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RESUMO

A implantação do SUS veio auxiliar na efetivação da política de saúde brasileira que, em
1994, recebeu um reforço com a formação das primeiras equipes da Estratégia Saúde da
Família (ESF). Esta estratégia tem a proposta de re-estruturar a atenção básica conforme os
princípios do SUS visto que sua atenção é centrada na família, permitindo que a equipe tenha
uma visão mais ampliada do processo saúde-doença. Com a inserção da saúde bucal na ESF,
novos profissionais passaram a compor a referida estratégia, sendo eles Cirurgião Dentista
(CD), Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) e Técnico em Saúde Bucal (TSB). Considerando este
contexto, o presente estudo tem o objetivo de desenvolver tecnologia de avaliação da
formação de técnicos em saúde bucal para atuação na Estratégia de Saúde da Família em
Araguaína (TO), obedecendo os princípios que norteiam a política de saúde vigente. Trata-se
de uma pesquisa de campo do tipo exploratória, descritiva, desenvolvida em quatro etapas,
sendo que cada etapa é subsidiada pela anterior. A metodologia utilizada tem sua origem na
University of North Caroline. Participaram deste estudo, quatro professores da UNIVALI
como experts na temática e 13 profissionais de Araguaína (docentes do curso de TSB na
ETSUS/TO e/ou cirurgiões-dentistas da ESF) como juízes. Inicialmente, foi construído o
“Diagrama de Árvore”, no qual os conhecimentos necessários, para a formação do TSB para
atuar na ESF, foram decompostos e hierarquizados em 29 componentes. Posteriormente,
realizou-se a validação dos conhecimentos propostos pelos juízes sendo que a maioria dos
componentes recebeu “peso 4”- importância alta e “peso 5”- importância muito alta. Dentre
os conhecimentos que obtiveram melhor avaliação, mediana 5, destacam-se: acolhimento,
acessibilidade, ações integradas, promoção, educação, trabalho em equipe, planejamento,
bioética e confidencialidade. A partir desta análise foi realizada uma proposta de instrumento
a ser aplicado com os egressos da ETSUS/TO para avaliação dos cursos de TSB, a qual
possibilitará verificar, a necessidade ou não de inclusão de novos conhecimentos nos cursos
de formação de TSBs, buscando remodelar as práticas na perspectiva de formar profissionais
mais preparados para um trabalho eficaz nas Equipes de Saúde Bucal da ESF, contribuindo
diretamente com a consolidação do SUS.
PALAVRAS-CHAVE1: SUS. Saúde da Família. Pessoal Técnico de Saúde. Saúde Bucal.
Conhecimento.
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ASSIS, Karina Maschietto de Lima. Technicians Education on Buccal Health of the
ETSUS/TO for performance in the Family Health Strategy: an assessment proposal. 2009.
141 f. paper – Universidade do Vale do Itajaí, Professional Master Degree Program on Work
Health and Management.
ABSTRACT

The implantation of the SUS system has come to help materializing the Brazilian health
policy that in 1994 received a strengthening with the education of the first teams of the
Family Health Strategy (ESF). This strategy has the proposal of re-structuring the basic care
according to the SUS principles since its attention is focused on the family allowing the team
to have a broader sight of the health-disease process. With the insertion of buccal health in the
ESF, new professionals have been introduced in the referred strategy, among them, the
Dentist Surgeon (CD), the Buccal Health Assistant (ASB) and the Buccal Health Technician
(TSB). Considering this context, the current study has the objective of developing an
assessment technology of the buccal health technicians´ education for performance in the
Family Health Strategy in Araguaína (TO), by following the principles that guide the health
policy in force. It is about a field research of exploratory and descriptive nature, developed
over four stages, being each stage subsidized by the previous one. The utilized methodology
has its origin in the University of North Caroline. This study had the participation of four
professors from UNIVALI as experts in the subject and 13 professionals from Araguaína
(teachers of the TSB course at the ETSUS/TO and/or dentist surgeons of the ESF) like judges.
Initially, the “Tree Diagram” was constructed where the knowledge needed for the TSB
education for performing in the ESF was decomposed and ranked hierarchicaly into 29
components. Afterwards, validation of the knowledge proposed by the judges was performed
when most of the components received “grade 4” for high importance and “grade 5” for very
high importance. Among the knowledge topics that received better evaluation, average 5, the
following stand out: welcome, accessibility, integrated actions, promotion, education, team
work, planning, bioethics and confidentiality. Based on this analysis, a proposal was made of
an instrument to be applied with the graduates of the ETSUS/TO for assessment of the TSB
courses. It will possible verifying the need or not to include new knowledge in the courses of
TSBs education aiming at remodelling the practices with the perspective of graduating more
prepared professionals for an efficient work in the Buccal Health Teams of the ESF and
contributing directly with the SUS consolidation.
KEYWORDS2: SUS. Family Health. Health Technical Staff. Buccal Health; Knowledge.
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ASSIS, Karina Maschietto de Lima. "Concepción de instrumento de avaliación de la
formación de los técnicos en salud oral de la ETSUS/TO para actuación en la estratégia
de salud de la familia". 2009. 141 f. Disertación – Universidad del Vale de Itajaí, Programa
de Maestría Profesional en Salud y Gestión del Trabajo.

RESUMEN

La implementación del SUS vino a auxiliar en el desarrollo de la política de salud brasileña,
que en 1994 recibe un esfuerzo con la formación de los primeros equipos de la Estrategia de
Salud de la familia (ESF). Esta estrategia tiene la propuesta de reestructurar la atención básica
conforme los principios del SUS; su atención es centrada en la familia, permitiendo que el
equipo tenga una mirada más ancha del proceso salud-enfermedad. Con la inserción de salud
oral en la ESF nuevos profesionales pasaron a componer la estrategia, son ellos cirujano
dentista (CD), auxiliar en salud oral (ASO) y técnico en salud oral (TSO). Considerando este
contexto, el presente trabajo tiene el objetivo de desarrollar la tecnología de evaluación en la
formación de técnicos en salud oral para actuar en la Estrategia de Salud de la Familia en
Araguaína (TO), siguiendo los principios que orientan la política de salud vigente. Se trata de
una investigación de campo exploratoria descriptiva, desarrollada en cuatro etapas, siendo que
cada etapa es sustentada por la anterior. La metodología utilizada tiene su origen en la
University of North Carolina. Participaron de este trabajo cuatro profesores de la UNIVALI
como expertos en la temática y 13 profesionales de Araguaína (docentes del curso de TSO en
ETSUS/TO y/o cirujanos dentistas de la ESF) como jueces. Inicialmente se elaboró el
“Diagrama de Árbol”, en el cual los conocimientos, necesarios para la formación del TSB
para actuar en la ESF fueron decompuestos y jerarquizados en 29 componentes.
Posteriormente, se realizó la validación de los conocimientos propuestos por los jueces, la
mayoría de los componentes recibió “ponderación 4” – importancia alta y “ponderación 5” –
importancia muy alta. De entre los conocimientos que obtuvieron mejor evaluación, promedio
5 se destacan: acogida, accesibilidad, acciones integradas, promoción, educación, trabajo en
equipo, planeamiento, bioética y confidencialidad. A partir de este análisis fue realizada una
propuesta de instrumento para ser aplicada con los egresos de la ETSUS/TO para evaluación
de los cursos de TSO. La cual posibilitara verificar la necesidad o no de incluir nuevos
conocimientos en los cursos de formación de TSOs, tratando de remodelar las prácticas en la
perspectiva de formar profesionales más preparados para un trabajo eficaz en los equipos de
salud oral de la ESF, contribuyendo directamente en la consolidación del SUS.
PALABRAS CLAVES3: SUS. Salud de la Familia. Personal Técnico de Salud. Salud Bucal.
Conocimiento.
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1

INTRODUÇÃO

Este estudo foi desenvolvido junto ao Curso de Mestrado Profissional em Saúde e
Gestão do Trabalho e foi estruturado para avaliar a formação profissional, no âmbito da
ETSUS do Técnico de Saúde Bucal e possibilitar a compreensão dos conhecimentos que deve
incorporar para atuar na Estratégia de Saúde da Família durante a sua formação, para que seu
desempenho na Equipe de Saúde Bucal seja permeado pela política de saúde vigente.
O ano de 1994 foi definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como ano
mundial da saúde bucal (BRASIL, 1993). Também foi considerado, Ano Internacional da
Família o que, consequentemente, veio consolidar um avanço na conquista de direitos
humanos no Brasil, colocando o tema família como prioridade de atenção para a conquista de
cidadania da população e objeto de políticas públicas, tirando-a do plano secundário na
evolução das lutas sociais no país (COSTA, 1998).
Neste mesmo ano em janeiro foram formadas as primeiras equipes do Programa
Saúde da Família (PSF), que representava um programa estratégico para auxiliar a
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde 2002, o PSF deixou de ser um
programa que operacionaliza uma política de focalização da atenção básica em populações
excluídas do consumo de serviços, para ser considerada uma estratégia de mudança do
modelo de atenção à saúde no SUS (TEIXEIRA, 2004).
Porém, alguns estudos mostram que as práticas da Estratégia Saúde da Família (ESF)
ainda apresentam uma tendência à assistência, levando-se em consideração somente as
recomendações verticalizadas e advindas do Ministério da Saúde; permanece, portanto a
histórica atenção à saúde no Brasil, em que o objeto de trabalho da clínica tem como
centralidade a doença (OLIVEIRA et al, 2008a).
Segundo Oliveira et al (2008a), para que a equipe de ESF consiga modificar o seu
processo de trabalho, deve considerar a realidade da população da área onde atua e a partir daí
planejar e estruturar programas locais para a resolução dos problemas encontrados e não
somente realizando diagnósticos médicos.
A inclusão da Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família foi um importante avanço
do sistema público de saúde, visto que ampliou o acesso aos serviços odontológicos para uma
grande parcela da população. De acordo com o Ministério da Saúde podem ser formadas duas
modalidades de Equipes de Saúde Bucal: Modalidade1: um Cirurgião Dentista (CD) e um
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Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); Modalidade2: um CD, um ASB e um Técnico em Saúde
Bucal (TSB) (TOCANTINS, 2003).
Desde 24 de dezembro de 2008, com a promulgação da Lei nº 11.889 (Anexo A)
houve nova regulamentação do exercício profissional do TSB e do ASB; antes desta lei a
denominação destas funções era Técnico em Higiene Dental (THD) e Auxiliar de Consultório
Dentário (ACD) e estas antigas denominações subjugavam o papel do pessoal auxiliar na
Equipe de Saúde Bucal.
De acordo com levantamento realizado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO)
em 2003, no Brasil a proporção CD/TSB era de 36/1 e no Tocantins era de 640/1. Devido à
ausência de profissionais qualificados no Estado, não houve possibilidade de mudança de
modalidade 1 para modalidade 2, tornando-se indispensável a implantação de Curso Técnico
em Saúde Bucal para compor as Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família
(ESF) e para qualificar os trabalhadores já inseridos no serviço (TOCANTINS, 2003).
Em consequência deste fato, o primeiro curso oferecido na Escola Técnica de Saúde
do Tocantins (ETSUS-TO), localizada em Palmas (capital do estado), foi para formar
Técnicos em Saúde Bucal (TSB), iniciado em junho de 2004, com 04 turmas já formadas,
prestando serviço ao SUS e ao mercado de trabalho tocantinense (TOCANTINS, 2003).
Em novembro de 2005 foram iniciadas as aulas do Curso de TSB no Pólo de
Araguaína-TO (norte do estado) e em setembro de 2007 estas duas turmas concluíram o curso.
Inserida nesta realidade, enquanto Cirurgiã Dentista de uma Equipe de Saúde Bucal
modalidade I da Estratégia Saúde da Família no município de Babaçulândia (localizado à 60
Km de Araguaína) desde 2002 e docente da ETSUS-TO desde 2005, tive a oportunidade de
ensinar, em um primeiro momento no consultório odontológico de uma Unidade de Saúde da
Família, algumas pessoas para trabalharem na função de Auxiliar em Saúde Bucal comigo na
equipe e também posteriormente com outros CDs do município. Já em 2005, quando foram
iniciados os dois cursos de TSB em Araguaína participei, desta vez como docente, da
formação das duas turmas de TSB no pólo de Araguaína, inclusive da ASB que trabalhava na
mesma equipe que eu na ESF.
Para mim, a presença da ETSUS-TO em Araguaína e o fato de fazer parte do
primeiro grupo de docentes responsável pela qualificação, formação e crescimento
profissional de muitos alunos que passam pela escola, foi e continua sendo uma experiência
muito marcante, um aprendizado imensurável e a oportunidade de muita reflexão.
O fato de trabalhar na ESF e na docência na ETSUS-TO me fez questionar sobre o
que o aluno durante as atividades na escola, para sua formação profissional, deveria
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conhecer/aprender para atuar de forma eficiente na atenção básica, mais precisamente no
processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família. Conhecimentos estes que devem
proporcionar ao aluno a compreensão da dimensão da proposta desta estratégia que faz parte
do SUS, que seria possibilitar o alcance da saúde no seu sentido mais amplo: autonomia e
cidadania.
Neste contexto, pretende-se propor a concepção de instrumento de avaliação da
formação de recursos humanos das ETSUS-TO, mais especificamente dos Técnicos em Saúde
Bucal (TSB), no que se refere aos aspectos relacionados à Estratégia Saúde da Família com
foco em um atendimento ampliado à comunidade na região do Município de Araguaína,
Estado de Tocantins.
Segundo Oliveira et al (2008a, p. 404):
[...] a ESF, sendo considerada como uma estratégia de concretização do SUS deve
contemplar e contar com mudança dos sujeitos, trabalhadores em saúde, com o
intuito de modificar a lógica do fazer em saúde [...]. A ESF deve ter como trabalho a
saúde coletiva [...] despertando uma preocupação significativa dos profissionais da
equipe, com os problemas da coletividade [...].

Ainda conforme Oliveira et al (2008a), a reprodução continuada do modelo médico
assistencial hospitalocêntrico exige transformação e a implementação de políticas de
expansão da qualificação dos sujeitos envolvidos na atenção básica pode levar à ampliação da
prática dos mesmos.
Neste sentido, a avaliação contribui para estabelecer uma relação entre causa e efeito
de processos implementados, ou ainda seu impacto social, determinando se os componentes
de um projeto contribuem ou são inadequados para os fins perseguidos. Através da avaliação
podem-se detectar as dificuldades que afetam a programação, sendo suas funções medir a
eficiência do programa e determinar em que medida seus objetivos foram alcançados
permitindo sua correção e adequação (COHEN; FRANCO, 1993).
Segundo Rico (2001), a avaliação de políticas e programas possibilita
recomendações para a formulação, implementação e modificações destas. Arretche (2001)
entende que o maior desafio na avaliação consiste na adoção de métodos e técnicas que
permitam estabelecer uma relação de causalidade entre um programa e um resultado.
Desta forma, a avaliação deve buscar a compreensão da realidade visando à melhoria
e aperfeiçoamento da qualidade do programa, identificando os aspectos positivos e os que
representam dificuldades. (SANCHES, 2003).
No processo educativo, de acordo com Narchi e Friedlander (2001), a avaliação
institucional além de representar um processo de tomada de decisões possibilita também a
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formação de consciência crítica, necessária em todo projeto de educação séria e
comprometida com a qualidade. E conduz à transformação, de modo que as escolas cumpram
seu papel na geração de conhecimentos e na solução de problemas da sociedade.
As instituições de ensino têm entre suas finalidades ofertar à sociedade profissionais
capazes de atuar no mercado de trabalho e para tanto, a escola deve buscar o feed back in
loco, ou seja avaliar o desempenho dos seus egressos no que diz respeito a qualificação para
os serviços (LOUSADA; MARTINS, 2005).
Alicerçada por esta justificativa, pretende-se então contribuir para a formação mais
ampla do TSB que vai atuar na Saúde Bucal da ESF, melhorando a sua eficiência e eficácia
no serviço de saúde e consequentemente otimizando o resultado do processo de trabalho de
toda a Equipe de Saúde da Família.
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2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo geral

Conceber tecnologia de avaliação da formação de técnicos em saúde bucal para
atuação na Estratégia de Saúde da Família em Araguaína (TO), obedecendo aos princípios
que norteiam a política de saúde vigente.

2.2

Objetivos específicos

Identificar nas falas de experts os conhecimentos necessários no processo de trabalho
do TSB, para atuação na ESF, que devem estar contemplados no curso;
Verificar a concordância, na visão dos juízes, da importância dos conhecimentos
elencados pelos experts;
Propor o instrumento de avaliação para ser aplicado com os egressos do curso de
TSB da ETSUS/ TO.
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3

