistema imunológico do bebê ainda não está maduro, esses cuidados 
evitam a transmissão de muitas doenças. 

Dieta

 Nessa idade começa o trabalho com a família em direção a uma alimentação 
saudável, que não condiz com o consumo excessivo e frequente de açúcar.

 A lactose é considerada o açúcar menos cariogênico e deve haver um incentivo às 
mães para que não adocem artificialmente as mamadeiras de seus filhos. 

 É sempre importante levar em consideração o significado do açúcar, como esse 
significado é construído no contexto social e familiar, e quais os determinantes 
para a formação desses conceitos.
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 Para muitas mães, adoçar a mamadeira pode significar um ato de amor para com 
o filho, para que ele mame mais e com mais prazer, e esses conceitos têm de ser 
trabalhados junto à mãe pela equipe.

 A “cárie de mamadeira” ou cárie precoce da infância caracteriza-se por uma 
evolução muito rápida, associada à dieta cariogênica e à má higienização, 
principalmente após a amamentação noturna com sacarose e sem posterior 
limpeza dos dentes.

 As mães devem ser orientadas também a não passar açúcar, mel, ou algum outro 
produto que contenha açúcar na chupeta do bebê, e a fazer uso do açúcar natural 
encontrado nas frutas.

 A partir dos 12 meses, com a presença dos dentes decíduos, torna-se importante 
o incentivo a uma dieta mais consistente, sólida e menos líquida, de modo a se 
incentivar também o correto desenvolvimento da face, da musculatura, da fala, e 
da mastigação.

Hábitos deletérios

 Até 3 anos não causam alterações irreversíveis.

 A sucção não nutritiva (dedo, chupeta, entre outros) proporciona à criança um 
prazer especial, aquecimento e proteção, podendo se tornar um hábito de sucção 
persistente, adotado pela criança em resposta a frustrações e para satisfazer sua 
ânsia e necessidade de contato.

Traumatismo dentário

 Devido à incidência de lesões traumáticas nos dentes decíduos neste período em 
que a criança começa a andar e correr sem possuir ainda coordenação motora 
suficiente, é importante um trabalho de orientação para pais, e em creches e outros 
ambientes a serem identificados, de forma a esclarecer sobre aspectos preventivos 
e cuidados imediatos após o traumatismo.

 A criança nessa idade deve estar sempre sob supervisão, em ambientes que não 
ofereçam perigos óbvios como escadas, desníveis, locais fáceis de serem escalados, 
entre outros.

Fluorose dentária

 Além dos cuidados com o uso do dentifrício fluoretado, é importante um trabalho 
com a equipe de saúde sobre a importância de não se prescrever complementos 
vitamínicos contendo flúor em áreas com água fluoretada.
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7.2 A CRIANÇA DE 2 A 5 ANOS

 A atenção em saúde bucal nessa faixa etária é essencial, pelo impacto causado 
pelas ações preventivas e por ser um período de formação de hábitos.

 O conteúdo educativo já foi discutido no capítulo de Educação para a Saúde 
Bucal e é muito importante de ser trabalhado em sua totalidade com a família, 
com os responsáveis pelo cuidado da criança, e no ambiente das creches e pré-
escola. A atenção em saúde bucal nessa faixa etária está muito ligada a atividades 
direcionadas para grupos que estão em contato com a criança.

 Essa faixa etária é uma faixa prioritária para as ações coletivas, e devem ser 
avaliadas as possibilidades de acessá-la em cada área adscrita, através do trabalho 
com grupos de mães, creches, visitas domiciliares, entre outros.

 O enfoque familiar também é essencial quando lidamos com crianças nessa 
faixa etária, pois o aprendizado se faz, principalmente, através da observação do 
comportamento dos pais.

Pontos específicos importantes a serem trabalhados

Higiene bucal

 A escovação nessa faixa etária de 2 a 6 anos continua sendo ainda uma 
responsabilidade dos pais, mas à medida que a criança cresce, ela deve ser 
estimulada a fazer a escovação sozinha, com uma escova macia e pequena, 
inicialmente brincando com a escova e, depois, a partir dos 03 anos, aprendendo 
uma técnica dentro das suas possibilidades e sempre com supervisão e reforço dos 
pais.

 Todas as superfícies acessíveis dos dentes devem ser escovadas, as faces externas 
e internas no sentido da gengiva para os dentes e as superfícies oclusais com 
movimentos de vai-e-vem horizontal. É aconselhável seguir a mesma seqüência 
de escovação, trabalhando a qualidade da mesma.

 Atualmente a fluorose dentária tem sido associada principalmente ao uso impróprio 
de dentifrício fluoretado por crianças menores de cinco anos, principalmente na 
presença de água fluoretada. Até os 6 anos a criança ainda engole grande parte do 
dentifrício utilizado, e portanto uma importante ação de prevenção à fluorose é o 
controle do uso do dentifrício com flúor nessas idades, em termos de quantidade 
utilizada e freqüência de escovação. A partir da erupção dos primeiros molares 
decíduos, por volta de 1 ano e meio a escovação com dentifrício fluoretado deve 
ser feita somente uma vez ao dia, preferencialmente à noite e sempre pelos pais, e 
principalmente em presença de atividade de cárie ou de alto risco, a ser avaliado 
pelo CD. Deve ser utilizada uma quantidade mínima de dentifrício, do tamanho 
de um grão de arroz cru. Outras escovações podem ser feitas sem o dentifrício 
fluoretado.
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 É, portanto, muito importante uma vigilância sobre as crianças até 6 anos para 
se trabalhar a orientação preventiva à família, detectar a presença de manchas 
brancas ou outro sinal de atividade de doença e de risco, e verificar o uso correto 
do dentifrício. Em caso de atividade de cárie, deverá ser feito o encaminhamento 
individual conforme descrito no item “Abordagem clínica da cárie dentária”. 

 Crianças com menos de 6 anos fazendo uso de dentifrício fluoretado devem estar 
sempre sob supervisão de um adulto ciente dos riscos da ingestão e o dentifrício 
deve ser colocado sempre em local inacessível às crianças. A criança desde 
pequena deve ser continuamente lembrada do fato de que dentifrício não é para 
ser engolido, e de que não devemos colocar grande quantidade na escova.

 O uso do fio dental deve ser feito por um adulto principalmente em superfícies que 
apresentam contato proximal.

Dieta

 A mastigação propriamente dita, com os movimentos de lateralidade, de protrusão 
e retrusão, começa quando a dentição decídua está completa. 

 Em conseqüência disso, o tipo de alimentação também muda, de uma alimentação 
pastosa para alimentos mais duros e secos.

 Deve ser feito um trabalho em relação a uma dieta saudável, juntamente com a 
equipe de saúde.

Erupção dentária

 Aos 3 anos, a criança já deve ter os dentes decíduos erupcionados. A dentição 
decídua se completa, geralmente, aos 24 – 30 meses.

 Aos 5 anos, os incisivos e molares permanentes também podem estar iniciando 
sua erupção. 

 Importante a orientação sobre a cronologia de erupção, destacando-se a 
importância do cuidado com os dentes permanentes recém-erupcionados.

 A erupção dos dentes permanentes aumenta os sítios de retenção da placa 
bacteriana, sendo, portanto, uma fase de maior susceptibilidade à doença cárie. A 
criança necessita da ajuda do adulto para escovação nessa fase

 O CD deve ainda monitorar a erupção dentária de modo a detectar algum 
transtorno nesse processo. 

 Importância da manutenção da dentição decídua: é importante para a prevenção 
de má-oclusão, o que faz com que os procedimentos mutiladores (extrações) 
devam ser evitados ao máximo. Quando não for possível evitá-los, deve-se tentar 
disponibilizar o mantenedor de espaço.
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Hábitos deletérios

 Existem alguns hábitos que são considerados fatores etiológicos de má-oclusão e 
que devem ser trabalhados no processo educativo.

 Algumas má-oclusões advindas dos hábitos deletérios podem se autocorrigir se 
a criança abandonar o hábito durante a primeira dentição, daí a importância do 
diagnóstico precoce pelo CD ou pela equipe de saúde.

Sucção da chupeta

 O ideal é que o hábito da chupeta seja retirado a partir dos 3 anos. 

 Após essa idade, temos o hábito de sucção anormal, que pode trazer vários 
problemas de oclusão, tais como mordida aberta anterior, deglutição atípica, lábio 
entreaberto, alteração muscular com diminuição de tonicidade e mordida cruzada 
posterior.

Sucção digital

 Pode se iniciar na vida intra-uterina e após o nascimento produz satisfação e efeito 
tranqüilizador ao recém-nascido.

 A má-oclusão oriunda deste hábito depende do padrão, freqüência, duração e 
intensidade do mesmo.

 Pode haver protusão dos dentes ântero-superiores, inclinação dos inferiores, 
mordida aberta, deformação do palato, deglutição atípica e lábio entreaberto.

Deglutição atípica

 É definida como aquela que não apresenta contato oclusal entre os dentes, pois a 
língua se projeta para diante entre os incisivos ou caninos e pré-molares.

 A utilização de bicos longos e orifícios aumentados na mamadeira impede a sucção 
anterior, torna os lábios hipofuncionais e promove um fluxo intenso de líquido, 
por ser o mesmo retirado pelo pressionamento posterior.

 A criança projeta a língua inadequadamente entre os rebordos gengivais, mas não 
se satisfaz o prazer da sucção, tendendo a associar outros hábitos.

 As principais características dos usuários portadores deste hábito são: contração 
de lábios e músculos, mordida aberta anterior, modificação na fonação.

Respiração bucal

 É geralmente causada pela obstrução de via aérea superior decorrente de 
hipertrofia de adenóide ou amígdalas, asma, rinite alérgica, vias aéreas estreitas e 
amigdalites.
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 Principais características: palato estreito e profundo, lábio-versão dos incisivos 
superiores, sobremordida acentuada, lábio superior hipotônico e hiperatrofiado 
pela exposição ao ar. 

 Esses usuários devem ser encaminhados para diagnóstico médico sobre a causa 
da respiração bucal e tratamento.

Sucção do lábio inferior

 As principais características são lábio-versão dos incisivos superiores, línguo-versão 
dos incisivos inferiores, protusão da maxila, retrusão da mandíbula, mordida 
aberta anterior, sobremordida, hiperatividade da musculatura mentoniana.

Posturas incorretas

 O hábito de dormir com a mão, braço ou almofadas sob o rosto provoca uma 
compressão desigual que pode ocasionar um crescimento assimétrico da face.

 A arcada dentária pode desviar-se ou atrofiar-se no lado da pressão exercida, 
resultando em mordidas cruzadas unilaterais ou bilaterais, e afecções da ATM.

 O hábito de dormir em decúbito ventral também promove uma compressão do 
rosto sobre o travesseiro, provocando um desvio lateral da mandíbula ou línguo-
versão dos dentes. 

 O hábito da criança de sustentar a cabeça com o auxílio de uma ou ambas as 
mãos, com os cotovelos sobre a mesa ou sobre o sofá para ver televisão, pode 
provocar alterações de desenvolvimento da mandíbula e em sua relação com o 
complexo naso-maxilar.

Onicofagias

 Apesar de a onicofagia ser relacionada ao hábito de roer unha, do ponto de vista 
ortodôntico devemos considerar também os hábitos de morder lápis ou palitos, 
pois esses hábitos todos causam as mesmas anomalias. 

 A sua etiologia inclui, principalmente, estresse e imitação de membro da família e, 
entre as conseqüências bucais, podemos citar má-oclusão e desvio de dentes.

Importante

 Pelo lado emocional relacionado com o estabelecimento de hábitos, sugere-se o 
uso de medidas não traumáticas para sua remoção. 

 São muito importantes a abordagem familiar nesses casos e o entendimento do 
momento pelo qual a criança ou a família estão passando, para se avaliar a melhor 
forma de se descontinuar o hábito.

 A abordagem familiar também é importante para serem trabalhados hábitos que 
podem ser comuns a vários de seus membros, 
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 Em muitos casos, um trabalho conjunto com um psicólogo pode ser necessário, 
para se evitar que a descontinuidade do hábito cause um problema psicológico.

7.3 A CRIANÇA DE 6 A 9 ANOS

 Essa faixa etária deve ser alvo das ações preventivas e educativas coletivas, por ser 
uma faixa cujas ações promovem um grande impacto sobre a prevalência de cárie 
e gengivite.

Higiene bucal

 Os dentes permanentes recém-erupcionados são susceptíveis à cárie por causa 
de um baixo grau de maturidade do esmalte e por estarem fora de oclusão. A 
importância da escovação deve ser reforçada aos pais, assim como feito o alerta 
sobre o início da dentição permanente.

 A partir dos 8 anos a criança já pode assumir a responsabilidade pela sua higiene 
bucal, inclusive pelo uso do fio dental, porém o envolvimento dos pais na supervisão 
dessa escovação ainda é indispensável.

 A quantidade de dentifrício utilizada na escovação deve ser equivalente a um grão 
de lentilha.

 Recomenda-se o uso de evidenciadores de placa bacteriana para a motivação, 
visto que essa fase é crítica para o desenvolvimento da cárie. 

 Além de todas as medidas preventivas já citadas, podemos lançar mão da aplicação 
de selantes em dentes permanentes onde há indicação precisa.  

 Deve sempre acontecer o monitoramento da erupção dentária.

Traumatismo dentário

 Deve ser sempre trabalhada nessa faixa etária a prevenção dos acidentes e a 
segurança nas escolas.

7.4 O ADOLESCENTE (10 A 19 ANOS)

 O manejo da boca pelo CD é considerado uma invasão por parte do adolescente 
e encarado com relutância.

 Por esses motivos, é importante estabelecer com o adolescente uma relação 
amistosa e pessoal, falando com ele de uma forma honesta e madura, não sendo 
paternalista ou autoritário, tratando-o com seriedade e respeito, e não como 
criança.

 Escutar o que o adolescente tem a dizer, valorizar suas qualidades e tentar 
desenvolver nele a responsabilidade pelo autocuidado em saúde são processos 
também significativos na condução da atenção.
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 Deve-se usar sempre linguagem adequada e de fácil compreensão, conduzindo a 
conversa para temas de seu interesse.

 É importante que a equipe esteja ciente dos principais problemas que afetam 
os adolescentes, tais como violência, problemas familiares, depressão, bulimia, 
anorexia, uso de drogas, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros, 
de forma a atuar de forma multiprofissional e identificar casos que necessitam de 
encaminhamento para a equipe de saúde para diagnóstico.

 Os adolescentes em geral não pensam muito no futuro, não fazendo, portanto, 
muita diferença falar com eles a respeito dos problemas dentais que poderão 
enfrentar na idade adulta.

 Os conceitos de si próprios, de estética e de aceitação pelo seu grupo são fortes 
motivadores para o adolescente, ou seja, como eles aparentam ser para os outros, 
o efeito do seu sorriso, o cheiro do seu hálito.

 Nesse sentido, são positivos o encorajamento com comentários de estímulo sobre 
a aparência, e sobre como o cuidado com a saúde bucal torna o sorriso mais 
bonito, o hálito mais agradável, etc.

 Por estarem muito ligados à aceitação do grupo e por terem condutas e sentimentos 
bem próprios da idade, trabalhos em grupos ou espaços onde já aconteçam 
atividades para adolescentes podem ser importantes formas de se promover 
avanços no autocuidado dentro da realidade dessa faixa etária.

 O adolescente também observa o exemplo dos pais, o que funciona muito mais 
do que conselhos e avisos. Um trabalho com a família, valorizando a participação 
dos pais, é muito importante.

Pontos específicos importantes de serem trabalhados

Higiene bucal

 Justamente quando os adolescentes se tornam mais conscientes de sua aparência, 
eles se tornam mais descuidados com a higiene bucal.

 Eles utilizam balas de hortelã, chicletes, enxaguatórios e outros produtos 
comercializados para melhorar seu hálito e negligenciam a limpeza cuidadosa com 
escova, dentifrício fluoretado e fio dental.

 O trabalho da equipe de saúde bucal em estimular a escovação é essencial, 
podendo ser um bom incentivo o uso do evidenciador de placa.

 A busca por dentes muito brancos pode levar também ao uso de dentifrício abrasivo 
ou que contenha branqueadores fortes, o que deve ser desencorajado.

 O fato de apresentarem gengiva sangrando faz com que eles não escovem a área 
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que apresenta problemas. Tem de ser trabalhado com o adolescente que, quanto 
mais ele escovar e passar fio dental na área afetada, de forma não traumática, 
mais cedo as condições da região melhorarão.

Dieta

 A dieta do adolescente em geral é ruim, com o desenvolvimento de gostos e 
hábitos alimentares que a limitam.

 Uma grande quantidade de carboidrato é consumida num esforço de produzir 
energia para prática de esportes e enfrentar situações de stress emocional.

 Além disso, eles tendem a comer várias vezes ao dia (nove vezes em média), 
geralmente lanches.

 A dieta rica em carboidrato e a grande freqüência de ingestão são fatores 
predisponentes à cárie dentária, principalmente quando aliados à escovação 
deficiente.

Periodontite juvenil

 Estudos brasileiros que avaliaram a saúde bucal de crianças e adolescentes 
demonstraram que a prevalência de periodontite juvenil é baixa, mas o CD deve 
estar sempre atento a essa possibilidade.

Uso de aparelhos ortodônticos

 Em caso de o adolescente estar utilizando aparelho ortodôntico deve ser feita uma 
orientação em relação à importância de uma higiene cuidadosa, e de uma dieta 
menos cariogênica.

Mau hálito

 Enxaguatórios bucais, chicletes ou balas apenas escondem o mau-hálito por alguns 
momentos, não atacando a causa do problema.

 A escovação e o uso de fio dental é que podem ajudar na obtenção de um hálito 
saudável.

Erupção do terceiro molar

 Aos 13 anos a maioria dos adolescentes já possui todos os dentes permanentes, 
com exceção dos terceiros molares, que erupcionam geralmente entre os 17 e os 
21 anos, com possibilidade de sintomas como dor e pericoronarite.

 É necessário um cuidado especial na sua escovação, pois eles se localizam num 
local de difícil acesso. O CD deverá avaliar a necessidade de exodontia, sempre 
tentando manter uma postura mais conservadora, uma vez que nem todos os 
terceiros molares devem ser extraídos.
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Erosão dentária

 A maioria dos jovens apresenta erosão dentária, a qual se caracteriza por um 
desgaste dos dentes, provocado por substâncias ácidas.

 O consumo excessivo de refrigerantes é uma das maiores causas de erosão entre 
os adolescentes.

 A erosão pode ser causada também pela bulimia, um distúrbio de alimentação 
que não é incomum nas adolescentes e que envolve comer desenfreadamente e 
depois fazer indução do vômito num esforço para controlar o peso. A bulimia pode 
causar erosão e também cárie na face lingual dos dentes anteriores. Na maioria das 
vezes, o CD é a primeira pessoa a detectar essa condição, e deverá então fazer o 
encaminhamento ao médico para diagnóstico. A fim de minimizar as conseqüên- 
cias da bulimia para os dentes, os usuários devem adicionar a solução para 
bochecho com flúor na sua rotina de higiene bucal.

Traumatismo dentário

 Acontece também na adolescência e já foi discutido no item Educação em 
Saúde.

 Importante que seja feito um trabalho educativo com o adolescente sobre 
brincadeiras, violência, e sobre como agir em casos de acidentes.

Fumo e álcool

 A adolescência é uma época de experimentação.

 Fumo e uso de bebidas alcoólicas podem causar mau hálito, câncer bucal, manchas 
nos dentes ou doença periodontal.

 É muito importante trabalharmos com o adolescente o risco desses hábitos para a 
saúde em geral e como eles afetam a vida social, profissional e amorosa.

Piercing

 O uso de piercing – na bochecha, lábio, freio, úvula e língua – presente principalmente 
na adolescência, deve ser objeto de atenção para o CD.

 O uso de piercing pode causar complicações, tais como dor, infecção, hematoma, 
inchaço da língua, formação de nódulos ou cistos, sangramento incontrolável, 
respostas alérgicas e dificuldade em mastigar, falar ou engolir.

 Também existe o risco de engasgo ou aspiração de pinos e argolas, aumento do 
fluxo salivar, fratura ou abrasão dos dentes, feridas nas mucosas, trauma gengival, 
periodontite localizada e formação de cicatriz residual após a remoção.



165

A ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL POR CICLOS DE VIDA

 Um acidente na prática esportiva pode também ter conseqüências mais graves na 
presença dos piercings, tais como perdas dentárias e ferimentos severos – de pele 
e mucosa.

 O CD deve sempre estar aberto para orientar o usuário sobre os riscos existentes 
antes da colocação dos piercings, sabendo também lidar com a liberdade de 
pensamento e desejo daqueles que optam por essa prática.

 Deve estar também preparado para monitorar o uso do piercing e dar suporte ao 
usuário quando for notado algum efeito negativo resultante desse uso, no sentido 
de prevenir decorrências locais e sistêmicas.

 O CD pode encaminhar o usuário para discutir com o médico o respeito de outros 
locais onde o piercing possa ser colocado e que oferecem menos riscos à saúde do 
que a boca.

7.5 O ADULTO (20 A 59 ANOS)

 Por ser uma faixa etária que ficou durante muito tempo sem atenção em saúde 
bucal, e que, portanto, apresenta uma grande demanda acumulada, é muito 
importante que o serviço planeje o seu atendimento de acordo com a definição 
de prioridades.

 O horário de atendimento deve ser discutido de forma que a população trabalhadora 
da área de abrangência tenha o seu acesso facilitado.

 A equipe de saúde bucal deve estar sempre atenta aos riscos advindos das 
condições de trabalho, pois a boca é a principal porta de entrada para agentes 
ocupacionais nocivos. No estudo de doenças ocupacionais, um exame da 
boca oferece as vantagens: a boca está facilmente acessível, efeitos locais são 
prontamente reconhecidos em exposição do esmalte, dentina e dos tecidos 
moles e algumas alterações são freqüentemente permanentes,  podendo revelar 
exposições ocupacionais passadas. Efeitos sistêmicos podem ser transmitidos para 
a boca através da corrente sanguínea e da saliva, manifestando-se por sinais e 
sintomas característicos.

 Casos individuais representados por agravos ocupacionais deverão ser investigados, 
de modo que se avalie se outras pessoas não estão expostas às mesmas condições 
de trabalho e, conseqüentemente, aos mesmos riscos. 

 Novas manifestações bucais podem surgir a cada mudança na indústria, sendo 
importante, portanto, a equipe de saúde bucal estar sempre atenta a uma possível 
ligação entre trabalho e manifestações bucais.       

 As tabelas a seguir apresentam as principais manifestações bucais de doenças e 
riscos ocupacionais.
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Tabela 1: Manifestações bucais das doenças ocupacionais de acordo com o 
processo patológico.

PROCESSO 
PATOLÓGICO

ESTRUTURA 
AFETADA

AGENTE 
ETIOLÓGICO

DIAGNÓSTICO

Uso excessivo Esmalte e Dentina

Apreensão de 
instrumentos: prego, 

linhas, apito.
Abrasão Localizada

Cimento, areia. Abrasão generalizada

Reação química Esmalte e Dentina Ácidos Descalcificação

Ação bacteriana, 
fermentação.

Esmalte e Dentina Açúcar Cárie

Pigmentação por contato 
direto (físico)

Esmalte ou 
Mucosa bucal

Metais e metais com 
carbono

Pigmentação do esmalte 
e da mucosa bucal

Pigmentação via corrente 
sanguínea (químico)

Gengiva
Chumbo, mercúrio e 

bismuto.
Linha da gengiva do 

sulfito de metais pesados

Lábios e Mucosa bucal Monóxido de carbono
Lábios vermelhos de 
cereja (monóxido de 

carbono e hemoglobina)

Inflamação

Lábios
Baixa umidade, calor, frio, 

trauma, ácido,  metais.
Queilite

Mucosa bucal, Gengiva
Calor, frio, trauma, 

mercúrio, alcalemia, ácido.
Estomatite, gengivite.

Ligamento periodontal Mercúrio e flúor Periodontite

Osso alveolar, maxila e 
mandíbula.

Arsênio, mercúrio, 
fósforo, rádio.

Osteomielite

Circulação

Gengiva e Mucosa bucal
Benzeno, variação na 
pressão atmosférica.

Hemorragia

Mucosa bucal, labios Mercúrio, ácido. Ulceração

Degeneração
Neoplasias

Osso alveolar, maxila, 
mandíbula.