EMBASAMENTO TEÓRICO

3.1

Histórico da saúde pública no Brasil

No processo histórico compreendido entre os séculos XV e XIX, quando se
estabelece a ordem capitalista na Europa, a saúde passa a ser objeto da intervenção estatal por
meio de políticas públicas. Neste contexto, a Política Social, um tipo particular de política
pública, promove a regulação entre Estado, economia e sociedade. Na Europa a relação
Estado/saúde terá sua expressão mais notável após a 2ª Guerra Mundial, com a constituição
do Welfare State, sendo seu princípio fundamental o postulado de que todos os cidadãos têm
direito a serem protegidos contra situações de velhice, invalidez, doença e desemprego com
pagamentos em dinheiro ou serviços, independentemente da renda (ELIAS, 2004).
No Brasil, no início da colonização pelos portugueses, a atenção à saúde se resumia
aos recursos da terra (plantas e ervas) e aos conhecimentos de curandeiros. Com a chegada da
família real, houve a necessidade da organização de uma estrutura sanitária para atender o
poder que se instalava na cidade do Rio de Janeiro. Até 1850, as atividades de saúde
limitavam-se à delegação das atribuições sanitárias, às juntas municipais e ao controle de
navios e saúde dos portos (POLIGNANO, 2001). Ou seja, a atenção à saúde acontecia devido
a interesses mercantis e as regiões que não despertavam interesse econômico ficavam
desassistidas (FONTINELE JÚNIOR, 2008).
No período compreendido entre 1889 e 1930, a ausência de um modelo sanitário no
país deixava as cidades brasileiras à mercê das epidemias, havia nesta época um quadro
caótico caracterizado pela presença de diversas doenças graves e a forma encontrada para
combatê-las foi o sanitarismo campanhista, primeira medida concreta para a criação de um
sistema de saúde pública em nível nacional, inspirado na ação militar com estilo repressivo de
intervenção. Apesar de haver intervenção estatal no setor saúde brasileiro desde o período
colonial, é neste período que aparecem formas mais invasivas de intervenção e apesar dos
abusos cometidos por este modelo, vitórias importantes foram conquistadas, doenças
epidêmicas foram controladas e a febre amarela foi erradicada na cidade do Rio de Janeiro.
Por outro lado, resultou na insurgência popular conhecida como a revolta da vacina
(POLIGNANO, 2001; MENDES, 1993; ELIAS, 2004; FONTINELE JÚNIOR, 2008).
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Já no início do século passado a economia brasileira era baseada na monocultura do
café e com o acúmulo de capital ocorrido devido a sua exportação foi possível iniciar a
industrialização no país; consequentemente houve urbanização intensa e utilização de
imigrantes como mão-de-obra nas indústrias. Devido à falta de garantia de direitos
trabalhistas e péssimas condições de trabalho foram organizados movimentos operários e
através dos mesmos alguns direitos sociais foram conquistados. Em 24 de janeiro de 1923, o
Congresso Nacional aprovou a Lei Elói Chaves, o marco inicial da previdência social e
origem da intervenção estatal na assistência à saúde no Brasil. A partir daí, foram instituídas
as Caixas de Aposentadorias e Pensão (CAPs.) somente para o operariado urbano. Estas eram
mantidas pelas empresas, seus empregados e consumidores dos produtos das mesmas. Essa
política pública nasce vinculada ao mundo do trabalho e abrange os trabalhadores vinculados
aos pólos mais dinâmicos da economia, como ferroviários e portuários e não havia
participação de recursos fiscais do Estado (ELIAS, 2004; POLIGNANO, 2001).
Nesta época, têm acesso à assistência médica previdenciária aqueles que pagam
mediante recolhimento compulsório. Portanto o acesso é segmentado, socialmente excludente
e a população urbana é privilegiada em detrimento da maioria rural (ELIAS, 2004).
Em 1930, rompe-se com a política do café com leite, Getúlio Vargas é eleito
Presidente da República e mudanças na estrutura do estado são instituídas. O Ministério da
Educação e Saúde Pública foi criado neste mesmo ano. Em 1934 foi promulgada uma
constituição com uma política social de massa, porém em 1937 é promulgada nova
constituição que reforça o centralismo e a autoridade presidencial (ditadura). Em 1939 é
regulamentada a justiça do trabalho e em 1943 é homologada a Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT). Nos anos 40, o direito de assistência médica é estendido aos
trabalhadores públicos por meio dos sistemas de previdência fechados nas diferentes esferas
do governo. Nesta época a política do estado estende para todas as categorias do operariado
urbano organizado os benefícios da previdência, sendo as CAPs. substituídas pelos Institutos
de Aposentadorias e Pensões (IAP) que tiveram papel fundamental no desenvolvimento
econômico até meados de 1950. A partir daí, o Governo Federal promove a centralização das
ações de saúde para garantir a proteção do trabalhador, visto que este representa a capacidade
produtiva agroindustrial (POLIGNANO, 2001; ELIAS, 2004; FONTINELE JÚNIOR, 2008).
Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, mas este atuou de maneira pouco eficiente
devido à falta de recursos humanos, financeiros e também por criar serviços que aumentavam
os gastos sem efetiva ação no saneamento básico e assistência aos doentes. Em 1960 foi
promulgada a lei 3.807, denominada Lei Orgânica da Previdência Social, abrangendo todos os
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trabalhadores sujeitos ao regime da CLT. O processo de unificação dos IAPs avança com o
golpe militar de 1964; a unificação se consolida em 1967, com a implantação do Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS). Uma das características do INPS é o controle mais
centralizado da saúde, sendo que só são beneficiários aqueles que pagam tributos (SOUZA,
1995).
Com a prática de políticas voltadas para o setor privado da saúde verifica-se a
ampliação da dinâmica de acumulação neste setor e o Estado fica com a função de organizar a
clientela, financiar a produção de serviços e subsidiar o investimento privado para a
ampliação da capacidade instalada. Verifica-se aí a privatização precoce do sistema de saúde
brasileiro (ELIAS, 2004).
A Reforma Sanitária Brasileira, que ocorreu a partir da década de 1970, produziu um
reordenamento do Sistema Nacional de Saúde. Já no final da década de 1980, a consolidação
do setor privado ganha velocidade e, neste período de saída da ditadura militar, com a
redemocratização da relação Estado/sociedade, a noção de seguridade social e as tentativas de
reformulação do perfil da saúde pública culminaram com a Constituição Federal de 1988
(BOTAZZO, 1999; ELIAS, 2004).
Um marco desta época foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em
1986, cujo relatório serviu de base para a reestruturação do sistema de saúde brasileiro, pois
grande parte dos seus conceitos e propostas foi incorporada na seção sobre a saúde da nova
Constituição Federal Brasileira. (FONTINELE JÚNIOR, 2008).
Pela primeira vez aparece na Carta Constitucional Brasileira uma seção específica
para a saúde, consagrando-a como direito do cidadão e dever do Estado. Agora o acesso ao
sistema de saúde não depende da renda e surge um novo padrão de cidadania (ELIAS, 2004;
BRASIL, 2002a).
Este novo padrão possibilitou superar a diferenciação existente entre os indivíduos,
em indigentes e segurados da Previdência Social, que ocorria devido à oferta estratificada de
serviços e agora passou a abranger também os moradores da zona rural e de diferentes regiões
do país (VASCONCELOS; PASCHE, 2006).
Durante 67 anos, na história brasileira, a relação Estado/saúde era fundamentada na
noção de seguro e no acesso mediante pagamento de serviços. Desde 1988, há a intenção de
mudar essa cultura por meio da adoção da seguridade social e da instituição do Sistema Único
de Saúde (SUS) que constitui o projeto maior da reforma sanitária brasileira e uma política
pública cujo princípio fundamental é a consagração da saúde como direito universal (ELIAS,
2004; CAMPOS, 2007).
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Segundo Campos (2007) antes da implantação do SUS já havia no país serviços
estatais de atenção à saúde, tais como Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantã, Escolas de
Saúde Pública, universidades e hospitais públicos, além de uma rede de centros de saúde, em
geral de gestão estadual ou do Ministério da Saúde; todos funcionavam com corpo de
funcionários públicos e modalidades de gestão típicas de Estado e toda esta estrutura
constituiu uma das bases sobre a qual se desenvolveu este projeto de organizar-se um sistema
nacional de saúde no Brasil.
O SUS auxilia na efetivação da política de saúde brasileira, compreendendo um
conjunto organizado e articulado de ações e serviços da saúde existentes nas três esferas de
governo, além de quando estes estão contratados ou conveniados, e também é responsável
pelos serviços privados, articulação e coordenação de ações de promoção, prevenção, cura e
reabilitação (VASCONCELOS; PASCHE, 2006).
A Lei nº 8.080/90 expressa no seu Art. 4º “O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o SUS”. (BRASIL, 1990, p.
02). Ainda conforme a Constituição Federal, o SUS compõe o tripé da seguridade social
juntamente com o Sistema de Previdência Social e o Sistema Único de Assistência Social
(VASCONCELOS; PASCHE, 2006).
Diretrizes

organizativas

e

princípios

doutrinários

incorporados

ao

texto

constitucional e às leis ordinárias regulamentam o SUS. Estes princípios e diretrizes estão em
sintonia com os preceitos do bem-estar social e da racionalidade organizativa
(VASCONCELOS; PASCHE, 2006).
Os princípios doutrinários são: a universalidade, que assegura o direito à saúde a
todos os cidadãos e o acesso sem discriminação às ações e serviços ofertados pelo sistema isso significa que o novo sistema de saúde tem um grande desafio, pois passa a cuidar da
saúde de todos; a integralidade que considera as várias dimensões do processo saúde-doença
que afetam os indivíduos e as coletividades conferindo a prestação continuada do conjunto de
ações e serviços que garantam a promoção, proteção, cura e reabilitação dos mesmos (as
unidades prestadoras de serviços, com seus diversos graus de complexidade, também formam
um todo indivisível e devem configurar um sistema capaz de prestar assistência integral); e a
equidade que é mais do que igualdade, pois parte da premissa que todo cidadão será atendido
conforme as suas necessidades e por isso justifica a prioridade de oferta nas ações e serviços
aos segmentos populacionais que correm maior risco de adoecer e morrer devido às
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desigualdades sociais; neste caso, no SUS tem-se a discriminação positiva (VASCONCELOS;
PASCHE, 2006; FRAIZ, 2007; OLIVEIRA et al, 2008b).
As diretrizes organizativas visam imprimir racionalidade ao funcionamento do
sistema e as mais significativas são a descentralização, regionalização e hierarquização dos
serviços e a participação popular. A descentralização visa o fortalecimento da gestão
municipal dos serviços e ações de saúde deslocando o poder do centro para a periferia,
permitindo que o planejamento destes serviços se baseie na condição epidemiológica local e
que ocorra uma distribuição mais racional e equânime dos recursos assistenciais e financeiros
no território de acordo com a distribuição da população, integrando as ações e as redes
assistenciais para garantir acesso oportuno e continuidade do cuidado. O município fica com a
responsabilidade de prestar serviços de atendimento à saúde da população e à União e aos
estados cabe prover a cooperação técnica e financeira (VASCONCELOS; PASCHE, 2006;
FRAIZ, 2007; OLIVEIRA et al, 2008b).
A hierarquização organiza o sistema de saúde por níveis de atenção e estabelece
fluxos assistenciais entre os serviços. Considera que os serviços básicos de saúde são os de
uso mais frequente e que o acesso aos serviços mais especializados se dá a partir da
necessidade

constatada

durante

o

atendimento

no

primeiro

nível

de

atenção

(VASCONCELOS; PASCHE, 2006).
A regionalização aparece em consequência da descentralização e da hierarquização.
Os serviços básicos de saúde passam a ser ofertados pelos municípios e os serviços
secundários e terciários são encontrados em nível regional (FRAIZ, 2007).
A participação popular acontece quando segmentos sociais organizados participam
de conferências e conselhos de saúde, nas três esferas de governo, e também em colegiados de
saúde. Visto que os princípios e diretrizes anteriormente citadas são regulamentados pela Lei
nº 8.080/90, esta última a princípio foi vetada, uma nova lei teve que ser votada. Então em
dezembro de 1990, a participação popular passou a ser garantida pela Lei nº 8.142
(VASCONCELOS; PASCHE, 2006; FRAIZ, 2007).
Além de promover condição de vida saudável, prevenir doenças, riscos e agravos à
saúde da população, assegurar o acesso equitativo aos serviços assistenciais, garantindo
atenção integral ao indivíduo, o sistema abrange assistência farmacêutica, apoio diagnóstico e
de terapia, formulação e execução de políticas de sangue e seus derivados, regulação da
prestação de serviços privados de assistência à saúde, regulação da formação de profissionais
de saúde, definição e prática de políticas de ciência e tecnologia para o setor saúde e
promoção da saúde. Importante salientar que a política de formação e desenvolvimento de
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recursos humanos para a saúde é uma das atribuições comum às três instâncias de governo na
gestão do SUS (VASCONCELOS; PASCHE, 2006).
A Portaria Interministerial nº 2.118, de 03 de novembro de 2005, formaliza a
articulação que deve ocorrer entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde para a
formação e o desenvolvimento de recursos humanos na saúde, envolvendo o nível técnico, a
graduação e a pós-graduação na área da saúde (BRASIL, 2006a).
Fruto da parceria entre o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e a
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde foi a construção do
Pró-Saúde (Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde). Este
programa visa à aproximação entre a formação profissional e as necessidades da atenção
básica, que no Brasil ocorre através da Estratégia de Saúde da Família (BRASIL, 2005a).

3.2

A Estratégia Saúde da Família

Os pressupostos da Atenção Primária à Saúde foram definidos na Conferência
Internacional de Saúde em Alma Ata no ano de 1978 e foram defendidos com a finalidade de
garantir acesso, atendimento às doenças prevalentes e melhorar indicadores de saúde dos
países ocidentais. A Atenção Primária foi definida como atenção essencial à saúde que utiliza
tecnologia e métodos seguros e socialmente aceitos, com acesso universal, sendo considerado
o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema de
saúde nacional (SAITO, 2008).
No Brasil, as políticas de saúde buscam atender os princípios definidos para a
Atenção Primária a partir da Conferência de Alma Ata e do movimento da reforma sanitária
que iniciou no final da década de 1970, procurando substituir o modelo biologicista
predominante pelo modelo tecnoassistencal da Atenção Primária. Já em 1920, na GrãBretanha, Lord Dawson classificou os níveis de atenção à saúde baseando-se na complexidade
da necessidade e demanda. Esta classificação utilizada em diversos países, inclusive no Brasil,
pressupõe que a atenção primária atende a demanda de alta complexidade com baixa
densidade tecnológica (SAITO, 2008).
Porém, o que se encontrava eram serviços de atenção primária do SUS reproduzindo
o modelo hospitalocêntrico, biologicista, com a atenção à saúde centrada no médico e serviços
centrados no atendimento à doença, sem grandes possibilidades de promover a saúde. Sentia-
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se a necessidade de migrar deste modelo para um que priorizasse a vigilância à saúde baseado
nas ações integradas de promoção, prevenção e recuperação da saúde (FRAIZ, 2007).
Em 2006, foi aprovada através da Portaria 648, a Política Nacional de Atenção
Básica, que veio readequar as normas nacionais em virtude das experiências até então
acumuladas por todo o país e considerando também os princípios e diretrizes propostos nos
Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (BRASIL, 2007).
No capítulo I desta portaria, a atenção básica é caracterizada:
[...] por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico,
o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida [...] sob forma
de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, [...]
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
[...] Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da
coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. [...] tem a
Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os
preceitos do Sistema Único de Saúde. (BRASIl, 2007, p. 12).

No campo das práticas de saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF),
inicialmente assim denominado, constitui-se como o grande desafio de superação do modelo
pautado na Biomedicina. Sendo implantado pelo Ministério da Saúde em junho de 1991,
inicialmente com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS),
estabelece princípios e diretrizes para a organização da Atenção Primária no Brasil (SAITO,
2008).
Em janeiro de 1994 foram formadas as primeiras equipes de PSF, que a partir de
2002 passa a ser considerado como uma estratégia que focaliza a atenção básica,
incorporando a atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS) em uma proporção de um
agente para 575 pessoas acompanhadas (COSTA; CARBONE, 2004).
A Estratégia Saúde da Família (ESF) vem propor uma atenção integral à saúde,
destacando a superação da visão fragmentada do ser humano para uma compreensão mais
ampla na dimensão orgânica individual, familiar e coletiva, e, portanto, o resgate da prática
generalista, a contextualização e compreensão dos processos de saúde e doença a que estão
expostos os indivíduos dentro de sua realidade local, comunitária e familiar, baseando as
práticas coletivas; a necessidade de mudança na organização dos serviços e da oferta das
ações de saúde ora fragmentada, para a construção de ações integradas que incluam ações de
prevenção, promoção e recuperação da saúde e que estejam inseridas em novas redes
familiares e sociais que servirão de base para a constituição do cuidado em saúde (BRASIL,
2004a).
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A composição das equipes de saúde da família inicialmente deveria ser: um médico,
um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e ACSs, responsáveis por 1.000 famílias ou 4.500
pessoas de um território definido. Dentre as principais atuações dos profissionais da ESF,
ressalta-se a importância da equipe entender a família e o seu espaço social como referência
da abordagem e não mais o indivíduo isolado; oferecer assistência integral, resolutiva,
contínua, de boa qualidade, humanizada; intervir sobre os fatores de risco aos quais a
população está exposta; estabelecer vínculo entre os profissionais da saúde e a população;
proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações
intersetoriais; contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde-doença,
da organização dos serviços e da produção social da saúde; fazer com que a saúde seja
reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão de qualidade de vida e
estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social (BRASIL,
2002b).
Segundo Costa e Carbone (2004), a ESF representa uma “porta de entrada”, ou seja,
é o primeiro contato do indivíduo com o serviço de saúde, elegendo a família como núcleo
sócio-econômico-cultural alvo em um território definido e agrega ainda os princípios da
responsabilidade social, interdisciplinaridade, intersetorialidade, além da vigilância em saúde
permitindo que a equipe tenha uma visão mais ampliada do processo saúde-doença.
Costa e Carbone (2004) relatam ainda que a ESF funciona da seguinte forma: cada
unidade básica de saúde com uma equipe de saúde da família é responsável pelo
cadastramento e acompanhamento da população vinculada a uma área, que é o território de
abrangência; as equipes devem então realizar o cadastramento das famílias através de visitas
aos domicílios. Para pleno funcionamento da estratégia a equipe deve desenvolver as
seguintes atribuições:
− saber identificar a realidade epidemiológica e sócio demográfica das famílias adscritas;
− reconhecer os problemas de saúde prevalentes e identificar os riscos aos quais a população
está exposta;
− planejar o enfrentamento dos fatores desencadeantes do processo saúde-doença; atender a
demanda espontânea ou programada;
− utilizar corretamente o sistema de referência e contra-referência;
− promover educação em saúde e estimular o autocuidado dos indivíduos;
− incentivar ações intersetoriais para enfrentar os problemas identificados.
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Além dos profissionais citados anteriormente como componentes da ESF, no ano
2000, o Ministério da Saúde passou a incorporar um CD, um ASB e um TSB. Cada Equipe de
Saúde Bucal (ESB) acompanhava as famílias cadastradas por duas equipes de ESF e
atualmente cada ESB acompanha uma Equipe da ESF (SILVA; TRAD, 2005).
A inserção da ESB na Estratégia Saúde da Família (ESF) trouxe alterações no
processo de trabalho na atenção básica. Agora o trabalho é multiprofissional, visa a
integralidade da atenção e para o cirurgião-dentista (CD), sua integração à ESF pode
significar a ruptura do isolamento profissional possibilitando novas relações com a equipe e
maior atuação no campo da saúde (FACCIN; SEBOLD; CARCERERI, 2007)

3.3

Evolução Histórica da Odontologia na Saúde Pública

Desde a antiguidade a higiene bucal é considerada de grande importância, pelo
menos entre as classes mais abastadas. No antigo Egito, a odontologia foi considerada uma
especialidade da medicina, tanto na doutrina quanto na prática. E é na Idade Média que surge
o termo dentista, sendo que a figura do “Tiradentes” foi típica até o ano de 1700. Por volta de
1790, atendimentos clínicos odontológicos que antes eram em locais públicos passaram a ser
realizados em ambientes fechados para proteger os pacientes de possíveis infecções. Nos idos
de 1900, a profissão odontológica tornou-se respeitada na Europa e nos Estados Unidos e em
1956 começaram a aparecer os princípios básicos da medicina e da odontologia preventiva
(ROSENTHAL, 2001).
De acordo com Ring (1998) durante o século XX muitas alterações ocorreram em
todas as áreas da odontologia, inclusive aparecendo disciplinas como odontologia preventiva
e saúde pública. Nesta época, a odontologia foi tornando-se mais conservadora.
Com o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado em 1942, foram
desenvolvidos no Brasil os primeiros programas de odontologia sanitária, porém ainda não se
questionava o modelo da prática odontológica, nem a organização dos serviços de saúde.
Mesmo assim, a partir dos anos 1960 houve expansão da assistência odontológica estatal,
sem, no entanto, ser sinônimo de melhores condições de saúde bucal para a população
(NARVAI, 2002).
Na 7ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1980, a prática e
assistência odontológica da época foram caracterizadas como ineficazes, ineficientes,
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descoordenadas, mal distribuídas, com baixa cobertura e alta complexidade, com enfoque
curativista e com inadequação no preparo dos recursos humanos reproduzindo condições que
não eram encontradas no país, o que acabava desestimulando a busca de soluções ajustadas às
características locais. (NARVAI, 2002).
Durante os anos 1980 começaram a falar em saúde bucal coletiva e esta se ocupa da
atenção à saúde bucal, que segundo Narvai (2002, p. 69):
[...] é constituída, [...] pelo conjunto de ações que, incluindo a assistência
odontológica individual, não se esgota nela, buscando atingir grupos populacionais
através de ações de alcance coletivo com o objetivo de manter a saúde bucal. [...]
implica, [...] atuar concomitantemente sobre todos os determinantes do processo
saúde-doença bucal. Isto exige da atenção uma abrangência que transcende não
apenas o âmbito da odontologia, mas do próprio setor saúde, uma vez que requer a
articulação e coordenação de ações multissetoriais [...].

Fazendo parte da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que defendeu as Diretrizes do
Movimento da Reforma Sanitária aconteceu a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal e em
seu relatório final afirma que:
a saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, está
diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio
ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso aos serviços de
saúde e à informação. (BRASIL, 1986, p. 3).

Ainda neste relatório ressalta-se a urgência de incorporação de pessoal de nível
elementar médio e técnico na equipe odontológica visando extensão da cobertura e aumento
da produtividade, sendo que a formação deste profissional deve levar em consideração as
diferenças entre as várias regiões do país (BRASIL, 1986).
A prática odontológica na saúde bucal coletiva, segundo Botazzo (1989 apud
NARVAI, 2002), deixa de ser um trabalho individual do CD e passa a ser substituído pelo da
Equipe de Saúde Bucal e isso significa aproximar a odontologia das práticas do movimento
sanitário sendo então parte da saúde coletiva.