Rádio e raios-X Osteonecrose

Glândulas salivares Rádio e raios-X Necrose (xerostomia)

Mucosa bucal
Café quente, chá, 

irritação.
Leucoplasia

Lábios
Eletricidade, exposição 

ao sol e alcatrão.
Leucoplasia e carcinoma 

de lábio

FONTE: SCHOUR, I., SARNAT, B., 1942.
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Tabela 2: Manifestações bucais das doenças ocupacionais de acordo com o 
agente etiológico

Agente Etiológico
Ocupação Possível Manifestação 

BucalEstado 
físico

Ação 
principal

Fator 
específico

Sólido

Físico Instrumentos 
para apreensão

Sapateiros, carpinteiros, sopradores 
de vidros, músicos (instrumentos de 

sopro), costureiras.
Abrasão localizada

Químico Alcatrão

Pescador, asfalto, trabalhadores com 
hulha de alcatrão, paralelepípedo, 

trabalho com piche, preservador de 
madeira.

Estomatites e carcinoma 
de lábio e mucosa

Po
ei

ra

Físico

Inorgânico: 
cobre, ferro 

níquel, cromo, 
carvão.

Bronzista, trabalhadores com 
cimento, galvanoplastia, amolador 

(metal), mineiro, cortadores de pedra.

Pigmentação dos 
dentes, pigmentação 
da gengiva, abrasão 
generalizada, cálculo, 

gengivoestomatite, 
hemorragia.

Orgânico: 
osso, celulóide, 
serragem, flúor, 

tabaco.

Trabalhadores com osso, celulóide, 
flúor, serragem, tecido e tabaco.

Pigmentação dos 
dentes, pigmentação 
da gengiva, abrasão 
generalizada, cálculo, 

gengivoestomatite, 
hemorragia.

Químico

Arsênio
inorgânico

Trabalhadores químicos, 
galvanização, refinador de metal, 

misturadores de borracha, fundidor 
de chumbo, dedetizadores.

Necrose óssea

Bismuto
inorgânico

Manipuladores de bismuto, 
trabalhadores com pólvora.

Pigmentação azul da 
gengiva e mucosa bucal, 

gengivoestomatite.

Cromo
inorgânico

Composto de anilina, cromo, 
trabalhadores com fotografia e 
aço, trabalhadores com cópias 
heliográficas, misturadores de 

borracha.

Necrose óssea, ulceração 
dos tecidos bucais.

Flúor
inorgânico Trabalhadores com criolita. Osteoesclerose.

Chumbo
inorgânico

Galvanoplastia, inseticida e 
trabalhadores com carga de baterias, 

refinadores de chumbo, impressor, 
componentes de borracha.

Pigmentação azul-
preta da gengiva, 

gengivoestomatite.

Mercúrio
inorgânico

Bronzista, trabalhadores com bateria, 
pintores, dentista, detonadores, 

explosivos, trabalhadores com sal de 
mercúrio.

Gengivoestomatite, 
osteomielite, ptialismo.

Fósforo
inorgânico

Fundidor de metal, trabalhadores 
com bronze, fósforo, fertilizantes, 

trabalhadores com fogos de artifício.

Gengivoestomatite, 
ulcerações dos tecidos 
bucais, osteomielite.

Açúcar
orgânico Refinadores, padeiros, confeiteiros. Cárie
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L
íq

u
id

o

Físico
Comidas 

quentes (café, 
chá, sopa).

Provadores Estomatite e leucoplasia

Químico

Anilina

Anilina, hulha de alcatrão, 
trabalhadores com explosivos, 

pintores, trabalhadores em curtume, 
vulcanizadores.

Coloração azul dos lábios 
e da gengiva

Benzeno
Forno de coque, laqueadores, 

lavanderia a seco, vulcanizadores, 
trabalhadores com fumo em pó.

Hemorragia da gengiva, 
estomatites, coloração 

azul dos lábios.

Cresol

Hulha de alcatrão, borracha, marujo, 
destiladores, trabalhadores com 

curativos cirúrgicos, trabalhadores 
com desinfetantes.

Estomatites

Vinhos e licores Provadores Anestesia e parestesia da 
língua

G
ás

Físico
Atmosfera

Aumento
da pressão Mergulhadores e “caisson workers” Sangramento gengival

Diminuição da 
pressão Aviadores Sangramento gengival

Químico

Ácidos: H2SO4, 
HNO3, HCL, 

HF.

Rolo de filme, ácido, refinaria de 
petróleo, explosivo, trabalhadores 

com pólvora para armas

Sangramento, 
estomatites, 

descalcificação do 
esmalte e da dentina.

Amiloacetato
Álcool, destiladores, explosivos, 

gomalaca, pó de fumo e 
trabalhadores em fábrica de sapato.

Estomatites

“Acrolein”
Trituradores de osso, banha de porco, 

sabão, trabalhadores com linóleo, 
caldeira para esmalte.

Estomatites

SO2, NH3, BR, 
Cl2

Acetileno, tinta, filme fotográfico, 
trabalhadores com fosgênio, refinaria 

de açúcar, fábrica de refrigerantes, 
trabalhadores em lavanderias.

Estomatites

CO, CO2

Mineiros, fundidor, trabalhadores com 
motores a gasolina.

Coloração dos lábios 
(vermelho cereja, azul).

R
ai

o Físico-
químico

Rádio, raios-X. Técnicos, pintores de relógio de sol, 
pesquisadores

Gengivite, periodontite, 
osteomielite e necrose, 
xerostomia, esclerose.

Solar Marinheiros, pescadores e 
trabalhadores rurais Carcinoma de lábio

 FONTE: SCHOUR, I., SARNAT, B. Oral manifestations of occupational origin, 1942.

 A equipe de saúde bucal deve participar juntamente com a equipe de saúde das 
atividades educativas voltadas para os grupos operativos da unidade de saúde e 
para as ações voltadas para o combate ao fumo e ao uso de álcool.

 Agravos que ocorrem principalmente nessa faixa etária: lesões de tecidos moles, 
câncer bucal, doença periodontal, cárie de raiz, xerostomia, edentulismo e 
necessidade de tratamento restaurador/reabilitador.

 Devem ser incentivados os exames periódicos e as ações educativas em usuários 
pertencentes aos grupos de risco para câncer bucal. 
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7.6 O IDOSO (A PARTIR DE 60 ANOS)

 O aumento da expectativa de vida coloca a discussão da saúde bucal do idoso e 
o aumento da atenção a essa faixa etária como necessidades reais do SUS.

 A grande maioria dos idosos apresenta quadro de edentulismo, mutilação e 
necessidade de prótese, e só tem acesso aos serviços de assistência odontológica 
em caso de urgência/emergência, quando são submetidos a procedimentos 
mutiladores.

 Com o avanço da idade, a perda de dente não deve ser encarada de forma fatalista 
ou natural.

 No idoso, a intensidade das doenças bucais, o estado de conservação dos dentes 
e a prevalência de edentulismo são um reflexo, principalmente, da sua condição 
de vida e do acesso à atenção em saúde bucal, com um forte componente social.

 É muito importante garantir aos idosos o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida 
e da auto-estima. A promoção da saúde bucal influencia em todos esses aspectos, 
à medida que melhora a mastigação, a digestão, a estética e a possibilidade de 
comunicação.

 Vários fatores podem afetar o acesso do idoso à atenção em saúde bucal: a 
dependência de familiares, as barreiras físicas, a dificuldade de locomoção por 
problemas de saúde, a falta de priorização dessa faixa etária pelos serviços 
odontológicos, os fatores socioeconômicos e culturais, o medo ou tabus, o descrédito 
na resolubilidade do serviço de saúde, a crença de que usuários portadores de 
prótese total não necessitam de acompanhamento pela equipe de saúde bucal, e 
a percepção de saúde bucal (que pode estar ligada de forma fatalista às extrações 
e à mutilação).

 Os idosos podem ser dependentes de outras pessoas, os cuidadores, para suas 
atividades diárias, e essas pessoas têm de ser também orientadas para saber como 
lidar com a saúde bucal deste usuário.

 A senilidade pode provocar falta de consciência por parte do idoso para diagnosticar 
sinais de risco e de alerta em saúde bucal, o que faz com que os familiares, os 
cuidadores e a equipe de saúde envolvida na sua atenção sejam esclarecidos sobre 
esses sinais de forma a providenciarem o seu encaminhamento para avaliação do 
CD, em caso de necessidade.

 O enfoque familiar é sempre essencial, a partir do entendimento de como o idoso 
se situa nessa relação e de como se dá sua inserção social. O envolvimento da 
família ou de cuidadores e a interação multidisciplinar com a equipe de saúde 
fazem parte do processo de atenção em saúde bucal ao idoso.
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 É importante no atendimento aos idosos que o CD tenha conhecimento sobre o 
processo de envelhecimento, sobre doenças crônicas mais comuns nessa idade, 
e sobre os medicamentos utilizados nos tratamentos sistêmicos e seus efeitos 
colaterais.

O processo de envelhecimento

O processo de envelhecimento do corpo se reflete na cavidade bucal, trazendo como 
principais modificações:

 o epitélio se torna mais delgado, friável, e mais sensível aos estímulos externos 
(como os induzidos pelas próteses inadequadas);

 o processo de cicatrização se torna mais demorado, por diminuição do fluxo 
sanguíneo;

 observa-se um quadro de atrição, com perda de estrutura dentária oclusal 
provocada, principalmente, pela mastigação ou pela perda de estimulação nervosa, 
a qual provoca diminuição da capacidade de coordenação dos movimentos 
mandibulares;

 a erosão também pode estar presente, devido a processos mecânicos anormais, 
tais como escovação traumática, uso de dentifrícios abrasivos, uso indevido de 
palito dental, hábito de morder ponta de cachimbo, pregos ou alfinetes, entre 
outros;

 migração da inserção epitelial da gengiva, aumento da incidência de doença 
periodontal, atrofia das papilas, mobilidade dentária e migração mesial;

 mineralização dos canalículos dentinários e redução da câmara pulpar, com 
aumento do limiar da dor;

 atrofia das papilas filiformes, conferindo um aspecto liso e acetinado à superfície 
da língua, levando a uma diminuição do paladar;

 diminuição da secreção das glândulas salivares;

 perda de capacidade motora, trazendo dificuldade de controle de placa dentária;

 formação de dentina secundária;

 aumento da deposição de cemento e reabsorção das raízes dentárias;

 osteoporose mandibular ou maxilar, que pode levar à reabsorção dos processos 
alveolares ou do próprio corpo da mandíbula, podendo, nesse último caso, deixar 
desprotegidos os nervos mandibulares e mentoniano, com conseqüente quadro de 
dor intensa;

 a ATM pode apresentar subluxação, com conseqüente perda de movimento. 
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A primeira consulta odontológica

 Deve ser feita como preconizado anteriormente, com atenção para algumas 
características próprias dessa faixa etária.

 O CD deve avaliar as condições bucais, da face e do pescoço e também estar 
atento para os aspectos gerais do usuário (condições de vida; postura; facilidade 
de locomoção; dependência; condição sistêmica; dieta; estado nutricional; estado 
psicológico; coloração e tonicidade da face). Deve indagar se o idoso frágil, 
dependente, está sendo acompanhado pela equipe de saúde e encaminhá-lo, em 
caso negativo.

 A abordagem deve ser feita sempre centrada no idoso, dirigindo-se a ele, e em 
caso de necessidade, informações complementares podem ser obtidas junto à 
família ou ao médico que faz o seu acompanhamento.

 A avaliação da dieta e do estado nutricional é importante, pois edentulismo e 
perdas dentárias podem contribuir para uma dieta inadequada.

 Em caso de usuários com doenças sistêmicas, deve ser solicitado ao médico parecer 
sobre as suas condições para realizar o tratamento indicado.

 A interação usuário/profissional é muito importante no cuidado com o idoso, e a 
equipe deve ser sensível em relação às limitações que o usuário possa apresentar, 
ouvindo e respeitando suas colocações e necessidades.

Condições bucais relevantes mais comuns no idoso

 Cárie de raiz, xerostomia, lesões de tecidos moles, doença periodontal, câncer 
bucal, edentulismo, abrasão/erosão dentária, halitose, dificuldade de higienização, 
dificuldade de mastigação e deglutição, necessidade de prótese ou uso de prótese 
mal-adaptada.

 O exame para detecção dessas condições deve ser feito criteriosamente no usuário 
idoso, assim como a investigação dos possíveis fatores determinantes.

 A xerostomia causa diminuição da capacidade protetora da saliva e maior risco à 
cárie dentária, incômodo no uso de prótese, perda do paladar, mau hálito, lábios 
ressecados e dificuldade na mastigação, deglutição e fala. Além de ser parte do 
processo de envelhecimento, pode ser causada por medicamentos com ação 
anticolinérgica, falta de ingestão de líquidos, estresse, ou tratamento com radiação 
para câncer na região da cabeça e pescoço. A falta de saliva é uma queixa comum 
entre os idosos.

 A perda de elementos dentais causa redução do tônus muscular e da dimensão 
vertical, trazendo conseqüências para a fala, deglutição e mastigação, 
comprometendo o início do processo digestivo, a ingestão de nutrientes, o apetite, 
a comunicação e a auto-estima. Pode significar também o uso de dieta pastosa e 
cariogênica.



172

ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL

 A disfunção da percepção gustativa no idoso pode afetar o apetite e deve ser 
investigada. Além de ser conseqüência do processo de envelhecimento, pode 
também ser causada por má higiene bucal ou uso de medicamentos. O sentido do 
paladar está ligado à qualidade de vida, ao prazer de saborear os alimentos, e não 
deve ser negligenciado, principalmente nos idosos que já apresentam normalmente 
uma série de restrições alimentares.

 A halitose geralmente tem vários fatores relacionados, e seu tratamento requer uma 
abordagem multidisciplinar. As causas mais freqüentes são hábitos alimentares 
(grande ingestão de alimentos em estado líquido ou pastoso), xerostomia e má 
higiene bucal. A saburra lingual é causa da grande maioria dos casos de halitose. 
A língua deve ser sempre limpa durante a escovação.

A presença de doenças crônicas

 São muito comuns as doenças crônicas entre os idosos, e a maioria dos medicamentos 
utilizados têm efeitos colaterais na cavidade bucal. É importante o CD se inteirar 
sobre os medicamentos utilizados e seus possíveis efeitos colaterais.

 Após avaliar como os medicamentos estão interferindo na saúde bucal dos 
usuários, pode ser necessária uma interação do CD com o médico assistente para 
discutirem a possibilidade de revisão das prescrições.

 As principais alterações causadas são gosto metálico, falta de paladar, xerostomia 
e dificuldade de cicatrização Mesmo com a substituição dos medicamentos, a total 
recuperação pode demorar meses.

Ações educativas e preventivas

 As ações educativas e de prevenção devem ser estimuladas, principalmente por 
ser esta uma faixa etária que se encontrou durante muito tempo sem acesso à 
atenção em saúde bucal. 

 As instituições e as campanhas de vacinação para idosos são exemplos de espaços 
que podem ser utilizados para ações coletivas.

 Em usuários com xerostomia, as aplicações tópicas de flúor podem ser indicadas 
de acordo com o risco e/ou adotadas práticas para estímulo do fluxo salivar, como 
discutido na abordagem individual da cárie dentária.

 Escovação com dentifrício fluoretado: O CD deve avaliar a capacidade de 
coordenação motora para a realização de controle de placa e desenvolver junto 
com o usuário uma técnica adequada e até mesmo individualizada ou solicitar 
ajuda de familiares ou cuidadores no processo de higienização.
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 Caso o usuário esteja sem condições de se sentar, sua cabeça deve ser suspensa com 
almofadas e inclinada para um lado e depois para o outro, para que a escovação 
seja feita e ele não engasgue. Uma toalha colocada por baixo do queixo será 
necessária para recolher a saliva.

 Devido às alterações bucais fisiológicas presentes no idoso e modificações na 
dieta, a escovação com dentifrício fluoretado é essencial.

Plano de tratamento

 Deve ser individualizado e definido tendo como base as condições sistêmicas 
do usuário (gravidade do caso, uso de medicação, grau de tolerância para 
tratamentos mais longos, entre outros), uso de medicação, grau de cooperação e 
suas expectativas e tolerância em relação ao tratamento.

 Sempre que possível, a mutilação deve ser evitada.

 Deve ser estabelecido também um plano de acompanhamento baseado nas 
necessidades percebidas pelo profissional.

 Devem ser constantemente avaliados durante as consultas o conforto do usuário e 
a necessidade de interrupção. Consultas mais curtas podem ser mais adequadas.

 Devem ser evitadas alterações funcionais drásticas feitas em um curto período de 
tempo na cavidade bucal dos idosos. As alterações necessárias devem ser feitas 
gradativamente em cada sessão, possibilitando a adaptação do sistema nervoso às 
mudanças funcionais.

 O acompanhamento periódico de usuários que fazem uso de prótese móvel ou 
apresentam fatores de risco para o câncer bucal deve ser feito, assim como a 
orientação sobre a importância do auto-exame periódico. Em caso de dependência 
do usuário, a família/cuidador devem ser orientados.

 A atenção em saúde para essa faixa etária deverá incluir o atendimento extraclínica, 
a partir do acesso ao usuário nos domicílios, em instituições ou hospitais localizados 
na área de abrangência da equipe de saúde (Capítulo A Saúde Bucal na Atenção 
Básica).





VIII. A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO  
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Ainda dentro do princípio da Longitudinalidade, torna-se importante que os 
profissionais da equipe de saúde bucal sejam capazes de prestar uma atenção adequada 
aos usuários que possuem alguma condição fisiológica ou patológica que os faça necessitar 
de cuidados diferenciados.

Na impossibilidade de citarmos todos os casos, estaremos trabalhando com os usuários 
que são foco de atenção prioritária nas unidades de saúde, de forma a podermos contribuir 
no oferecimento de uma atenção multiprofissional, e com os pacientes com necessidades 
especiais por serem considerados de risco em saúde bucal. Como a odontologia pode ser 
a porta de entrada do usuário na atenção à saúde, torna-se importante que o CD esteja 
atento aos sinais e sintomas que demandam encaminhamento para o médico de forma a 
contribuir para o diagnóstico precoce de condições sistêmicas e para a atuação conjunta 
da equipe de saúde. 

Estaremos a seguir destacando os pontos mais significativos para o trabalho da 
equipe de saúde bucal, mas maiores informações poderão ser obtidas nas Linhas-Guias 
específicas de cada condição apresentada.

8.1 A GESTANTE

 A gestação é um acontecimento fisiológico, com alterações orgânicas naturais 
esperadas e evolução, na maioria dos casos, sem intercorrências, mas que impõe 
ao CD a necessidade de conhecimentos sobre essas alterações sistêmicas para 
uma abordagem diferenciada.

Características que podem ser observadas na fase de 
gestação

 A maior parte das doenças gengivais pode ser evitada durante a gravidez  apenas 
pelo estabelecimento de boa higiene bucal desde o seu início.

 A gravidez por si só não determina quadros de gengivite ou doença periodontal. 
Ela acentua a resposta gengival para os irritantes locais, modificando o quadro 
clínico resultante em usuárias que já apresentam falta de controle de placa.

 Alterações na composição da placa subgengival, na resposta imune da gestante e 
na concentração de hormônios sexuais são fatores que influenciam na resposta do 
periodonto, tornando a gengivite da gravidez muito freqüente. A região anterior 
da boca é mais comumente afetada e as áreas interproximais tendem a ser mais 
envolvidas.

 Em alguns casos, a gengiva forma massas discretas – “massas em forma de tumor” 
– mais freqüentemente nas papilas interdentais dos dentes superiores, com rápido 
crescimento e facilidade para sangramento. Essa lesão tende a regredir após a 
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gravidez. A remoção é indicada quando existe interferência na mastigação, dor ou 
problema estético (a gestante deseja remover), e deve ser seguida de raspagem e 
alisamento da superfície do dente.

 Pesquisas recentes sugerem uma relação entre a doença periodontal e a ocorrência 
de parto prematuro e de bebês com baixo peso ao nascer, o que reforça a 
importância da educação em saúde bucal para a realização de controle de placa 
pela gestante, assim como a sua priorização para avaliação de risco pelo CD.  
Essa priorização para diagnóstico de presença de doença periodontal ativa e 
encaminhamento para tratamento têm como finalidade, evitar complicações na 
gestação em função de condições bucais.

 Uma diminuição na capacidade fisiológica do estômago faz com que a gestante 
passe a ingerir menos quantidade de alimento, mas com maior freqüência, o que 
pode aumentar o risco à cárie.

 Os hábitos da gestante e o cuidado com a sua saúde bucal são importantes também 
para a educação dos filhos, que se espelham na mãe para a construção dos seus 
próprios hábitos.

 Um reforço educacional contínuo deve ser feito, pois, durante a gravidez, a gestante 
tende a descuidar de sua saúde em função de ter sua atenção voltada para o 
bebê.

A atenção à gestante

Grupo operativo

 Normalmente todas as Unidades Básicas de Saúde possuem um grupo operativo de 
gestantes, do qual toda gestante que acessa o serviço é convidada a participar. 

 Esse é um grupo importante para o desenvolvimento de ações de promoção à 
saúde por parte da equipe de saúde bucal. 

Objetivos do grupo

 Mostrar às gestantes que o trabalho será feito de forma multiprofissional, a partir 
do planejamento conjunto das ações por toda a equipe de saúde dentro do próprio 
grupo operativo.

 Mostrar as mudanças que ocorrem na boca durante a gravidez e a importância do 
cuidado nessa fase.

 Mostrar a relação entre doença periodontal e problemas durante a gravidez, o que 
torna importante o autocuidado.

 Discutir os anseios e as preocupações em relação ao tratamento odontológico, 
ouvindo as gestantes.
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 A equipe de saúde bucal deve levar em consideração as crenças, tabus e 
costumes que permeiam a gravidez e dão suporte a variados comportamentos e 
explicações nesse período da vida, trabalhando junto com a gestante a construção 
de conhecimentos que venham a fortalecer as relações positivas entre gravidez e 
atenção em saúde bucal.

 Explicar como o tratamento é feito, os riscos, as medidas de segurança, os cuidados 
para o atendimento, de modo a diminuir os anseios normais dessa fase de vida.

 Trabalhar todo o conteúdo educativo dentro do que já foi apresentado no capítulo 
de Educação em Saúde Bucal.

 Discutir os cuidados com a saúde bucal do bebê (vide “Saúde Bucal do Bebê”). 
Este pode ser um momento muito fértil, pois geralmente a gestante está muito 
aberta a tudo que diz respeito à saúde do bebê. No entanto, a equipe deve estar 
preparada para lidar com outros diferentes contextos que podem estar relacionados 
à gravidez (gravidez não desejada, gravidez na adolescência, entre outros) quando 
a gestante pode não estar receptiva às ações educativas.

O atendimento individual

Orientações gerais e cuidados a serem tomados em relação ao atendimento clínico 
odontológico à gestante:

 Todo tratamento odontológico essencial pode ser feito durante a gravidez, desde 
que realizado com precaução, dentro de uma avaliação risco/benefício e de forma 
multiprofissional.

 A assistência odontológica com segurança para gestante, feto e CD inclui a troca 
de informações com o médico assistente com vistas ao melhor planejamento para 
execução dos procedimentos odontológicos cabíveis.

 O tratamento clínico odontológico, a exemplo de qualquer terapêutica, tem seu 
início na interação profissional/usuário. A qualidade dessa relação influencia 
a conduta do usuário frente ao tratamento, particularmente no controle da 
ansiedade.

 O CD deve sempre acompanhar qualquer intercorrência clínica (hipertensão, 
anemia, diabete, cardiopatias, etc) ou obstétrica (hemorragias, pré-eclâmpsia, 
eclâmpsia, etc) que ocorra durante a gravidez de modo a orientar-se em relação 
ao planejamento do atendimento, e para o controle ou prevenção de possíveis 
episódios de emergências médicas no consultório odontológico.

 O uso de fluoreto pré-natal não é recomendado, pois sua eficácia não tem sido 
demonstrada.
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 Evitar sessões de tratamento prolongadas.

 Observar a posição da gestante na cadeira odontológica, permitindo que ela mude 
de posição sempre que precisar. A posição totalmente reclinada deve ser evitada.

 A partir do 2º trimestre o feto pode promover compressão da veia cava inferior e da 
aorta quando a gestante permanecer em posição deitada por tempo prolongado, 
levando a uma diminuição do retorno venoso e possiilidade de tonteira, hipotensão 
e síncope. Consultas mais breves ou calço debaixo da nádega direita e quadril em 
aproximadamente 15o podem ajudar a evitar esse problema.

 As urgências odontológicas devem ser sempre atendidas, para aliviar a dor e evitar 
a complicação do quadro. Optar sempre pelo procedimento mais conservador e 
menos intervencionista. O tratamento necessário deve ser realizado observando 
as condições gerais da gestante.