3.3.1 Saúde Bucal no SUS

Na década de 1980, aconteceram Encontros Nacionais de Administradores e
Técnicos do serviço Público Odontológico (ENASTEPO) em várias regiões do país, cujo
objeto de discussões e proposições era o modelo da prática odontológica. Estes eventos têm
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relevância, pois representam o instrumento mais importante de análise e compreensão da
prática odontológica, após a I Conferência Nacional de Saúde Bucal que ocorreu em 1986.
(NARVAI, 2002).
No relatório final do 4º ENASTEPO que ocorreu em 1987, fala-se em mudanças no
modelo de prática odontológica, sendo necessária a integralidade das ações, com superação da
dicotomia curativo/preventiva. No ano seguinte, no 5º ENASTEPO, chama-se a atenção para
a necessidade de definir e planejar programas de Saúde Bucal em nível local e que é
imprescindível o investimento na educação continuada e na formação de pessoal
odontológico. Em 1989, o encontro aprovou que as ações em Saúde Bucal deveriam estar
integradas num modelo de atenção integral à saúde das pessoas sendo garantido o acesso aos
serviços e também estando articulado com outros setores como: educação, alimentação,
habitação, saneamento e meio ambiente (NARVAI, 2002).
Nos anos 1990, o 7º ENASTEPO fala em promoção da saúde bucal e redução e
controle das doenças bucais no país, sendo necessário para isso que ocorra reorganização dos
serviços com formação, reciclagem e treinamento de Equipes de Saúde Bucal para adequação
ao novo modelo assistencial. Em 1991, o 8º ENASTEPO reafirmou que a construção da
Saúde Bucal Coletiva era um processo de todos os profissionais da saúde e da população,
resgatando a integralidade desta prática apoiada nos princípios da universalização do acesso e
da equidade no atendimento. Recomendou ainda que ações de vigilância à saúde deveriam ser
incorporadas aos programas e mais uma vez exigiu que o Ministério da Saúde organizasse um
sistema de formação de recursos humanos em saúde, nos níveis básico, técnico e superior
levando em consideração o perfil profissional e conteúdos curriculares condizentes com a
política nacional de saúde (NARVAI, 2002).
A 2ª Conferência Nacional de Saúde Bucal ocorreu em 1993 e através das discussões
que ali aconteceram foram aprovadas as diretrizes e estratégias políticas para a Saúde Bucal,
considerando a saúde bucal como direito de cidadania, propondo um novo modelo de atenção
com recursos humanos preparados para o desenvolvimento de ações coletivas de saúde
contemplando a integralidade da atenção, a dignidade e a ética (BRASIL, 1993; COSTA;
CHAGAS; SILVESTRE, 2006).
Importante salientar que no relatório final desta conferência é constatado que apesar
do alto custo na atenção e da baixa produtividade dos serviços realizados apenas por
profissionais de nível superior, a formação de profissionais auxiliares correspondia apenas
12% dos recursos humanos na área de saúde bucal na época. (BRASIL, 1993).
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No período entre 1993 e 2002, foram realizadas duas Conferências Nacionais de
Saúde, mas não aconteceu nenhuma Conferência de Saúde Bucal. Já em 2003 ocorreu a 12ª
Conferência de Saúde e juntamente com ela foi realizada a 3ª Conferência de Saúde Bucal que
em seu relatório final enfatiza “[...] a necessidade de mudança faz da educação instrumento
formador da consciência do sujeito socialmente responsável e elemento fundamental no
contexto da atenção à saúde.” (BRASIL, 2005b, p. 18).
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005c, p. 5): “A saúde bucal é parte
inseparável da saúde geral do indivíduo e está relacionada diretamente com as condições
sociais das pessoas.”
Segundo Faccin, Sebold e Carcereri (2007) em pesquisa realizada com cinco equipes
de saúde da família de um município da região sul, de acordo com alguns depoimentos,
encontra-se uma boa interação entre os profissionais da odontologia e demais membros da
equipe, porém há pouca articulação para a construção coletiva de intervenções e mesmo em
atividades rotineiras da equipe, como reuniões, o CD e seus auxiliares nem sempre estão
presentes. Isso talvez ocorra devido a falta de compreensão da importância da sua
participação nestes momentos, pouca familiaridade com o

trabalho em

equipe

multiprofissional e por sentir-se uma equipe a parte.
Porém, essa discussão vai mais além, visto que ainda se encontra na prática da
odontologia na ESF segundo Faccin, Sebold e Carcereri (2007, p. 23):
a atuação nos moldes do gabinete dentário, com a diferenciação na organização do
processo de trabalho em relação aos demais membros da equipe, a organização da
demanda em separado, a tradicional atuação do CD em atividades coletivas nas
escolas e as próprias políticas ministeriais reforçam a diferenciação entre ESB e
equipe de Saúde da Família.

De acordo com Gevaerd (1993 apud AERTS; ABEGG; CESA, 2004, p. 132):
[...] os principais problemas relacionados à inserção do profissional de saúde bucal
no SUS: 1) a dificuldade de percepção desse trabalhador da dimensão sócio-histórica
das práticas de saúde e do potencial de alcance de sua intervenção social; 2) a
limitação do conceito saúde/doença pela não incorporação da dimensão social; 3) a
baixa efetividade das ações de saúde bucal determinada pela ausência de
participação popular na organização e avaliação dos serviços; 4) a baixa
incorporação das diretrizes do SUS, em especial em relação à universalidade e
integralidade, uma vez que o atendimento a determinados grupos populacionais é
privilegiado; 5) a prática de atenção à saúde bucal fortemente pautada no modelo
clínico; 6) o isolamento do cirurgião-dentista, em função de ser o único profissional
responsável pela saúde bucal dos usuários e, como conseqüência, sua não
participação na equipe de saúde [...].

Faccin, Sebold e Carcereri (2007) reforçam que a saúde bucal tem seu processo de
trabalho pautado por diretrizes que não levam a uma prática com integralidade da atenção e
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trabalho multiprofissional. Assim, espera-se que a ESF proporcione ao CD e seus auxiliares o
desafio de ser, antes de profissionais de saúde bucal, profissionais de saúde e que o restante da
equipe de Saúde da Família também sinta-se participante no enfrentamento dos problemas de
saúde bucal. Sendo nesta transformação de olhares que residem as potencialidades da ESF .
Sendo essencial que todos os profissionais
tenham o entendimento de que o processo saúde-doença sofre influência de
múltiplas dimensões, inerentes ao viver. Assim, amplia-se o processo de intervenção
sobre um problema que antes estava exclusivamente sob responsabilidade do CD
(FACCIN; SEBOLD; CARCERERI, 2007, p. 23).

3.3.2 A Saúde Bucal na ESF

Considerando então, a saúde bucal como um dos componentes da saúde em sua
expressão mais ampla – a da qualidade de vida – a inserção da odontologia na ESF veio
representar sua integração aos preceitos do SUS, bem como responder uma demanda por
atenção em Saúde Bucal cada vez mais ampla proporcionando o primeiro acesso aos serviços
odontológicos para grande parte da população. Deste modo, permite que haja oportunidade de
levar educação e prevenção para dentro de casa, e de mudar a relação odontologia
pública/mutilação para um trabalho de atenção em Saúde Bucal com ações educativopreventivas que viabilizem a melhoria do quadro epidemiológico no Brasil (BRASIL, 2000;
BRASIL, 2001).
Do ponto de vista da Saúde da Família, as ações de Saúde Bucal devem ser
organizadas de maneira a interagir com as condições da comunidade onde atua norteada por
princípios de confiança, respeito e adaptada aos hábitos e costumes locais. Visando atingir o
objetivo maior da ESF de promover uma melhoria na qualidade de vida da população, é
necessário o conhecimento das condições sócio-econômico-cultural da população local e do
conhecimento e prática dos princípios norteadores do SUS (BRASIL, 2002b).
As atribuições comuns aos profissionais, bem como, as específicas dos TSB e CD na
ESF, conforme a Portaria 648/06 encontram-se no Anexo B (BRASIL, 2006b).
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3.4

O profissional técnico em saúde bucal

Historicamente as profissões auxiliares em odontologia sempre foram pouco
valorizadas no Brasil e, mesmo atualmente, fazendo parte da ESF, ainda enfrentam alguns
problemas para a sua regularização (PEZZATO; COCCO, 2004). No entanto, desde os
primórdios da prática odontológica, os auxiliares já se faziam presentes. Nesta época a
Odontologia ainda não estava regulamentada como profissão, seu exercício era realizado por
profissionais de várias áreas como, por exemplo, os barbeiros, e o assistente aprendia o seu
“ofício” no dia a dia junto com o CD (PARANHOS et al, 2009). Porém é inegável que a
inserção da odontologia, desde 2001, na ESF, veio ampliar o mercado de trabalho e a
possibilidade de melhor formação dos seus profissionais auxiliares, uma vez que tem seu
processo de trabalho estruturado a partir da atuação de uma equipe de saúde multiprofissional
(QUELUZ, 2005).
Com a formalização do ensino odontológico, foram criadas as primeiras escolas de
Odontologia, sendo que no Brasil surgiu em 1884 no Rio de Janeiro, junto à Faculdade de
Medicina. O avanço tecnológico no setor aumentou a necessidade de se delegar funções para
o pessoal auxiliar. Em muitos casos essas pessoas continuavam sem nenhuma formação para
o serviço odontológico. Então, no início do século XX, surge o primeiro curso para auxiliares
na Faculdade de Odontologia de Ohio (USA), na tentativa de profissionalizar essa função,
porém não houve continuidade (PARANHOS et al, 2009).
O TSB, que antes da Lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008 (Anexo A), era
denominado Técnico em Higiene Dental (THD) é uma ocupação da área da saúde que
compõe a equipe de saúde bucal, atuando sob a supervisão direta e indireta do Cirurgião
Dentista. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 1994) é uma habilitação de 2º
grau, que foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação (CFE) através do Parecer nº 460,
em 1975. Nove anos mais tarde, segundo Liñan e Bruno (2007) o Conselho Federal de
Odontologia (CFO) resolveu por meio da Decisão nº 26/84, definir normas para habilitação
do exercício do ASB e do TSB. Ainda em 1984, foi autorizado o primeiro curso para formar
TSB pelos órgãos de educação do país, porém, a exigência de formação para o TSB ocorreu
somente a partir de 1987 através da Resolução nº 157/87 deliberada pelo CFO, a qual,
juntamente com as Resoluções nº 155/84 e nº 1.53/93 veio complementar a Decisão nº 26/84
como citam Pezzato e Cocco (2004) e Narvai (2007).
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Desde 1994, o Ministério do Trabalho reconhece os recursos humanos auxiliares em
odontologia e na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) aparece claramente o termo
Técnico em Higiene Dental (OLIVEIRA et al, 2009). Seu exercício se sustenta no Código de
Ética Odontológica – Resolução CFO nº 42/2003 e na Resolução CFO nº 185/93, alterada
pela Resolução CFO nº 209/97 (BRASIL, 2005b), sendo que esta última foi alterada pela
Resolução CFO nº 63/2005 (PARANHOS et al, 2009).
De acordo com Liñan e Bruno (2007), quando as leis, portarias, decisões e
resoluções estabelecidas pela União, MEC, MS e CFO são observadas, pode-se constatar que
muitas dessas informações são desencontradas o que acaba por confundir os próprios
profissionais a respeito de suas atribuições e condições de exercício do trabalho. No entanto,
como enfatiza Oliveira et al (2009) a atual Lei nº 11.889/2008 veio consolidar a situação
profissional do Técnico em Saúde Bucal e do Auxiliar em Saúde Bucal.
Na década de 1950, a Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP) foi pioneira no
país com a utilização de auxiliares nos trabalhos preventivos e na formação em serviço desse
pessoal, mesmo sem as devidas regulamentações, pois estas eram inexistentes naquela época.
(PEZZATO; COCCO; BAGNATO, 2007)
De acordo com Frazão (1998), documentos oficiais, seminários e congressos
relativos a saúde bucal discorrem sobre a necessidade de reorganização do processo de
trabalho odontológico, com a incorporação e formação de auxiliares e técnicos em saúde
bucal no âmbito do SUS, visando elevar a qualidade e o rendimento das ações e serviços de
saúde que devem ser compatíveis com as necessidades da população. Para alcançar este
objetivo, é necessária a integração ensino-serviço, tendo como eixo o processo de trabalho,
combinando o interesse do trabalhador com o interesse da instituição formadora e as
necessidades de saúde da população.
Frazão (1998) reforça ainda que no processo de modificação das práticas da
Odontologia em saúde coletiva baseada em um modelo de atenção à saúde que requer maior
ênfase nas ações coletivas de promoção da saúde bucal no âmbito do SUS — sem prejuízo
das ações de recuperação e reabilitação - a participação dos profissionais auxiliares e técnicos
em saúde bucal é estratégica. Ou seja, segundo Narvai (2007) essa reorientação da prática
odontológica, além de transformar a formação do Cirurgão-Dentista, exige que outros
recursos humanos sejam formados.
A presença de pessoal auxiliar na Saúde Bucal, segundo Kovaleski, Boing e Freitas
(2005) apresenta-se vantajoso devido ao aumento da eficácia e da eficiência da atenção
odontológica, ampliando o acesso da população, uma vez que verifica-se um acréscimo de
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produtividade pela otimização do processo de trabalho com redução de custos dos atos
odontológicos. Pois assim, o cirurgião-dentista, pode realizar os procedimentos de maior
complexidade, exclusivas das suas atribuições profissionais, delegando as demais atividades
individuais e/ou coletivas, comuns a todos os membros da equipe. Sabe-se também que é
muito dispendioso para o setor público manter um profissional de nível superior para realizar
aplicações de flúor, orientar técnicas de higiene, realizar atividades de educação em saúde,
entre outras que podem ser executadas com êxito pelo pessoal de nível médio.
A partir de 1988, com a implantação do SUS que apresenta entre as suas atribuições
a formação de recursos humanos para a saúde, vários programas de formação de pessoal
auxiliar odontológico foram criados pelas próprias Secretarias de Saúde (NARVAI, 2007).
Este fato veio minimizar, ainda que de forma lenta e gradual, a situação encontrada
em uma pesquisa realizada por Kovaleski, Boing e Freitas (2005), na qual constataram a
grande deficiência na distribuição quantitativa de profissionais de nível superior, auxiliar e
técnico em odontologia em todos os estados brasileiros. Nesta pesquisa foi adotada como
parâmetro a relação Cirurgião-Dentista/população definida pela OMS em 1978 - 1CD/1500
hab. -, enquanto a relação ASB/CD e TSB/CD empregada foi extraída do estudo de Ayub,
Padial e Muçouçah em 1995, que considerou que 2TSB/CD e 3ASB/CD aumentam a
produtividade do atendimento odontológico no serviço público. Como um dos resultados do
seu estudo, os pesquisadores constataram que o estado de Tocantins apresentou 1 CD / 15012500 hab. e 1 TSB/ 1.230.000 hab. Já na relação THD/CD, enquanto o Acre apresenta relação
de 1/6, o Tocantins mostra relação de 1/640. Os autores ainda relatam que em uma Pesquisa
sobre Acesso e Utilização dos Serviços de Saúde realizada pelo IBGE em 1998 revelou que
29,6 milhões de brasileiros jamais foram ao dentista, o que representa 19,5% da população.
Narvai (2007) relata que várias entidades odontológicas foram durante muito tempo
contra a legalização da profissão de TSB, afirmando que o TSB iria se transformar em
“prático”, exercendo ilegalmente a profissão de cirugião-dentista e roubando o mercado de
trabalho do profissional de nível superior. Alegavam ainda que, o TSB não é capaz de realizar
trabalhos com a mesma qualidade que o CD. No entanto, o que se verifica é que novas
perspectivas de empregos estão se abrindo para os CDs no serviço público, pois a atuação dos
TSBs aumentou a sua produtividade e entidades que antes eram sumariamente a favor da
extinção desta profissão, atualmente apresentam no seu quadro de aperfeiçoamento
profissional cursos para a formação de TSBs reconhecidos pelo Conselho Estadual de
Educação, como é o caso da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD).
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Narvai (2007) chega a dizer que é “um luxo” não utilizar a mão de obra auxiliar e
Leite e Pinto (1983 apud NARVAI, 2007, p. 124) reforçam que: “não [...] abrir espaço para o
trabalho de ‘estranhos’ à profissão [...] acarreta no encarecimento da ação, tornando-a
proibitiva financeiramente a um grande número de pessoas necessitadas.”
É fundamental compreender que as atividades e tarefas desenvolvidas pelos
profissionais técnicos são consideradas de menor complexidade, porém não menos
importantes e exigem habilidade e domínio de técnicas que demandam capacidade de
observação, juízo e decisão, envolvendo questões de responsabilidades e ética com o ser
humano (PEZZATO; COCCO, 2004).
Em um estudo sobre o processo histórico de formação do pessoal auxiliar em
odontologia, Pezzato, Cocco e Bagnato (2007) relatam que desde o final da década de 1980,
considerando o Projeto Larga Escala do Ministério da Saúde, diversos Estados do país vinham
formando pessoal auxiliar nos serviços de saúde, sem qualificação específica. Esses processos
aconteciam em Centros Formadores - CEFOR e Escolas Técnicas do SUS – ETSUS. Para a
sua concretização em nível nacional foi necessária a construção de um guia curricular com a
proposta do currículo integrado. A construção do mesmo deu-se no período de 1989 a 1991 e
em 1994 o Ministério da Saúde concluiu o guia curricular para a formação do técnico em
higiene dental e distribuiu aos CEFOR/ETSUS.
Segundo Frazão (2007), para aumentar a cobertura das ações coletivas e de
assistência individual em odontologia é fundamental a formação e a incorporação do trabalho
do pessoal auxiliar em odontologia, principalmente o técnico.
Constata-se então que apesar das dificuldades enfrentadas para regulamentar a
profissão, estes profissionais desenvolvem papel fundamental no trabalho diário da Saúde
Bucal no atendimento da população que busca seus serviços, pois o recurso humano é
decisivo em função de sua condição de sujeito do processo, representando a força e a
capacidade de produzir o cuidado em saúde. (PEZZATO; COCCO, 2004).
Nesta perspectiva, percebe-se que a formação do técnico em saúde bucal possui um
significado fundamental para o processo de trabalho em saúde, principalmente para a saúde
bucal que busca através da sua organização, a melhoria da qualidade, o aumento do acesso da
população a estes serviços bem como cumprir o papel educativo de emancipação das pessoas,
resgatando sua cidadania e autonomia, visto que a educação possibilita ao indivíduo tomar
consciência de si mesmo e do mundo em que está inserido (PEZZATO; COCCO;
BAGNATO, 2007).
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3.5

Processo de trabalho em saúde

A palavra trabalho, segundo Albornoz (1997), possui vários significados, tais como:
ação do homem, operação humana de transformação, esforço rotineiro e repetitivo, ofício,
profissão, esforço aplicado à produção de utilidades e ainda atividade de caráter físico e/ou
intelectual. No decorrer da história humana, o trabalho foi transformando, passando de
atividade artesanal e muitas vezes solitária, na qual o produto final normalmente era para um
consumidor conhecido, para uma atividade coletiva no mundo industrializado, onde o
trabalhador não tem conhecimento do conjunto da atividade nem do produto final e agora seu
consumidor passa a ser anônimo.
O trabalho, de acordo com Leopardi (1999a), é representado como relação entre
sujeito e objeto. Na saúde, o trabalho é instituído quando a dor e o sofrimento já não são
aceitos socialmente e os hospitais surgem como uma resposta para esta situação, significando
além de cuidar e curar, a exclusão e o confinamento do doente. Alguns trabalhos na saúde são
estabelecidos com a instalação do sistema industrial, porque passam a ser necessário
trabalhadores mais habilitados nesta área. Segundo Narvai (2007), o trabalho odontológico,
assim como os outros serviços da saúde, surgiu para satisfazer uma necessidade humana.
O processo de trabalho em saúde possui características comuns a outros processos de
trabalho que se dão na indústria e em outros setores da economia (RODRIGUES; ARAÚJO,
2003).
Segundo Pires (1999, p. 28), o setor saúde: “é parte do setor de serviços, que
compartilha características do processo de produção no setor terciário da economia, ao mesmo
tempo que tem características específicas.” É um trabalho que além de ser essencial para a
vida humana, se completa no ato da sua execução, ou seja, seu produto é a própria realização
da atividade.
Este trabalho pressupõe a necessidade do diálogo, devido à relação entre sujeitos e o
trabalho em equipe, além da utilização de conhecimentos técnicos específicos. E se o trabalho
de um dos profissionais que compõem a equipe não for qualificado, pode comprometer o
processo de trabalho do todo e colocar em risco o atendimento prestado à população, que é o
sujeito principal dessa relação de trabalho (PEZZATO; COCCO, 2004).
Reforça Leopardi (1999b, p. 73), “[...] o cuidado na saúde aparece como resultado de
um processo de trabalho coletivo em que profissionais põem em prática um corpo de
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conhecimento transformado em técnica, para interferir no processo de saúde dos indivíduos,
[...]”.
O processo de trabalho em saúde, que se traduz em processo terapêutico, inclui, além
do contato direto com o paciente, os procedimentos administrativos e informacionais, sendo
que o primeiro é a atividade central e os demais são acessórios (LEOPARDI, 1999b).
Este contato com o paciente/usuário requer do profissional de saúde uma atuação
humanizada, pois neste processo o produto é a produção do cuidado que se dá no próprio ato
do serviço. Como este serviço acontece sobre pessoas, o que existe é uma partilha, troca de
informações, valores, onde o usuário é parte ativa deste processo sendo também coresponsável pelo êxito ou não da ação terapêutica (RODRIGUES; ARAÚJO, 2003).
Merhy (1997) reforça dizendo que os trabalhadores de saúde e os usuários devem se
comprometer com a produção do cuidado e para que isso ocorra os trabalhadores têm que se
responsabilizar por uma boa parte da qualidade da assistência que ofertam, pois sendo o
trabalho em saúde um trabalho vivo, deve dispor de toda a sabedoria e conhecimento que
possui para a produção de procedimentos eficazes a serviço do usuário, construindo tanto a
sua dignidade quanto a do paciente.
Ainda de acordo com Merhy (1997, p. 134),
[...] no processo de trabalho em saúde há um encontro do agente produtor, com suas
ferramentas (conhecimentos, equipamentos, tecnologias de um modo geral), com o
agente consumidor, tornando-o em parte objeto da ação daquele produtor, mas sem
que com isso deixe de ser também um agente que, em ato, coloca seus
conhecimentos e representações, inclusive expressos como um modo de sentir e
elaborar necessidades de saúde, para o momento do trabalho [...].