 Radiografia: deverá ser evitada durante a gravidez, especialmente no 1º trimestre. 
Quando for imprescindível, fazer uso de avental de chumbo, filmes ultra-rápidos e 
evitar erros técnicos na tomada da radiografia e processamento do filme.

 Anestesia local: todos os anestésicos locais são lipossolúveis, portanto atravessam 
a placenta. A solução anestésica local mais apropriada é a  Lidocaína a 2% com 
adrenalina 1:100000 ou noradrenalina 1:50000, em dose de, no máximo, 2 
tubetes (3,6 ml), com aspiração prévia e injeção lenta. É prudente evitar o uso de 
Prilocaína e Felipressina.

 Medicamentos: os medicamentos devem ser evitados e quando necessários, 
devem ser selecionados, conforme medicação preconizada e após contato com 
o médico assistente. A grande maioria atravessa a placenta por difusão passiva 
(tranqüilizantes, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos). Não usar Tetraciclina 
pelo seu efeito colateral de causar pigmentação nos dentes do bebê. A escolha de 
medicação também deverá ser cuidadosa durante o período de lactação.

 Exodontias ou cirurgias não são contra-indicadas, devendo ser realizadas com 
precaução e apenas quando não for possível adiá-las para após a gravidez. Nesses 
casos, o planejamento em conjunto com o médico é essencial.

 O atendimento individual das gestantes deverá ser feito de forma a considerar o 
melhor período para as intervenções específicas. Dessa forma, temos:
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Período 
 gestacional

CUIDADOS
1

º 
T
R

IM
E

S
T
R

E

 Realizar a avaliação de risco pelo CD em qualquer época em que a gestante acessar 
o serviço. Em caso de priorização encaminhar para tratamento planejado com 
realização de Primeira Consulta Odontologica Programática 

 Primeira consulta odontológica programática: preenchimento do prontuário 
(avaliação geral da gestante, exame clínico, levantamento das necessidades de 
tratamento odontológico e planejamento do tratamento). Além da avaliação geral da 
gestante, é importante verificar o período de gestação e as intercorrências obstétricas 
e clínicas. O planejamento do tratamento e a necessidade de uso de medicamentos 
ou anestésico local devem ser discutidos com o médico sempre que necessário. 
Enfatizar a importância do autocuidado em saúde bucal, já discutido nos grupos 
operativos.

 Durante o 1º trimestre ocorrem as principais transformações embriológicas, não 
sendo, portanto esse período adequado ao tratamento odontológico, pois o feto é 
mais susceptível a influências teratogênicas e ao aborto espontâneo, e a gestante 
poderá apresentar maior indisposição (náuseas, vômitos).

 Deve-se evitar tomadas radiográficas.
 Deve-se fazer uso de medicamentos e anestésico local somente em casos 

imprescindíveis e conforme medicação preconizada e interação com o médico 
sempre que necessário.

 As urgências odontológicas devem ser sempre atendidas, para aliviar a dor e evitar 
a complicação do quadro. Optar sempre pelo procedimento mais conservador e 
menos intervencionista.

 Referenciar a gestante para a equipe de saúde caso a porta de entrada tenha sido a 
saúde bucal, referenciando-a também para o grupo operativo de gestantes.

2
º 

T
R

IM
E

S
T
R

E

 No segundo trimestre poderão ser feitas as intervenções clínicas e procedimentos 
odontológicos essenciais dentro das indicações propostas. O controle da atividade 
de doença quando necessário e o controle de placa são boas condutas a serem 
consideradas nessa fase para continuidade do tratamento depois da gravidez.

 Enfatizar a importância do autocuidado em saúde bucal, já discutido nos grupos 
operativos.

 Em caso de não ser possível evitar ou adiar um procedimento cirúrgico, este é o 
melhor período para realizá-lo.

 Radiografias, quando imprescindíveis, devem ser sempre feitas com os cuidados 
necessários.

3
º 

T
R

IM
E

S
T
R

E

 Enfatizar a importância do autocuidado em saúde bucal, já discutido nos grupos 
operativos.

 Durante o 3º trimestre a gestante apresenta maior risco de síncope, hipertensão e 
anemia. É freqüente o desconforto na cadeira odontológica e hipotensão postural 
(a pressão exercida pelo feto sobre as veias abdominais implica a diminuição do 
retorno venoso dos membros inferiores, predispondo a gestante à hipotensão). É 
prudente evitar o tratamento odontológico nesse período.

 As urgências odontológicas devem ser sempre atendidas, para aliviar a dor e evitar 
a complicação do quadro. Optar sempre pelo procedimento mais conservador e 
menos intervencionista.

 Radiografias, quando imprescindíveis, devem ser sempre feitas com os cuidados 
necessários.
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8.2 O PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

 Para fins de assistência odontológica, é considerado paciente com necessidades 
especiais (PNE) todo aquele que apresente um limite tão acentuado no que se 
refere aos padrões de “normalidade” para o ser humano, que o impossibilite ou 
que demande uma abordagem diferenciada para se beneficiar da assistência 
odontológica convencional. 

Condições geralmente relacionadas a esta população

Paralisia cerebral

 A paralisia cerebral é uma disfunção neuromuscular decorrente de uma lesão no 
cérebro ocorrida no período pré, peri ou pós-natal, antes da maturação do sistema 
nervoso central.

 A função motora está comprometida e problemas como convulsão, deficiência 
mental, alteração da fala e distúrbios sensoriais podem estar associados.

 Geralmente ocorrem contraturas, deformidades e limitação de movimentos, sendo 
comum o desenvolvimento de posições viciosas.

 Os usuários podem apresentar espasmos musculares involuntários, dificuldade de 
deglutição, tendência a engasgar, salivação excessiva e sensibilidade a toques, 
jatos de ar e água.

 Alguns problemas bucais podem ser encontrados com maior freqüência ou 
apresentar-se com maior gravidade: má higiene bucal; doença periodontal; cárie; 
lesões traumáticas nos dentes; má oclusão; alterações da articulação temporo-
mandibular e bruxismo.

Deficiência mental

 O retardo mental, compreendido como síndrome comportamental, tem como 
características o prejuízo da função intelectual e das habilidades adaptativas.

 A maioria consegue ser independente em atividades diárias, necessitando, porém, 
de supervisão durante toda a vida.

 Os retardos mais severos são geralmente acompanhados de desenvolvimento motor 
deficiente, comprometimento da visão e audição, crise convulsiva, deficiências 
sensoriais e cardiopatias.

Síndrome de Down

 A grande maioria dos portadores de Síndorme de Down é educável, colaboradora 
e carinhosa.
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 Os portadores de Síndrome de Down apresentam alta freqüência de cardiopatias 
congênitas e maior suscetibilidade a doenças infecciosas. 

 Os aspectos bucais mais freqüentes são a micrognatia, língua fissurada, anodontias, 
hipotonia com tendência a permanecer com a boca aberta e protruir a língua, 
maior suscetibilidade a doença periodontal, atraso na erupção dentária em ambas 
as dentições, sialorréia, respiração bucal.

 O atendimento odontológico varia em função dos níveis de retardo mental.

 No retardo mental leve e moderado, o usuário é geralmente dócil, não agressivo, 
receptivo e carinhoso, mas às vezes teimoso. É um usuário que apresenta bom 
grau de colaboração ao tratamento. 

 No usuário com retardo mental severo ou profundo, mais raro, o tratamento 
odontológico geralmente é realizado sob anestesia geral. 

 Os usuários com problemas cardíacos necessitam de um plano de tratamento 
elaborado em parceria com o médico assistente e consideração sobre o uso de 
antibiótico profilático.

A atenção ao PNE

 Os espaços físicos das US devem seguir as normalizações que garantem acesso 
aos PNE.

 A assistência odontológica deve iniciar-se com a entrevista com os pais ou 
responsável, quando o profissional obtém informações que revelam o estado de 
saúde geral do usuário e seu grau de cooperação.

 Essa entrevista esclarece quanto ao manejo e adequação do usuário, a conduta 
dos profissionais da equipe, o tratamento odontológico e a expectativa dos pais 
ou responsável em relação ao tratamento. É possível ainda orientar os pais sobre 
o comportamento dos mesmos frente ao tratamento, incluindo a questão da 
presença durante a consulta odontológica. O conteúdo educativo pode também 
ser trabalhado nesse momento. A anamnese irá guiar a terapêutica e os cuidados 
a serem adotados durante a intervenção clínica odontológica.

 A assistência odontológica deve considerar o diagnóstico médico, as condições de 
saúde e tratamento, agravos associados, limitações e capacidades individuais, e a 
interação com a equipe de saúde que acompanha o usuário.

 Verificar uso de pré-medicação, quando necessário.

 A anamnese deverá ser feita como descrito na Primeira Consulta Odontológica 
Programática. Em relação ao PNE, é importante também que sejam feitas perguntas 
específicas a respeito de locomoção, tipo de comunicação (verbal, gestos, ausente, 
etc), nível de compreensão, comportamento (tranqüilo, medroso, agressivo, 
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participativo, etc.), temores, acompanhamento com outros profissionais da saúde, 
a história odontológica, informações sobre o último tratamento odontológico, 
uso de anestesia geral ou sedação, anestesia local, contenção física, reação ao 
tratamento odontológico, higienização bucal (dependência, freqüência).

 Usuários com necessidades especiais têm uma necessidade aumentada para o 
cuidado preventivo odontológico.

 Podem apresentar dificuldade na higienização, ter dieta pastosa e/ou rica em 
carboidrato, ou fazer uso freqüente de medicamentos adocicados ou que promovem 
a diminuição do fluxo salivar.

 A abordagem para a saúde bucal desses usuários deve ser considerada antes da 
erupção do primeiro dente, para que sejam incorporados aos cuidados diários 
procedimentos que priorizem a prevenção, minimizando ou eliminando a 
necessidade de tratamentos odontológicos ao longo da vida.

 Deve sempre ser considerada a aplicação tópica de flúor gel e o ART nesses 
usuários.

 Usuários capazes de aprender a fazer a escovação dentária podem ter nas adaptações 
feitas nos cabos das escovas, no uso de escovas elétricas e nos adaptadores de fio 
dental elementos facilitadores desse processo.

 Pessoas que se encontram total ou parcialmente impedidas de exercerem suas 
atividades diárias e os cuidados básicos de saúde (pessoas dependentes para 
as atividades diárias) necessitam do apoio da família e/ou da instituição que 
freqüentam para terem garantidos os cuidados com a higiene bucal. O trabalho 
com os cuidadores dos usuários é extremamente importante.

 A higiene bucal, muitas vezes, pode ser um desafio para os responsáveis, devido 
aos movimentos involuntários, cerramento da boca e aumento do reflexo de 
engasgar. O local da escovação e o posicionamento do usuário devem adequar-se 
a cada caso, e abridores de boca podem ser utilizados quando necessário. 

 É necessário também orientar os cuidadores sobre os sinais de risco e de alerta 
em saúde bucal, de forma que eles possam encaminhar o PNE à equipe de Saúde 
Bucal sempre que julgarem necessário.

 O enfoque familiar torna-se muito importante na atenção desses usuários, a partir 
do entendimento de como a família lida com a situação, e da participação da 
equipe de saúde bucal no sentido de colaborar para minimizar ao máximo as 
barreiras à atenção.
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Alguns cuidados adotados para o bom andamento da assistência

 A presença dos pais ou responsável no consultório odontológico durante o 
atendimento depende da avaliação do benefício que isso possa representar para o 
usuário.

 A necessidade de envolver mais de uma auxiliar para o melhor desenvolvimento 
do trabalho deve ser sempre considerada.

 Buscar a melhor maneira de se estabelecer a comunicação.

 Observar melhor horário para consulta.

 Verificar posicionamento do usuário na cadeira odontológica (se sentado ou em 
posição horizontal), estando sempre atento aos sinais de cansaço ou desconforto.

 Evitar sessões clínicas prolongadas.

 Avaliar o grau de stress e ansiedade. Lembrar que agressividade e oposição, muitas 
vezes são reações de defesa.

 Evitar anestesia e procedimento invasivo na primeira consulta.

 Não exibir instrumental odontológico desnecessariamente.

 Não direcionar os focos do refletor e do fotopolimerizador aos olhos do usuário, 
pois podem desencadear crises convulsivas.

 Redigir receitas e/ou atestados com cópia.

 Garantir aspiração cuidadosa de líquidos e materiais remanescentes de restaurações 
durante todo o tempo da intervenção clínica.

 Ter conhecimentos básicos dos aspectos médicos que envolvem as diversas 
patologias e síndromes.

 Lembrar que cada consulta é uma nova situação.

 O nível da capacidade para a compreensão, comunicação, cooperação, controle dos 
movimentos involuntários e de abertura da boca podem, muitas vezes, demandar 
o uso de técnicas de controle de comportamento no consultório e de abridores de 
boca. As técnicas de controle do comportamento compreendem, principalmente:

 Adaptação do usuário: fazer com que o usuário tome contato com o ambiente 
do consultório e com os equipamentos. Tudo deve ser mostrado a ele, para 
que possa ver, tocar e ouvir os sons. Nenhum procedimento deve ser feito no 
início.

 Comunicação verbal: diálogo, explicação verbal dos procedimentos.

 Controle da voz: tom e intensidade da voz do profissional associado à expressão 
facial para que o usuário compreenda sua aprovação ou desaprovação.

 Distração: desvio da atenção do procedimento desagradável.
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 Contato físico: tocar o rosto, as mãos.

 Dizer-mostrar-fazer: descrição verbal do que vai ser realizado, seguido da 
demonstração e execução do procedimento.

 Promover a dessensibilização sistemática e preventiva, que é a exposição 
a situações ou estímulos organizados hierarquicamente e o contato com o 
instrumental antes do início do tratamento.

 Fazer uso do reforço positivo, tanto a equipe como a família.

 Fazer uso de recursos auxiliares para abertura de boca (abridores de boca), 
se necessário, de forma a facilitar a intervenção e resguardar o usuário e o 
profissional de possíveis acidentes durante o atendimento.

 Outras técnicas de contenção podem ser utilizadas, mas exigem uma abordagem 
profissional diferenciada. 

Organização da rede de assistência ao PNE

A Unidade de Saúde de referência na atenção primária

 Deve ser considerada a porta de entrada para a atenção ao PNE.

 A equipe de saúde deve ter conhecimento dos PNE de sua área de abrangência 
para prestação da atenção em saúde bucal o mais cedo possível.

 Nesse componente deve estar inserido o atendimento extraclínica, quando 
verificada essa necessidade, e o uso de ART.

 Verifica-se que, no nível de atenção odontológica, a grande maioria dos PNE não 
constitui, a priori, uma clientela com necessidade de atendimento para além das 
unidades básicas de saúde.

 O profissional da US deve sempre considerar como sua competência prestar a 
atenção a essa clientela, principalmente no aspecto preventivo e educativo. 

 Ao constatar a impossibilidade da prestação do serviço cirúrgico-restaurador, deve 
encaminhar o usuário para atendimento na Unidade Referência para assistência 
em ambulatório, com relatório do caso. Sempre devem ser feitas algumas tentativas 
de atendimento na atenção primária, avaliando-se sempre o avanço obtido em 
cada sessão, antes de se encaminhar o usuário.

 O agendamento na Unidade de Referência deverá ser realizado através da US.

 O usuário deve retornar à US após o término do tratamento para acom-
panhamento.
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A Unidade Referência para atendimento em ambulatório

 Essa unidade estará desenvolvendo os procedimentos da atenção primária, mas 
com diferenciação na abordagem desse usuário, que é feita por profissionais 
qualificados, e com abordagem multiprofissional para estabelecimento de 
assistência integrada. 

 Usuários com distúrbio de comportamento representado por medo e ansiedade 
ou crianças que apresentam dificuldade de condicionamento também podem 
necessitar de uma indicação para abordagem diferenciada. É importante ressaltar 
que somente os casos onde é realmente necessária uma abordagem diferenciada 
devem ser encaminhados para referência.

 O CD da Unidade Referência para assistência em ambulatório deve avaliar a 
possibilidade de tratamento dos PNE nessa Unidade, a recondução para Unidade 
Básica ou a recomendação para tratamento sob anestesia geral, fazendo os 
encaminhamentos necessários. 

 Corresponde à assistência prestada no CEO ou outro tipo de serviço, como as 
APAEs, que ofereça uma abordagem diferenciada para esses usuários.

 A Deliberação CIB-SUS-MG nº 057, de 11 de novembro de 2003, aprova a 
organização da Rede de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física, 
Mental ou com Autismo do Estado de Minas Gerais e que esta Rede será constituída 
pelos serviços de assistência a serem cadastrados no Sistema Único de Saúde 
– SIA/SUS conforme Portaria MS/GM nº 1635 de 12 de setembro de 2002. Em 
seu Artigo 3º, § 1º, entre outras atribuições, estabelece que os Centros de Nível 
II deverão dispor de instalações físicas, equipamentos e recursos humanos para 
realizar atendimento odontológico.

O tratamento sob anestesia geral

 O atendimento ao PNE deve ser feito prioritariamente na atenção primária, com 
encaminhamento para o tratamento sob anestesia geral em apenas alguns casos 
específicos. 

 Quanto menor o número de casos referenciados para anestesia geral, melhor se 
encontra a organização da atenção primária.

 A referência para tratamento sob anestesia geral tem por critério de encaminha-
mento a condição médica e/ou comportamental do usuário, envolvendo 
principalmente:

 usuários que apresentam distúrbios de comportamento tais que não permitam 
atendimento;

 deficiência mental, alterações neurológicas ou distúrbios psiquiátricos que 
impossibilitem a compreensão e a cooperação;
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 situações clínicas em que todos os esforços para o tratamento de forma 
convencional falharam, inclusive o uso de ART;

 dificuldade para controle de respiração e deglutição;

 usuários que necessitam de suporte hospitalar;

 usuários PNE que necessitam de tratamento extenso e não apresentam condições 
de se submeterem a esse tratamento de outra forma;

 usuários que residem em locais de difícil acesso à US e onde existe impossibilidade 
de atendimento extraclínica.

 A Unidade Referência para assistência sob anestesia geral deve integrar-se à rede 
regionalizada de assistência, uma vez que a atenção integral à saúde das pessoas 
portadoras de deficiência também inclui a assistência odontológica acompanhada 
de procedimentos anestésicos.

 Nesse atendimento serão realizados os procedimentos odontológicos pertinentes, 
devendo-se evitar mutilações desnecessárias.

 A intervenção poderá ser em regime ambulatorial especial ou em regime de 
internação, quando necessário.

 É importante que a Unidade Referência para assistência sob anestesia geral tenha 
um caráter docente e assistencial.

 O usuário deverá retornar sempre à US referência na atenção primária para o 
acompanhamento dos resultados alcançados e manutenção da saúde bucal, com 
o envolvimento do responsável / família / cuidador.

Para a utilização da anestesia geral são necessários os seguintes procedimentos

 orientações cabíveis ao responsável;

 o agendamento na unidade referência para assistência sob anestesia geral;

 relatório do caso;

 solicitação de avaliação médica através de exames físicos e complementares 
(eletrocardiograma, raios-x de tórax, hemograma, coagulograma, glicemia, urina 
rotina);

 caracterização do risco cirúrgico. 

O financiamento do tratamento sob anestesia geral

Os procedimentos odontológicos envolvendo anestesia geral, incluindo aqueles 
realizados em usuários com necessidades especiais, são financiados no Sistema Único de 
Saúde – SUS da seguinte maneira:

 Valor pago pela anestesia geral em tratamento odontológico e em cirurgia 
odontológica, conforme: Tabela SIA/SUS/Procedimentos Especializado/ANEST. 
GERAL (Grupo22/Código 22.012.01-0);
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 Os demais procedimentos realizados seguem o estabelecido na Tabela SIA/
SUS/Procedimentos de Ações Básicas em Odontologia (Grupo 03), e Ações 
Especializadas em Odontologia (Grupo 10).

 Os procedimentos ambulatoriais de alta complexidade/custo  destinados à preven-
ção e tratamento de deformidade buco-maxilo-facial, visando ao restabeleci- 
mento estético e funcional de usuários portadores de anomalia crânio-facial, 
seguem o recomendado na Portaria MS/SAS nº 431 de 14/11/2000, republicada 
em 29/dez/2000. Esse serviço deverá ser prestado em Unidade com serviço próprio 
de odontologia, especializado em ortodontia, implantodontia, prótese e cirurgia, 
contendo equipamentos e instalações específicas para tratamento de deformidade 
buco-maxilo-facial, conforme estabelecido na Portaria supracitada.

8.3 O DIABÉTICO

  Sinais e sintomas que sugerem possível diagnóstico de diabete tais como polidpsia 
(sede intensa), poliúria (micções freqüentes), polifagia (fome exagerada), 
emagrecimento, fadiga, fraqueza, xerostomia, dor nas pernas, alteração na visão, 
e lesões cutâneas de difícil cicatrização, podem ser relatados ao CD por usuários 
que desconhecem serem diabéticos.

 Caso ocorra essa suspeita. o usuário deve ser encaminhado ao médico para 
diagnóstico.

A consulta

 As informações obtidas durante a avaliação geral orientam a abordagem e a 
intervenção clínica.

 Assim, verificar a época do início da doença, tipo de diabete, medicamentos em 
uso, modificações recentes no esquema terapêutico, última dosagem de glicose 
sangüínea em jejum, referência a complicações agudas, complicações crônicas e 
hospitalizações são de grande importância para o plano de tratamento. 

 A interação CD/médico assistente é recomendada para troca de informações, 
sobretudo no que diz respeito à gravidade da doença, grau de controle, necessidade 
de ajuste na dose dos medicamentos, recomendações quanto à dieta pré e pós 
atendimento e para a avaliação risco/benefício, especialmente quanto ao uso de 
medicamentos e a procedimentos invasivos.

 A cada consulta o CD deve investigar acerca do uso correto da medicação, dos 
cuidados com a dieta, dos níveis de glicemia para os que controlam glicose em 
domicílio, do grau de medo e ansiedade, e da pressão arterial.

 Os dados devem ser transferidos para o prontuário.

 Infecções agudas e condições inflamatórias podem aumentar a taxa de glicose, daí 
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a importância de se priorizar o tratamento odontológico do diabético.

 A hipoglicemia e a cetoacidose são complicações agudas que podem ocorrer na 
diabete:

Hipoglicemia

 Acontece quando a glicose se encontra abaixo de 45mg.

 O usuário apresenta sudorese fria e pegajosa, tremor, palidez, fraqueza, salivação 
abundante e palpitações, podendo evoluir para convulsões, inconsciência e 
coma.

 As causas predisponentes são doses excessivas de insulina, jejum prolongado, 
aumento da atividade física, ansiedade.

 O procedimento odontológico deve ser interrompido, soluções açucaradas 
ministradas de imediato, e solicitada a presença do médico.

Cetoacidose

 Apresenta-se quando há aumento de corpos cetônicos no plasma levando à acidose 
(pH sangüíneo abaixo de 7,35), envolvendo uma alta taxa de glicose sangüínea.

 Tem como causas predisponentes: não estar fazendo uso da insulina, infecções, 
doença intercorrente, resistência à insulina, inanição.

 Pode ameaçar a vida do usuário e o quadro clínico em geral é dramático.

 Normalmente desenvolve-se num período de semanas a meses, podendo, 
entretanto, instalar-se em algumas horas.

 O usuário apresenta sinais de glicose alta (polidpsia, poliúria, hálito cetônico), 
seguindo-se desidratação, desorientação, e hiperpnéia compensatória (respiração 
de Kussmaul).

 Os usuários com estes sinais e sintomas devem ser encaminhados ao médico para 
avaliação imediata.

As manifestações bucais

 As manifestações bucais do usuário com diabete não controlado incluem: queilose, 
tendência para secura e fissuras na mucosa oral, sensação de ardência, diminuição 
do fluxo salivar, alteração da flora, erupção padrão dos dentes alterada, maior 
incidência de cáries, maior prevalência e severidade da doença periodontal, 
incluindo aumento de sangramento e de mobilidade dentária. 

 O usuário com diabete controlada apresenta resposta tissular normal, dentição 
desenvolvida normalmente e não há aumento na incidência de cárie.
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O programa de controle de placa

 Deve ser estabelecido a partir da primeira consulta.

 A manutenção de uma flora não patogênica é importante, e, se necessário, deve 
ser preconizado o controle químico com clorexidina. 

Tratamento

 O tratamento odontológico deve preferencialmente ser realizado pela manhã e em 
sessões curtas.

 Em caso de consultas prolongadas,  o trabalho deve ser interrompido para uma 
ligeira refeição (um copo de suco, por exemplo).

 O medo e a ansiedade podem induzir a uma maior secreção de catecolaminas 
(adrenalina e noradrenalina), podendo desencadear um aumento nos níveis de 
glicemia. Assim, a indicação de medicação ansiolítica poderá ser importante para 
alguns usuários.

 A predisposição à infecção, a cicatrização difícil e a fragilidade capilar constituem 
complicações importantes no pós-operatório se a glicose não estiver controlada 
nesse período, o que contra-indica a intervenção cirúrgica em usuários não 
controlados.

 A terapêutica, geralmente, não difere daquela preconizada para usuário-padrão, 
quanto à escolha do medicamento, dose, posologia e duração do tratamento. Em 
caso de uso de antibiótico, deve-se acompanhar essa terapia devido à possibilidade 
de infecção secundária por fungo.

 O tipo de diabete e as condições cardiovasculares são importantes na escolha e 
quantidade do vasoconstrictor a ser usado.

 Com freqüência, alterações na microcirculação do portador de diabete melito 
resultam em prejuízo do fluxo sangüíneo para os tecidos. O vasoconstritor poderá 
comprometer ainda mais essa condição, resultando em isquemia localizada e 
escarificação tecidual.

 Fios de retração impregnados com agentes vasoconstritores, que podem causar 
uma rápida elevação na pressão arterial e na concentração de glicose sangüínea, 
são contra-indicados.

 Os tecidos bucais de usuários diabéticos devem ser manipulados de forma a se 
evitar traumatismos desnecessários.

 A indicação de medicamentos para o controle da dor merece cautela, devido 
à possibilidade de interação medicamentosa, devendo o médico ser consultado 
sempre que necessário antes de se prescrever algum medicamento.
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O tratamento deve ser norteado pela situação clínica e em termos gerais pode ser 
planejado da seguinte forma:

 Usuários compensados: tratamento normal com os devidos cuidados.

 Usuários compensados, com história anterior de alguma complicação: tratamento 
normal, considerando a hospitalização para atos cirúrgicos moderados ou 
extensos. O propósito da hospitalização é proteção do usuário e maior segurança 
do profissional.

 Usuários não compensados: preferencialmente adiar o tratamento até as condições 
gerais estarem estabilizadas. Em caso de urgência, recomenda-se administrar 
antiinflamatórios, antibióticos e analgésicos, de acordo com a necessidade, 
evitando-se a intervenção.

8.4 O HIPERTENSO

 A hipertensão é uma doença assintomática na maioria dos usuários adultos, 
portanto, o CD pode ser de vital importância na sua detecção por ocasião da 
anamnese.

 Medida de pressão arterial sistólica (máxima) maior do que 140mm Hg e/ou de 
pressão diastólica (mínima) maior ou igual 90 mm Hg significam necessidade de 
encaminhamento ao médico para avaliação do caso.

 A assistência odontológica é orientada em função da classificação da pressão 
arterial, tratamento, controle e possíveis complicações decorrentes.

 A avaliação da hipertensão pelo CD para determinação da gravidade da doença 
é baseada nas informações obtidas na história médica: época da descoberta 
da doença, tratamento e controle, esquema terapêutico (tipo de medicamento 
e doses), alteração recente na medicação e registro da pressão arterial a cada 
consulta. 

 Caso a hipertensão seja diagnosticada por ocasião da consulta odontológica, o 
usuário deve ser encaminhado ao médico para controle. À medida que a pressão 
for controlada, deve-se dar prosseguimento ao tratamento odontológico.

 É prudente e sempre importante informar ao médico assistente a natureza 
dos procedimentos odontológicos e solicitar uma avaliação clínica médica, 
especialmente nos casos de cirurgia. Quando necessário, estabelecer junto com o 
médico a condução do tratamento odontológico e a indicação de medicamentos.

 A realização do tratamento odontológico em usuários com diagnóstico de 
hipertensão deve ser baseada na medida da pressão arterial no momento do 
atendimento e na classificação da hipertensão e tem como parâmetros gerais:
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Hipertensão controlada

 Procedimentos não cirúrgicos e cirúrgicos simples executados normalmente em 
usuários com hipertensão leve.

 Em cirurgias maiores (extrações múltiplas, por exemplo), considerar o uso de 
sedativos juntamente com o médico.

 Em casos de hipertensão moderada ou grave, mesmo controladas, interagir 
sempre com o médico assistente para definir conduta para todos os procedimentos, 
baseando-se no custo-benefício e na necessidade individual de cada usuário para 
o uso de ansiolíticos.

Hipertensão não controlada

 Nenhum procedimento deve ser realizado.

 Em caso de urgência, o tratamento deve ser conservador (antibióticos e/ou 
antiinflamatórios e/ou analgésicos).

Orientações gerais

 É recomendado para cada consulta odontológica: tempo da intervenção clínica 
o mais breve, posição na cadeira odontológica com encosto menos reclinado, 
orientação ao usuário sobre como proceder para se levantar (mudanças bruscas 
de posição podem levar à hipotensão postural), uso de medicação tranqüilizante 
para o usuário que se apresentar temeroso ou apreensivo (a ansiedade frente 
ao tratamento odontológico pode ser responsável pela elevação temporária da 
pressão arterial) e interrupção do atendimento o mais rápido possível sempre que 
o usuário apresentar algum desconforto.

 Em usuários com hipertensão, a dor deve ser controlada para minimizar o estresse 
e evitar descarga de epinefrina. Os sais anestésicos usuais não estão contra-
indicados, podendo ser usados sem vasoconstritor em procedimentos curtos 
(menos de 30 minutos). O uso de vasoconstritores não está contra-indicado, 
devendo ser usado em concentrações mínimas. A anestesia local deve ser eficaz e 
infiltrada lentamente.

 Fios de retração impregnados com agentes vasoconstritores e bochechos com 
soluções salinas são contra-indicados.
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Crise hipertensiva

 É caracterizada pelo aumento súbito e severo da pressão arterial, acompanhado 
ou não de sintomas e sinais – dor de cabeça, náusea, vômito, sonolência, visão 
turva, hemiparesias – que põem em risco a integridade cardiovascular e a vida do 
usuário.

 Pode acontecer no consultório odontológico, e recomenda-se o encaminhamento 

imediato à equipe de saúde.

8.5 O PORTADOR DE TUBERCULOSE

 A tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium 

tuberculosis, um parasita intracelular. 

 O pulmão é o local habitual da lesão primária e o principal órgão envolvido.

 A infecção, geralmente, é transmitida de pessoa a pessoa pela inalação de aerossóis 

de secreções respiratórias contendo núcleos de gotículas infectantes. 

 Observa-se, entre os principais sinais e sintomas, o desenvolvimento gradual 

de fadiga, emagrecimento, febre vespertina baixa, sudorese noturna excessiva, 

inapetência, tosse persistente acompanhada ou não de escarros hemoptóicos.

 Os perdigotos de tuberculose podem ser dispersos por aerossóis produzidos 

pela turbina, sprays de água e aparelhos de ultra-som durante o atendimento 

odontológico.

 As lesões tuberculosas na cavidade bucal são relativamente raras e aparentemente 

têm nas superfícies mucosas traumatizadas o local de predisposição para o 

seu aparecimento. Em geral, considera-se que representam uma infecção por 

microorganismos presentes no escarro proveniente das lesões pulmonares, sendo 

a base da língua o local mais comum.

 As lesões bucais podem ser dos tipos verrucoso, ulcerativo ou nodular. 

 Doenças debilitantes, como a tuberculose, podem predispor à doença periodontal 

por diminuírem a resistência tissular a irritantes locais e criar uma tendência para 

a reabsorção do osso alveolar.

 A avaliação geral do usuário, primeiro passo na assistência odontológica, possibilita 

ao CD tornar-se conhecedor da existência da doença, reconhecer possíveis queixas 

e sintomas indicativos de tuberculose ou ainda constatar a possibilidade de o 

usuário estar em contato com fontes de infecção. Nesses casos, o usuário deve ser 
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encaminhado para avaliação médica.

 Em caso de doença ativa, o usuário deve ter o tratamento eletivo adiado e 

receber somente tratamento conservador (terapia medicamentosa) nas urgências/

emergências odontológicas, respeitando-se as normas de biossegurança e o uso 

de equipamentos de proteção individual, inclusive máscara especial;

 Se o usuário finalizou a quimioterapia, o médico assistente deve ser consultado 

a respeito da infectividade, resultados de baciloscopia e exame radiológico.  Em 

caso de alta por cura, o usuário pode ser tratado normalmente.

8.6 O PORTADOR DE HANSENÍASE

 Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, curável, de evolução lenta, que tem 

como agente etiológico o Mycobacterium leprae.

 Os sinais e sintomas mais comuns em caso suspeito de hanseníase são: lesões de 

pele com diminuição de sensibilidade; troncos nervosos periféricos espessados 

e/ou doloridos; câimbra e formigamento; diminuição ou perda de sensibilidade e 

de força muscular nos olhos, mãos ou pés.

 A via de infecção mais provável é o trato respiratório (mucosa nasal e orofaríngea), 

através da inalação de gotículas eliminadas pelos doentes das formas infectantes 

sem tratamento; 

 Cerca de 70% dos casos novos diagnosticados são de formas não contagiosas.

 Iniciado o tratamento, os pacientes das formas contagiosas passam a ser não 

infectantes.

 O CD, durante a anamnese, poderá reconhecer possíveis queixas e sintomas 

indicativos de hanseníase ou a possibilidade de exposição à doença. Nesses casos, 

o usuário deve ser encaminhado para avaliação médica.

Manifestações bucais

 Podem ocorrer nas formas multibacilares de longa evolução, que são as mais 
avançadas da doença.

 As lesões decorrentes da infecção na cavidade bucal podem se apresentar como 
insensibilidade de mucosa, infiltrações localizadas ou difusas, úlceras, nódulos, 
manchas, placas, fibroses e alterações gengivais.

 Lábios, gengiva, palato duro, palato mole e úvula podem ser afetados. 

 Muitas vezes as lesões se ulceram de maneira superficial, como acontece na pele.
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 Os incisivos superiores podem apresentar-se com mobilidade ou ausentes; 
os nódulos palatais podem ulcerar e perfurar o palato duro; a úvula pode ser 
totalmente destruída e na polpa dentária têm sido descritas alterações específicas 
com riqueza de bacilos.

 Usuários com hanseníase podem apresentar periodontite destrutiva crônica não-
específica.

8.7 O USUÁRIO PORTADOR DE HIV

Papel geral do CD na abordagem do portador de HIV

 Garantir um tratamento digno e humano, sem preconceitos, mantendo sigilo 
profissional.

 Garantir o atendimento dentro das normas universais de biossegurança.

 Estar atento às possíveis manifestações bucais relacionadas à infecção pelo HIV.

 Orientar e encaminhar o usuário à equipe de saúde, em caso de suspeita diagnóstica 
de infecção pelo HIV.

 Dar continuidade aos procedimentos de rotina odontológica.

 Interagir com a equipe multiprofissional.

 Manter-se atualizado sobre a doença, no que diz respeito aos aspectos técnicos, 
éticos, psicossociais e epidemiológicos.

 Incorporar ao seu cotidiano as ações de prevenção e solidariedade entre os seus 
principais procedimentos terapêuticos.

O cuidado do usuário portador de HIV

 Na US o CD pode identificar e tratar as doenças bucais mais comuns que são 
decorrentes do estado imunológico de portadores do HIV, atuando, inclusive, no 
diagnóstico precoce da doença, o que pode aumentar a sobrevida e melhorar a 
qualidade de vida do portador.

 Muitos usuários podem desconhecer que são portadores ou optarem por não 
informar que são portadores do HIV por medo de preconceito ou recusa de 
atendimento. Portanto, o CD está exposto a atender ao usuário HIV, sem saber, o 
que enfatiza a necessidade da adoção de medidas universais de biossegurança.
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 O usuário portador de HIV geralmente pode ser atendido pelas equipes de saúde 
bucal da atenção primária. Casos em que o usuário apresente complicações 
sistêmicas avançadas, necessidade de encaminhamento para tratamento de 
lesões de tecidos moles ou doença periodontal grave são as principais indicações 
para referenciamento. Nestes casos, justificam-se profissionais especializados e os 
centros de referência.

 É muito importante que a interação usuário/profissional seja baseada na 
confiança.

A consulta

 A anamnese (já descrita na Primeira Consulta Odontológica) é a mesma para 
todos os usuários, e o exame extra-oral pode identificar linfadenopatia cervical e 
lesões de pele, sinais comuns apresentados por esses usuários.

 Os cuidados clínicos com a saúde bucal dos HIV positivos são os mesmos realizados 
com os outros usuários.

 As manifestações bucais da infecção pelo HIV são comuns e podem representar 
os primeiros sinais clínicos da doença, por vezes antecedendo às manifestações 
sistêmicas. O CD deve estar atento para o aparecimento de lesões de mucosa, pois 
20 a 50% das pessoas infectadas apresentarão lesões bucais durante o curso da 
doença. 

 Essas lesões podem ser marcadores de infecção pelo HIV e podem ajudar no 
diagnóstico precoce e na instituição de medidas profiláticas e terapêuticas que 
podem aumentar a sobrevida.

 A resolução das lesões deve ser prioritária no tratamento, salvo os casos de 
urgência/emergência.

 No caso de o CD examinar o usuário e verificar alguma lesão compatível com 
a presença do HIV, é fundamental incluir na anamnese algumas perguntas 
relacionadas a sinais e sintomas que são típicos dessa infecção: emagrecimento 
não compatível com atividade física ou dieta, sudorese noturna, fadiga crônica, 
diarréia, linfadenopatia generalizada, febre persistente, tosse, embranquecimento 
ou perda de cabelo e xerodermia.

 Perguntas relacionadas à sexualidade e uso de drogas devem ser feitas quando 
o CD estiver seguro de que há uma relação de confiança e após garantir 
confidencialidade e explicar a importância das informações para o diagnóstico e 
tratamento.

 Deve haver sempre respeito às diferenças comportamentais.
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O tratamento

 O planejamento do tratamento deve se basear na situação clínica do usuário, e 
não no estado sorológico. O usuário deverá receber sempre informações sobre 
os problemas bucais e as indicações de tratamento. Decisões sobre o tratamento 
serão tomadas pelo CD de comum acordo com o usuário e a equipe de saúde.

 Antes de cada sessão, o CD deve sempre estar atento ao estado de saúde do usuário 
que já possua diagnóstico, perguntando como ele está se sentindo e postergando 
procedimentos invasivos quando houver queixa médica não esclarecida.

 A prevenção da cárie e da doença periodontal deve ser enfatizada, pelo alto risco 
para as duas doenças apresentadas por esse usuário. A manutenção de uma boa 
higiene bucal é importante na redução do potencial de risco de complicações.

 Os usuários podem ser de alto risco para cárie dentária, devido aos medicamentos 
que contêm glicose para melhorar o sabor ou que causam xerostomia.

 Medicações utilizadas por este usuário podem causar outras reações adversas 
que interferem no tratamento dentário, tais como anemia, trombocitopenia, 
neutropenia e alterações no metabolismo.

 Deve-se instituir a aplicação tópica de flúor em caso de risco e os usuários devem 
retornar a cada 3 meses para controle. Em caso de alto risco, os bochechos diários 
com flúor também podem ser preconizados.

 Todos os procedimentos clínicos da atenção primária poderão ser realizados nesses 
usuários. Em relação à periodontia, como os portadores de HIV são de risco para 
o aparecimento de doença periodontal de rápida evolução, nem sempre há uma 
boa resposta ao tratamento.

 Procedimentos periodontais, como raspagens supra e subgengivais, podem ser 
realizados da mesma forma, mas enxágües com solução antibacteriana (clorexidina) 
antes do tratamento e sua manutenção 2 a 3 dias após o mesmo parecem reduzir 
o risco de complicações sistêmicas.

  O médico deve sempre ser consultado antes dos procedimentos invasivos, 
e geralmente não há necessidade de usar cobertura antibiótica de rotina para 
prevenir infecções pós-procedimento.

 Trombocitopenia ocorre em alguns usuários HIV. Isso pode causar sangramento 
após procedimentos cirúrgicos, raspagem supra e subgengival e exodontias. É 
interessante solicitar contagem de plaquetas e tempo de sangramento antes de se 
realizar esses procedimentos. Plaquetas abaixo de 20000/mm3 contra-indicam a 
sua realização.
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 Granulócitos abaixo de 1000/mm3 representam necessidade de profilaxia 
antibiótica antes de procedimentos cirúrgicos e invasivos, devendo o CD estar 
sempre atento à propensão ao desenvolvimento de reações alérgicas a antibióticos 
durante a progressão da doença.

 A necessidade de profilaxia antibiótica deve ser baseada nas condições do usuário 
ou recomendação do médico responsável pelo seu tratamento. Cada caso deve 
ser discutido com o médico.

 Interações medicamentosas: o CD deve estar ciente da possibilidade de interações 
medicamentosas antes de receitar algum medicamento a usuários que estejam sob 
uso de medicação.

As lesões fortemente associadas com infecção pelo HIV

Doenças fúngicas

 Candidíase: pode ser a candidíase pseudomembranosa (caracterizada por 
placas esbranquiçadas, removíveis à raspagem, deixando um fundo com ou sem 
sangramento) ou a eritematosa (vista sob formas de pontos, manchas ou erosões 
avermelhadas ou áreas sem papilas no dorso da língua). A manifestação da 
candidíase pode significar falha na terapêutica antiretroviral.

 Queilite angular: fissuras que aparecem na comissura labial.

Doenças bacterianas ou virais

 Gengivite associada ao HIV ou eritema linear marginal gengival: é uma 
linha vermelha que aparece na margem gengival, em geral com 1 mm de largura 
e se estende por diversos dentes.  Este eritema não é associado ao acúmulo de 
placa e não responde ao tratamento convencional (RAP). Aparece em 10 a 50% 
dos usuários HIV.

 GUN (Gengivite Ulcerativa Necrosante): também conhecida como GUNA. 

 PUN (Periodontite Ulcerativa Necrosante) ou Periodontite associada 
ao HIV (HIV-P): manifesta-se por uma destruição rápida do periodonto com 
perda da gengiva e do osso alveolar. É acompanhada de dor intensa, e fragmentos 
necróticos de osso ficam visíveis. O diagnóstico definitivo inclui rápida perda 
óssea, numa média de 4 semanas. O periodonto fica com forma irregular depois 
que a fase ativa da necrose se encerra.  Sua prevalência é de 5% nos usuários 
portadores de HIV.
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 Leucoplasia pilosa: lesões brancas enrugadas nos bordos laterais da língua ou 
superfície ventral, causadas por fungos. Não são removíveis por raspagem. Devem 
ser referenciadas para serviço de patologia para confirmação de diagnóstico. O 
tratamento dessa infecção geralmente não se faz necessário por ser assintomática.

Neoplasias

 Sarcoma de Kaposi: tumor maligno proveniente das células das paredes dos 
vasos sanguíneos, tendo, portanto a forma de máculas, placas, pápulas, ou 
nódulos avermelhados ou violáceos, com ou sem ulcerações. Qualquer alteração 
com estes sinais deve ser encaminhada para biópsia.  Aparecem, principalmente, 
em palato e gengiva, em 15 a 20% dos usuários com HIV.

 Linfoma não-Hodgkin: na boca tem ocorrido preferencialmente na gengiva, e 
pode levar à hipótese inicial de abscesso dento-alveolar ou doença periodontal.

 Entre as alterações descritas, são consideradas marcadores bucais do comprome-
timento imunológico dos usuários: candidíase, leucoplasia pilosa e sarcoma de Kaposi.



IX. O FINANCIAMENTO EM SAÚDE  
 BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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As fontes de financiamento atuais das ações de saúde bucal 
na atenção primária em Minas Gerais

 Financiamento municipal

 Financiamento federal, da seguinte forma:

• PAB (Piso da Atenção Básica): representa um montante de recursos 
financeiros repassados a todos os municípios e destinados exclusivamente ao 
custeio de procedimentos e ações de atenção primária à saúde. (Portarias MS 
1882 de 18/12/1992 e 648 de 28/03/06)

 Ele é composto por uma parte fixa destinada à assistência básica e de uma parte 
variável relativa a incentivos para o desenvolvimento de ações específicas:

• Parte fixa do PAB: obtida pela multiplicação de um valor per capta nacional 
pela população de cada município.

 Entre as ações que devem ser custeadas com esse recurso estão as ações 
referentes às áreas de atuação estratégica mínima para desenvolvimento de 
ações na atenção primária, sendo a saúde bucal uma dessas áreas.

 Dessa forma, todos os municípios devem utilizar o PAB em ações voltadas para a 
promoção da saúde bucal, controle das principais doenças bucais e atendimento 
das urgências/emergências odontológicas. 

• PAB VARIÁVEL: representado pelo financiamento dado às Equipes de Saúde 
Bucal do PSF, colocada como uma estratégia nacional de reorganização do 
modelo de atenção à saúde.

Principais portarias que normatizam a inserção o finan-
ciamento das ESB no PSF

PORTARIA Nº 1444/GM de 28/12/2000

Estabelece o incentivo financeiro para a reorganização da atenção em saúde bucal 
nos municípios por meio do PSF. 

Define as modalidades das Equipes de Saúde Bucal:

 Modalidade I: 1 CD, 1 ACD

 Modalidade II: 1 CD, 1 THD, 1 ACD

PORTARIA Nº 267/GM de 6/03/2001
Aprova as normas e diretrizes de inclusão de saúde bucal na estratégia do PSF

PORTARIA Nº 396/GM de 4/04/2003
Reajusta os valores dos incentivos financeiros às ações de saúde bucal no âmbito do PSF

PORTARIA Nº 673/GM de 3/06/2003
Revisa as normas estabelecidas pela Portaria GM nº1444 e estabelece que

 poderão ser implantadas nos municípios quantas equipes de saúde bucal forem 
necessárias, a critério do gestor municipal, desde que não ultrapassem o número 
existente de equipes de saúde da família e considerem a lógica da atenção primária.
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 atualiza e revê o incentivo financeiro às ações de saúde bucal.

PORTARIA Nº 74/GM de 20/01/2004

 Reajusta o valor dos incentivos financeiros de custeio das ações de saúde bucal no 
âmbito do PSF.

 Determina que o Ministério da Saúde fornecerá um equipo odontológico completo 
(cadeira, equipo de 3 pontas, unidade auxiliar, mocho e refletor) para as equipes 
de saúde bucal habilitadas ou que se habilitarem na modalidade II para utilização 
por parte do Técnico em Higiene Dental.

 Corrige o valor do incentivo adicional às Ações de Saúde Bucal no âmbito do 
Programa de Saúde da Família.

 Determina o pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em parcela única, para 
cada equipe de saúde bucal já implantada, como incentivo adicional para a compra 
dos materiais permanentes utilizados nas fases clínicas de confecção de próteses.

PORTARIA Nº 273/GM de 27/02/2004
Determina que as equipes de saúde bucal cadastradas no SIAB de nov/03 receberão 
a parcela única de R$ 1.000,00 (hum mil reais) estabelecida pela Portaria nº 74.

PORTARIA Nº648/GM de 28/03/2006

 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 
e normas para o PSF e PACS.

 Revoga, entre outras, as portarias 267/GM, 396/GM, 673/GM, 2081/GM, 74/GM, 
1434/GM.

 Discute o financiamento da atenção básica e faz orientações para a sua 
utilização.

 Define áreas estratégicas para atuação, incluindo a saúde bucal.

 Define as responsabilidades para cada esfera de governo.

PORTARIA Nº 650/GM de 28/03/2006

 Confirma os valores de Incentivos Financieros de Custeio das ESB, que são: R$ 
20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) na Modalidade I e R$ 26.400,00 (vinte 
e seis mil e quatrocentos reais) na Modalidade II, anuais, divididos em 12 (doze) 
parcelas mensais.

 Define como valor de transferência para cada equipe de saúde bucal implantada 
R$7.000,00 (sete mil reais) a ser transferido em parcela única no mês subseqüente 
ao da implantação, como recurso para investimento nas Unidades Básicas de 
Saúde e realização de  curso introdutório.

 Define as ESB que fazem jus a 50% a mais sobre os valores transferidos.
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X. O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E  
 INDICADORES EM SAÚDE BUCAL  
 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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O sistema de informação em saúde é um componente importantíssimo, pois:

 Fornece dados para planejamento, monitoramento e avaliação do serviço, nos três 
níveis de gestão;

 Fornece dados para a construção de indicadores de saúde, que são elaborados a 
partir dos dados disponibilizados no sistema de informação pelos municípios, os 
quais são utilizados para avaliação da atenção em saúde bucal.