A implantação da Estratégia Saúde da Família vem ao encontro desta óptica, uma
vez que, trouxe mudanças na atenção à saúde, resgatando conceitos fundamentais de vínculo,
humanização, co-responsabilidade e outros, que apontam para a reorientação do modo de
operar os serviços de saúde (RODRIGUES; ARAÚJO, 2003)
A reorganização do serviço de saúde requer um processo de trabalho usuário
centrado, baseada em relações mais acolhedoras por parte dos profissionais envolvidos. Neste
encontro de pessoas, trabalhador de saúde e usuário, ocorre a produção de algo em comum, ou
seja, o resultado deste processo é o cuidado, e durante a construção deste novo serviço de
saúde os sujeitos envolvidos reconstroem a si mesmos no processo, pois sofrem impactos das
mudanças ocorridas no meio (FRANCO; MERHY, 2005).
Entre as várias mudanças que ocorrem no processo de trabalho observa-se que, no
momento da produção do cuidado, se estabelece uma rede de troca entre os próprios
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trabalhadores, levando à interação de saberes e práticas na equipe, ressignificando as relações
de trabalho e qualificando a relação com os próprios usuários. Esta ressignificação se dá a
partir da desconstrução das antigas formas de atuar nos serviços de saúde, e acontece após
vários processos de auto-análise dos trabalhadores que possibilita, como cita Franco e Merhy
(2005, p. 7), “[...] a construção de novas bases produtivas para a saúde, baseadas no agir
cotidiano dos sujeitos, tendo como pressuposto modelos centrados nos usuários, respeitando
sua singularidade, atuando como produtores do cuidado integral à saúde.”
Considerando que este processo de mudança nos serviços de saúde pede
mobilização, que necessita, por sua vez, de rompimento no comportamento passivo dentro das
unidades básicas de saúde, estendendo ações para a comunidade, possibilitando o trabalho em
equipe, com trabalhadores compromissados em criar vínculos entre si e com a população, que
a ESF vem construir uma nova maneira de operar a saúde: humanizada e solidária, oferecendo
resolubilidade, equidade, acesso e integralidade. Para a concretização deste processo faz-se
necessária a mudança no ambiente formador tanto nas escolas técnicas como nas instituições
de ensino superior. (RODRIGUES; ARAÚJO, 2003).
Mais especificamente em relação à inclusão do TSB na ESF, o importante, além de
oferecer uma formação certificada e legalizada para este profissional, é também ofertar um
saber qualificado que o identifique enquanto profissional, integrante desta equipe de saúde,
responsável pelo seu papel no processo de trabalho em Saúde Bucal, articulando, assim, os
campos da educação, da saúde e do trabalho (PEZZATO; COCCO; BAGNATO, 2007).
A inclusão de pessoal auxiliar na odontologia trouxe a racionalização do trabalho,
através da delegação de funções já normatizadas e reversíveis. Proporcionou também
melhoria das relações humanas no ambiente odontológico aumentando a produtividade, a
qualidade dos serviços prestados pela equipe, com redução do tempo de trabalho e visível
diminuição do estresse e da fadiga profissional (SALES et al, 2007; FRAZÃO, 2007)
Segundo Sales et al (2007)

as atribuições do pessoal auxiliar são delegadas e

regulamentadas pelo CFO. E mais recentemente foram regulamentadas pela lei 11.889/ 2008
(Anexo A). Competindo ao TSB, sob supervisão direta ou indireta do cirurgião-dentista, as
seguintes funções: orientar os pacientes sobre higiene bucal, marcar consultas, preencher e
anotar fichas clínicas, manter em ordem arquivos e fichários, fazer a tomada, revelar e montar
radiografias intra-orais, preparar o paciente para o atendimento, auxiliar no atendimento ao
paciente, instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira odontológica, promover o
isolamento do campo operatório, manipular materiais de uso odontológico, selecionar
moldeiras, confeccionar modelos em gesso, aplicar métodos preventivos para controle da
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cárie dental, proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico, participar
do treinamento da ASB, colaborar nos programas educativos de saúde bucal e nos
levantamentos e estudos epidemiológicos como monitor e anotador, educar e orientar os
pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais, fazer a
demonstração de técnicas de escovação, supervisionar, sob delegação, o trabalho das ASBs,
aplicação de substâncias para a prevenção da cárie dental, inserir e condensar substâncias
restauradoras, polir restaurações, proceder à limpeza e antissepsia do campo operatório e
remover suturas.
Durante o atendimento do usuário de um serviço odontológico o TSB participa do
processo em que se identificam momentos distintos relativos a acesso, recepção e preparo do
usuário para recebimento dos cuidados; realização dos procedimentos indicados ou
atendimento propriamente dito e dispensa do usuário. É no momento da recepção que o
acesso se efetiva e pode ser para atendimento de urgência ou para atendimento eletivo, com
agendamento de consulta. Sendo importante salientar que a recepção é o primeiro contato
entre a equipe de saúde bucal e o paciente, que na maioria das vezes busca o consultório ou a
unidade de saúde para alívio de dor. Ao receber o paciente, o TSB deve conquistar sua
confiança através de breve diálogo, cumprimento cordial, um sorriso e informações prestadas
com clareza (FRAZÃO, 2007)
O TSB que se vê inserido em uma equipe de saúde da família, deve estar apto a
trabalhar dentro do que é preconizado para a estratégia saúde da família: atuando em uma
equipe multiprofissional, a qual tem responsabilidade por uma área adscrita, desenvolvendo
ações de promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde dos indivíduos e
da família, dos recém-nascidos aos idosos, sadios ou doentes, de forma integral e contínua
(QUELUZ, 2005).
Essa situação fica evidente em citação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006c, p.
43):
A inserção da saúde bucal na estratégia Saúde da Família representou a
possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a
reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no
âmbito dos serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir
a conformação de uma equipe de trabalho que se relacione com usuários e participe
da gestão dos serviços para dar resposta às demandas da população e ampliar o
acesso às ações e aos serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal
utilizando medidas de caráter coletivo e individual e mediante o estabelecimento de
vínculo territorial. [...] garantindo-se a atenção integral aos indivíduos e às famílias
[...]
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Além disso, atualmente se espera desse trabalhador uma visão da saúde como direito
universal resultando em uma relação dinâmica do profissional com o usuário. E inserido neste
contexto, o TSB tem o papel de mediador, auxiliando na construção do conhecimento
juntamente com o restante da equipe de saúde, ajudando na busca por soluções, devendo
dispor de habilidades como iniciativa, responsabilidade, autonomia, criatividade e liderança
facilitando tanto o trabalho do cirurgião dentista bem como o de toda a equipe de saúde
(LINAÑ; BRUNO, 2007).

3.6

Educação Profissional

A formação profissional segundo Pereira e Ramos (2006) é uma expressão recente
que diz respeito à capacitação para e no trabalho e pode ser definida como todo processo
educativo que permite ao indivíduo adquirir e desenvolver conhecimentos teóricos e práticos
relacionados à produção de bens e serviços que têm como objetivo instrumentalizar a classe
trabalhadora no seu processo de trabalho.
A formação de trabalhadores ao longo da história de Brasil - Colônia a República - é
marcada pelo modo de produção vigente e sua produção social. No Brasil - Colônia o
aprendizado das profissões era feito por meio das Corporações de Ofícios. No império é
inaugurado o primeiro Liceu de Artes e Ofícios em 1858. No início da República, sob
influência de padres, o ensino profissional é disseminado como contraponto ao pecado
(PEREIRA; RAMOS, 2006).
Em meados do século passado foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP). Neste período também foi gestada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) e o SESP foi transformado em Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP),
o qual serviu de experimento para o aperfeiçoamento dos princípios e normas que
fundamentam o PACS e o PSF (PEREIRA; RAMOS, 2006).
Em 1967, na 4ª Conferência Nacional de Saúde, fala-se da criação de uma política
permanente de recursos humanos e sobre a necessidade de capacitação para os trabalhadores
de nível médio e elementar na saúde. Na década de 1970, foram criados os Programas de
Extensão de Coberturas (PECs) cujos objetivos eram preparar trabalhadores visando a um
processo de extensão de cobertura adequado às diferentes regiões do país e à utilização de
pessoal de nível auxiliar, recrutado nas comunidades locais (PEREIRA; RAMOS, 2006).
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Na Reforma do Ensino, a Lei nº 5692/71 institui o ensino profissionalizante
compulsório no 2º grau, baseado na qualificação para o trabalho, podendo formar técnicos
(habilitação plena) ou auxiliares (habilitação parcial). Esta lei garantia também que o
trabalhador que tivesse pelo menos dois anos de trabalho em instituições de saúde teria direito
a diploma. Através de brechas nesta lei, foi viabilizada a qualificação profissional por meio de
centros formadores, as ETSUS. Sendo que a luta pelas ETSUS ganhou força à medida que
aumentou o compromisso do gestor com a saúde pública e o entendimento de que uma
assistência de qualidade passa necessariamente por uma melhor formação dos trabalhadores
que ali atuam (PEREIRA; RAMOS, 2006).
Na década de 1980 foi criado o Projeto de Formação em Larga Escala devido à
necessidade de melhoria da formação profissional de trabalhadores de nível médio e
fundamental da saúde. Este projeto combina em um único mecanismo três elementos
essenciais: o ensino supletivo, o treinamento em serviço e o caráter de habilitação reconhecida
pelo sistema educacional. Nesta mesma década, em 1985 foi criada a Escola Politécnica da
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), um marco importante na educação profissional técnica de
nível médio na saúde e onde está sediada a secretaria da Rede de Escolas Técnicas do SUS
(RET-SUS) (PEREIRA; RAMOS, 2006).
No entanto, os cursos técnicos no Brasil eram considerados opção para os pobres,
alternativa para tirar “o menor” da rua, para diminuir os desocupados e colocá-los
rapidamente no mercado de trabalho, porém este efeito não ocorreu, visto que os profissionais
formados não conseguiam se manter neste competitivo mercado (CORDÃO, 2002).
Os organismos internacionais tais como Banco Mundial, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontavam o
ensino técnico como ineficiente, ineficaz, custoso e sem conseguir alcançar sua finalidade em
muitos casos (RAMOS, 2002).
Ainda na década de 1980, mudanças são observadas no mundo do trabalho, tais
como: flexibilização da produção, reestruturação das ocupações, multifuncionalidade e
polivalência dos trabalhadores e valorização de saberes não formalizados (RAMOS, 2002).
Reforça Cordão (2002) que no mundo do trabalho estão sendo superadas as
exigências de qualificações estritamente específicas e no presente momento torna-se
necessário o desenvolvimento de competências por área profissional. É certo que um
competente desempenho profissional exige, além do domínio técnico, a sensibilidade e a
prontidão para acompanhar as mudanças com disposição para aprender a aprender e contribuir
para o aperfeiçoamento constante. Assim passa a ser exigido do técnico além da escolaridade
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básica, uma educação profissional mais ampla e polivalente que lhe ofereça maior capacidade
de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria, espírito
empreendedor e capacidade de resolução de problemas. Em vista disso, o exercício
profissional de nível técnico está sofrendo profundas transformações.
Na década de 1990, a LDB nº 9.394/96 regulamenta a educação profissional a partir
do Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997 propondo a separação estrutural entre o ensino
médio e o técnico e a reforma curricular baseada na noção de competência. Em 2004 este
decreto foi substituído pelo Decreto nº 5.154 que regulamenta que a educação técnica de nível
médio será desenvolvida integrada para quem já concluiu o ensino fundamental; concomitante
para quem está cursando o ensino médio e subsequente para quem já concluiu o ensino médio.
(PEREIRA; RAMOS, 2006; RAMOS; 2002).
Segundo Cordão (2002) a Lei Federal nº 9.394/ 96 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional define que a Educação Profissional deve proporcionar para o cidadão o permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Assim, através da superação do antigo
enfoque da formação profissional, a Educação Profissional deixa de ser um simples
instrumento político assistencialista e passa a ser considerada uma estratégia para o acesso
efetivo às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade atual, requerendo a compreensão
global de todo o processo produtivo, com a apreensão do saber tecno-científico e a
valorização dos saberes necessários para a tomada de decisão. Não basta mais aprender a
fazer, é preciso saber que existem diversas formas de realizar o mesmo trabalho e entender
por que foi escolhida determinada forma de operacionalizá-lo. Consequentemente as novas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico estão
centradas no conceito de competências por área profissional:
Competência profissional é entendida pelo Conselho Nacional de Educação como
sendo aquela capacidade pessoal de “mobilizar, articular e colocar em ação
conhecimentos, habilidades e valores, objetivando um desempenho eficiente e eficaz
das atividades requeridas pela natureza do trabalho. (p. 14).

Percebe-se, desta forma, que a educação profissional somente pode ocorrer se os
contextos econômico, político e social forem considerados de forma integrada e atualmente é
um fator estratégico de competitividade e de desenvolvimento (FERRETTI; SILVA, 2000).
Sendo que a escola profissional só faz sentido existir na medida em que se torne um centro de
referência na área em que atua e na região onde se situa, seus alunos devem desenvolver
competências profissionais para atender as necessidades locais, ou seja, os cursos devem ser
contextualizados. Desta forma, o profissional competente é aquele que desenvolve a
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capacidade de procurar uma alternativa para solucionar os problemas com os quais se depara
no seu exercício ocupacional. Ele deve possuir condições de buscar a informação, que
atualmente está à disposição de todos de forma bastante acessível, trabalhar essa informação,
mobilizar e articular essas informações com os conhecimentos, habilidades e valores
trabalhados na escola e fora dela, para colocar em ação na hora em que for preciso para
resolver os desafios da vida profissional, que exigem respostas originais, criativas, eficazes e
adequadas com as condições locais (CORDÃO, 2002).
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) define que a
educação profissional não é educação básica nem parte do ensino médio. Ela complementa e
se assenta sobre uma sólida educação básica. Deve estar comprometida com os resultados de
aprendizagem e desenvolvimento de competências profissionais para dar condições ao aluno
de responder aos desafios profissionais que surgirem através do desenvolvimento crescente da
sua autonomia intelectual. Consequentemente o currículo escolar e toda a organização da
escola passaram a ser considerados os meios utilizados para atender esses objetivos
(CORDÃO, 2002).
A escola passa a ter uma responsabilidade muito maior para conseguir alcançar esses
objetivos. Primeiro ela deve definir sua missão, segundo passo é definir os perfis profissionais
de conclusão pretendidos para cada curso, terceiro passo é definir as competências que
deverão ser desenvolvidas. Importante ressaltar que as atribuições profissionais definidas na
Lei do Exercício Profissional deverão ser consideradas na construção destas competências. O
quarto passo é identificar os conhecimentos, as habilidades e os valores a serem trabalhados
pedagogicamente para desenvolver as competências profissionais que irão resultar no perfil
que a escola se comprometeu a formar. O último passo é a elaboração do plano de curso, nos
termos da Resolução CNE/CEB nº 04/99 (CORDÃO, 2002).
Segundo Perrenoud (1999), a abordagem por competência implica que os
conhecimentos são recursos determinantes para identificar e resolver problemas, eles são
fundamentais para a tomada de decisão, pois são os problemas que vão organizar os
conhecimentos para que seja possível trabalhar as ligações entre os conhecimentos e situações
concretas.
Leopardi (1999b, p. 73) reforça dizendo, “conhecimento é um poderoso instrumento
do trabalhador, seja para sua desalienação, seja para habilitá-lo para a execução técnica da
atividade necessária.”
O ato de conhecer pode ser compreendido como forma de participar de uma
sociedade, em muitos momentos conformada, fornecendo a capacidade de confrontar e
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conquistar autonomia (PIRES, 2005). Morin (1999 apud PIRES, 2005, p. 1032) defende a
idéia de que:
[...] o conhecimento tem uma vocação emancipatória, de modo que quanto mais se
conhece e se compreende, mais se é capaz de, reconhecendo os limites do
verdadeiro, dedicar-se à sua procura e, por meio desse processo incessante de busca,
emancipar-se relativamente de certas concepções. Diante do desafio da
complexidade do real, urge ao conhecimento refletir-se sobre si mesmo, situando-se
e problematizando-se no exercício processual de aproximar-se da realidade.

Na saúde, o próprio ato de cuidar pode ser visto como forma de conhecer e recriar a
realidade. Durante o processo de trabalho para a produção do cuidado incorpora-se, apreendese e interpreta-se o cotidiano. Nesse sentido o conhecimento possibilita interpretações, dos
significados, críticas e formas de participar da realidade. Portanto conhecer é reconstruir
possibilidades de conviver para cuidar melhor (PIRES, 2005).

3.7

Educação Permanente em Saúde

A educação permanente é o eixo da educação profissional em saúde que visa
transformações na sua prática através de novos pactos e novos acordos coletivos de trabalho
no SUS (PEREIRA; RAMOS, 2006).
A Portaria 1.996 de 20 de agosto de 2007 dispõe sobre as diretrizes para a
implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, considerando que é
responsabilidade do SUS ordenar a formação de recursos humanos para a área de saúde,
sendo necessário para a formação dos trabalhadores de nível médio da saúde observar as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação profissional de nível técnico estabelecidas
pelo Ministério da Educação conforme Parecer nº 16/1999, Resolução nº 04/1999 e Decreto
5154/2004. (BRASIL, 2009).
Educação Permanente de acordo com esta portaria é:
[...] aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao
cotidiano das organizações e ao trabalho. [...] se baseia na aprendizagem
significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. [...] pode ser
entendida como aprendizagem-trabalho, [...]. Ela é feita a partir dos problemas
enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências
que as pessoas já têm. [...] considera que as necessidades de formação e
desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das
pessoas e populações. (BRASIL, 2009, p. 20).
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O Ministério da Saúde deve empreender esforços para resolver a carência de
profissionais com formação adequada para atuar na Estratégia Saúde da Família. Isso implica
em oferta de educação permanente adequada, conhecimentos produzidos e serviços prestados
à população baseados nas necessidades sociais. (BRASIL, 2005a).
A Portaria nº 267/2001 reforça que um dos objetivos do plano de reorganização das
ações de saúde bucal na atenção básica é:
capacitar, formar e educar permanentemente os profissionais de saúde bucal
necessários ao PSF, por intermédio da articulação entre as instituições de ensino
superior e as de serviço do SUS. (BRASIL, 2001, p. 2).