Dentro deste contexto, torna-se muito importante que:

 Os dados lançados pelos profissionais que realizam os procedimentos, pelos que 
consolidam os mesmos e pelos que os lançam no sistema de informação sejam o 
mais fiéis possíveis à realidade, de modo a obtermos um sistema de informação 
confiável e que possa realmente servir de base para ações de planejamento, 
monitoramento e avaliação;

 Os municípios desenvolvam uma planilha de produção diária/mensal coerente com 
os procedimentos do sistemas de informação e capacitem todos os envolvidos no 
processo de produção e de digitação dos dados sobre como realizar o preenchimento 
da planilha para construção de dados uniformes e confiáveis.

10.1 OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS

Sistema de informação ambulatorial (SIA/SUS)

 É um sistema padronizado em âmbito nacional e utilizado em todos os níveis de 
gestão, sendo uma ferramenta fundamental para a gestão de assistência ofertada 
em regime ambulatorial, dotando os gestores de informações sistematizadas sobre 
a rede de serviços ambulatoriais e os procedimentos realizados pelas unidades. 

 A produção deve ser lançada mensalmente.

 O sistema permite a apresentação da produção até três meses posteriores à sua 
realização, desde que o cadastro (FCES) e o orçamento (FPO) estejam corretos.

 Todos os municípios, inseridos ou não no Programa de Saúde da Família, devem 
alimentar esse sistema com os procedimentos da atenção primária em saúde 
bucal que constam na Tabela de Procedimentos do SIA/SUS Grupo 03 – AÇÕES 
BÁSICAS EM ODONTOLOGIA e da atenção especializada em saúde bucal 
que constam no Grupo 10 – AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA 
(descritas no Capítulo “O Atendimento nas Especialidades”)

 Os procedimentos da atenção primária são os seguintes:

SUBGRUPO 0301000-7 PROCEDIMENTOS COLETIVOS
03001102-0 AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA

 Escovação dental realizada com grupos populacionais sob orientação e supervisão 
de um ou mais profissionais de saúde. 
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 Ação registrada por pessoa participante por mês, independente da freqüência com 
que é realizada (diária, semanal, quinzenal, mensal, ou duas, três ou quatro vezes 
por ano) ou da freqüência com que a pessoa participou da ação.

 Atividade: 30 – CD

     75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL.

0301103-8 AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO

 Bochecho de solução fluoretada, realizado sistematicamente por grupos 
populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais de saúde, 
podendo ter periodicidade semanal, caso a solução de fluoreto de sódio tenha a 
concentração de 0,2% ou diária, caso a concentração seja de 0,05%. 

 Ação registrada por pessoa participante por mês, independente da freqüência com 
que é realizada (diária ou semanal) ou da freqüência com que a pessoa participou 
da ação.

 Atividade: 30 – CD.

     75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL.

0301104-6 AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL

 Aplicação tópica de flúor em gel com concentração de 1,23%, realizada 
sistematicamente por grupos populacionais sob orientação e supervisão de um ou 
mais profissionais de saúde, utilizando-se escova dental, moldeira, pincelamento 
ou outras formas de aplicação.

 Ação registrada por pessoa participante, apenas no mês em que é realizada

 Atividade: 30 – CD.

     75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

0301105-4 AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE 
EPIDEMIOLÓGICA

 Compreende a avaliação de estruturas da cavidade bucal com finalidade de 
diagnóstico segundo critérios epidemiológicos, em estudos de prevalência, 
incidência e outros, com o objetivo de elaborar perfil epidemiológico e/ou avaliar 
o impacto das atividades desenvolvidas, subsidiando o planejamento das ações 
para os respectivos grupos populacionais e a comunidade.

 Poderão ser considerados os levantamentos epidemológicos e também os levan-
tamentos de necessidades, avaliação de risco e outros que sigam metodologia 
e critérios previamente definidos e que sejam utilizados para a organização da 
atenção.
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 Ação registrada por pessoa examinada, apenas no mês em que é realizada.

 Atividade: 30 – CD.

  

SUBGRUPO 0302000-2 PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS PREVENTIVOS 
0302101-7 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA

 Lançamento: a primeira consulta odontológica é definida como a avaliação 
das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com 
finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo-
terapêutico. Implica registro das informações em prontuário. Recomenda-se uma 
consulta ano por pessoa.

 Deverá ser feita nos usuários com atendimento planejado, e que terão o mesmo 
continuado conforme necessidade.

 As consultas de urgência/emergência e as consultas subsequentes para continuação 
do tratamento não deverão ser lançadas como Primeira Consulta. Nesses casos, 
será lançado o procedimento realizado.

 Atividade: 30 – CD

0302201-3 APLICAÇÃO TERAPÊUTICA INTENSIVA COM FLÚOR – POR SESSÃO     

 Atividade: 30 – CD

 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

0302202-1 APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO POR DENTE

 Atividade: 30 – CD

 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

0302203-0 APLICAÇÃO DE SELANTE POR DENTE

 Atividade: 30 – CD

 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

0302204-8 CONTROLE DA PLACA BACTERIANA

 Lançamento: Consiste no controle da placa bacteriana através de orientação 
prática sobre o autocuidado.

 Atividade: 30 – CD

 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

0302205-6 ESCARIAÇÃO POR DENTE

 A escariação é também denominada escavação na literatura científica. O termo 
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utilizado nessa Linha-guia foi escavação, mas esse procedimento poderá ser 
lançado como escariação no SIA por representarem o mesmo procedimento.

 Atividade: 30 – CD

0302206-4 RAP – REMOÇÃO DE INDUTOS, PLACAS E CÁLCULOS SUPRAGEN-
GIVAIS POR HEMIARCADA

 Atividade: 30 – CD

 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

0302207-2 CURETAGEM SUBGENGIVAL E POLIMENTO DENTÁRIO POR 
HEMIARCADA

 Atividade: 30 – CD

0302208-0 INSERÇÃO E CONDENSAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS RESTAURADORAS 
POR DENTE

 Atividade: 30 – CD

 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

SUBGRUPO 0303000-8 DENTÍSTICA BÁSICA. 
0303101-2 CAPEAMENTO PULPAR DIRETO EM DENTE PERMANENTE

 Atividade: 30 – CD

0303102-0 PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE E 
SELAMENTO PROVISÓRIO

 Atividade: 30 – CD

0303103-9 RESTAURAÇÃO A PINO

 Atividade: 30 – CD

0303104-7 RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA DE DUAS OU MAIS FACES

 Atividade: 30 – CD

0303105-5 RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA DE UMA FACE

 Atividade: 30 – CD

0303106-3 RESTAURAÇÃO COM COMPÓSITO DE DUAS OU MAIS FACES

 Atividade: 30 – CD
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0303107-1 RESTAURAÇÃO COM COMPÓSITO DE UMA FACE

 Atividade: 30 – CD

0303108-0 RESTAURAÇÃO COM COMPÓSITO ENVOLVENDO ÂNGULO 
INCISAL

 Atividade: 30 – CD

0303111-0 RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE DUAS OU MAIS FACES

 Atividade: 30 – CD

0303112-8 RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE UMA FACE

 Atividade: 30 – CD

0303113-6 REMOÇÃO DE CÁRIE E PREPARO CAVITÁRIO POR DENTE

 Atividade: 30 – CD

0303115-2 RESTAURAÇÃO COM IONÔMERO DE VIDRO DE DUAS OU MAIS 
FACES     

 Atividade: 30 – CD                      

0303114-4 RESTAURAÇÃO COM IONÔMERO DE VIDRO DE UMA FACE         

 Atividade: 30 – CD  

SUBGRUPO 04 – 0304000-3 ODONTOLOGIA CIRÚRGICA BÁSICA. 
0304101-8 EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO

 Atividade: 30 – CD

0304102-6 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE

 Atividade: 30 – CD

0304103-4 REMOÇÃO DE RESTO RADICULAR

 Lançamento: lançamento é feito por dente, e não a cada resto radicular 
removido.

 Atividade: 30 – CD

0304105-0 TRATAMENTO DE ALVEOLITE

 Atividade: 30 – CD

0304106-9 TRATAMENTO DE HEMORRAGIA OU PEQUENOS PROCEDIMENTOS 
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DE EMERGÊNCIA

 Atividade: 30 – CD

0304107-7 ULOTOMIA

 Atividade: 30 – CD

0305101-3 MOLDAGEM, ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRÓTESE 
DENTÁRIA

 Atividade: 30 – CD                           

Procedimentos especializados que se tornaram procedimentos da atenção 
primária a partir da Noas 01/01                      

1004101-0 NECROPULPECTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE             

 Atividade: 30 – CD                         

1005115-5 GLOSSORRAFIA                                                

 Atividade: 30 – CD                         

1005136-8 ULECTOMIA                                                   

 Atividade: 30 – CD                        

Além dos procedimentos do Grupo 03, específicos da odontologia, podem 
ser realizados outros procedimentos de atenção primária pela equipe 
de saúde bucal, procedimentos esses pertencentes a outros grupos e 
compartilhados com a equipe de saúde

0102301-2  ATIVIDADE COLETIVA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR PROFIS-
SIONAL DE NÍVEL MÉDIO NA COMUNIDADE 

 Atividade educativa sobre ações de promoção à saúde e prevenção, desenvolvida 
em grupo na comunidade.

 Recomenda-se o mínimo de 10 participantes. A duração mínima é de 30 
minutos. 

 Registrar o número de atividades realizadas.

 Atividade: 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
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0102303-9  ATIVIDADE COLETIVA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR PROFIS-
SIONAL DE NÍVEL MÉDIO NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

 Atividades educativas sobre ações de promoção à saúde e prevenção, desenvolvidas 
em grupo nas dependências do estabelecimento de saúde.

 Recomenda-se o mínimo de 10 participantes. A duração mínima é de 30 
minutos. 

 Registrar o número de atividades realizadas.

 Atividade: 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

0102304-7 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO

 Atividade: 75 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL              

0401102-3  ATIVIDADE COLETIVA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR PROFIS-
SIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA COMUNIDADE

 Atividades educativas sobre ações de promoção à saúde e prevenção, desenvolvidas 
em grupo na comunidade. Recomenda-se o  mínimo de 10 (dez) participantes. A 
duração mínima é de 30 minutos. 

 Registrar o número de atividades realizadas.

 Atividade: 30 – CD.                             

0401103-1  ATIVIDADE COLETIVA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR PROFIS-
SIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

 Atividades educativas sobre ações de promoção à saúde e prevenção, desenvolvidas 
em grupo nas dependências do estabelecimento de saúde. Recomenda-se o 
mínimo de 10 (dez) participantes. A duração mínima é de 30 (trinta) minutos.

 Deve-se registrar o número de atividades realizadas.

 Atividade: 30 – CD.    

O acesso à Tabela do SIA/SUS é feito da seguinte forma:
Site: http://dtr2001.saude.gov.br/sas
Tabela do SIA e do SIH  
Faça download da tabela
Tabela detalhada do SIA/SUS             
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O sistema de informação de atenção básica (SIAB)

 É o sistema de informação do Programa Saúde da Família, que permite o 
conhecimento da realidade sócio-sanitária da população acompanhada, através 
do lançamento das informações obtidas nas visitas às comunidades.

 O SIAB amplia o leque de informações, com novos instrumentos de coleta e de 
consolidação que permitem sua utilização por toda a equipe de saúde da unidade 
básica. 

 Deve ser alimentado apenas pelas equipes de saúde bucal do PSF. 

 Os municípios que começarem a alimentar o SIAB devem continuar a alimentar 
também o SIA/SUS.

 O SIAB possui a Ficha A, que contém os dados relativos às condições ambientais, 
sociais e de saúde da área de abrangência da equipe de saúde.

 A equipe de saúde bucal deve lançar os procedimentos constantes na Ficha D, que 
é uma ficha para registro de atividades, procedimentos e notificações. Na ficha de 
lançamento, deverá ser colocado o código atribuído a cada categoria profissional: 
CD=30 e THD=75. Os lançamentos a serem feitos pela equipe de saúde bucal 
são os seguintes:

Atendimento em grupo – educação em saúde

 Número de atendimentos em grupo para desenvolvimento de atividades de 
educação em saúde.

 Considera-se como grupo para a realização de ações de educação em saúde, 
aqueles que contam com, no mínimo, dez participantes e duração mínima de 30 
minutos.

 Esse procedimento pode ser realizado tanto por profissionais de nível superior 
como por aqueles de nível médio. 

Procedimentos coletivos

Visita domiciliar

 Devem ser registradas nesse campo todas as visitas domiciliares realizadas pela 
equipe de saúde bucal, qualquer que seja a finalidade. Pode ser realizada por 
profissional de nível superior, profissional de nível médio e ACS.
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Obs.: Os municípios que não tiverem laçamento no período no qual a busca for feita não 
vão aparecer na consulta.

10.2 OS INDICADORES DE SAÚDE BUCAL

O monitoramento das ações de saúde bucal deve acontecer de forma contínua e 
sistematizada, por meio de indicadores adequados. Isso implica em

 entendimento dos indicadores pelos gestores e pela equipe de saúde bucal.

 registros contínuos e confiáveis.

 alimentação dos bancos de dados nacionais com dados de saúde bucal por todos 
os municípios.

 repasse de dados fidedignos por parte de todos os envolvidos no processo de 
obtenção dos dados que compõem os indicadores, incluindo os profissionais que 
planejam, avaliam ou executam essas ações, e os profissionais envolvidos no 
processo de digitação e alimentação do sistema de informação.

 participação dos profissionais da área de saúde bucal no acompanhamento da 
pactuação feita nos município, de modo a relacionar a mesma com a realidade do 
serviço.

 resultados disponibilizados a todos os atores envolvidos na atenção em saúde 
bucal. A visualização dos resultados e de sua série histórica em forma de gráficos 
por parte das equipes de saúde é extremamente importante para uma visão do 

Os procedimentos odontológicos lançados no SIA/SUS

Os passos para o município acessar os dados disponíveis no banco de dados do 
DATASUS-SIA/SUS

 www.datasus.gov.br

 Informações de Saúde

 Assistência à Saúde

 Produção Ambulatorial – desde 1994

 Abrangência Geográfica: escolher o estado

 Linha: deixar em município

 Coluna: deixar em não ativa (o resultado será o 

total no período) ou em ano/mês competência (o 

resultado aparecerá por mês e ano)

 Conteúdo: quantidade apresentada

 Períodos disponíveis: selecionar período desejado

 Município: escolher o município

 Microrregião: todas as categorias

 Regional de Saúde: todas as categorias

 Macrorregião de Saúde: todas as categorias

 Reg. Metropolitana: todas as categorias

 Aglomerado Urbano: todas as categorias.

 Item Prog. até 10/99: todas as categorias

 Proced. até 10/99: todas as categorias

 Proced. após 10/99: escolher o procedimento 

desejado

 Categoria Proced: todas as categorias

 Grupo após 10/99: todas as categorias

 Procedimento FAEC: todas as categorias

 Tipo prestador: todas as categorias

 Gestão até 10/99: todas as categorias

 Gestão após 10/99: todas as categorias

 Ordenar pelos valores da coluna: não marcar

 Formato: marcar tabela com bordas

 Clicar MOSTRA.
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alcance de suas ações, para estímulo ao trabalho e ao planejamento, e para o 
entendimento da importância de passarem informações confiáveis ao sistema. 

 estabelecimento de uma rotina de monitoramento.

 comparação dos dados lançados no datasus com os produzidos pelo município 
para verificar se não está havendo erro de lançamento, fazendo os lançamentos 
retroativos possíveis.

Monitoramento

Acompanhamento contínuo e sistemático de dados e indicadores pré-definidos e 
disponíveis de forma a diagnosticar avanços ou retrocessos e identificar necessidade de 
intervenção. No monitoramento, geralmente, trabalha-se sobre resultados esperados. Todos 
os municípios devem fazer o monitoramento.

Monitoramento da eficácia do processo de trabalho

 Os indicadores de processo vão estar monitorando a realização das ações propostas 
no planejamento, ou seja, se elas estão sendo realizadas, com qual cobertura, de 
que forma. 

 Exemplos: número de tratamentos completados, relação procedimentos/
população, cobertura do serviço, relação entre procedimentos de promoção à 
saúde, preventivos e restauradores / procedimentos mutiladores, indicadores de 
acesso, monitoramento do processo de trabalho das equipes de saúde bucal.

Monitoramento de eficiência

 Monitora o uso dos recursos disponíveis através de indicadores de processo;

 Isso significa avaliar através de indicadores de uso de recursos, a forma como os 
recursos humanos ou materiais foram utilizados, e se dentro do custo planejado.

 Exemplos: indicadores de absenteísmo, de número de dias trabalhados, de gasto 
de material, de manutenção de equipamentos, etc.

Monitoramento de efetividade ou do impacto das ações propostas

 Através dos indicadores de resultado, pode ser monitorado o impacto das 
ações desenvolvidas. São indicadores muito importantes de serem trabalhados 
pois ampliam a visão sobre as ações de saúde bucal para além de produção de 
procedimentos.

 Exemplos: indicadores de prevalência de doenças bucais, edentulismo, satisfação 
da equipe e dos usuários. 

 É importante ainda avançarmos além dos indicadores de morbidade em direção 
ao uso de indicadores relacionados com impacto sobre a qualidade de vida.

Avaliação

 É episódica, feita em um momento pontual da atenção de forma a determinar  o 
valor das ações realizadas. É um processo bastante amplo, significando a análise do 
impacto obtido na área da saúde e até mesmo em outros setores, e dos resultados 
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esperados e não esperados. Ao se realizar um processo de avaliação, os objetivos 
do serviço devem ser explicitados de modo que a estratégia de avaliação seja 
associada a estas definições. A avaliação é mais especializada e não é feita de 
forma rotineira como o monitoramento.

Os municípios deverão, portanto, estar investindo na utilização de indicadores ou 
instrumentos para monitoramento e avaliação de suas ações em saúde bucal, de 
forma a avançarmos nesse processo que está fundamentalmente ligado à melhoria da 
qualidade da atenção prestada. 

Os indicadores que devem ser trabalhados pelos municípios obrigatoriamente são:

10.2.1 Indicadores de saúde bucal do Pacto da Atenção Básica

 A Coordenação Estadual de Saúde Bucal encontra-se empenhada em reforçar o 
entendimento dos indicadores de saúde bucal pelos municípios, com o objetivo de obtermos 
bancos de dados cada vez mais confiáveis e que possam servir como instrumento para o 
objetivo maior da pactuação da atenção primária, que é o de utilizarmos os indicadores no 
processo de planejamento e avaliação das ações de saúde bucal. 

Pacto dos indicadores da Atenção Básica

 O Pacto dos Indicadores da Atenção Básica é um instrumento nacional de 
monitoramento das ações e serviços de saúde referentes à atenção primária.

 O Pacto deve ser concebido não somente como um instrumento de controle 
pelo nível federal das ações executadas ou dos resultados alcançados, mas como 
elemento de incentivo ao processo de avaliação em saúde, nas três esferas de 
gestão.

 Com o objetivo de aumentar o poder descritivo dos indicadores, deve-se trabalhar a 
construção e o acompanhamento das séries históricas, e realizar a análise conjunta 
de indicadores inter-relacionados. 

 A pactuação deve ser entendida não como um instrumento burocrático a ser 
cumprido, mas como um instrumento de auxílio no processo de gestão que deve 
ser desenvolvido de forma consciente e constantemente monitorado.

Os indicadores de saúde bucal do Pacto da Atenção Básica, definidos pela 
Portaria nº 493 de 13/02/06, e alterados pela Nota Técnica de 20/04/06 
(DAB/SAS/MS), são:

Indicadores principais: todos os municípios têm de pactuar

 Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática

 Cobertura da Ação Coletiva Escovação Dental Supervisionada

Indicadores complementares: os municípios podem optar por pactuar ou não

 Média de Procedimentos Odontológicos Básicos Individuais

 Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações 
odontológicas individuais
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Especificação Informações

Indicador  
Principal

Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática

Método de 
Cálculo

 Número total de primeiras consultas odontológicas   
 programáticas* realizadas em determinado local e período   x      100

População no mesmo local e período **

Fonte
* SIA/SUS - Código SIA/SUS: 03.021.01-7
** Base demográfica do IBGE (disponível no DATASUS)

C
o
n
ce

it
u
aç

ão

 É o percentual de pessoas que receberam uma Primeira Consulta Odontológica 
Programática no SUS

 A Primeira Consulta Odontológica Programática é aquela em que o exame 
clínico odontológico do paciente é realizado com finalidade de diagnóstico e, 
necessariamente, elaboração de um plano preventivo-terapêutico (PPT), no âmbito 
de um programa de saúde.

In
te

rp
re

ta
çã

o
 

 Estima o acesso da população aos serviços  odontológicos para assistência 
individual no âmbito do SUS, com o objetivo de elaboração e execução de um 
plano preventivo-terapêutico estabelecido a partir de uma avaliação/exame clínico 
odontológico, tendo esse plano resolução completa na atenção básica ou inclua 
ações de média e alta complexidade.

 Considera, portanto, que a equipe tem a intenção de dar seguimento ao plano 
preventivo-terapêutico para atender as necessidades detectadas.  

 Não se refere a atendimentos eventuais como os de urgência/emergência, que não 
têm seguimento previsto, nem a consultas subseqüentes durante o tratamento, nas 
quais devem ser lançados apenas os procedimentos realizados.

 Indicativo de tendência de universalização do atendimento 
 Pode indicar tendências do perfil do atendimento, se apenas urgência ou emergência 

ou orientação para a demanda programada e inserção das ações odontológicas nos 
programas de saúde como parte de cuidados integrais

U
so

s

 Analisar a cobertura da população com  primeira consulta odontológica 
programática na atenção básica, identificando variações geográficas e temporais que 
demandem a implementação de medidas para a ampliação do acesso aos serviços 
odontológicos básicos

 Contribuir para a avaliação do perfil de atendimento dos serviços odontológicos 
básicos do SUS

 Subsidiar a avaliação, o planejamento e a implementação de ações de saúde bucal 
na atenção básica

L
im

it
aç

õ
es

 

 Inconsistência no registro deste evento pelos profissionais. Comumente ocorrem 
registros deste código em qualquer tipo de consulta, seja de urgência/emergência, 
consultas de atendimento a demanda espontânea ou consulta subseqüente (retorno). 
Não existe código para os outros tipos de consulta odontológica. Portanto, os outros 
casos devem ser registrados somente como procedimentos realizados.  

 Sub-registro dos procedimentos no SIA/SUS por erros de lançamento
 Não avalia a continuidade do tratamento
 Não avalia a resolubilidade do tratamento, uma vez que um tratamento resolutivo 

pode estar ligado ao acesso à atenção especializada
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Pa
râ

m
et

ro
 Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática MG/2005 = 12,52%

 Municípios devem pactuar dentro da sua realidade, com tendência crescente com 
vistas à universalização

 O município pode definir uma meta de cobertura que deseja alcançar. Essa meta em 
porcentagem terá que ser revertida em número de pessoas a receberem a Primeira 
Consulta no ano. Com esse número dividido pelas equipes/profissionais disponíveis 
será possível calcular quantas Primeiras Consultas deverão ser feitas por cada um 
deles para atingir a meta. Isso poderá levar o município a avaliar ainda qual a 
relação equipe saúde bucal/população. O parâmetro proposto pelo MS é uma média 
de 3.000 pessoas para uma equipe de saúde bucal, com máximo de 4.000. Baixas 
coberturas de Primeira Consulta podem ser conseqüência de poucas equipes de 
saúde bucal em relação à população. 

P
ro

p
o
st

a 
d
e 

in
te

rv
en

çã
o
  

p
ar

a 
d
ir

ec
io

n
ar

 a
çõ

es

 Inclusão das ações de saúde bucal dentro da programação de utilização do PAB. 
Primeira Consulta Odontológica Programática – procedimento a ser realizado por 
todos os municípios.

 Obtenção de um banco de dados confiável para ser utilizado no planejamento e 
avaliação das ações através do entendimento do significado da Primeira Consulta 
Odontológica Programática e lançamento correto do procedimento

 Planejamento do atendimento, com seleção da população que será priorizada para a 
atenção clínica programada em saúde bucal. 

 Ampliação das faixas etárias e grupos cobertos à medida que sejam atendidos os 
grupos priorizados. 

 Aumento de cobertura da população a ser atendida de forma planejada, com 
diminuição do atendimento apenas em urgências ou por livre demanda.

 Universalização do acesso às medidas de promoção à saúde bucal e prevenção, de 
forma individual ou coletiva, incluindo higiene bucal e acesso ao flúor (fluoretação, 
ações educativas, escovação supervisionada, acesso à escova e dentifrício fluoretado, 
etc).

 Planejamento do suprimento de material e manutenção de equipamentos de modo a 
evitar interrupções no atendimento.

 Monitoramento do lançamento do procedimento pelos municípios de forma a evitar 
sub-registro.