De acordo com Pereira e Ramos (2006), nas últimas décadas, as escolas técnicas e os
centros formadores do SUS, juntamente com a EPSJV, têm construído caminhos
significativos na história da formação de trabalhadores da saúde.
No que se refere à formação de recursos humanos, a ETSUS é uma entidade pública
do setor saúde, que faz parte de uma rede de escolas técnicas de saúde do SUS que foram
criadas, em sua maioria, na década de 1980, acompanhando um processo de redemocratização
da sociedade brasileira, surgindo como alternativa para a profissionalização de trabalhadores
empregados nas instituições de saúde e que não possuíam ou apresentavam baixa qualificação
para exercer as atividades para as quais estavam designados (GALVÃO et al, 2006;
TOCANTINS, 2006).
Desde sua formação as ETSUS procuraram trabalhar assessorando os órgãos
governamentais em relação à formação de recursos humanos de nível médio e elementar. Faz
parte dos objetivos das ETSUS, para alcançar a Educação Profissional, ofertar cursos de
formação inicial, apoiar a ordenação e execução de cursos para as áreas profissionais de nível
médio em saúde, segundo a demanda constatada nas secretarias estaduais e municipais de
saúde (GALVÃO et al, 2006).
A Constituição Federal, em seu artigo 200 – III e a Lei 8.080/90 que preconizam a
ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde e o Decreto nº 5.154/04 que
regula a Educação profissional reforçam a missão da ETSUS na participação efetiva da
profissionalização dos servidores da saúde (GALVÃO et al, 2006; BRASIL, 2002a; BRASIL,
1990).
Em vista disso, a clientela das ETSUS, em sua maioria, é formada por servidores,
sejam do setor público ou privado. Algumas ETSUS apresentam vagas para desempregados
com alguma experiência no setor saúde, para garantir um novo emprego ou ainda para pessoas
da comunidade nos locais onde não há pessoal qualificado para o exercício das funções. Este
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grupo passa por um processo seletivo constituído de prova escrita e entrevista (GALVÃO et
al, 2006).
A ETSUS-TO está sediada em Palmas, estado do Tocantins, e sua entidade
mantenedora é a Secretaria Estadual da Saúde do Tocantins com parcerias com o governo
federal e outras instituições. Seu modelo de gestão é a Autarquia sob regime especial dotada
de personalidade jurídica de Direito Público e autonomia administrativa, patrimonial e
financeira (TOCANTINS, 2006).
A base filosófica da ETSUS-TO é a concepção do ser humano consciente de si
mesmo, crítico, justo e leal aos princípios da ética e da moral que delineiam a conduta
humana. Em vista disso, os currículos e programas dos cursos visam à construção de
competências de forma a propiciar a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação
valores, conhecimentos e habilidades necessárias ao desenvolvimento das atividades
requeridas pela natureza do trabalho. Sendo assim, o processo ensino-aprendizagem
desenvolve-se com base na integração ensino-serviço-comunidade, mediante interação açãoreflexão-ação, levando à sistematização do conhecimento (TOCANTINS, 2004a).
O curso profissionalizante, para formar TSBs, ofertado pela ETSUS/TO tem como
objetivo geral habilitar o TSB para exercer suas atividades profissionais visando melhorar a
qualidade do cuidado à saúde, especialmente nos serviços de saúde da rede do SUS. E seus
objetivos específicos são oportunizar ao aluno conhecer e aplicar as normas do exercício
profissional e princípios éticos, para atuar em equipe odontológica. Capacitar o aluno para
educação e prevenção em saúde bucal e para realizar o levantamento epidemiológico junto ao
público alvo e habilitar o aluno para, sob a supervisão do cirurgião dentista, exercer atividades
de orientação ou intervenção junto aos pacientes no âmbito da sua atuação. (TOCANTINS,
2009).
Para alcançar estes objetivos, o curso apresenta-se dividido em três módulos. Sendo
que, os módulos I e II qualificam o profissional como auxiliar em saúde bucal e quando o
aluno freqüenta os módulos I, II e III fica habilitado para exercer as atividades do Técnico em
Saúde Bucal (TOCANTINS, 2009).
A organização curricular do curso apresenta as seguintes áreas de conhecimentos
(TOCANTINS, 2009, p. 11):
−

Módulo I: ética nas relações interpessoais; biossegurança em saúde e ergonomia no
trabalho; introdução à saúde coletiva; primeiros socorros; educação em saúde e
fundamentos da saúde.

50

−

Módulo II: promoção de saúde; biossegurança em odontologia; anatomia e fisiologia da
cavidade bucal; prevenção e controle dos serviços de saúde bucal; organização do
ambiente de trabalho; apoio diagnóstico; organização e administração nos serviços de
saúde e informática básica.

−

Módulo III: anatomia bucal; suporte ao atendimento clínico em saúde bucal; manutenção
e recuperação da saúde bucal e desenvolvimento de recursos humanos.
A metodologia utilizada é a da problematização, visando operacionalizar o currículo

com o Projeto Político Pedagógico da escola possibilitando o desenvolvimento de
competências profissionais gerais e específicas (TOCANTINS, 2009).
Em quase 4 anos de atuação, a ETSUS-TO foi responsável pela formação de 3.876
alunos, nos cursos de agentes comunitários de saúde, de Técnico em Saúde Bucal, Técnico em
Nutrição Dietética, PROFORMAR – Programa de Formação Profissional, entre outros.
Atualmente a ETSUS-TO conta com a descentralização de cursos nas cidades de Porto
Nacional, Gurupi e Araguaína, atendendo assim de norte ao sul do Estado (TOCANTINS,
2006).
Assim sendo, este estudo vem ao encontro da necessidade de formação dos
profissionais técnicos que atuam na ESF para trabalhar na região Norte do estado do
Tocantins, região do município de Araguaína, atuando de forma diferenciada, entendendo a
dinâmica que se estabelece neste local.
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4

METODOLOGIA

Este estudo de caráter exploratório descritivo utilizou como principal técnica de
pesquisa o “trabalho de campo”, desenvolvido em seis etapas, sendo que cada etapa é
subsidiada pela anterior. A metodologia utilizada, segundo Saupe, Viana e Amaral (2007),
tem sua origem na University of North Caroline, proposta no início da década de 1970,
introduzida no Brasil em meados da mesma década por Spínola e Pereira (1976, apud
VIANA, 2005) e já utilizada na avaliação de alguns programas. A metodologia inclui as
seguintes etapas: a construção do “Diagrama de Árvore”, o “Método do Júri”, a verificação da
“Concordância dos Juízes” a “Construção do Instrumento”, a “Aplicação do Instrumento” e a
“Avaliação do desempenho” e no presente estudo serão trabalhadas as quatro primeiras.

4.1

Local da pesquisa

A pesquisa foi realizada no Estado de Tocantins, o mais novo Estado do país e antigo
norte de Goiás, que foi criado em 05 de outubro de 1988 através da aprovação da Emenda
Constitucional apresentada à Assembléia Nacional Constituinte no seu Art. 13 - das
Disposições Constitucionais Transitórias. Sua instalação se deu em 1º de janeiro de 1989 e
sua primeira Constituição Estadual foi promulgada a 05 de outubro do mesmo ano. Situa-se
no centro geográfico do País, na Amazônia Legal; limita-se, ao norte, com o Estado do
Maranhão; ao sul, com o Estado de Goiás; a leste, com os Estados do Maranhão, Piauí e
Bahia; a oeste, com os Estados do Mato Grosso e Pará. O clima predominante é tropical
caracterizado por uma estação chuvosa (de outubro a abril) e outra seca (de maio a setembro).
A hidrografia do Estado é delimitada a oeste pelo Rio Araguaia e a leste pelo Rio Tocantins
(NASCIMENTO, 2004).
A capital do Tocantins é Palmas, a área do estado é de 277.620,914 Km² e
atualmente o estado é composto por 139 municípios. Segundo dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de geografia e Estatística) sua população estimada para 2007 foi de 1.243.627
habitantes (BRASIL, 2006d).
Araguaína é o município do Estado de Tocantins onde foi aplicada a segunda etapa
da pesquisa e de acordo com a Diretoria de Zoneamento Econômico-Ecológico
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(DZEE/SEPLAN-TO) este é o principal município do Estado. Seu início data de 1866, com a
chegada de agricultores procedentes do Piauí, liderados por Tomaz Batista, às margens do rio
Lontra; nessa localidade, nasceu o povoado que viria a ser denominado de Lontra. Esse
domínio durou até a emancipação do município de Babaçulândia, quando o povoado Lontra
passou a ser administrado por Filadélfia. Em conseqüência do rápido desenvolvimento do
povoado, este foi elevado à categoria de Distrito no ano de 1958, pela Lei Municipal nº 20,
sob a denominação de Araguaína. Mas foi a partir de 14 de novembro de 1958, sob a Lei do
Estado de Goiás nº 2.125, que o Distrito recebeu autonomia político-administrativa, elevandose à categoria de Município e sua instalação ocorrendo em 1º de janeiro de 1959. Em 1960,
em função da implantação da rodovia Belém - Brasília, a economia do Município começou a
desenvolver-se com dinamismo, apoiada nas atividades do setor primário, principalmente pela
pecuária. Sua população era de aproximadamente 117.059 habitantes em 2007, sua área
territorial de 4.000,40 km², a densidade demográfica em 2007 foi estimada em 29,26 hab/Km²
(TOCANTINS, 2008).
No setor saúde, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em 2007, Araguaína
apresentava quatro hospitais, oito clínicas especializadas, 12 centros de saúde, uma
policlínica, seis postos de saúde, três unidades de vigilância em saúde e 14 unidades de apoio
diagnose e terapia (TOCANTINS, 2008).
Em 1998, foi implantado no Estado de Tocantins o Programa Saúde da Família, com
90 equipes distribuídas em 68 municípios. Em 2001, 51 equipes de saúde da família ganharam
reforços com a inclusão dos serviços de odontologia e inserção dos profissionais CD e ASB.
Atualmente, o Estado possui o que corresponde a 10 (7,2%) municípios habilitados na Gestão
Plena do Sistema Municipal, 129 (92,8%) habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica,
conforme a NOB/96 e 191 equipes de Saúde Bucal distribuídos em 124 municípios, o que
representa uma cobertura geográfica de 89,21% do Estado pela ESF (TOCANTINS, 2004b).
Segue o mapa para visualização da localização de Araguaína no Estado:
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Figura 1: Mapa do estado do Tocantins
Fonte: Disponível em: www.technet1.org/.../brasil/mapatocantins.htm. Acessado: em out.
2009.
Desde 2005, Araguaína conta com uma unidade descentralizada da Escola Técnica
de Saúde do Tocantins (ETSUS-TO). Esta escola é uma entidade pública do setor saúde, faz
parte de uma rede de escolas técnicas de saúde do SUS que foram criadas, em sua maioria, na
década de 1980, acompanhando um processo de redemocratização da sociedade brasileira,
surgindo como alternativa para a resolução de problemas de baixa qualificação da força de
trabalho empregada nos serviços de saúde (TOCANTINS, 2006).
Os docentes são profissionais, enfermeiros, nutricionistas, educadores em saúde,
psicólogos, farmacêuticos / bioquímicos, cirurgiões dentistas e outras áreas afins, aprovados
em processo seletivo que atuam como professores/supervisores, dentro das áreas específicas
de cada habilitação. Parte deste corpo docente fez parte do presente estudo (TOCANTINS,
2004a).
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O corpo discente é constituído de pessoal empregado nos serviços de saúde que não
possui qualificação específica para as funções que exerce e que está regularmente matriculado
nos cursos. Também podem participar dos cursos todos aqueles que buscam a educação
profissional técnica inicial e continuada de trabalhadores, como forma de ingresso no mercado
de trabalho, sendo a seguinte distribuição: para servidores do Sistema Único de Saúde – SUS
ficam 85% do total de vagas oferecidas e 15% para a comunidade. O candidato deverá ter
concluído o ensino médio ou estar cursando o 2º ano do ensino médio (TOCANTINS, 2004a).

4.2

Sujeitos do Estudo

Participaram do estudo sujeitos classificados como:
− Experts: foi um grupo de quatro (04) pessoas, composto por professores da UNIVALI e
outras universidades com amplo conhecimento na temática discutida, que forneceram
subsídios para a pesquisadora estabelecer os conhecimentos necessários ao TSB, para
exercer suas atividades na Estratégia Saúde da Família;
− Juízes: foi um grupo formado por treze (13) pessoas que avaliaram a pertinência dos
indicadores selecionados na primeira etapa (através do Diagrama), estes trabalham como
docentes da ETSUS/TO e/ou cirurgiões dentistas das equipes de saúde bucal da Estratégia
Saúde da Família.

4.3

Etapas

4.3.1 Primeira etapa: Diagrama de Árvore

Na primeira etapa, Diagrama da Árvore foi feita a decomposição dos conhecimentos
necessários aos TSBs para atuarem na ESF, o mais detalhadamente possível.
As fontes para decomposição do tema foram baseadas na experiência dos
pesquisadores, no conteúdo do próprio programa em avaliação e na literatura, sendo bastante
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pertinente a consulta a especialistas e peritos respeitados na área de conhecimento, que foi a
forma de construção do diagrama desta pesquisa (SAUPE; VIANA; AMARAL, 2007).
As contribuições dos experts foram obtidas através de entrevistas de profundidade.
Inicialmente a entrevista foi realizada individualmente e o último encontro foi em grupo. Esta
é uma técnica de investigação qualitativa, que segundo Olabuénaga e Ispizua (1989), Lakatos
e Marconi (1993) e Minayo (2007), é uma forma de obter informações através de uma
conversa profissional e pode ser com uma pessoa ou com um grupo. Neste processo, o
entrevistador e o entrevistado podem se influenciar mutuamente, pois ocorre uma relação
intensa entre ambos.
Ainda de acordo com Olabuénaga e Ispizua (1989), a entrevista em profundidade é
uma técnica onde o entrevistado revisita suas definições pessoais sobre determinado assunto e
se esforça para transmiti-las oralmente ao entrevistador. Nesta técnica, considera-se o sujeito
entrevistado como uma pessoa capaz de construir sentidos e significados de uma realidade e
não alguém que se limita a repetir o que foi aprendido.
Minayo (2007) classifica a entrevista em (a) sondagem de opinião, (b) entrevista
semi-estruturada, (c) entrevista focalizada, (d) entrevista projetiva e (e) entrevista aberta ou
em profundidade, sendo que nesta última, o entrevistado é convidado a discorrer livremente
sobre determinado tema e o entrevistador faz perguntas procurando dar mais profundidade às
reflexões.
No processo de realização da entrevista algumas questões práticas, como cita Minayo
(2007) foram consideradas em relação à entrada do entrevistador junto ao entrevistado: sua
apresentação foi mediada por uma pessoa de confiança do entrevistado, explicou-se
resumidamente a pesquisa e foram citadas as questões éticas pertinentes, em seguida foi
referenciada a instituição à qual o entrevistador está vinculado. Uma explicação sucinta sobre
os motivos da pesquisa foi fornecida, bem como a justificativa da escolha do entrevistado e a
garantia do anonimato e sigilo.
A abordagem durante a entrevista foi gradual, iniciando-se por questões amplas,
extraídas de questões pessoais semelhantes, de teorias científicas já elaboradas. No primeiro
contato deve-se procurar estabelecer uma relação cordial entre entrevistador e entrevistado
para facilitar o andamento de todo o processo (OLABUÉNAGA; ISPIZUA, 1989;
SZYMANSKI; ALMEIDA; BRANDINI, 2004).
A partir da reunião das informações coletadas foram determinadas as variáveis que
foram privilegiadas. Estas variáveis foram organizadas em mapas com descritores ou
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palavras-chave. O mapeamento auxiliou na delimitação da realidade e ofereceu suporte para a
análise da viabilidade e possibilidade das proposições. (SAUPE; VIANA; AMARAL, 2007)
Em seguida foi construído o “Diagrama de Árvore” (Figura 2), onde aparecem de
forma hierárquica todos os aspectos que foram abordados, como podem ser visualizados a
seguir.
O Diagrama de Árvore fica representado conforme a Figura 2:
DECOMPOSIÇÃO DE UM PROGRAMA

P

P1W1

P11W11

P12W12

P2W2

P13W13

P21W21

P22W22

PnWm

P23W23

Pn1Wm1

Pn2Wm2

PnmWnm

Figura 2: Representação esquemática do diagrama de árvore.
Fonte: SPINOLA; PEREIRA, 1976, (apud SAUPE; WENDHAUSEN; BENITO; CUTOLO,
2004).
Onde P
PnWm

representa o Tema ser estudado ou avaliado;
variável de primeiro nível correspondente ao conhecimento elegido multiplicada pela ponderação
atribuída pelo corpo de jurados
PnmWnm variável de segundo nível...

4.3.2 Segunda etapa: Método do Júri

O material produzido na primeira etapa foi analisado na etapa seguinte. Esta é
conhecida por “Método do Júri” ou consulta a jurados e é uma forma científica de construir
e/ou avaliar programas e projetos e parte do princípio de que a construção de modelos fica
consolidada quando submetida à apreciação de especialistas na área.
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Foi selecionado um grupo de profissionais composto por professores do curso de
ASB e TSB da ETSUS/TO e cirurgiões dentistas das equipes de saúde bucal da Estratégia
Saúde da Família em Araguaína. Por meio de entrevista individual, atribuíram pesos ou
valores a cada variável que compõe o diagrama, conforme uma escala que foi apresentada ao
mesmo. Também foi solicitado, ao final da pontuação, que cada Juiz fizesse um depoimento,
que foi gravado, visando captar aspectos subjetivos vinculados à temática e outras
contribuições.
Para o estabelecimento dos pesos de cada variável que compõe o “Diagrama de
Árvore” pode-se obedecer a múltiplos critérios tais como: prioridade dos objetivos; custos ou
benefícios;

quantificação

das

atividades;

inputs

ou

outputs;

e

importância

da

atividade/componente (SAUPE, 1983).
Nesta pesquisa, a opção foi utilizar a atribuição dos pesos através da importância do
componente, de acordo com a opinião dos juízes. O peso de cada componente foi resultante
da aplicação da seguinte escala:
− Peso 1: associa-se a um componente cuja importância relativa, em seu grupo e nível de
desdobramento, é muito baixa;
− Peso 2: associa-se a um componente cuja importância relativa, em seu grupo e nível de
desdobramento, é baixa;
− Peso 3: associa-se a um componente cuja importância relativa, em seu grupo e nível de
desdobramento, é mediana;
− Peso 4: associa-se a um componente cuja importância relativa, em seu grupo e nível de
desdobramento, é alta;
− Peso 5: associa-se a um componente cuja importância relativa, em seu grupo e nível de
desdobramento, é muito alta.

4.3.3 Terceira etapa: “Concordância entre os Juízes”

Este momento aconteceu após a atribuição dos pesos pelos juízes, verificou-se a
concordância entre estes. Esta concordância ocorre naturalmente quando todos os juízes
atribuem o mesmo valor à mesma variável. Quando isso não ocorre, recomenda-se que sejam
aplicados testes estatísticos: o Teste de Wilcoxon; o Coeficiente de Concordância de Kendall;
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Média e Mediana (SAUPE et al, 2007). Nesta pesquisa optou-se por aplicar a média e
mediana.
A partir daí resulta um mapa detalhado em todos os seus componentes com seu valor
relativizado frente aos demais componentes, possibilitando a análise pretendida. Os valores
obtidos pela consulta aos juízes, após serem submetidos aos testes escolhidos, foram inseridos
no Diagrama de Árvore, passando a representar o Peso do componente (SAUPE; VIANA;
AMARAL, 2007).

4.3.4 Quarta etapa: “Construção do instrumento”

Após a conclusão da construção do Diagrama de Árvore com todos os
conhecimentos discriminados e pesos atribuídos, passamos à construção de uma proposta de
instrumento sob a forma de um questionário, baseado nos estudos de Amaral (2005), Silva
(2005) e Viana (2005), para possibilitar, futuramente, a avaliação do curso no que tange aos
conhecimentos pertinentes ao processo de trabalho do TSB na Estratégia de Saúde da Família,
a ser aplicado nos egressos dos cursos de TSB da ETSUS/TO.
Para a construção do instrumento foram considerados todos os níveis do diagrama e
foi ajustado a uma Escala Likert com valores de 0 (zero) - avaliação TOTALMENTE
NEGATIVA - a 10 (dez) – avaliação TOTALMENTE POSITIVA. Além disso, questões
abertas foram incluídas, pois favorecem a expressão individual de cada entrevistado e
possibilita maior riqueza na análise pretendida (SAUPE et al, 2007).