 Utilização do THD em suas funções clínicas e nas ações coletivas de modo a se 
potencializar a ação do CD e a resolubilidade da atenção individual.
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Especificação Informações

Indicador 
Principal

Cobertura da Ação Coletiva Escovação Dental Supervisionada

Método de 
Cálculo

                    Média de pessoas participantes na ação    
                  coletiva Escovação Dental Supervisionada*             
                  realizada em  determinado local e período              x      100
      População total estimada em determinado local e período **

Fonte
* SIA/SUS - Código SIA/SUS: 03.011.02-0

** Base demográfica do IBGE (disponível no DATASUS)

C
o
n
ce

it
u
aç

ão

 É o percentual de pessoas que participam da ação coletiva escovação dental 

supervisionada

 Esta ação é dirigida, necessariamente, a um grupo de indivíduos, e não se refere à 

ação individual em que atividades educativas são realizadas no âmbito clínico para 

uma única pessoa

 No cálculo deste indicador deve-se obter, primeiro, a média de participantes da ação. 

Para obter essa média soma-se o número de pessoas participantes, independente 

da freqüência com que se realizou a atividade, dividindo-se o valor pelo número de 

meses em que a ação foi realizada. O resultado deve ser dividido pela população 

total e multiplicado por 100.

In
te

rp
re

ta
çã

o
 

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

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

considerando o mês ou meses em que se realizou a atividade.

 Considerando-se que, na maioria dos municípios a escovação dental supervisionada 

será realizada com dentifrício fluoretado, este indicador também permite estimar 

a proporção de pessoas que teve acesso ao flúor tópico do dentifrício através do 

serviço público de saúde.

 Possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, verificando-se relações 

entre as variações temporais deste indicador e os de cárie dentária e doença 

periodontal.

U
so

s

 Contribuir para o monitoramento do grau de acesso da população à prevenção de 

doenças bucais.

 Avaliar a necessidade de ampliação das ações preventivas e de promoção da saúde 

bucal

 Subsidiar o planejamento, a gestão, e a avaliação de políticas de saúde bucal
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L
im

it
aç

õ
es

 

 O indicador limita-se a um tipo de ação coletiva, sendo que outras ações coletivas 

(aplicação tópica de flúor através de bochecho e gel e educação em saúde bucal) 

devem também ser realizadas de acordo com a necessidade.

 Baixas coberturas não implicam ausência de acesso a ações preventivas e de 

promoção à saúde. Mas, sendo a escovação supervisionada uma ação coletiva 

fundamental e de importante significado quanto à capacidade do sistema de saúde 

de desenvolver ações coletivas, os resultados permitem avaliar os rumos da atenção 

em saúde bucal. A ausência da ação ou percentuais baixíssimos indicam que a 

assistência está sendo priorizada. Para uma análise mais ampla, contudo, outras 

informações devem ser agregadas.

 Considerando que o registro da ação é por pessoa/mês, independente da freqüência 

da atividade, e que a média anual é calculada somando-se o número de pessoas 

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

que a atividade foi realizada, um local que realize a atividade apenas em um mês 

no ano (ou, ainda, duas, três ou quatro vezes por ano, por exemplo) poderá ter 

percentual de cobertura semelhante a outro que a realize em todos os meses do ano. 

Portanto, o resultado do indicador deve ser analisado com cautela e prudência na 

comparação de realidades distintas.

 Sub-registro do procedimento no SIA/SUS.

Pa
râ

m
et

ro

 Municípios devem pactuar dentro da sua realidade, com tendência crescente com 
vistas à universalização.

 Como é um indicador baseado em um novo procedimento, não existes série 

histórica para o mesmo.

 O município deverá avaliar ainda qual a relação equipe saúde bucal/população. O 
parâmetro proposto pelo MS é uma média de 3.000 pessoas para uma equipe de 
saúde bucal, com máximo de 4.000. Baixas coberturas de Ação Coletiva Escovação 
Dental Supervisionada podem ser conseqüência de poucas equipes de saúde bucal 
em relação à população. 

P
ro

p
o
st

a 
d
e 

in
te

rv
en

çã
o
 p

ar
a 

d
ir

ec
io

n
ar

 a
çõ

es  Inclusão das ações de saúde bucal dentro da programação de utilização do PAB. 
Ação coletiva de escovação supervisionada - procedimento a ser realizado por todos 
os municípios.

 Planejamento do atendimento, com seleção de grupos potenciais para a realização 
desta ação coletiva, e universalização gradual a toda a população adscrita.

 Utilização de profissionais auxiliares para aumento de cobertura.
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Especificação Informações

Indicador 
Complementar

Média de Procedimentos Odontológicos Básicos Individuais

Método de 
 Cálculo

  Número de procedimentos odontológiocos básicos  individuais*  
em determinado local e período  

População no mesmo local e período **

Fonte

* SIA/SUS – Códigos do SIA/SUS: procedimentos odontológicos básicos que compõem o  
Grupo 03, à exceção dos códigos 03.011.02-0, 03.011.03-8, 03.011.04-6, 03.011.05-4 
(Ações Coletivas) e 03.021.01-7 (Primeira Consulta Odontológica Programática), 
mais os procedimentos do Grupo 10 que a partir da NOAS/01 passaram a compor o 
elenco de procedimentos odontológicos básicos individuais (10.041.01-0 – necropul-
pectomia de dente decíduo/permanente; 10.051.15-5 – glossorrafia e 10.051.36-8 
– ulectomia)

** Base demográfica do IBGE (disponível no DATASUS)

Conceituação
 Consiste no número médio de procedimentos odontológicos básicos, clínicos e/ou 

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

Interpretação 

 Expressa a concentração de ações com procedimentos clínico-cirúrgicos, realizados 
por pessoa pelos serviços odontológicos básicos do SUS. 

 Possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se, assim, 
em que medida os serviços odontológicos básicos do SUS estão respondendo às 
necessidades de assistência odontológica básica de determinada população.

Usos

 Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e ações de saúde bucal.
 Avaliar a necessidade de ampliação de ações individuais, sejam essas preventivas ou 

terapêuticas. 
 Monitorar o grau da assistência odontológica básica individual em diferentes níveis 

de avaliação. 

Limitações  Sub-registro dos procedimentos no SIA/SUS.

Parâmetro

 Média de Procedimentos Odontológicos Básicos Individuais  MG/2005 = 0,65
 Municípios devem pactuar dentro da sua realidade, com tendência crescente.
 O município deverá avaliar qual a relação equipe saúde bucal/população. O 

parâmetro proposto pelo MS é uma média de 3.000 pessoas para uma equipe de 
saúde bucal, com máximo de 4.000. Baixa média de procedimentos odontológicos 
básicos individuais pode ser conseqüência de poucas equipes de saúde bucal em 
relação à população.

Proposta de 
intervenção 

para 
direcionar 

ações

 Inclusão das ações de saúde bucal dentro da programação de utilização do PAB. 
 Obtenção de um banco de dados confiável para ser utilizado no planejamento e 

avaliação das ações. 
 Planejamento do atendimento, com seleção da população que será priorizada para a 

atenção clínica programada em saúde bucal. 
 Ampliação das faixas etárias e grupos cobertos à medida que sejam atendidos os 

grupos priorizados. 
 Aumento de cobertura da população a ser atendida de forma planejada, com 

diminuição do atendimento apenas em urgências ou por livre demanda.
 Planejamento do suprimento de material e manutenção de equipamentos de modo a 

evitar interrupções no atendimento.



223

O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INDICADORES EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Especificação Informações

Indicador 
Complementar

Proporção de Procedimentos Odontológicos Especializados  
em relação às Ações Odontológicas Individuais

Método de 
Cálculo

   Número de procedimentos odontológicos individuais especializados*  
               realizados em determinado local e período                            
Número total de procedimentos odontológicos  individuais**             

x      100

 
                  realizados em determinado local e período

Fonte

* SIA/SUS – Códigos do SIA/SUS: procedimentos odontológicos especializados que 
compõem o Grupo 10 com exceção dos procedimentos 10.041-0, 10.051.15-5 e 
10.051.36-8

** Todos os códigos do SIA/SUS que compõem elenco de procedimentos odontológicos 
individuais: Grupo 03, à exceção dos códigos 03.011.02-0, 03.011.03-8, 03.011.04-
6, 03.011.05-4 (Ações Coletivas) e 03.021.01-7 (Primeira Consulta Odontológica 
Programática) e o Grupo 10

Conceituação
 Consiste na proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às 

demais ações odontológicas individuais realizadas no âmbito do SUS. 

Interpretação 

 Possibilita a análise do acesso da população aos serviços públicos odontológicos 
especializados. 

 Cotejado com dados epidemiológicos permite aprofundar a análise da evolução das 
doenças bucais, e obter noção sobre o grau de integralidade do cuidado.

 Possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se em que 
medida os serviços odontológicos do SUS estão respondendo às necessidades da 
população na assistência odontológica especializada, e também, em certa medida, o 
grau de resolutividade da atenção básica.

Usos

 Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas e ações de saúde 
bucal.

 Monitorar o acesso da população aos serviços odontológicos especializados, o grau 
da atenção e a integralidade do cuidado. 

Limitações  Sub-registro dos procedimentos no SIA/SUS

Parâmetro
 Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações 

odontológicas individuais  MG/2005 = 7,86%

 Municípios devem pactuar dentro da sua realidade.

Proposta de 
intervenção 

para 
direcionar 

ações

 Obtenção de um banco de dados confiável para ser utilizado no planejamento e 
avaliação das ações. 

 Ampliação da oferta de serviços odontológicos especializados a partir da instalação 
dos CEO e LRPD.

 Planejamento do atendimento, com seleção da população que será priorizada para 
a atenção clínica programada em saúde bucal e encaminhamento para referência 
quando necessário. 

 Ampliação das faixas etárias e grupos cobertos à medida que sejam atendidos os 
grupos priorizados. 

 Aumento de cobertura da população a ser atendida de forma planejada, com 
diminuição do atendimento apenas em urgências ou por livre demanda.
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Os procedimentos odontológicos a serem utilizados para a construção dos indicadores 
de saúde bucal podem ser acessados no Datasus (SIA/SUS) conforme orientação dada 
previamente neste capítulo.

Os indicadores do Pacto da Atenção Básica são ainda incipientes, mas apesar das 
limitações descritas anteriormente oferecem o seguinte avanço:

 Contribuição no processo de reorganização da atenção primária e organização da 
rede de referência em saúde bucal, a partir do momento em que a melhoria nos 
indicadores é reflexo de avanços em relação a: acesso; medidas de promoção à 
saúde e prevenção, planejamento do atendimento, aumento de resolubilidade de 
atenção integral e avaliação e monitoramento das ações.

Os  municípios devem elaborar sua proposta de monitoramento dos indicadores, 
observando a importância de se acompanhar mensalmente o lançamento dos procedimentos 
e se este número está coerente com o proposto durante a pactuação do indicador, de modo 
a corrigir distorções e a agarantir o cumprimento da mesma. A partir do acesso mensal aos 
dados lançados no sistema de informação é necessária ainda a comparação com os dados 
reais do município de modo a verificar a fidelidade dos dados no sistema, a corrigir erros 
de lançamentos futuros, e a fazer as correções retroativas possíveis.

10.2.2 Indicadores epidemiológicos

 O uso da epidemiologia é muito importante para o diagnóstico e monitoramento 
das condições bucais da população, e os levantamentos epidemiológicos devem ser 
realizados com esse intuito e também para subsidiar o planejamento e a avaliação 
da atenção.

 A vigilância em saúde bucal tem sido tema de discussão atual, assim como a 
necessidade de se definirem indicadores que contemplem as principais doenças e 
agravos bucais e faixas etárias mais abrangentes, juntamente com metodologias de 
levantamento de dados e de análise possíveis de serem desenvolvidas na realidade 
dos municípios.

 Os municípios devem realizar os levantamentos de acordo com a sua possibilidade 
e necessidade, tentando sempre avançar em termos de doenças, agravos e faixas 
etárias. 

 Minimamente, é importante que seja realizado o Levantamento Epidemiológico:

CPOD aos 12 anos e porcentagem de crianças livres de cárie aos 05 anos
A metodologia para esse levantamento está proposta no Informe Técnico nº 20 da 

SES/MG. O município, ao fazer a série histórica desses indicadores, terá condições de 
avaliar o impacto das medidas preventivas e de promoção à saúde realizadas nestas faixas 
etárias e a necessidade de ampliação das mesmas. Esses indicadores poderão ser avaliados 
tendo como meta os indicadores propostos pela OMS para o ano 2000, que são:

 crianças de 5 anos: 50% livres de cárie.

 crianças de 12 anos: CPOD < que 3,0.



XI. O PLANEJAMENTO  
 EM SAÚDE BUCAL
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Saúde Bucal é definida como uma das áreas de atuação estratégica para 
desenvolvimento de ações na atenção primária, devendo, portanto, todos os municípios 
utilizarem o PAB para a realização de ações voltadas para a promoção da saúde bucal, 
prevenção e tratamento dos problemas odontológicos e atendimento às urgências/
emergências, a partir da organização da atenção primária em saúde bucal.

O desenvolvimento do Planejamento em Saúde Bucal

 O planejamento está intimamente ligado ao conhecimento da realidade sobre a 
qual se quer agir, à definição de objetivos, que mostram onde se quer chegar; e à 
definição de estratégias que possibilitem alcançar esses objetivos.

 O planejamento em saúde bucal deve estar sempre em sintonia com o planejamento 
para o setor saúde como um todo, a partir da discussão inicial de princípios e 
objetivos a serem adotados de forma geral. 

 O nível de abrangência poderá ser um município, um distrito sanitário, a área de 
abrangência de uma equipe de saúde (planejamento local), entre outros.

 O planejamento deve ser feito a partir de uma interação entre os objetivos 
e as propostas no nível de município (agenda municipal) em interação com o 
planejamento local das unidades de saúde.

 A seguir, serão descritos alguns passos significativos para o planejamento.

11.1 AS ETAPAS DO PLANEJAMENTO

A territorialização

 A territorialização é entendida como a criação de áreas delimitadas de acordo com 
critérios sociais, geográficos, políticos, econômicos e culturais de cada região, e 
não é estática.

 Essas áreas têm uma unidade de saúde, na qual uma equipe de saúde é responsável 
pela saúde de sua população, que é a população adscrita. 

 A territorialização é fundamental para que se conheça a área de atuação da equipe 
de saúde: como as pessoas vivem, seus principais problemas de saúde, como se 
organiza a comunidade, etc.

 As ações e serviços devem resultar de um adequado conhecimento de cada 
localidade, para, a partir disso, construir uma prática efetivamente resolutiva e 
adequada às necessidades, num processo de co-responsabilização pela saúde da 
população do território.
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O diagnóstico

Utilização dos registros disponíveis

 Os municípios que têm o PSF implantado alimentam o SIAB, o qual contém a 
Ficha A. Essa ficha traz informações sobre tipo de moradia, saneamento (inclusive 
se há acesso à água com tratamento), doenças, sexo e idade dos moradores, entre 
outros, o que propicia à equipe conhecer a realidade das famílias pelas quais é 
responsável.

 Definir qual a população que recebe água fluoretada e a que tem acesso à escova e 
dentifrício fluoretado. Esses itens foram incluídos no cadastro proposto no Manual 
do Prontuário da Família / SES-MG. Com as informações obtidas é possível se 
avaliar o acesso a essas ações e utilizá-las no planejamento.

 Listar a população adscrita por faixa etária, de modo a se definir a população 
pré-escolar, escolar, adolescente, adulta e idosa. Os municípios podem obter esses 
dados também no IBGE e DATASUS (informações demográficas).

 Listar os grupos operativos que são trabalhados na unidade de saúde.

 Descrever os espaços sociais significativos para a população adscrita, e passíveis 
de serem trabalhados pela equipe de saúde bucal, assim como possíveis grupos de 
risco.

 Listar os usuários acamados, institucionalizados ou com necessidades especiais e 
que não podem acessar o serviço da forma usual.

 Listar as famílias sob risco social, que já estão incluídas em programas sociais 
específicos.

Quadro epidemiológico

 É essencial que o município descreva seus dados epidemiológicos de saúde 
bucal.

 Descrição da situação e da série histórica no mínimo dos seguintes indicadores:

• Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática;

• Cobertura da Ação Coletiva Escovação Dental Supervisionada;

• CPOD aos 12 anos;

• Porcentagem de livres de cárie aos 05 anos;

• Podem ainda ser descritos outros indicadores ou dados que sejam trabalhados pelo 
município, incluindo os indicadores complementares e dados epidemiológicos 
para outras faixas etárias e outros agravos.
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Outros dados

 Obtidos através de questionários, entrevistas com pessoas de influência na 
comunidade, visitas domiciliares ou conselhos de saúde.

 Essas informações podem servir para a definição dos principais problemas, 
juntamente com os dados anteriores.

Recursos Disponíveis

 Levantamento da oferta de assistência na atenção primária, representada em termos 
de recursos humanos e materiais (infra-estrutura) disponíveis e determinação da 
capacidade de atendimento. 

 Verificação da rede de referência em saúde bucal para atenção especializada e sua 
capacidade de oferta.

Planejamento estratégico situacional

Através do uso do planejamento estratégico podem ser diagnosticados os principais 
entraves/problemas locais existentes na prestação da atenção ou no alcance de metas e 
objetivos, o que servirá para a definição de estratégias para se avançar na resolução desses 
problemas. A Tabela apresentada no Anexo 1 apresenta de maneira suscinta os passos 
principais ligados ao planejamento estratégico, caso o município queira utilizá-lo.

A definição dos objetivos

 Definir os objetivos gerais em relação à saúde bucal.

 Os resultados do diagnóstico realizado servirão como subsídio para a definição 
dos objetivos, assim como os problemas levantados e os objetivos das agendas 
municipal, estadual e nacional.

As Agendas Municipal/Estadual/Nacional

O planejametno deverá ainda considerar as prioridades definidas pelos níveis 
municipal, estadual e/ou nacional para a formulação de objetivos e metas. Entre essas 
porioridades destacam-se:

 normatizações do SUS, principalmente Portarias 399/GM (Pacto pela Saúde) e 
648/GM (Política Nacional de Atenção Básica);

 políticas municipais de saúde bucal;

 melhoria dos indicadores de saúde bucal do Pacto da Atenção Básica;

 melhoria dos indicadores epidemológicos de saúde bucal.
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O estabelecimento de metas

 As metas são mais específicas e representam propostas que, no seu conjunto, 
satisfariam o alcance dos objetivos, que são mais gerais.

 As metas exigem uma quantificação, e na sua formulação devem ser considerados 
os parâmetros existentes para os indicadores propostos e a meta possível de ser 
alcançada pelo município no período proposto. 

 Além da abordagem das principais doenças, como cárie dentária, doença 
periodontal e câncer bucal, poderão ser definidos localmente outras doenças, 
agravos ou problemas que devem ser também foco da atenção.

 Poderiam ser exemplos de metas:

• % de aumento da Cobertura de Primeira Consulta Odontológica programática;

• % de aumento da Cobertura da Ação Coletiva Escovação Dental Super-
visionada;

• % de diminuição do CPOD aos 12 anos;

• % de aumento de livres de cárie aos 05 anos;

• % de aumento da população com acesso a água fluoretada;

• % de aumento da população com acesso a escova e dentifrício fluoretado;

• Outras metas definidas dentro da realidade do município (outros indicadores, 
compra de equipamento/instrumental, contratação de pessoal, capacitação, 
etc;).

 É muito interessante que as equipes de saúde bucal possam pactuar metas locais, 
de acordo com a sua realidade, dentro da estratégia global do município.

As estratégias

 Definição de ações individuais e coletivas que poderão impactar positivamente 

no alcance das metas propostas e de medidas a serem adotadas para causarem 

impactos positivos nos indicadores de saúde bucal do Pacto da Atenção Básica e 

nos indicadores epidemiológicos.

 As metas da OMS podem ser consideradas como um guia geral, pois elas permitem 

uma planejamento de estratégias e ações em relação a cada uma das faixas etárias. 

Assim sendo, em termos gerais:

• Em relação a faixa etária de 0 a 12 anos, as estratégias devem se voltar, 

principalmente, para a universalização das ações de promoção à saúde e 

prevenção, detecção do grupo de polarização e vigilância para os sinais de risco 

em saúde bucal para detectar necessidade de encaminhamento individual
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• Em relação aos adolescentes, as estratégias devem se voltar, principalmente, 

para a universalização das ações de promoção à saúde e prevenção, vigilância 

para os sinais de risco em saúde bucal e assistência individual conservadora e 

não mutiladora.

• Em relação a adultos e idosos, a atenção integral e o cuidado devem substituir 

gradualmente a atenção mutiladora e baseada em casos agudos, de forma a se 

garantir uma dentição funcional e estética. Importante ainda se torna o aumento 

do acesso às ações reabilitadoras.

 Deverão ser definidas quais as ações que serão desenvolvidas de forma geral pelo 

município e quais as ações que serão definidas localmente, de acordo com as 

diferentes realidades das unidades de saúde.

 O planejamento das ações tende a assumir nuances diferentes nos diferentes níveis 

de atuação. Os indicadores de saúde a serem monitorados em níveis estadual, 

regional (GRS) e municipal podem ser traduzidos em atividades concretas a 

serem realizadas no nível da equipe de saúde local. Dessa forma, o indicador em 

nível local se transforma em um conjunto de atividades cotidianas, operacionais,  

possíveis de serem monitoradas na realidade da equipe, que, ao serem somadas, 

causam real impacto na sua melhoria, produzindo um efeito cascata no nível do 

município, região de saúde e estado.

 Seguindo esta lógica, apresentamos a seguir uma planilha mínima de programação 

local. Todos os parâmetros dizem respeito à população SUS-usuária e são os 

parâmetros considerados ideais. A equipe poderá pactuar uma meta dentro da 

sua realidade de forma a gradualmente atingir esses parâmetros:
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RESULTADO ATIVIDADE PARÂMETRO META

Ação Coletiva  
de Escovação  

Dental  
Supervisionada

Cadastrar toda a população por faixa 
etária.

100% da população cadastrada.

Definir gradualmente os usuários 
prioritários para receberem essa ação.

100% dos usuários definidos em 
grupos para a realização da ação.

Usuários definidos nos grupos recebendo 
essa ação.

100% dos usuários recebendo a 
ação de acordo com necessidade e 
indicação.

Ação Coletiva  
de Bochecho  

Fluorado

Realizar bochecho fluorado coletivo 
em crianças e adolescentes ou em 
outros grupos de risco de acordo com 
necessidade local e indicação.

100% da população com 
necessidade e com indicação 
recebendo este procedimento.

Ação Coletiva 
de Aplicação  

Tópica de  
Flúor Gel

Realizar aplicação tópica coletiva de 
fluor gel em crianças e adolescentes ou 
em outros grupos de risco de acordo 
com necessidade local e indicação.

100% da população com 
necessidade e indicação recebendo 
este procedimento.

Cobertura de  
Primeira  
Consulta 

Odontológica 
Programática 

(atenção  
programada)

Definir classificação de risco, fluxo 
de atendimento e priorização do 
atendimento programado individual.

Classificação de risco, fluxo de 
atendimento e priorização do 
atendimento definidos.

Avaliação de risco nos usuários da área 
de abrangência de forma a identificar 
gradualmente todos os usuários do 
grupo R1.

100% dos usuários avaliados 
gradualmente.

Realizar Primeira Consulta Odontológica 
com finalidade de tratamento 
odontológico prioritariamente para os 
usuários do grupo R1.

100% dos usuários do grupo R1 
recebem tratamento odontológico 
programado gradualmente.

Realizar Primeira Consulta Odontológica 
gradualmente em usuários de outros 
grupos de risco.

100% dos usuários dos outros 
grupos de risco recebem 
tratamento odontológico 
programado gradualmente.

Universalização  
do acesso  
à escova e  
dentifrício 

 fluoretado na 
população  
adscrita

Realizar visitas domiciliares a todos os 
usuários da área de abrangência da US 
para verificação do acesso à escova e 
dentifrício fluoretado.

100% dos usuários recebendo 
visita domiciliar e acesso à escova 
e dentifrício definido na área de 
abrangência

Definição de políticas locais para 
avanço no acesso à escova e dentifrício 
fluoretado

100% dos usuários da área de 
abrangência com acesso à escova 
e dentifrício fluoretado

Planilha de programação local

Essa planilha define os indicadores mínimos a serem acompanhados, mas os 
municípios devem incluir outros indicadores adequados a sua realidade.
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Pactuação das metas

 O planejamento das ações, a priorização da atenção e as metas deverão ser 
definidos em conjunto envolvendo gestor, equipe de saúde e representantes de 
usuários, a partir da colocação do diagnóstico realizado.

 As metas devem sempre ser pactuadas a nível das equipes de saúde bucal, dentro 
das diferentes realidades.