4.4

Aspectos éticos

Os aspectos éticos relativos a esta dissertação estão diretamente relacionados à
aprovação da mesma pela Comissão de Ética e Pesquisa da UNIVALI sob o nº 41/09.
No que diz respeito aos sujeitos que compõem o grupo de juízes, o processo de
pesquisa obedeceu a todos os procedimentos técnicos e éticos estabelecidos pelas Resoluções
196/96 e 251/97, do Conselho Nacional de Saúde e também as normalizações da Comissão de
Ética em Pesquisa da UNIVALI. Os profissionais participantes foram convidados a assinar o
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termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Todos foram esclarecidos
de que a não participação não acarretaria nenhum prejuízo a sua pessoa. Foram também
informados sobre objetivos, justificativa, metodologia e importância de sua participação, e
que a mesma não lhes traria desconforto, risco, dano ou ônus; que as informações serão
sigilosas e o anonimato rigorosamente observado, não havendo identificação dos
instrumentos; que as informações serão utilizadas para fim de pesquisa e publicações e os
resultados ficarão à disposição dos entrevistados e instituições participantes da pesquisa. A
devolutiva dos resultados será por meio de um relatório enviado para a ETSUS/TO, e também
em reuniões com professores e alunos da referida escola.
Artigos e trabalhos que posteriormente possam ser produzidos com os
conhecimentos desta pesquisa serão de autoria da mestranda e da orientadora, podendo haver
participação de outro pesquisador que venha a contribuir na sua construção. Toda a
produtividade decorrente deste trabalho citará a UNIVALI e o Curso Profissional em Saúde e
Gestão do Trabalho, além das instituições financiadoras Ministério da saúde e UNESCO. Dos
relatórios parciais e finais encaminhados ás instituições, promotoras, financiadoras ou que
venham a participar, constarão todos os pesquisadores envolvidos; para a solução de dúvidas
surgidas ao longo do desenvolvimento do projeto serão ouvidos os pesquisadores e se
necessário, será solicitada a mediação da Comissão de Ética da UNIVALI.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Seleção das Categorias pelos Experts

Neste capítulo são apresentados os dados obtidos nas entrevistas com os experts que
se constitui na Primeira Etapa: Construção do Diagrama de Árvore.
Esta etapa teve início com a construção de uma proposta preliminar de diagrama pela
pesquisadora, baseada em suas experiências e na literatura, a qual foi apresentada aos experts
para análise e posterior conformação de um novo diagrama.
Em um primeiro momento a pesquisadora utilizou o plano de curso do TSB da
ETSUS/TO (TOCANTINS, 2003), as atribuições do TSB descritas na portaria n º 648/2006
(Anexo B), o Perfil de Competências Profissionais do TSB e ASB descritos em Brasil
(2005b) e a Lei 11.889/ 2008 (Anexo A). A partir daí surgiu um diagrama e a matriz
descritora contendo todos os componentes (Apêndice B) contemplando os conhecimentos,
habilidades e atitudes que os TSBs deveriam adquirir e desenvolver durante o curso de
formação técnica para atuar com famílias na ESF. Porém, devido curto espaço de tempo
disponível para desenvolver este estudo e também por que considerou-se que as habilidades e
atitudes estariam inseridas

nos conhecimentos optou-se pela construção de um novo

diagrama (Apêndice C) e sua respectiva matriz descritora (Apêndice D) com os
conhecimentos necessários ao TSB para atuar na ESF.
Este diagrama foi apresentado aos experts, quatro profissionais com amplo
conhecimento na área de Saúde da Família. Nesta etapa, considerada de fundamental
importância, coube a cada um desses experts definir quais conhecimentos eram necessários
para o TSB atuar na ESF, cada conhecimento definido representando uma categoria4 no
diagrama.
No Quadro 1 seguem as características profissionais dos experts que participaram
desta etapa.

4

Neste texto serão utilizados como sinônimos as palavras categorias, componentes e variáveis.
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Quadro 1: Caracterização dos Experts
EXPERTS

PÓS GRADUAÇÃO

LINHA DE PESQUISA

ATUAÇÃO

Medicina

Doutor em Educação pela
UFSC

Educação Médica,
Interdisciplinaridade,
Atenção Primária da Saúde
e Epistemologia das
Ciências da Saúde

Docente na UFSC
e na UNIVALI

Enfermagem

Doutora em Enfermagem
pela UFSC/Mestre em
Educação pela
UFPR/Especialista em
Saúde Pública pela
FIOCRUZ

Promoção e Educação na
Saúde

Docente na
UNIVALI

3

Medicina

Mestre em Saúde e Gestão
do Trabalho com área de
concentração em Saúde da
Família pela
UNIVALI/Doutorando em
Saúde Coletiva na UFSC

Educação Médica,
Formação de Recursos
Humanos para o SUS,
Medicina de Família e
Comunidade e Saúde
Coletiva.

Docente na
UNIVALI

4

Odontologia

Mestre em Saúde e Gestão
do Trabalho pela UNIVALI

1

2

GRADUAÇÃO

Docente na
UNIVALI

Fonte: Plataforma Lattes/CNPq (Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/>.
Acesso em: set., 2009).
Após a consulta a estes experts foram criados três diagramas em relação à temática
Estratégia Saúde da Família. As categorias consideradas foram: o Sistema Conceitual, os
Atributos e o Processo de Trabalho. Para esta pesquisa optou-se em trabalhar com o diagrama
sobre o Processo de Trabalho na ESF, pois a formação dos egressos da ETSUS ocorre em
nível técnico e neste contexto o processo de trabalho foi considerado primordial para atuação
destes profissionais na ESF. Os diagramas do Sistema Conceitual (Apêndice E) e Atributos
(Apêndice F) estão anexos. O diagrama de árvore do Processo de Trabalho ficou com a
seguinte configuração:
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Figura 3: Diagrama dos conhecimentos requeridos pelos TSB para atuar no Processo de
Trabalho na ESF.
Fonte: Dados coletados em entrevista com os experts, 2009.
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Na Figura 3 pode-se verificar que em relação à Categoria Processo de Trabalho na
ESF houve a subordinação de três níveis de subcategorias. As subcategorias de 1º nível
podem ou não apresentar ramificação para subcategorias de 2º nível, por exemplo: a
subcategoria Atenção Domiciliar apresenta as seguintes subcategorias de 2º nível: Internação
Domiciliar, Assistência Domiciliar e Visita Domiciliar. Já a subcategoria de 1º nível Trabalho
em Equipe não apresenta ramificação. Neste diagrama ainda é possível visualizar que a única
subcategoria de 2º nível que apresentou ramificações foi Promoção, sendo que as
subcategorias de 3º nível subordinadas a ela foram Educação, Empoderamento, Participação e
Intersetorialidade.

5.2

Segunda Etapa: Método do Júri

As entrevistas foram realizadas no município de Araguaína- TO, local onde se situa
uma unidade descentralizada da ETSUS- TO e local de moradia da pesquisadora, o que
facilitou a coleta de dados.
Para a realização desta etapa foram selecionados 15 juízes que atuam em Araguaína,
distribuídos entre profissionais da ETSUS-TO e da ESF. A consulta foi realizada através de
entrevista previamente agendada onde 13 juízes, dos 15 selecionados, quando convidados,
aceitaram participar, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).
Dois juízes aceitaram participar, mas preferiram não dar o depoimento, então a pesquisadora
por considerar que o preenchimento do instrumento ficaria incompleto descartou estas duas
entrevistas.
No Quadro 2, segue a caracterização dos juízes que participaram desta etapa:
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Quadro 2: Caracterização dos juízes.
JUIZES

FORMACAO
ACADÊMICA

TITULACAO

AREA DE ATUACAO

EXPERIÊNCIA
EM ESF

EXPERIÊNCIA EM
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

EXPERIÊNCIA EM
GRADUAÇÃO

A

Enfermagem

Especialista Administração
Hospitalar

Docente ETSUS/ SAMU

2 anos

2 anos

Não tem

B

Enfermagem

Especialista Vigilância em Saúde

5 anos

5 anos

Não tem

C

Enfermagem

Especialista Serviços de Saúde

8 anos

31 anos

31 anos

D

Odontologia

Especialista Saúde Coletiva/
Vigilância em Saúde

10 meses

7 meses

Não tem

E

Odontologia

Especialista Gestão em Saúde

2 anos

4 anos

Não tem

F

Odontologia

Especialista Dentística

5 anos

3 anos

Não tem

G

Odontologia

Mestre Odontologia Social

Não tem

3 anos

5 anos

H

Enfermagem

Especialista Saúde Pública

4 anos

4 anos

3 anos

I

Odontologia

Especialista e Mestre Saúde
Pública

8 anos

4 anos

1 ano

J
K

Odontologia
Odontologia

3 anos
5 anos

Não tem
6 meses

Não tem
Não tem

L

Odontologia

Não tem

4 anos

2 anos

M

Odontologia

1 ano

4 meses

Não tem

Graduação
Especialista Ortodontia
Mestre Ciências do Ambiente/
Doutoranda em Ciências
Especialista Estratégia Saúde da
Família

Docente ETSUS/Coordenação de cursos Instituto
Federal
Docente ETSUS/ Hospital Maternidade Dom
Orione
Docente ETSUS/Coordenação de Saúde Bucal em
Muricilândia
Gerência da ETSUS/ Coordenação do Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO)
Atuou na Coordenação Odontológica no
Município de Araguaína durante 5 anos /Docente
ETSUS
Coordenadora do Curso de TSB e ASB na ETSUS/
Docente ensino superior no ITPAC
Docente ETSUS/ Docente ensino superior no
ITPAC
Docente ETSUS/ Docente ensino superior no
ITPAC/ Sub coordenação de Saúde Bucal em
Araguaína
ESF
ESF
Docente ETSUS/ Docente de curso de
especialização na FMT
Docente ETSUS/ ESF

Fonte: instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de Araguaína TO, 2009.
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O grupo foi composto por cirurgiões dentistas e enfermeiros com experiência em
educação profissional técnica e/ou estratégia saúde da família, como pode ser verificado na
tabela 2. Nas tabelas e gráficos cada juiz recebeu como denominação uma letra do alfabeto e a
ordem foi estipulada pela ordem de encontro para a realização da entrevista. A aplicação do
método do júri deu-se em ambiente tranqüilo, de forma individual, sendo que o tempo médio
da análise realizada pelos juízes foi de 45 minutos.
Em um primeiro momento, os juízes entrevistados responderam o questionário
(Apêndice G) composto de perguntas para coleta de informações sobre sexo, formação
acadêmica, tempo de formado, pós-graduação, experiência em ESF e experiência em
Educação Profissional Técnica.
Os dados relacionados na Tabela 3 mostram o perfil dos juízes entrevistados,
segundo os questionários respondidos.
Tabela 1: Dados referentes aos juízes entrevistados
Variáveis
Sexo
Formação acadêmica

Tempo de formado

Titulação

Descrição

Juízes

Porcentagem

Feminino

9

69,2

Masculino

4

30,8

Enfermagem

4

30,8

Odontologia

9

69,2

Entre 1 e 5 anos

3

23,1

Entre 5 e 10 anos

6

46,1

Entre 10 e 15 anos

2

15,4

31anos

2

15,4

Doutorado em realização

1

7,7

Mestre

2

15,4

Especialista

9

69,2

Graduado

1

7,7

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
A variável sexo demonstra que a maioria dos entrevistados (69,2%) são profissionais
de sexo feminino totalizando nove e quatro (30,8%) são de sexo masculino. Em relação à
formação acadêmica nove (69,2%) são cirurgiões dentistas e quatro (30,8%) são enfermeiros.
O tempo de formado que teve maior concentração foi entre 5 e 10 anos de formado com seis
(46,1%) profissionais. Quanto à titulação (Gráfico 1), a maior parte: nove (69,2%) dos
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profissionais entrevistados são especialistas, três possuem título de mestre, sendo que um
destes está realizando curso de doutorado.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Titulacao
Série1

Doutorado
em

Mestre

Especialista

Graduação

1

2

9

1

Gráfico 1: Caracterização dos juízes, segundo a Titulação.
Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
No segundo momento o diagrama (Figura 3) foi submetido para avaliação com o
objetivo de cada juiz atribuir um peso de valor relativo entre 1 (um) e 5 (cinco) para cada
componente do diagrama.conforme a escala preconizada na metodologia (Apêndice G).
Acompanhando o diagrama, os juízes receberam um quadro (Apêndice H) com conceitos
encontrados na literatura sobre cada categoria apresentada no diagrama. Este quadro foi
fornecido no intuito de facilitar a análise pretendida.
Na tabela abaixo encontramos os dados referentes à distribuição dos pesos atribuídos
pelos juízes convidados.
Tabela 3: Distribuição total dos pesos atribuídos pelos juízes considerando todos os
componentes do Diagrama de Árvore
Pesos

1

2

3

4

5

TOTAL

Juiz A

0

0

2

16

11

29

Juiz B

0

0

1

21

7

29

Juiz C

0

0

5

15

9

29

Juiz D

1

1

5

15

7

29
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Pesos

1

2

3

4

5

TOTAL

Juiz E

0

2

4

12

11

29

Juiz F

0

1

10

12

6

29

Juiz G

0

0

1

11

17

29

Juiz H

0

0

4

13

12

29

Juiz I

0

0

6

12

11

29

Juiz J

0

4

0

7

18

29

Juiz K

2

0

4

2

21

29

Juiz L

0

0

7

11

11

29

Juiz M

0

3

4

8

14

29

TOTAL

3

11

53

155

155

377

%

0,8

2,9

14,1

41,1

41,1

100

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
Observamos nesta tabela que 82,2% dos pesos atribuídos pelos juízes ficaram entre
“peso 4”- importância alta e “peso 5”- importância muito alta, ou seja, dos 377 pesos
atribuídos 310 tiveram peso 4 ou peso 5. Verifica-se ainda que 14,1% das atribuições pelos
juízes foram “peso 3”- importância mediana e somente 3,7% dos componentes receberam
“peso 2” – importância baixa e “peso 1”- importância muito baixa.Este resultado vem
confirmar que os conhecimentos selecionados pelos experts no diagrama proposto para
análise têm relevância no aprendizado do TSB para atuar na ESF.
O Gráfico 2 nos mostra a distribuição dos 377 pesos atribuídos pelos juízes
confirmando que a maioria dos componentes recebeu os valores “peso 4” e “peso 5”.
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Gráfico 2: Distribuição dos pesos atribuídos pelos juízes
Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009
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Pesos

1

2

3

4

5

Juiz A

0

0

6,9

55,2

37,9

80

Juiz B

0

0

3,5

72,4

24,1

70

Juiz C

0

0

17,2

51,7

31,1

60

Série1

Juiz D

3,5

3,5

17,2

51,7

24,1

50

Série2

Juiz E

0

6,9

13,8

41,4

37,9

40

Série3

Juiz F

0

3,5

34,4

41,4

20,7

30

Série4

Juiz G

0

0

3,5

37,9

58,6

Série5

20

20,7

41,4

37,9

0

Juiz J

0

13,8

0

24,1

62,1

Juiz K

6,9

0

13,8

6,9

72,4

Juiz L

0

0

24,2

37,9

37,9

Juiz M

0

10,3

13,8

27,6

48,3
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Gráfico 3: Distribuição de freqüência em percentual dos pesos atribuídos pelos juízes considerando todas as categorias do Diagrama de Árvore
Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de Araguaína TO, 2009.
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No Gráfico 3, é possível perceber o alto grau de importância das subcategorias do
diagrama de árvore, na opinião dos juízes, visto que “peso 4” e “peso 5” apresentam-se na
maioria das vezes em situação superior quando comparado aos demais pesos. Apesar de
aparecerem algumas divergências de opiniões, (o Juiz F que atribuiu mais peso 3 (34,4%)
para as subcategorias do que peso 5 (20,7%) e o Juiz K que também atribuiu mais peso 3
(13,8%) do que peso 4 (6,9%) para as subcategorias), o tempo de formado, pós graduação,
área de atuação e outros aspectos gerou pouca variação entre as avaliações, o que demonstra
uma visão semelhante em relação aos conhecimentos que devem ser adquiridos pelos TSBs.
Neste gráfico é possível visualizar que os juízes A, B, C e H, todos docentes do curso de TSB
da ETSUS/TO e enfermeiros não atribuíram peso 1 ou peso 2 para nenhum dos componentes
do diagrama.
Considerando todos os componentes do diagrama avaliados pelos 13 juízes, obtêm-se
377 informações.

5.2.1 Terceira Etapa: Verificação da concordância entre os juízes

Em nenhuma das 29 (vinte e nove) subcategorias constantes do diagrama avaliados
pelos juízes houve o que denominamos de concordância natural, ou seja, não ocorreu
unanimidade entre os juízes. Assim, de acordo com a indicação da metodologia da pesquisa,
foi estabelecida a mediana dos pesos para cada item.
Na Tabela 3, verificam-se os valores das médias e medianas atribuídos pelos juízes
para cada subcategoria do diagrama. O valor médio das médias ficou estabelecido em 4,19 e o
valor mediano das medianas ficou em 4 o que reforça a importância destes conhecimentos no
ensino de nível técnico.
Tabela 3: Médias e Medianas atribuídas pelos juízes
Subcategorias do Processo de
Trabalho do TSB na ESF
Atenção Domiciliar
Internação Domiciliar
Assistência Domiciliar
Visita Domiciliar
Grupo de Apoio

Média

Mediana

4,15
3,08
3,77
4
3,38

4
3
4
4
4
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Subcategorias do Processo de
Média
Mediana
Trabalho do TSB na ESF
Territorialização
4,23
4
Cultura
3,92
4
Risco
4,38
4
Informação
4,23
4
Acolhimento
4,77
5
Vínculo
4,31
4
Acessibilidade
4,62
5
Vigilância da Saúde
4,31
4
Cuidado
3,92
4
Ações Integradas
4,46
5
Proteção
4,46
4
Promoção
4,77
5
Educação
4,85
5
Empoderamento
4,15
4
Participação
4,15
4
Intersetorialidade
4
4
Recuperação
3,85
4
Reabilitação
3,46
3
Conselho Local
3,38
4
Trabalho em Equipe
4,77
5
Planejamento Local
4,69
5
Bioética
4,54
5
Privacidade
4,31
4
Confidencialidade
4,54
5
MÉDIA DAS MÉDIAS
4,19
MEDIANA DAS MEDIANAS
4
Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
A partir destes resultados um novo diagrama foi construído, no qual foram mostrados
os pesos (média e mediana) atribuídos pelos juízes para cada subcategoria, como mostra a
Figura 4.
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Figura 4: Média e Mediana atribuídas pelos juízes às subcategorias de Processo de Trabalho
do TSB na ESF.
Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
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Dos 29 componentes em todos os níveis avaliados nove devem ser destacados, pois
além de ficarem com a mediana 5, também apresentaram média igual ou superior a 4,46. Isso
significa que dentre as categorias avaliadas estas foram consideradas muito importantes (com
peso 5) pela maioria dos juízes consultados. São elas:
− Acolhimento, categoria de primeiro nível;
− Acessibilidade, categoria de segundo nível subordinada ao acolhimento;
− Ações Integradas, categoria de primeiro nível;
− Promoção, categoria de segundo nível subordinada a ações integradas;
− Educação, categoria de terceiro nível subordinada a promoção;
− Trabalho em equipe, categoria de primeiro nível;
− Planejamento, categoria de primeiro nível;
− Bioética, categoria de primeiro nível;
− Confidencialidade, categoria de segundo nível subordinada a bioética.
Este resultado vem ao encontro da atual Política Nacional de Saúde Bucal, a qual em
suas diretrizes ressalta a importância da reorganização da atenção em saúde bucal, voltada
para a promoção da boa qualidade de vida, com ações planejadas baseadas no adequado
conhecimento da realidade local, construindo assim uma prática mais resolutiva das equipes
de saúde. Estas devem estar centradas no acolher, através de um acesso que não deve ser
negado. Sendo que nesta nova linha do cuidado o trabalho em equipe é um dos seus
fundamentos mais importantes (BRASIL, 2004b).
Dentre os pressupostos desta política está a necessidade de assegurar a integralidade
das ações, articulando a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde
sendo que seus princípios norteadores são a ética em saúde, o acesso e o acolhimento. Além
disso, estas ações devem ter como objetivo a apropriação do conhecimento sobre o processo
saúde-doença incluindo fatores de risco, possibilitando ao usuário mudanças de hábitos e
apoiando-o na conquista de autonomia. (BRASIL, 2004b).
A juíza F, que atuou na coordenação de saúde bucal em Araguaína, mostra em seu
depoimento o que considera destas categorias:
[...] em minha opinião, a parte que é mais importante é a parte de acolhimento, de
promoção de saúde, trabalho em equipe, por que eu acho que eles têm que aprender
a trabalhar como uma equipe, como um todo e vendo não só o paciente como uma
boca, [...].

Na tabela a seguir se observam os pesos e as medianas que foram atribuídos pelos
juízes para todas as subcategorias de 1º nível do diagrama.
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Tabela 4: Distribuição dos pesos atribuídos às subcategorias de 1º nível, pelos juízes referentes ao processo de trabalho do TSB na Estratégia da
Saúde da Família.
Processo de Atenção Grupo de
Domiciliar
Apoio
Trabalho
Juiz A
4
4

Territorialização Acolhimento
5

5

Vigilância
Ações
da Saúde Integradas
5
5

Conselho
Local
4

Trabalho em Planejamento
Bioética
Equipe
Local
5
5
4

Juiz B

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

Juiz C

5

3

4

5

4

4

3

5

4

4

Juiz D

5

3

4

5

4

4

4

4

4

3

Juiz E

3

4

5

5

4

4

5

5

4

5

Juiz F

3

4

4

5

4

3

3

5

5

4

Juiz G

4

4

5

4

5

5

4

5

5

5

Juiz H

5

4

4

5

5

5

3

5

5

5

Juiz I

4

3

4

4

5

5

4

4

5

5

Juiz J

2

2

4

5

5

4

4

5

5

5

Juiz K

5

4

5

5

3

5

1

5

5

5

Juiz L

5

3

3

5

4

5

3

5

4

5

Juiz M

5

2

4

5

4

5

2

4

5

4

% Peso 1

0

0

0

0

0

0

7,7

0

0

0

% Peso 2

7,7

15,4

0

0

0

0

7,7

0

0

0

% Peso 3

15,4

30,8

7,7

0

7,7

7,7

30,8

0

0

7,7

% Peso 4

30,8

53,8

61,5

23,1

53,8

38,5

46,1

23,1

30,8

30,8

% Peso 5

46,1

0

30,8

76,9

38,5

53,8

7,7

76,9

69,2

61,5

4

4

4

5

4

5

4

5

5

5

MEDIANA

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de Araguaína TO, 2009.

75

Do total de 13 juízes, nenhum considerou a categoria atenção domiciliar com
importância muito baixa no processo de trabalho do TSB na ESF, sendo que o “peso 4”
(importância alta) e “peso 5” (importância muito alta) foram citados pela maioria dos juízes,
com 30,8% e 46,1% respectivamente. De acordo com Henrique e Borges (2006, p. 93), a
atenção domiciliar é “um conjunto de ações realizadas por uma equipe interdisciplinar no
domicílio do usuário/família, a partir do diagnóstico da realidade em que vive”. Segundo
Ohara e Ribeiro (2008) é uma estratégia de atenção à saúde muito utilizada na saúde coletiva
e na ESF tem como principal objetivo a prevenção e a promoção de saúde.
A partir do momento que o TSB sabe quais são os conceitos de atenção domiciliar e
quais as diferentes modalidades que existem, ele juntamente com o restante da equipe de
saúde bucal consegue planejar quais ações pode realizar durante esta atividade, entendendo
qual o impacto essa ação pode ter na saúde da comunidade local.
A Tabela 5 mostra o resultado obtido após a análise realizada pelos juízes para as
subcategorias de 2º nível subordinadas a Atenção Domiciliar.
Tabela 5: Distribuição dos pesos atribuídos às subcategorias de 2º nível, pelos juízes, segundo
o processo de trabalho do TSB referente a Atenção Domiciliar na Estratégia da
Saúde da Família.

Juiz A

Visita
Domiciliar
4

Assistência
Domiciliar
4

Internação
Domiciliar
5

Juiz B

4

4

4

Juiz C

4

5

5

Juiz D

4

3

2

Juiz E

3

3

3

Juiz F

4

3

2

Juiz G

5

5

4

Juiz H

4

4

3

Juiz I

3

4

4

Juiz J

4

2

2

Juiz K

5

5

1

Juiz L

4

4

3

Juiz M

4

3

2

% Peso 1

0

0

7,7

Atenção Domiciliar

76

% Peso 2

Visita
Domiciliar
0

Assistência
Domiciliar
7,7

Internação
Domiciliar
30,8

% Peso 3

15,4

30,8

23,1

% Peso 4

69,2

38,5

23,1

% Peso 5

15,4

23,0

15,3

4

4

3

Atenção Domiciliar

MEDIANA

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
De acordo com a Tabela 7 a visita domiciliar foi considerada por 84,6% dos juízes
com importância alta (peso 4) e muito alta (peso 5). Nenhum dos 13 juízes considerou esta
subcategoria com importância baixa (peso 2) ou muito baixa (peso1). Já a subcategoria
assistência domiciliar teve quase 40% de importância mediana (peso 3) e importância baixa
(peso 2) atribuído pelos juízes e a internação domiciliar foi considerada com importância
entre mediana e muito baixa por 61,6% dos entrevistados.
De acordo com Henrique e Borges (2006) a atenção domiciliar define-se por ações
realizadas no domicílio do usuário, podendo acontecer de três formas: a visita domiciliar, a
assistência domiciliar e a internação domiciliar. A visita deve ser sempre planejada e com
objetivos definidos para tornar-se viável, a assistência domiciliar é destinada a pessoas com
perdas funcionais e com alguma incapacidade de comparecer à Unidade de Saúde, já a
internação domiciliar é a que exige mais disponibilidade da equipe, visto que é direcionada
para o usuário que necessita de maiores cuidados e por isso a freqüência de visitas é maior.
No depoimento do juiz K pode-se perceber qual a dificuldade com relação à internação
domiciliar:
Em relação à Internação Domiciliar: imaginem se na área de abrangência de uma
UBS – existem 10 acamados permanentemente, então todos os dias tenho que
disponibilizar um TSB, isso poderá comprometer o andamento da própria UBS.

Parece que a discussão em pauta não está na importância da implementação da
atenção domiciliar, mas sim na incapacidade do modelo de atenção atual atender às
necessidades de recursos humanos no que tange a assistência e a internação domiciliar, uma
vez que estas atividades exigem a supervisão direta do Cirurgião Dentista.
Em relação ao grupo de apoio, subcategoria de 1º nível, nenhum juiz considerou este
componente com importância muito baixa (peso 1), nem muito alta (peso 5), sendo que 53,8%
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dos juízes atribuiu “peso 4” (importância alta) para esta categoria no processo de trabalho do
TSB na ESF, como pode ser verificado na tabela 4. A Juíza C justificou ter dado um valor
mediano ao grupo de apoio baseado em sua experiência profissional atual:
A nota atribuída ao grupo de apoio como média foi por pensar e vivenciar um tipo
de vida de muita correria e vejo a dificuldade em reunir um grupo. Quando o grupo é
atuante e comprometido [...] o resultado é ótimo.

Freitas et al (2006) relatam que o trabalho com grupos na ESF favorece ações mais
abrangentes pela equipe, pois possibilita um maior conhecimento das necessidades dos
sujeitos através da troca de informações, gerando intervenções com mais resolubilidade.
A participação do usuário em grupos em muitas situações representa mais que a
busca da cura de um mal específico, pode ser um momento no qual o profissional reconhece o
sujeito como cidadão, percebendo a subjetividade de cada indivíduo, onde há maior exposição
de emoções . Logo, nada do que acontece no grupo passa despercebido, tudo tem um
significado que dá características próprias ao grupo e o profissional que está na coordenação
do mesmo pode “senti-lo” e a partir daí uma relação de confiança acontece, vez que um dos
propósitos do grupo de apoio é diminuir a distância entre o usuário e os serviços de saúde na
busca de melhor qualidade de vida (SOUZA, 2007).
Em grupos de apoio o TSB tem a oportunidade de criar laços com a comunidade,
trocando experiências, direcionando informações de acordo com a necessidade de cada grupo.
Por exemplo, grupo de jovens, grupo de gestantes, grupo de idosos, etc. O conhecimento
sobre o que pode ser realizado nestes grupos, possibilitará ao TSB desenvolver ações de
promoção da saúde, discutir prevenção de riscos ambientais e sanitários, ou seja, é um meio
de atuação que quando bem conhecido e utilizado poderá empoderar as pessoas que compõem
o grupo e otimizar as ações de toda a equipe de saúde bucal.
Quanto à subcategoria de 1º nível, territorialização, somente o juiz L atribuiu “peso
3” (importância mediana), talvez por esta profissional não possuir nenhuma experiência na
ESF, como foi relatado por ela durante a aplicação do instrumento. Todos os outros juízes
atribuíram “peso 4” importância alta (61,5%) e “peso 5“ importância muito alta (30,8%). Na
fala da Juíza F verifica-se a relevância que o conhecimento sobre territorialização tem para
uma melhor atuação do TSB:
[...] ele tem que conhecer a área, os problemas da área, a direção a seguir por que se
não ele não sabe nem para onde vai. E PSF eu vejo assim que é o paciente como um
todo e não apenas você ficar no posto esperando o paciente vir até você, mas você
tem que ir atrás do paciente, tem que olhar e ver as necessidades dele, o que ele está
precisando, o que pode ser feito.
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A juíza J, cirurgiã dentista que atua em uma equipe de saúde da família, mostra em
seu depoimento como é importante a territorialização no dia a dia da atuação da ESB:
[...] por que com eles (população) a gente aprende na verdade a necessidade deles,
de cada região, de cada setor, por que aqui em Araguaína é assim, é por setor, então
cada setor você vê a necessidade do que você precisa trabalhar mais, do que
trabalhar menos.

De acordo com Oliveira (2006) e Roselline et al (2008), a territorialização orienta o
planejamento local e o exercício da vigilância da saúde buscando um equilíbrio e
aprofundando transformações.
A descentralização, um dos princípios do SUS, possibilita que equipes de saúde
possam desenvolver ações adequadas e adaptadas à sua área de atuação, de acordo com os
problemas e necessidades locais, ou seja, possibilita que os profissionais de saúde conheçam o
território onde trabalham (OLIVEIRA, 2006).
Desta forma as ações e serviços resultam de um adequado conhecimento da realidade
local proporcionando uma prática mais efetiva (BRASIL, 2004b).
Subordinadas a territorialização, no diagrama, encontram-se as subcategorias
relacionadas na Tabela 6. O resultado da análise destas pelos juízes vem reforçar a
importância do profundo conhecimento da área de abrangência e dos hábitos e costumes da
população local para o adequado planejamento das ações e serviços de saúde.
Tabela 6: Distribuição dos pesos atribuídos às subcategorias de 2º nível, pelos juízes, segundo
o processo de trabalho do TSB referente à Territorialização na Estratégia da Saúde
da Família.
Territorialização

Cultura

Risco

Informação

Juiz A

4

4

4

Juiz B

3

4

5

Juiz C

3

4

4

Juiz D

4

5

3

Juiz E

4

4

4

Juiz F

4

4

4

Juiz G

4

5

4

Juiz H

4

4

4

Juiz I

3

5

5

Juiz J

5

5

5
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Territorialização

Cultura

Risco

Informação

Juiz K

5

5

5

Juiz L

5

5

5

Juiz M

3

3

3

% Peso 1

0

0

0

% Peso 2

0

0

0

% Peso 3

30,8

7,7

15,4

% Peso 4

46,1

46,1

46,1

% Peso 5

23,1

46,2

38,5

4

4

4

MEDIANA

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
Em relação às subcategorias cultura, risco e informação, nenhuma foi considerada
pelos juízes com importância baixa (peso2) e importância muito baixa (peso1) como pode ser
constatado na tabela 6. O conhecimento sobre risco pelos TSB, foi considerado pelos juízes
com 92,3% de importância muito alta (peso 5) e importância alta (peso 4). Os conhecimentos
sobre informação foram considerados com importância entre muito alta e alta em 84,6% dos
pesos atribuídos pelos juízes. Enquanto conhecimentos sobre a cultura local foi considerada
pelos juízes com 76,9% de importância entre mediana (peso 3) e alta (peso 4). A Juíza L
apesar de ter dado valor 5 para todas estas subcategorias considera que os conhecimentos
sobre cultura são os mais relevantes como pode ser constatado em seu depoimento:
eu acho que a cultura é talvez mais importante para mim do que os riscos, por que a
gente tem alguns fatores culturais bem fortes em cada região e se a gente não
ponderar estes fatores culturais não consegue levar informação, então, apesar de ter
colocado o mesmo peso por que eu acho que são três coisas importantes, eu acho
que a cultura sobrepõe e até mesmo vai influenciar no risco e na informação.

A informação é produto do conhecimento e a reunião das informações produzidas
durante as ações realizadas pela equipe de saúde se constitui em um importante instrumento
para o entendimento da realidade, auxiliando na identificação de prioridades para o
planejamento de novas ações que torne o processo de trabalho mais eficiente. O SIAB é o
sistema de informação utilizado na Estratégia Saúde da família, nele é possível encontrar
indicadores sociais, dados das ações realizadas pelas equipes de ESF e das situações de risco
prioritárias. Um dos seus principais instrumentos de coleta são as fichas de acompanhamento
e fichas de cadastro. (OLIVEIRA, 2006; OHARA, 2008). O TSB é responsável pelo
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preenchimento da ficha D específica e nela ele registra todos os procedimentos de sua
competência que são realizados (FONTINELE JÚNIOR, 2008).
Os riscos de acordo com Paim e Teixeira (1993) podem ser ambientais,
ocupacionais, sociais, iatrogênicos e institucionais e representam ameaça à vida. Durante as
visitas domiciliares, os profissionais de saúde, incluindo os TSBs, podem detectar quais os
riscos presentes que ameaçam a qualidade de vida das pessoas da sua área de abrangência.
O conhecimento das condições socioculturais, dos costumes e hábitos, da experiência
histórica da comunidade local, do território e dos riscos possibilita o entendimento da
causalidade das doenças, suas conseqüências. Permitem que vínculos sejam construídos e a
partir da reunião destas informações podem-se propor ações multidisciplinares e
multiprofissionais adequadas às condições locais. (RODRIGUES, 2008).
Em vista disso, sabendo como fazer a territorialização e por que fazer, o TSB pode
identificar áreas de risco, famílias com maior vulnerabilidade para doenças bucais, se há ou
não água fluoretada para a população da sua área de abrangência, quais são as facilidades e
dificuldades de acesso enfrentadas pelas pessoas da comunidade aos serviços de saúde bucal,
quais questões culturais interferem diretamente na saúde bucal desta população, entre outros
aspectos, e a partir daí levar estas informações para a equipe e colaborar em um planejamento
de trabalho mais adequado para esta realidade.
As subcategorias, de 1º nível, acolhimento e trabalho em equipe foram considerados
com importância alta (peso 4) por 23,1% dos juízes e com importância muito alta (peso 5) por
76,9% dos juízes. A mediana destas subcategorias foi 5 – importância muito alta. Como já foi
comentado anteriormente, isso provavelmente se deve à atual política nacional de saúde bucal
e mostra que todos os juízes, mesmo aqueles que não atuam diretamente nas equipes de saúde
da família estão familiarizados com as diretrizes. Na fala do Juiz B é possível verificar isso:
[...] eu trabalho no acolhimento, [...] e eu vejo o tanto que é bom a gente ser bem
acolhido, dentro da unidade de saúde, dentro de uma equipe de saúde da família
onde você visita, você se identifica, você tem que acolher bem a sua clientela.

A Juiza L também explicitou essa importância no seu depoimento:
[...] Eu acho assim, que é muito importante para o paciente o acolhimento, por que
ele busca um atendimento normalmente com sofrimento, com problema e como ele é
recebido influencia diretamente em como ele vai enfrentar aquele problema.

Segundo Silva e Borges (2006) o acolhimento nas unidades de saúde reorganiza o
processo de trabalho da equipe, qualificando a relação entre trabalhador e usuário, garantindo
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o acesso universal ao paciente, ou seja, o serviço adquire a postura de escutar, acolher e
pactuar respostas ao usuário.
Acolhimento é:
desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade bio-psicosocial. Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma
usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, nos atos de receber,
escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da
humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários,
contribuindo para o aumento da resolutividade. (BRASIL, 2004b, p. 5).

Na Tabela 7 encontram-se os pesos atribuídos pelos juízes às subcategorias, vínculo
e acessibilidade, subordinadas a acolhimento.
Tabela7: Distribuição dos pesos atribuídos às subcategorias de 2º nível, pelos juízes, segundo
o processo de trabalho do TSB referente ao Acolhimento na Estratégia da Saúde da
Família.
Acolhimento

Vinculo

Acessibilidade

Juiz A

4

5

Juiz B

4

4

Juiz C

4

5

Juiz D

4

4

Juiz E

5

5

Juiz F

5

3

Juiz G

3

4

Juiz H

5

5

Juiz I

3

5

Juiz J

5

5

Juiz K

5

5

Juiz L

4

5

Juiz M

5

5

% Peso 1

0

0

% Peso 2

0

0

% Peso 3

15,4

7,7

% Peso 4

38,5

23,1

% Peso 5

46,1

69,2

4

5

MEDIANA
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Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
A categoria conhecimentos sobre acolhimento, que já foi considerada muito
importante no processo de trabalho do TSB pela grande maioria dos juízes, têm entre suas
subcategorias a acessibilidade sendo considerada com 92,3% de importância alta (peso 4) e
muito alta (peso 5) no aprendizado do TSB; isso justifica-se pela histórica dificuldade de
acesso da população aos serviços odontológicos na saúde pública brasileira, devido às
desigualdades sociais e também à má distribuição de ações de saúde pelo país. Essa situação
fica evidente quando em 1998 na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do
IBGE constatou-se que cerca de 30 milhões de brasileiros nunca tinham ido ao dentista, o que
correspondia na época a 18% da população (RONCALLI, 2008).
Atualmente ainda é visível a má distribuição de profissionais pelo país, por exemplo,
de acordo com dados do CFO, existem 133.087 cirurgiões dentistas na região sudeste
enquanto na região norte são 8.971, destes 1.312 estão no estado do Tocantins e apenas 62
TSB, enquanto o número total de TSB no país é 9.327 inscritos no CFO (CONSELHO
FEDERAL DE.., 2009).
O vínculo, outra subcategoria do acolhimento, foi considerado pelos juízes, de menor
importância em relação à acessibilidade, como pode ser verificado na tabela 7. Isso ocorreu
provavelmente por uma interpretação falha do que realmente o vínculo representa no processo
de trabalho dentro da ESF, falta do conhecimento de fato ou inexperiência prática do
profissional.
Segundo Rodrigues (2008), o vínculo é mais do que conhecer o morador da área,
significa compreender o contexto familiar, a vida profissional e social desta pessoa e quais
fatores podem estar prejudicando seu bem estar. Respeitando seus padrões culturais, seus
hábitos e seus desejos.
O êxito das ações da equipe de saúde tem forte dependência com o tipo de interação
que ocorre com a comunidade, o que implica em tecnologias relacionais. Os agentes
comunitários, auxiliares e técnicos da equipe de saúde exercem um papel fundamental nessas
interações; quando estão conscientes da importância de criar vínculos com a comunidade e
assim ajudam a quebrar barreiras étnicas e sociais (PATUSSI et al, 2008).
Segundo Faria (1999), estabelecer uma relação interpessoal satisfatória entre o
profissional de saúde e o usuário do serviço, em que ambos se influenciam mutuamente, é
importante para a eficácia dos cuidados de saúde. Neste processo terapêutico o profissional e
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o cliente/usuário se conhecem, se respeitam, têm liberdade de expressão e exercem sua
cidadania.
O TSB em muitas situações é o primeiro profissional da equipe de saúde da família a
ter contato com o usuário que procura o atendimento odontológico e esse momento deve ser
permeado pela disponibilidade do profissional em escutar o que o usuário quer falar, o que ele
procura, qual sua necessidade. Assim cria-se vínculo, empatia e isso facilita o acesso do
usuário aos serviços por que, em muitos casos, o próprio TSB pode dar uma solução à
necessidade deste usuário otimizando o trabalho de toda a equipe. E quando for necessário
mobilizar outros serviços da equipe que não façam parte das suas atribuições, através desta
escuta qualificada, ele poderá conduzir a situação de forma mais satisfatória para o usuário.
Outra categoria, de 1º nível, pontuada no diagrama foi o trabalho em equipe, onde
podemos verificar a importância que este conhecimento tem para o TSB através do
depoimento de alguns juízes:
O trabalho em equipe, eu acho que tem um valor grande também por que ele não vai
trabalhar só, o técnico está sempre acompanhado do dentista, se ele não desenvolver
a sua habilidade de trabalho em equipe, ele também não vai conseguir exercer a sua
função [...]. (JL).
[...] trabalhando em equipe porque eles têm que trabalhar juntamente com um
médico pra saber olhar o paciente como um todo, tem que trabalhar junto com o
agente porque ele tem que conhecer a área, os problemas da área, a direção a seguir
[...]. (JF).