 É sempre importante ressaltar que as mudanças na atenção devem acontecer de 
forma planejada e gradual, tendo-se sempre o cuidado de não criar na comunidade 
expectativas que não possam ser cumpridas.

Organização da atenção

Devem-se definir

 como, onde, por quem e para quem serão desenvolvidas as ações de vigilância à 
saúde, promoção à saúde e procedimentos coletivos em saúde bucal.

 a quantidade de profissionais que prestarão a atenção em saúde bucal.

 os procedimentos que serão oferecidos na atenção primária em saúde bucal. 
Além dos procedimentos mínimos que devem ser realizados com recursos do 
PAB, o município pode avançar com a inclusão de outros procedimentos. É 
muito importante que todos os serviços de atenção primária desenvolvam os 
procedimentos mínimos, que são da competência deste nível de atenção. O não 
oferecimento de algum desses procedimentos na atenção primária provoca uma 
demanda desnecessária para o serviço especializado.

Priorização da atenção para atendimento programado

 Pode não ser possível oferecer a atenção individual programada a toda população 
adscrita de forma imediata.

 A priorização significa definir quem serão as pessoas ou grupos a serem incluídos 
inicialmente no atendimento individual programado, de forma a receber a atenção 
integral de que necessitam e qual critério será usado

 A aplicação do princípio da equidade significa priorizar a atenção àqueles com 
maior necessidade, e, nesse sentido, torna-se importante definir quem são as 
pessoas ou grupos que necessitam de uma atenção imediata.

 A universalidade da atenção deverá sempre ser o objetivo dos serviços, e a 
priorização representa um primeiro momento do planejamento do atendimento 
programado.

 A partir do atendimento dessa parcela da população, outras prioridades serão 
definidas, outros grupos atendidos, assegurando o acesso progressivo de toda a 
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população adscrita, de modo que se possa atingir o objetivo de universalizar a 
atenção individual em saúde bucal.

 Priorizar o atendimento individual programado não significa que a população 
priorizada terá a atenção exclusiva em saúde bucal.

 Os outros grupos considerados não prioritários num primeiro momento poderão 
ter acesso à atenção dada coletivamente de outras formas, através de ações de 
vigilância à saúde, ações educativas, ações coletivas, fluoretação da água, acesso 
a dentifrício fluoretado e escova, grupo operativo, entre outras, ações essas que 
podem, inclusive, ser as ações necessárias para uma parcela da população.

 Deve-se estimar o tempo que será gasto com a demanda espontânea e com 
o atendimento programado para se calcular metas de cobertura gradual da 
população.

Organização do processo de trabalho

 Primeiro deve-se definir como será organizado o trabalho na equipe, ou seja, uma 
agenda de visitas (quando necessárias), de reuniões da equipe, de reuniões com 
a equipe de saúde, de trabalho nos grupos operativos, de atividades nas ações 
coletivas, entre outros.

 Importante que seja definida a porcentagem de horas que serão dedicadas à clínica 
e a porcentagem a ser dedicada às outras atividades, assim como verificado se os 
horários oferecidos pelo serviço estão permitindo o acesso da população da área 
adscrita.    

 Após definido o planejamento, a equipe de saúde bucal deve informar a toda a 
população local sobre a atenção que será oferecida, os horários de atendimento, 
como será o acesso, quem são os membros da equipe, entre outras informações.  

Definição da rede de referência em atenção especializada em saúde bucal 
e atendimento a PNE

 O município deverá colocar para cada equipe de saúde bucal como será feita a 
referência.

Definição de fluxos de atendimento nas unidades básicas de saúde e de 
fluxos para as referências

Definição de rotina de monitoramento de indicadores

Organização do fluxo de compra de material e manutenção de 
equipamentos

 É importante que a compra de material seja realizada com antecedência e 
manutenção dos equipamentos disponibilizada com freqüência necessária de 
modo a evitar paralisações no atendimento e impacto negativo nos indicadores 
de saúde bucal e na atenção.
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Orçamento

 Definição do investimento necessário para a realização das ações propostas.

Monitoramento e avaliação das ações

 Programar e realizar o monitoramento e a avaliação é extremamente importante.

 O monitoramento deverá ser contínuo, através do acompanhamento do processo 
de trabalho e dos indicadores, de forma a verificar se as atividades estão sendo 
realizadas conforme o planejamento e identificar a necessidade de mudanças.

 Esse processo contínuo possibilita a reorientação do planejamento quando 
necessário.

 O município deverá monitorar no mínimo os Indicadores do Pacto da Atenção 
Básica e os Indicadores CPOD aos 12 anos e % de livres de cárie aos 05 anos.

 A avaliação é pontual e feita em um determinado momento em que toda a extensão 
do processo e dos resultados são avaliados.

 Os resultados do monitoramento e da avaliação devem ser repassados aos 
conselhos de saúde.

11.2 OS PARÂMETROS PARA O PLANEJAMENTO 

Indicadores do Pacto da Atenção Básica

 Cobertura de Primeira Consulta Odontológica Programática: pactuação dentro da 
realidade do município, com tendência crescente.

 Cobertura da Ação Coletiva Escovação Dental Supervisionada: o município deve 
pactuar dentro da sua realidade, com tendência crescente.

METAS DA OMS EM SAÚDE BUCAL PARA O ANO 2000:

IDADE META

05 anos 50% livres de cárie

12 anos CPOD < 3,0

18 anos 85% sem dentes perdidos

35-44 anos 75% com 20 ou mais dentes e  2% de desdentados

65-74 anos 50% com 20 ou mais dentes e até 5% de desdentados

Parâmetros de produção

 Esses parâmetros servem para o planejamento, avaliação da capacidade de 
atendimento e monitoramento, não devendo ser colocada ênfase na avaliação 
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baseada em procedimentos curativos, pois esse tipo de avaliação pode levar a 
intervenções desnecessárias.

Os parâmetros abaixo devem ser discutidos nas equipes de saúde e 
pactuados dentro da realidade de cada uma

 % de horas clínicas – idealmente 75 a 85% das horas trabalhadas devem ser 
dedicadas à assistência. De 15 a 25% para outras atividades (planejamento, 
avaliação, atividades coletivas). Deverá ser sempre lembrada a importância da 
maximização da hora clínica do CD para otimizar e aumentar a resolubilidade da 
assistência.

 Capacidade de produção do CD: aproximadamente 03 procedimentos/hora 
(Portaria 1101/GM).

 Parâmetro médio para Escovação Supervisionada em escolas: 280 alunos/8h.

 Parâmetro de cobertura populacional da equipe de saúde bucal: máximo 4.000 
habitantes (média de 3.000 hab. cobertos).

 Número de dias úteis no mês: 22 

 Número de dias úteis no ano (neste cálculo não estão consideradas as férias): 264

 Parâmetros de % de cada faixa etária em relação à população total (MS, 2005)

• 0 a 14 anos: 28% da população total

• 15 a 19 anos: 28,22% da população total

• 30 a 59 anos: 33,30% da população total

• 60 anos ou mais: 8,56% da população total

11.3 PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DE SAÚDE BUCAL  
 A SEREM REALIZADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA  
 COM OS RECURSOS DO PAB

Ações Coletivas

 Atividade coletiva de educação em saúde por profissional de nível médio na 
comunidade.

 Atividade coletiva de educação em saúde por profissional de nível médio no 
estabelecimento de saúde.

 Atividade coletiva de educação em saúde por profissional de nível superior na 
comunidade.

 Atividade coletiva de educação em saúde por profissional de nível superior no 
estabelecimento de saúde.

 Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada.

 Ação Coletiva de Bochecho Fluorado.



237

O PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL

 Ação Coletiva de Aplicação Tópica de Flúor Gel.

 Ação Coletiva de Exame Bucal com Finalidade Epidemiológica.

Visita domiciliar por profissional de nível médio 

Procedimentos individuais

 Primeira Consulta Odontológica Programática

 Aplicação terapêutica intensiva com flúor – por sessão

 Aplicação de cariostático por dente

 Aplicação de selante por dente

 Controle da placa bacteriana

 Escariação por dente

 Remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais por hemiarcada

 Curetagem subgengival e polimento dentário por hemiarcada

 Inserção e condensação de substâncias restauradoras – por dente

 Capeamento pulpar direto em dente permanente

 Pulpotomia em dente decíduo ou permanente e selamento provisório

 Restauração a pino

 Restauração com amálgama de duas ou mais faces

 Restauração com amálgama de uma face

 Restauração com compósito de duas ou mais faces

 Restauração com compósito de uma face

 Restauração com compósito envolvendo ângulo incisal

 Restauração fotopolimerizável de duas ou mais faces

 Restauração fotopolimerizável de uma face

 Remoção de cárie e preparo cavitário por dente

 Restauração com ionômero de vidro de duas ou mais faces

 Restauração com ionômero de vidro de uma face

 Exodontia de dente decíduo

 Exodontia de dente permanente

 Remoção de resto radicular

 Tratamento de alveolite

 Tratamento de hemorragia ou pequenos procedimentos de emergência

 Ulotomia

 Moldagem, adaptação e acompanhamento de prótese dentária

 Necropulpectomia em dente decíduo ou permanente

 Glossorrafia

 Ulectomia                  
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11.4  A SAÚDE BUCAL NOS INSTRUMENTOS DE   
 GESTÃO DO SUS

Os Instrumentos de Gestão do SUS, definidos pela Lei 8142/90, representam a 
sistematização do processo de planejamento e avaliação nas três esferas de gestão. A 
Portaria MS 548/2001 orienta os gestores quanto aos processo de elaboração, tramitação e 
acompanhamento dos instrumentos de gestão previstos na legislação do SUS.

São eles:

 Agendas de Saúde: Estabelecem compromissos para o período de um ano, 
destacando e justificando os eixos prioritários de intervenção. Constituem a etapa 
inicial do processo de planejamento.

 Planos de Saúde: Consistem no produto resultante do processo de planejamento 
em saúde para um período de gestão, tendo periodicidade quadrienal. Contêm 
intenções políticas, diagnóstico, estratégias, prioridades e metas. São submetidos 
aos Conselhos de Saúde para aprovação e devem ser revistos anualmente em 
função das novas metas de gestão.

 Quadros de Metas: São partes integrantes dos Planos de Saúde e deverão 
conter os indicadores e as metas prioritárias. São as bases para a elaboração dos 
relatórios de Gestão, cuja formulação é anual.

 Relatórios de Gestão: Deverão avaliar o cumprimento dos objetivos e das metas 
explicitadas no Quadro de Metas, bem como a aplicação dos recursos, e devem 
ser referendados pelos Conselhos de Saúde.

O plano municipal de saúde bucal

 O planejamento da Atenção em Saúde Bucal deve permear os instrumentos 
de gestão, a partir de sua inserção no contexto do planejamento em saúde do 
município.

 Sendo assim, é importante que a equipe de saúde bucal esteja integrada na 
discussão da definição de prioridades e da organização da atenção em saúde, 
assim como na elaboração dos instrumentos de gestão mencionados.

 É importante também que haja uma sintonia nas intenções de gestão do município, 
articulada com as definições políticas estaduais e nacionais.

 Na elaboração do Plano Municipal de Saúde Bucal, o qual está inserido no 
contexto do Plano Municipal de Saúde, deverão ser contemplados os passos já 
descritos no processo de planejamento, pontuados de forma sucinta da seguinte 
forma: a) Diagnóstico; b) Descrição do serviço existente c) Objetivos; d) Metas; e) 
Prioridades f) Estratégias g) Descrição da organização da atenção h) Planilha de 
Programação com os indicadores que serão trabalhados i) Orçamento.



XII. O CONTROLE SOCIAL
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O controle social é principalmente definido através da participação da população 

na formulação das políticas de saúde e controle de sua execução, sendo os Conselhos de 

Saúde e as Conferências de Saúde os principais fóruns para essa participação.

A implementação de políticas públicas de Saúde Bucal com controle social é primordial 

para uma política de inclusão social. A luta por uma prática de construção de uma política 

de Atenção à Saúde Bucal através de uma interação com todos os setores da comunidade 

e sociedade civil organizada é imprescindível para a eficácia da atenção aos usuários, 

envolvendo o planejamento da prevenção, promoção e recuperação da saúde.

A ampliação da compreensão da Saúde Bucal no sentido de qualidade de vida e 

construção de cidadania deve ser trabalhada em conjunto pelas instâncias representativas 

do controle social, das equipes de saúde e da sociedade civil organizada. 

A realização das Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde Bucal foram 

avanços significativos na construção de uma Política de Saúde Bucal no SUS, inserida 

definitivamente na Política de Saúde, de forma a rompermos as portas das desigualdades.

O fortalecimento dos Conselhos de Saúde, como implemento primordial do controle 

social, deve ser incentivado, pela sua importância em

 contribuir para a elaboração de políticas adequadas às realidades locais.

 garantir a fiscalização da efetiva execução das políticas públicas de saúde.

 garantir os avanços na organização da atenção em saúde bucal, fazendo com que 

as conquistas persistam às mudanças de gestão.

 não deixar que os interesses políticos se sobreponham aos técnicos nas decisões 

relativas à saúde bucal.

 garantir o controle direto através dos Conselhos de Saúde e da sociedade civil dos 

serviços de saúde prestados à população, para que cumpram efetivamente sua 

destinação pública.

Os gestores de saúde e as equipes de saúde bucal devem participar do processo de 

fortalecimento do controle social no SUS, através de:

 prestação de contas para aprovação do Conselho de Saúde;

 participação nos Conselhos de Saúde;

 participação nas Conferências de Saúde;

 aperfeiçoamento dos instrumentos de informação, garantindo a divulgação, nas três 

esferas de governo, da política de financiamento e do volume de recursos, gastos e 

investimentos em saúde bucal. Incluir também os relatórios de prestação de contas 

e a lei de responsabilidade fiscal, com linguagem acessível à população;
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 divulgação do endereço eletrônico do Sistema de Informação de Orçamento 

Público em Saúde (SIOPS), como instrumento de controle social da política de 

saúde pública, mantendo todas as informações on-line, a fim de permitir ao 

cidadão a fiscalização dos serviços prestados e recursos financeiros disponíveis;

 incentivo à participação dos usuários nos fóruns de decisão coletiva;

 disponibilização de informações, dados, impactos epidemiológicos alcançados e 

indicadores de saúde bucal para serem apresentados e avaliados pelos respectivos 

Conselhos de Saúde;

 participação no processo de capacitação dos conselheiros nas questões de saúde 

bucal;

 realização de pesquisas de avaliação de satisfação do usuário em relação à atenção 

prestada;

 planejamento conjunto da atenção em saúde bucal com representantes de usuários, 

respeitando as necessidades locais.

Garantir o atendimento humanizado e integral do cidadão, com redução das filas de 

espera, acolhimento, resolutividade e garantia do usuário à informação. Essas são ações 

que levam à justiça social através da promoção da saúde e proteção da vida. A necessidade 

dos usuários em relação a uma ação integral, associada ao cuidado e ao tratamento digno, 

respeitoso, é um sonho e uma busca constantes na caminhada permanente da construção 

do SUS e da diminuição das desigualdades sociais.



XIII. A SAÚDE BUCAL NO PROGRAMA   
 SAÚDE DA FAMÍLIA





245

A SAÚDE BUCAL NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

13.1 A NORMALIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO  
 DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO PSF

Os gestores devem sempre considerar a importância da inserção das equipes de 

saúde bucal nas equipes de PSF, de forma a se trabalhar em conjunto a organização da 

atenção primária em saúde. 

A implantação das equipes de saúde bucal no PSF significa a substituição das práticas 

convencionais de assistência por um novo processo de organização da atenção primária, 

baseado nos princípios do SUS, da Promoção à Saúde e da Atenção Primária. Nas áreas 

desprovidas de assistência essa implantação está relacionada à criação de novas estruturas 

de serviço norteadas pelos mesmos princípios, para possibilitar o crescente acesso da 

população à atenção em saúde bucal. A Portaria 648/GM, referente à Política Nacional de 

Atenção Básica, reafirma o PSF como estratégia de organização da atenção e dá orientações 

para a implantação das ESB no PSF.

A normalização referente aos fluxos para implantação, ampliação, modificação e 

reativação de Equipes de Saúde Bucal (ESB) no Programa Saúde da Família (PSF) em 

Minas Gerais será explicitada a seguir.

13.1.1 A qualificação e a implantação das equipes de saúde bucal (ESB)

1º Passo

 O município já deve ter implantado (ou estar em vias de implantação) equipe(s) de 
Saúde da Família que atua(m) com a estratégia de Saúde da Família na atenção 
primária à saúde de seu município.

2º Passo

 É necessário elaborar um projeto de implantação de Equipes de Saúde Bucal no 
PSF, sendo importante considerar que o Ministério da Saúde garante o repasse 
dos incentivos financeiros na relação de uma equipe de Saúde Bucal para cada 
equipe de Saúde da Família.

 Esse projeto é um documento que descreve a quantidade de equipes a ser 
implantada, a população a ser beneficiada e os principais objetivos e metas que o 
município almeja alcançar com a implantação das ESB.

 A Coordenação Estadual de Saúde Bucal/MG tem um formulário padrão 
estabelecido para sua elaboração (Anexo 2).

 A Referência Técnica de Saúde Bucal da GRS (Gerência Regional de Saúde) deve 
orientar os gestores municipais na elaboração desse projeto, fazer uma pré-análise 
do mesmo após o seu recebimento e sugerir correções, se necessário, de forma a 
evitarmos devoluções desnecessárias.
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3º Passo

 O município deverá submeter o Plano de Implantação das Equipes de Saúde 
Bucal no PSF para aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

4º Passo

 Depois da aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de 
Saúde deverá enviar o projeto para análise e aprovação da Comissão Intergestores 
Bipartite Microrregional (CIB-Microrregional) da sua GRS, que fornecerá a Ficha 
de Elegibilidade ao município.

5º Passo

O Município enviará à GRS o projeto, juntamente com os seguintes documentos:

 Ofício do Prefeito Municipal em papel timbrado, contendo a solicitação de inclusão, 
endereçado ao senhor Secretário de Estado da Saúde/MG. O ofício deverá estar 
assinado pelo prefeito.

 O projeto de implantação da Equipe de Saúde Bucal no PSF, conforme modelo 
padronizado pela SES-MG.

 Ata da aprovação do Projeto pelo Conselho Municipal de Saúde.

 Constituição da equipe de Saúde Bucal com nome dos profissionais componentes 
da equipe e xerox das carteiras do CRO-MG, com o carimbo e assinatura do gestor, 
no modelo padronizado pela  SES-MG. Deverá ser utilizado o código das categorias, 
sendo CD=30, THD=75 e ACD=64. No caso de profissionais oriundos de outros 
estados, deverão apresentar cópia do protocolo de transferência para o estado de 
MG. Não é necessário enviar cópia do Título de Eleitor, CPF, Diploma, etc..

 Declaração de Incentivo devidamente preenchida com o número de equipes de 
PSF e de SB com a data atualizada e em modelo padronizado. Deve constar o 
carimbo e assinatura do Gestor Municipal.

 Ficha de Elegibilidade com as assinaturas dos membros da CIB-Microrregional 
aprovando o projeto.

 Levantamento epidemiológico recente do município.

6º Passo

 A GRS enviará o projeto à SES/MG para a Gerência de Atenção Básica à Saúde, 
que o encaminhará para aprovação pela Coordenação Estadual de Saúde Bucal. 
O gerente da GRS deverá incluir na proposta uma carta de encaminhamento e 
assinar a Declaração de Incentivo e a Constituição da Equipe.
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7º Passo

 Após aprovação da Coordenação Estadual de Saúde Bucal, o parecer é entregue à 
Gerência de Atenção Básica à Saúde que irá encaminhá-lo para a aprovação da CIB 
Estadual, e encaminha-lo ao Ministério da Saúde, aos cuidados do Departamento 
de Atenção Básica da Secretaria de Assistência à Saúde, para qualificação.

 Em caso de não aprovação do projeto pela Coordenação Estadual de Saúde 
Bucal, o parecer é encaminhado, juntamente com o projeto, à Coordenação do 
PSF para que seja enviado ao município, através da GRS, para correção.

8º Passo

 O Ministério da Saúde, por volta do dia 15 de cada mês, publica no Diário Oficial 
da União a qualificação das equipes de Saúde Bucal do município.

Após a qualificação das equipes de saúde bucal

 Depois de publicada a qualificação das equipes de Saúde Bucal no Diário Oficial, 
o município estará apto a receber recursos do incentivo federal. Mas, para receber 
os incentivos, o município deve cumprir os seguintes procedimentos:

9º Passo

 Cadastrar todos os profissionais da ESB no Sistema de Informações da Atenção 
Básica (SIAB), de acordo com a modalidade de implantação aprovada na CIB. O 
cadastro dos profissionais no SIAB é a fonte de dados utilizada para o crédito dos 
incentivos. Portanto, o município não receberá seus incentivos se não mantiver a 
informação do cadastro dos profissionais.

 Na Modalidade I devem ser cadastrados o CD e o ACD; na Modalidade II, devem 
ser cadastrados o CD, o THD e o ACD.

10ºPasso

 Os municípios que apresentam equipes de Saúde Bucal no PSF devem começar a 
alimentar mensalmente o SIAB com os procedimentos de Saúde Bucal realizados, 
devendo, também, continuar a alimentação do SIA/SUS.

 Os municípios que deixarem de alimentar esses bancos de dados por um período de 
dois meses seguidos ou três meses alternados durante o ano poderão ter seus incentivos 
e o recurso do Piso da Atenção Básica – PAB bloqueados pelo Ministério da Saúde.

Pagamentos retroativos

 Poderá ser feito o crédito retroativo dos incentivos financeiros à equipes de Saúde 
Bucal quando houver problemas na alimentação do SIAB, até 6 meses anteriores 
(Port. 648/GM de 28/03/06).
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13.1.2 A ampliação das equipes de saúde bucal (ESB)

Quando o município desejar ampliar o número de equipes deverá enviar à GRS:

 Ofício do prefeito solicitando a ampliação.

 Ata do Conselho Municipal de Saúde aprovando a ampliação.

 Declaração de Incentivo contendo o número de equipes que deseja, já acrescido 
do número das existentes e do número das equipes de PSF.

 Aprovação da CIB Microrregional.

 Constituição da Equipe, com nome dos profissionais e xerox da carteira do CRO-MG.

 Relatório de Impacto: nele deverá constar, de formar sucinta, a avaliação do impacto 
e nível de resolubilidade dos problemas de saúde bucal, na área de abrangência 
das equipes. O município deverá mostrar os resultados, através de gráficos ou 
tabelas, fazendo comparação de indicadores antes e depois da implantação das 
equipes.  Não é necessário fazer outro projeto ou enviar cópia do anterior.

 A GRS enviará a proposta à SES/MG (Gerência de Atenção Básica à Saúde) que 
a enviará para aprovação pela Coordenação Estadual de Saúde Bucal e CIB Esta-
dual. O gerente da GRS deverá incluir na proposta uma carta de encaminhamento 
e assinar a Declaração de Incentivo e a Constituição da Equipe.

 A partir da publicação da qualificação das novas equipes o município deverá então 
cadastrá-las no SIAB e continuar a alimentação dos sistemas de informação.

 13.1.3 A modificação de modalidade das equipes de saúde bucal (ESB)

Quando o município desejar modificar a modalidade das equipes, deverá enviar à 
GRS:

 Ofício do prefeito solicitando a modificação;

 Ata do Conselho Municipal de Saúde aprovando a modificação;

 Declaração de Incentivo contendo o número de equipes que deseja, e as 
modalidades das mesmas, já acrescido do número das existentes e do número das 
equipes de PSF;

 Constituição da Equipe, com nome dos profissionais e xerox da carteira do CRO-
MG;

 A GRS enviará a proposta à Gerência de Atenção Básica à Saúde (SES/MG) que 
a enviará para a aprovação da Coordenação Estadual de Saúde Bucal. O gerente 
da GRS deverá incluir na proposta uma carta de encaminhamento, e assinar a 
Declaração de Incentivo e a Constituição da Equipe; 

 A Gerência de Atenção Básica à Saúde emite parecer à CIB Estadual reafirmando 
a aprovação e encaminha ao MS para qualificação.
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 A partir da publicação da qualificação das novas equipes o município deverá então 
cadastrá-las no SIAB e continuar a alimentação dos sistemas de informação.

 13.1.4 A modificação da composição das equipes de saúde bucal (ESB)

 Quando houver modificação nos membros da equipe, enviar à GRS a nova 
constituição de equipe com o xerox da carteira do CROMG dos profissionais 
assinalada com um X em equipe modificada.

 A GRS enviará a modificação à SES/MG (Gerência de Atenção Básica à Saúde) 
que a enviará para conhecimento da Coordenação Estadual de Saúde Bucal.  
O gerente da GRS deverá incluir uma carta de encaminhamento e assinar a 
Constituição da Equipe.

 O município deverá modificar o cadastro das Equipes de Saúde Bucal no SIAB e 
continuar a alimentação dos sistemas de informação.

13.1.5 A reativação das equipes de saúde bucal (ESB)

Caso o município tenha sido desqualificado, para pleitear a reativação da equipe 
deverá seguir os passos descritos no processo de qualificação/implantação, providenciando 
os seguintes documentos:

 Ofício do Prefeito em papel timbrado, devidamente assinado e contendo a solicitação 
de reativação endereçada ao senhor Secretário de Estado de Saúde – MG.

 Ata do Conselho Municipal de Saúde aprovando a re-qualificação do município.

 Declaração da constituição da equipe de SB no modelo padronizado, assinalado 
no campo “modificada” com as cópias das carteiras do CROMG.

 Declaração de cumprimento da carga horária de 40h semanais, devidamente 
assinadas pelos profissionais e pelo gestor municipal.

 Declaração de incentivo, conforme descrição anterior.

 Aprovação da CIB Microrregional, feita através da Ficha de Elegibilidade.

 Fluxo igual ao de qualificação das Equipes de Saúde Bucal a partir do 6º passo.

Observações

O objetivo maior da Coordenação Estadual de Saúde Bucal/MG é facilitar ao máximo 
a aprovação dos projetos. As devoluções mais comuns se devem a projetos com

 declarações sem assinatura e/ou carimbo ou data desatualizada;

 documentação incompleta da equipe;

 formulário que não seja o padronizado da SES.
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A possibilidade de avanços na organização da rede de referência em Saúde Bucal 
acontece a partir da publicação das Portarias MS 1570, 1571 e 1572 em julho de 2004, 
que estabelecem o financiamento para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) 
e os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD).

A formação de uma rede regional de atenção especializada em saúde bucal é um passo 
essencial para a oferta de uma atenção integral. No entanto, é importante o entendimento 
de que a atenção em saúde bucal deve ser estruturada a partir da organização da atenção 
primária, a qual deve ser responsável pela resolução da maioria absoluta dos problemas 
bucais, através de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento. A rede de referência 
deverá servir como apoio para os casos cuja resolução extrapola a competência da atenção 
primária, garantindo a integralidade.

Os CEO são estabelecimentos de saúde cadastrados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES, classificados como Tipo Clínica Especializada/
Ambulatório de Especialidade, com serviço especializado de Odontologia. O LRPD é 
o estabelecimento cadastrado no CNES como Unidade de Saúde de Serviço de Apoio 
Diagnóstico Terapêutico (SADT) (site www.cnes.datasus.gov.br).

O cadastramento nas Modalidades de CEO e LRPD e a verificação das informações 
das Unidades de Saúde serão efetuados pelo Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) 
e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) por meio de serviço e 
classificação específicos, sem prejuízo de outras formas.

A Unidade de Saúde a ser habilitada nas modalidades de CEO e/ou LRPD deve 
atender às seguintes condições:

 ser referência para o próprio município, região ou microrregião de saúde, de acordo 
com o PDR (Plano Diretor de Regionalização). Em Minas Gerais, a organização da 
Rede Especializada de Serviços Odontológicos obedecerá a legislação específica 
e ao PDR/MG. O PDR estabelece em nosso estado 13 macrorregiões e 75 
microrregiões de saúde e se encontra disponível no site da SES/MG www.saude.
mg.gov.br;

 ser unidade cadastrada no CNES; 

 dispor dos equipamentos e recursos mínimos exigidos na Port. 599/GM que 
estejam exclusivamente a serviço do SUS  e dos serviços mínimos exigidos na 
mesma portaria.
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REQUISITOS CEO I CEO II CEO III

A
ti

vi
d
ad

es

 Diagnóstico bucal, com 
ênfase ao câncer; 

 periodontia especializada; 
 cirurgia oral menor dos 

tecidos moles e duros; 
 endodontia; e 
 atendimento a portadores 

de necessidades especiais

Idem
 

Idem
 

E
q
u
ip

am
en

to
s 

e 
m

at
er

ia
is

 Aparelho de raios-X dentário; 
equipo odontológico; 
canetas de alta e baixa 
rotação; amalgamador; 
fotopolimerizador; 
compressor compatível com 
os serviços e

 Instrumentais compatíveis 
com os serviços; e 

 3 consultórios odontológicos 
completos (cadeira, unidade 
auxiliar, equipo e refletor) 

 Aparelho de raios-X dentário; 
equipo odontológico; canetas 
de alta e baixa rotação;

 amalgamador; 
fotopolimerizador; 
compressor compatível com 
os serviços e

 Instrumentais compatíveis 
com os serviços; e

 4 a 6 consultórios 
odontológicos completos 
(cadeira, unidade auxiliar, 
equipo e refletor)

 Aparelho de raios-
X dentário; equipo 
odontológico; canetas 
de alta e baixa 
rotação; amalgamador; 
fotopolimerizador;

 compressor compatível 
com os serviços e

 Instrumentais compatíveis 
com os serviços e 

 7 ou mais consultórios 
odontológicos completos 
(cadeira, unidade auxiliar, 
equipo e refletor)

O
u
tr

o
s 

re
cu

rs
o
s

 Mobiliário e espaço físico 
compatíveis com os serviços 
ofertados

 Mobiliário e espaço físico 
compatíveis com os serviços 
ofertados

 Mobiliário e espaço físico 
compatíveis com os 
serviços ofertados

R
ec

u
rs

o
s 

h
u
m

an
o
s

 3 ou mais cirurgiões 
dentistas (cada um dos 
consultórios odontológicos 
deve ser utilizado para a 
realização de procedimentos 
clínicos por, no mínimo, 
40 horas semanais 
independente do número de 
CD que nele atuem) 

 1 auxiliar de consultório 
dentário (ACD) por 
consultório odontológico

 Pessoal de apoio 
administrativo 
(recepcionista, auxiliar de 
serviços gerais e auxiliar 
administrativo)

 4 ou mais cirurgiões 
dentistas (cada um dos 
consultórios odontológicos 
deve ser utilizado para a 
realização de procedimentos 
clínicos por, no mínimo, 
40 horas semanais 
independente do número de 
CD que nele atuem) 

 1 auxiliar de consultório 
dentário (ACD) por 
consultório odontológico

 Pessoal de apoio 
administrativo 
(recepcionista, auxiliar de 
serviços gerais e auxiliar 
administrativo)

 7 ou mais cirurgiões 
dentistas (cada um dos 
consultórios odontológicos 
deve ser utilizado 
para a realização de 
procedimentos clínicos 
por, no mínimo, 40 horas 
semanais independente do 
número de CD que nele 
atuem) 

 1 auxiliar de consultório 
dentário (ACD) por 
consultório odontológico

 Pessoal de apoio 
administrativo  
(recepcionista, auxiliar de 
serviços gerais e auxiliar 
administrativo)

Anexo1: Portaria 599/MS – Características das 
Modalidades de CEO

As principais deliberações para a implantação dos CEO e LRPD são:

Implantação dos CEO

Tipos de CEO
 CEO I, CEO II, CEO III 

Atividades mínimas a serem realizadas

 diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico para detecção de câncer bucal;
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 periodontia especializada;

 cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;

 endodontia;

 atendimento a portadores de necessidades especiais.

Critérios para implantação

O município pleiteante à implantação de CEO deverá

a) estar localizado de forma estratégica e resolutiva em relação ao PDR.

b) oferecer capacidade operacional para o atendimento.

c) ter as unidades de CEO exclusivamente a serviço do SUS.

d) ser unidade de saúde de natureza jurídica pública, universidade de qualquer 
natureza jurídica, consórcios públicos de saúde de qualquer natureza jurídica e 
serviços sociais autônomos.

No que se refere à implantação do CEO em universidades, deverá se estabelecer um 
convênio entre estas e as Secretarias Municipais para a prestação do serviço, de forma que a 
referência seja feita pelo município, dentro da lógica de organização da atenção primária.

e) deverá ser adotado como critério de seleção o maior percentual de cobertura das 
Equipes de Saúde Bucal do PSF.

Poderão credenciar-se como CEO quantas unidades forem necessárias para 
atendimento à demanda da população da microrregião de saúde, limitada à disponibilidade 
financeira do Ministério da Saúde.

Localização do CEO

I – CEO Tipo 1, em municípios que não se caracterizam como pólo de microrregião 
de saúde;

II – CEO Tipo 2, em municípios pólo de microrregião de saúde.

A habilitação do município para implantação do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) implica atendimento da população dos municípios que compõem a 
microrregião de saúde, conforme PPI de procedimentos de odontologia especializada. 

Os municípios que não possuírem CEO deverão pactuar o atendimento de acordo 
com a PPI de procedimentos especializados de odontologia. Na pactuação, o número de 
procedimentos a serem pactuados diz respeito ao procedimento completo, com todas as 
suas etapas já consideradas como parte inerente do procedimento.

Financiamento do CEO

Incentivos financeiros que correrão por conta do Ministério da Saúde para os CEO 
credenciados:
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I) Incentivos financeiros de implantação

O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, em 
parcela única para os fundos municipais de saúde. Esse incentivo poderá ser solicitado com 
antecedência em caso de ser necessário para a adequação do local.

Caberá um único incentivo por CEO habilitado de acordo com a Portaria 599/GM 
de 23/03/06.

Não será transferida diferença correspondente ao incentivo financeiro de implantação 
em caso de mudança do tipo de CEO.

II) Incentivos financeiros destinados ao custeio do serviço mínimo a ser 
ofertado, obrigatoriamente, pelo CEO

O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, 
regular e automática, dos valores estipulados para os fundos municipais de saúde 
correspondentes, sem onerar os respectivos tetos da assistência de média complexidade, 
em parcelas mensais, correspondendo a 1/12 (um doze avos) dos respectivos valores.

Nos casos em que houver mudança do tipo de CEO, será alterado somente o valor 
correspondente ao incentivo financeiro destinado ao custeio dos serviços de saúde.

Caberá à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a aprovação da alteração do tipo 
de CEO.

Os municípios só passarão a receber esse recurso após o efetivo funcionamento do 
serviço, atestado pelo gestor junto ao DAB/SAS/MS.

Produção mínima mensal do CEO

O monitoramento de produção consiste na análise de uma produção mínima mensal 
apresentada, a ser realizada nos CEO, verificada por meio dos Sistemas de Informação do 
SUS, conforme descrito a seguir:

I) CEO Tipo 1

80 procedimentos, no total, dos subgrupos: 03.020.00-2 (Procedimentos Individuais 
Preventivos,  03.030.00-8 (Dentística Básica) e 03.040.00-3 (Odontologia Cirúrgica 
Básica);

60 procedimentos do subgrupo: 10.020.00-4 (Periodontia);

35 procedimentos do subgrupo 10.040.00-5 (Endodontia);

80 procedimentos, no total, dos subgrupos: 10.050.00-0 (Odontologia Cirúrgica) e 
10.060.00-6 (Traumatologia Buco-maxilo-facial).

IMPLANTAÇÃO CUSTEIO

CEO Tipo 1 40.000,00  79.200,00

CEO Tipo 2 50.000,00 105.600,00

CEO Tipo 3 80.000,00 184.800,00
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  III) CEO Tipo 3

190 procedimentos, no total, dos subgrupos: 03.020.00-2 (Procedimentos Individuais 
Preventivos, 03.030.00-8 (Dentística Básica) e 03.040.00-3 (Odontologia Cirúrgica 
Básica);

150 procedimentos do subgrupo: 10.020.00-4 (Periodontia);

95 procedimentos do subgrupo 10.040.00-5 (Endodontia);

170 procedimentos, no total, dos subgrupos: 10.050.00-0 (Odontologia Cirúrgica) e 
10.060.00-6 (Traumatologia Buco-maxilo-facial).

Será realizada avaliação pelo Departamento de Atenção Básica – Área de Saúde 
Bucal da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAB / SAS / MS) mediante 
relatório elaborado e enviado no mínimo trimestralmente, sem prejuízo de outras formas.

O não atendimento às condições de produção mínima mensal implicará no 
descredenciamento das Unidades de Saúde.

Implantação dos LRPD

Atividades mínimas a serem realizadas

 Serviço de prótese dentária total e/ou prótese parcial removível.

Critérios para implantação do LRPD

a) O município que implantar um LRPD poderá credenciar outro LRPD caso este 
esteja instalado em um CEO.

b) Deverá ser adotado como critério de seleção o maior percentual de cobertura das 
equipes de saúde bucal do PSF.

c) Não haverá restrição quanto à natureza jurídica para as unidades de saúde 
credenciarem-se como LRPD. Em caso de utilização dos serviços de um laboratório 
de prótese, esse deverá ter inscrição no CROMG.

110 procedimentos, no total, dos subgrupos: 03.020.00-2 (Procedimentos Individuais 
Preventivos), 03.030.00-8 (Dentística Básica) e 03.040.00-3 (Odontologia Cirúrgica 
Básica);

90 procedimentos do subgrupo 10.020.00-4 (Periodontia);

60 procedimentos do subgrupo 10.040.00-5 (Endodontia);

90 procedimentos, no total, dos subgrupos: 10.050.00-0 (Odontologia Cirúrgica) e 
10.060.00-6 (Traumatologia Buco-maxilo-facial).

II) CEO Tipo 2
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Localização do LRPD

 O LRPD poderá credenciar-se com qualquer base populacional.

 O município habilitado para implantação de LRPD deverá prestar atendimento 
à população dos municípios que compõem a macro/microrregião de saúde, 
conforme PPI de procedimentos de odontologia especializada. 

 Os municípios que não forem sede de LRPD deverão pactuar o atendimento 
conforme PPI de procedimentos especializados de odontologia. Na pactuação, 
o número de procedimentos a serem pactuados diz respeito ao procedimento 
completo, com todas as suas etapas já consideradas como parte inerente do 
procedimento.

Financiamento do LRPD

Os procedimentos de prótese total e parcial removíveis deverão ser cobrados via 
APAC, num máximo de 242 procedimentos/mês. Valor unitário de R$30,00 para Prótese 
Total e R$40,00 para Prótese Parcial. 

Atividades mínimas para avaliação de desempenho: 

 Para o LRPD isolado:

• 40 procedimentos de Próteses Parciais Removíveis maxilar/mandibular 
(1008302-2)

• 48 procedimentos de Prótese Total (1008213-1 ou 1008214-0) 

 Para os LRPD localizados em Centros de Especialidades Odontológicas:

• 48 procedimentos de Prótese Total (1008213-1 ou 1008214-0)

Propostas de credenciamento para CEO/LRPD  
em Minas Gerais

Quanto ao encaminhamento de propostas deve-se observar o seguinte fluxo:

1) Encaminhamento da proposta do gestor municipal para a CIB Micro.

2) Aprovação da proposta pela CIB Micro.

3) Encaminhamento da proposta à Secretaria de Estado da Saúde / SAS / DNAS / 
Coordenadoria de Saúde Bucal para análise.

4) Encaminhamento à CIB Estadual para aprovação.

5) Encaminhamento à Coordenação Nacional de Saúde Bucal- DAB/SAS/MS, que 
apreciará a solicitação de credenciamento e habilitará as unidades aprovadas 
através de portaria.

A proposta do município pleiteante deverá contemplar, no mínimo, os 
seguintes elementos

I) identificação do município pleiteante e Unidade de Saúde (indicar se o pleito é 
para CEO Tipo 1, 2, 3 ou para LRPD);
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II) cópia do cadastro no CNES;

III)  descrição dos serviços que serão ofertados;

IV)  demonstração da coerência com o Plano Diretor de Regionalização de Minas 
Gerais; 

V)  identificação da área de abrangência do CEO/LRPD, indicando para que 
municípios e microrregião é referência, mencionando, inclusive, a população 
coberta.

VI)  informação de como se dará o financiamento.

VII) documento emitido pelo gestor atestando que atendem aos                         
 requisitos estabelecidos no Anexo I da Portaria 599, com prazo de  30 dias, a 
contar do credenciamento do CEO/LRPD, para providenciar a atualização, caso 
necessário, dos sistemas de informação relacionados.

VIII) ata do Conselho Municipal de Saúde aprovando a instalação do CEO ou do 
LRPD no município.

Os gestores deverão providenciar a adequação visual da Unidade de Saúde à qual 
esta sendo pleiteado o credenciamento, para os itens considerados obrigatórios do Manual 
de Inserção de Logotipo disponibilizado no site do Ministério da Saúde.

Descredenciamento

O não atendimento às condições definidas pelas Portarias 599 e 600/GM, a qualquer 
tempo, implica em decredenciamento da Unidade de Saúde.

Legislação referente à implantação dos CEO/LRPD

 Portaria MS nº 1570, de 29 de julho de 2004 (*)

 Estabelece critérios, normas e requisitos para a implantação e credenciamento dos 
CEO (CEO Tipo 1 e CEO Tipo 2) e LRPD. * Republicada

 Portaria nº 1571/GM, de 29 de julho de 2004

 Estabelece o financiamento dos CEO.

 Portaria nº 1572/GM de 29 de julho de 2004 (*)

 Estabelece o pagamento de próteses dentárias totais nos LRPD e a avaliação de 
desempenho. * Republicada

 Portaria nº 562  de 30 de setembro de 2004 

 Estabelece alterações nos sistemas de informação relativas à operacionalização 
dos procedimentos odontológicos realizados nos LRPD. 
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 Portaria nº 283/GM de 22 de fevereiro de 2005

 Estabelece a antecipação do incentivo financeiro para os CEO em fase de 
implantação e dá outras providências. 

 Deliberação CIB-SUS-MG 140, de 15 de março de 2005

 Define os critérios, normas e requisitos para a implantação e credenciamento dos 
CEO e LRPD em Minas Gerais.

 Portaria nº 1063/GM, de 4 de julho de 2005

 Revoga a Portaria no 1570 e define critérios, normas e requisitos para implantação 
e credenciamento dos LRPD e CEO Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3. Apresenta o Anexo 1 
com os requisitos para os CEO/LRPD.

 Portaria nº 1069/GM, de 4 de julho de 2005

 Revoga a Portaria 1571/GM e institui incentivo financeiro dos CEO e os critérios 
para produção. 

 Portaria nº 411/GM, de 9 de agosto de 2005

 Exclui e inclui procedimentos /Tabela do SIA/SUS relativos aos CEO /LRPD e 
regulamenta os formulários/instrumentos utilizados no subsistema APAC/SIA.

 Portaria nº 599/GM, de 23 de março 2006

 Define a implantação de CEO e LRPD e estabelece critérios, normas e requisitos 
para credenciamento. Revoga a Portaria 1570/GM.

 Portaria nº 600/GM, de 23 de março 2006

 Revoga a Portaria 1571/GM e institui o financiamento dos CEO.



ANEXOS





ANEXO 1: 
TABELA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



PROBLEMAS 
IMPORTÂNCIA  

(alta, média, baixa)

CAPACIDADE DE 
ENFRENTAMENTO  
(alta, média e baixa)

URGÊNCIA 
(alta, média e baixa)

EXPLICAÇÃO DOS PROBLEMAS

PROBLEMA
DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA
EXPLICAÇÃO 

(CAUSAS)
NÓS CRÍTICOS

OPERAÇÕES PARA ENFRENTAR OS NÓS CRÍTICOS

NÓS CRÍTICOS OPERAÇÃO PRODUTO ESPERADO
RESULTADOS 
ESPERADOS

RECURSOS NECESSÁRIOS, ANÁLISE DE VIABILIDADE E OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

ATORES QUE 
CONTROLAM 

ESSES RECURSOS

MOTIVAÇÃO DOS 
ATORES 

(Favorável, Indiferente, 
Desfavorável)

OPERAÇÕES 
ESTRATÉGICAS

IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS/OPERAÇÕES

ESTRATÉGIAS/
OPERAÇÕES

RESPONSÁVEIS 
PELA EXECUÇÃO

PRAZO 
INICIAL

JUSTIFICATIVA
NOVO 
PRAZO

GESTÃO DO PLANO E MONITORAMENTO

DESENHO DE MODELO DE 
GESTÃO

MONITORAMENTO DATA RESULTADO

Tabela Planejamento Estratégico

Adaptado de Manual de Planejamento. Adriano, J.R., Santos. M. A. e cols e de Brasil, Ministério da Saúde, Capacitação Técnica 
para Gestores e Coordenadores dos CEO do Estado de Minas Gerais.



Tabela Planejamento Estratégico – Orientações

PROBLEMAS 
IMPORTÂNCIA (alta, 

média, baixa)

CAPACIDADE DE 
ENFRENTAMENTO (alta, 

média e baixa)

URGÊNCIA 
(alta, média e 

baixa)

 Reconhecimento que algo 
não vai bem e que  
é passível de modificação. 

 Definição de problemas 
a partir do uso da 
epidemiologia, de consulta 
à equipe de saúde, aos 
usuários, às pessoas 
com influência com a 
comunidade, etc.

 Importância do 
problema levantado na 
realidade local.

 Capacidade da equipe de 
enfrentar os problemas 
levantados.

 Caracterizar 
a urgência de 
cada problema.

EXPLICAÇÃO DOS PROBLEMAS

PROBLEMA
DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA
EXPLICAÇÃO 

(CAUSAS)
NÓS CRÍTICOS

 Definir os 
principais 
problemas 
a serem 
enfrentados.

 Caracterizar todos os 
pontos relativos ao 
problema, quantificando-
o e qualificando-o, de 
forma a ter idéia de sua 
dimensão.

 Identificar e 
descrever as causas 
dos problemas. 

 Entre várias causas, assinalar 
quais são consideradas mais 
importantes, que precisam ser 
enfrentadas para impactar o 
problema efetivamente.

 Traz também a idéia de que 
é algo sobre o qual é possível 
intervir.

OPERAÇÕES PARA ENFRENTAR OS NÓS CRÍTICOS

NÓS CRÍTICOS OPERAÇÃO
PRODUTO 
ESPERADO

RESULTADOS ESPERADOS

 Propostas de soluções 
e estratégias para 
enfrentamento do 
problema.

 Identificar produtos 
(que são ações, para 
as quais se usam 
verbos) para cada 
operação definida.

 Os resultados são amplos, 
ligados principalmente aos 
objetivos iniciais de se avançar 
na solução dos problemas.



RECURSOS NECESSÁRIOS, ANÁLISE DE VIABILIDADE E OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS

RECURSOS 
NECESSÁRIOS

ATORES QUE 
CONTROLAM 

ESSES 
RECURSOS

MOTIVAÇÃO DOS 
ATORES 

(Favorável, 
Indiferente, 

Desfavorável)

OPERAÇÕES  
ESTRATÉGICAS

 O que é necessário 
para a execução 
da operação.

 Podem não estar 
disponíveis, por 
isso é necessário 
muitas vezes a 
formulação de 
estratégias para 
disponibiliza-los.

 Descrever as 
pessoas ou 
instituições que 
controlam esses 
recursos.

 Analisar a 
motivação dos 
atores em relação 
aos objetivos do 
plano e à liberação 
dos recursos.

 Desenhar operações estratégicas (que 
são agregados de ações) criadoras de 
viabilidade para a disponibilização de 
recursos.

 Como o planejamento estratégico é 
interessante em locais onde os recursos 
não estão disponíveis, esse passa a ser um 
ponto importante do planejamento.

 Em casos em que os recursos estão 
disponíveis, é possível passar para a 
execução das operações para enfrentar os 
nós críticos.

IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS/OPERAÇÕES 

ESTRATÉGIAS/
OPERAÇÕES

RESPONSÁVEIS 
PELA EXECUÇÃO

PRAZO  
INICIAL

JUSTIFICATIVA
NOVO 
PRAZO

 Implementação das 
estratégias para 
disponibilização de 
recursos ou para as 
operações de acordo 
com realidade local.

 Para cada estratégia 
ou operação, 
identificar os 
responsáveis pela sua 
execução.

 Definir 
prazos para a 
implementação.

 Justificar em 
caso de atraso no 
cronograma.

 Estabelecer 
novo prazo.

GESTÃO DO PLANO E MONITORAMENTO

DESENHO DE MODELO 
DE GESTÃO

MONITORAMENTO DATA RESULTADO

 Desenhar modelo de 
gestão para coordenar e 
acompanhar a execução 
das estratégias/operações, 
indicando as correções de 
rumo necessárias.

 Discutir e definir o processo 
de acompanhamento do 
plano e seus instrumentos.

 Realizar monitoramento de 
acordo com o modelo de 
gestão.

 Data do 
monitoramento.

 Resultado do 
monitoramento.



ANEXO 2:  
IMPRESSOS RELATIVOS À 
IMPLANTAÇÃO DAS  
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO PSF
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