O trabalho na ESF é realizado por uma equipe multiprofissional e de acordo com
Borges e Dohn (2006), a equipe se aplica a desenvolver um trabalho em conjunto, com
objetivos comuns e integrando trabalhos.
A Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2004b) enfatiza que a inserção da
saúde bucal em uma equipe multiprofissional, leva a reorganização do processo de trabalho
destes profissionais, possibilitando o contato com novos saberes, práticas e conceitos
diferentes dos antigos modelos assistenciais da odontologia, trazendo o desafio de se trabalhar
em equipe.
Entretanto, Morita e Haddad (2008, p. 272) ressaltam:
[...] o trabalho integrado não pode ser compreendido como resultado evidente da
ação concomitante dos profissionais de saúde. É preciso que haja uma verdadeira
integração e comunicação entre a equipe de saúde, pois só assim poderá se obter o
melhor potencial de contribuição de cada um dos seus membros.
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As subcategorias de 1º nível, Ações Integradas, Planejamento e Bioética, também
obtiveram mediana 5, ou seja, os conhecimentos nestas áreas são considerados muito
importante para a formação do TSB pelos juízes selecionados. Isso pode ser verificado na fala
da Juíza L:
[...] as ações integradas e junto com o trabalho em equipe eu acho que também vão
nortear muito. É o que o aluno deve sair daqui aprendendo a fazer, deve ter tanto
ações integradas e trabalho em equipe. Por que as ações integradas? Porque ele vai
trabalhar diretamente ou com proteção ou com promoção ou auxiliar na recuperação
e reabilitação. Se ele não souber um pouco de cada um dos conceitos ele vai ter
dificuldade para trabalhar no SUS e em saúde da família.

Esse resultado é reforçado pela Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2004b,
p. 6) quando cita a adequação pela qual o processo de trabalho da equipe deve passar para o
modelo de atenção que se pretende: “[...] a equipe deve estar capacitada a oferecer de forma
conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no
nível individual quanto coletivo”.
Tabela 8: Distribuição dos pesos atribuídos pelos juízes, segundo o processo de trabalho do
TSB referente às Ações integradas na Estratégia da Saúde da Família.
Ações integradas

Proteção

Promoção

Recuperação

Reabilitação

Juiz A

4

5

4

4

Juiz B

4

4

4

4

Juiz C

5

4

4

4

Juiz D

4

5

4

1

Juiz E

4

4

2

2

Juiz F

4

5

3

3

Juiz G

5

5

5

5

Juiz H

4

5

3

3

Juiz I

5

5

4

3

Juiz J

4

5

5

5

Juiz K

5

5

3

3

Juiz L

5

5

4

3

Juiz M

5

5

5

5

% peso 1

0

0

0

7,7

% peso 2

0

0

7,7

7,7
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Ações integradas

Proteção

Promoção

Recuperação

Reabilitação

% peso 3

0

0

23,1

38,5

% peso 4

53,8

23,1

46,2

23,1

% peso 5

46,2

76,9

23,0

23,0

4

5

4

3

MEDIANA

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
Na Tabela 8 pode ser verificada que a opinião dos juízes em relação à importância,
no processo de trabalho do TSB, de cada subcategoria de 2º nível subordinada a ações
integradas está em consonância com as atribuições deste técnico na atual política nacional de
saúde bucal. Promoção e proteção aparecem com 100% de importância muito alta (peso 5) e
importância alta (peso 4), no entanto à promoção são atribuído 76,9% de importância muito
alta (peso 5) e proteção tem maior atribuição (53,8%) de importância alta (peso 4). Já em
relação à recuperação e reabilitação pode-se verificar que os juízes consideram estes
conhecimentos menos importantes no processo de trabalho do TSB. Isso aparece no
depoimento da juíza F:
[...] eles têm que ser formadores de opinião [...] porque na área de restauração, de
moldagem, essas coisas, eu acho que é pouco, é muito pouco o que eles podem fazer
[...].

De acordo com Moysés e Kusma (2008, p. 252): “Promover a saúde bucal implica
em recolocar a boca dentro do corpo, o corpo dentro da pessoa e a pessoa dentro de seu
contexto de vida em sociedade [...]”.
A promoção da saúde implica em transformação de comportamentos, focando nos
estilos de vida sem que sejam excluídos os determinantes gerais das condições de vida. Desta
forma suas atividades voltam-se para o coletivo e para o ambiente, reforçando a capacidade
dos indivíduos e da comunidade (BUSS, 2003).
Proteção de acordo com Paim (1999) são as ações voltadas para o controle de riscos.
Em relação à saúde bucal, as ações de proteção ou prevenção são todas aquelas que implicam
em diminuição de acometimento das doenças bucais, por exemplo, a cárie, periodontopatias,
câncer bucal, sendo o TSB assim como o ASB de fundamental importância para a realização
destas ações na unidade de saúde e na comunidade.
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A recuperação é a etapa responsável pela limitação do dano da doença por meio de
atividades clínicas (BRASIL, 2004b). Encontra-se aí a odontologia restauradora responsável
por recuperar a saúde bucal das pessoas quando é possível.
A reabilitação ocorre quando ações são realizadas no sentido de adaptar o indivíduo
para que este continue a ter uma vida satisfatória (BRASIL, 2004b). Exemplo disso é a
confecção de prótese bucal parcial ou total após exodontias múltiplas.
Acredito que, conforme avaliação realizada pelos juízes, as categorias de
recuperação e reabilitação são de menor importância na atuação do TSB, pois são atribuições
de caráter auxiliar, requerem maior conhecimento técnico-científico, condizente com a
formação do profissional de nível superior, tendo um maior impacto para a saúde da
comunidade as ações realizadas por estes profissionais no campo da promoção à saúde e
prevenção de agravos.
A subcategoria de 2º nível Promoção, subordinada a Ações Integradas apresenta as
seguintes subcategorias de 3º nível que podem ser verificadas na Tabela 9.
Tabela 9: Distribuição dos pesos atribuídos às subcategorias de 3º nível, pelos juízes, segundo
o processo de trabalho do TSB referente a Promoção da Saúde na ESF.
Promoção

Educação

Empoderamento

Participação

Intersetorialidade

Juiz A

5

3

4

3

Juiz B

5

4

5

5

Juiz C

5

4

3

3

Juiz D

5

4

4

4

Juiz E

5

4

4

4

Juiz F

5

3

3

3

Juiz G

5

5

4

4

Juiz H

5

5

4

4

Juiz I

4

4

4

4

Juiz J

5

4

5

5

Juiz K

5

5

5

5

Juiz L

4

4

4

3

Juiz M

5

5

5

5

% Peso 1

0

0

0

0

% Peso 2

0

0

0

0
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% Peso 3

0

15,4

15,4

30,7

% Peso 4

15,4

53,8

53,8

38,5

% Peso 5

84,6

30,8

30,8

30,8

5

4

4

4

MEDIANA

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
Após análise da tabela 9, verifica-se que o conhecimento sobre educação não foi
considerado por nenhum juiz com importância entre mediana (peso 3) e importância muito
baixa (peso 1), ou seja educação é considerada com 100% de importância muito alta (peso 5)
e importância alta (peso 4) para o processo de trabalho do TSB na ESF e a mediana ficou com
valor 5.
Os conhecimentos sobre empoderamento e participação para o TSB atuar na ESF
foram ambos considerados pelos juízes com 84,6% de importância alta (peso 4) e importância
muito alta (peso 5) e a intersetorialidade foi considerada com menor porcentagem de
importância alta e muito alta (69,3%) quando comparada às outras subcategorias subordinadas
a promoção.
A Declaração de Alma Ata em 1978 já propunha que estratégias intersetoriais fossem
ofertadas para melhorar a saúde mundial. Deveria haver articulação de saberes e experiência
através de co-responsabilidade e co-gestão (MOYSÉS; KUSMA, 2008).
Segundo a Organização Mundial de Saúde a intersetorialidade se traduz em:
Um relacionamento reconhecido entre parte ou partes do setor saúde com parte ou
partes de outro setor, o que foi formado para uma ação que objetiva atingir
resultados em saúde de forma mais efetiva, eficiente ou sustentável do que poderia
ser atingido com o setor saúde atuando isoladamente. (WHO, 1997 apud MOYSÉS;
KRIGER; MOYSÉS, 2008, p. 253).

Através da territorialização, visitas domiciliares, participação em conselhos de saúde,
formação de grupos de apoio, articulação de atividades de educação em saúde com intensa
participação da comunidade, a equipe de saúde consegue reconhecer as potencialidades locais
e as possibilidades de parcerias para alcançar a integralidade nas ações (MOYSÉS; KUSMA,
2008).
A formação de grupos na comunidade para desenvolver atividades de educação em
saúde pode auxiliar que seus participantes compartilhem significados comuns, favorecendo a
formação de vínculos e gerando informações que possibilitam às pessoas avaliarem suas
próprias necessidades de saúde, o que possibilita através do empoderamento a ação em
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benefício de todo o grupo no sentido de promover a saúde e a resolução dos problemas
detectados (PATTUSSI et al, 2008).
Experiências de mudança nos serviços de saúde apostam na reorganização do
processo de trabalho, ressignificando a relação da equipe com o usuário, adotando práticas
acolhedoras, que abram espaços de escuta e fala nas relações assistenciais e de cuidado. O
vínculo tem importante papel nestas relações, criando referências seguras para o usuário.
Nesta reorganização também é notável o “empoderamento” dos usuários, que ocorre através
de processos de aprendizagem de como se cuidar e que faz com que eles se sintam e aptos ao
auto-cuidado, aumentando seu grau de autonomia na produção de saúde. Tudo isto é possível
a partir da construção de um novo modo de agir na produção do cuidado que sugere, além de
um processo de trabalho que aposta na relação de equipe, uma solidária rede de troca de
experiências entre os próprios trabalhadores no momento de produção para posterior
transmissão ao usuário. (FRANCO; MERHY, 2005).
O TSB deve compreender que ações de educação em saúde podem modificar muito
mais que a saúde de uma pessoa. Estas ações quando são bem planejadas e organizadas
podem dar autonomia, poder de escolha para uma comunidade, transformando a sua realidade.
Desta forma as pessoas sentem-se mais capazes de lutar por melhorias, sentem-se
empoderadas, pois através de atividades de educação em saúde conhecem seus direitos, seus
deveres, os caminhos que devem seguir para conquistar mudanças, conseguem reconhecer
possíveis parceiros nesta luta e aprendem que a participação social é um dos mais fortes
agentes de mudança na sociedade.
Em relação ao planejamento, subcategoria de 1º nível, mesmo sendo considerado
muito importante pela maioria dos juízes, a juíza L que atribuiu peso 4 para esta subcategoria
explana suas considerações em seu depoimento:
Planejamento, eu coloquei um valor menor que trabalho em equipe por que muitas
vezes ele vai trabalhar junto com o dentista para o planejamento, então ele tem que
saber planejar, mas não é tão essencial [...].

Corroborando com a fala, o TSB juntamente com os outros profissionais que
integram a equipe de saúde têm como atribuição, participar do processo de planejamento das
ações desenvolvidas no território da Unidade de Saúde da Família (FONTINELE JÚNIOR,
2008). No entanto, como a participação do TSB é de auxiliar o Cirurgião Dentista durante este
processo, provavelmente foi esta a conotação levantada pela Juíza L.
Porém, quando nos reportamos a Oliveira (2006) verifica-se que o trabalho da equipe
em reconhecer o território de atuação, identificando seus problemas e necessidades de saúde,
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resulta no aparecimento de um vínculo com a comunidade que possibilitará o planejamento
adaptado à realidade encontrada e essa situação é fundamental para direcionar o serviço na
ESF. Nesta afirmação fica evidente a relevância do conhecimento sobre planejamento para o
TSB, pois o mesmo é parte ativa na equipe de saúde da família.
A subcategoria Conselho Local teve 46,2% dos juízes considerando entre as
importâncias muito baixa e mediana para o aprendizado do TSB na ESF e 46,1% dos juízes
atribuiu peso 4 (importância alta) para esta subcategoria. Alguns juízes disseram em
depoimento que consideram que a participação do TSB no conselho local pode não resultar
em grandes melhorias para seu processo de trabalho junto à equipe e à comunidade.
Essa situação provavelmente ocorre por que em muitos municípios deste estado,
principalmente nos de menor porte, os conselhos locais ainda não estão bem estruturados o
que dificulta a participação dos técnicos nos mesmos e até o conhecimento dos profissionais
sobre a importância da participação popular como forma efetiva de controle social.
A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde 8142/90 asseguram a
participação social no SUS, estimulando a avaliação pelos profissionais e pela comunidade
dos serviços de saúde. (FONTINELE JÚNIOR, 2008; JUSTINO; SOARES, 2006).
Os conselhos locais, segundo Justino e Soares (2006) são instrumentos para que o
controle social possa ser exercido. Em vista disso, é fundamental para o TSB conhecer seus
direitos como profissional e cidadão, sendo necessário que ele tenha pleno conhecimento de
como pode estar fiscalizando e reivindicando para o bem da comunidade.
A subcategoria Vigilância da Saúde foi considerada de importância alta (peso 4) e
importância muito alta (peso 5) por 92,3% dos juízes, o que vem reforçar a importância do
trabalho do técnico nas ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental nas equipes
de saúde da família. O Juiz D, especialista em Vigilância da Saúde, sugeriu que as divisões
das vigilâncias deveriam aparecer devido à importância deste conhecimento para os TSB:
[...] quero acrescentar mais dois quadros que acho importantes, que são vigilância
epidemiológica e a sanitária, que estão dentro da vigilância em saúde.

Oliveira (2006) define vigilância da saúde como um cuidado permanente, que
envolve ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e ações curativas que devem ser
realizadas por toda a equipe, de forma individual e coletiva, tanto na unidade de saúde como
na comunidade.
Com a inserção da odontologia na ESF seu foco de ação passa a ser baseado em um
modelo de vigilância da saúde, devendo ocorrer formas de medir além das lesões/sequelas
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físicas das doenças bucais, o impacto que as mesmas causam na vida das pessoas, incluindo
dor, sofrimento e absenteísmo no trabalho e escola. (GOES, 2008).
A partir deste pressuposto é possível perceber que o TSB durante suas atividades
profissionais, conhecendo os conceitos de vigilância poderá contribuir positivamente para as
ações da sua equipe, visto que entre suas atribuições está o auxilio na realização do
levantamento epidemiológico na comunidade. Durante as visitas domiciliares ele pode estar
observando as condições de saneamento do meio, desenvolvimento nutricional da população,
pode verificar o cartão de vacina, além de verificar o estado de saúde bucal de cada pessoa da
família e levar estas informações para a equipe.
Tabela 40: Distribuição dos pesos atribuídos pelos juízes, segundo o processo de trabalho do
TSB referente à Vigilância da Saúde na Estratégia da Saúde da Família.
Vigilância da Saúde

Cuidado

Juiz A

4

Juiz B

4

Juiz C

5

Juiz D

3

Juiz E

5

Juiz F

4

Juiz G

4

Juiz H

4

Juiz I

3

Juiz J

4

Juiz K

3

Juiz L

4

Juiz M

4

% Peso 1

0

% Peso 2

0

% Peso 3

23,1

% Peso 4

61,5

% Peso 5

15,4

MEDIANA

4

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
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O cuidado, categoria subordinada a vigilância da saúde não foi considerada com
importância muito baixa (peso1) e importância baixa (peso 2) por nenhum dos juízes, sendo
considerada com 76,9% de importância entre alta (peso 4) e importância muito alta (peso 5).
Porém na tabela acima verificamos que o juiz K atribuiu importância mediana para este
conhecimento e no seu depoimento isso também pôde ser constatado:
Vendo de outra forma o próprio nome CUIDADO. Do meu ponto de vista pode ser
que o embasamento teórico e prático do técnico não suprirá todas as necessidades do
paciente.

Parece um equívoco considerar o cuidado como prática eminentemente sem a
necessidade de embasamento teórico uma vez que o cuidado é considerado por Pinheiro e
Guizard (2006) como uma ação integral, traduzida em tratamento digno, acolhedor, com
qualidade e vínculo. É resposta ao sofrimento humano fruto de suas fragilidades social, física
e psicológica.
Um dos resultados da prática de vigilância da saúde realizada pelas equipes de saúde
é o permanente cuidado da comunidade. Sendo que este envolve ações de promoção da saúde,
prevenção de doenças e ações curativas (OLIVEIRA, 2006).
Percebe-se então o papel fundamental do TSB no exercício do cuidado requerido
pelos usuários, visto que o mesmo tem ações importantes a serem realizadas, como pode ser
constatado em suas referidas atribuições na ESB da ESF:
Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e
reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos
específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e
legais. (RODRIGUES, 2008, p. 138).

Tabela 11: Distribuição dos pesos atribuídos pelos juízes, segundo o processo de trabalho do
TSB referente à Bioética na Estratégia da Saúde da Família.
Bioética

Confidencialidade

Privacidade

Juiz A

5

4

Juiz B

4

4

Juiz C

4

4

Juiz D

5

5

Juiz E

5

5

Juiz F

4

4
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Bioética

Confidencialidade

Privacidade

Juiz G

5

5

Juiz H

4

4

Juiz I

5

5

Juiz J

5

5

Juiz K

5

4

Juiz L

4

3

Juiz M

4

4

% Peso 1

0

0

% Peso 2

0

0

% Peso 3

0

7,7

% Peso 4

46,2

53,8

% Peso 5

53,8

38,5

5

4

MEDIANA

Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
A bioética, outra categoria considerada com importância muito alta pela maioria dos
juízes, teve a subcategoria de 2º nível, confidencialidade, considerada com 100% de
importância muito alta (peso 5) e importância alta (peso 4) no aprendizado do TSB. De
acordo com a Juíza G, que apresenta experiência tanto no ensino técnico quanto no ensino
superior, constata-se a importância deste tópico no processo de trabalho na saúde:
outra coisa que sempre passa despercebida é a bioética por que é o serviço público,
todo mundo se conhece e não sabe lidar com as informações principalmente a
privacidade e a confidencialidade e o processo de trabalho da ESF você vai até a
casa então você tem um vínculo maior então essa parte de bioética deveria ser um
pouco mais ensinada, um pouco mais trabalhada, tanto na graduação quanto no
ensino técnico.

A bioética deve permear todas as ações de saúde nas relações que ocorrem entre os
usuários/família e a equipe multiprofissional (HENRIQUE; SOARES, 2006).
Na fala da juíza L a importância da bioética pode ser verificada:
E dentro da bioética, privacidade e confidencialidade, eu acho a bioética muito
importante por que a gente trabalha com o paciente que exige sigilo, muitas doenças,
que a gente acha que para a gente não tem importância, mas para o paciente é um
constrangimento grande, paciente portador de prótese, então, saber trabalhar com
esse paciente e guardar. Passar o que é preciso ser passado pra outros profissionais e
deixar confidencial o que é necessário ser confidencial para o paciente.
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Ainda advertem Henrique e Soares (2006, p. 59),
o desrespeito à privacidade e à confidencialidade pode surgir em diferentes
momentos nos serviços de saúde, na relação com terceiros (demais profissionais de
saúde, agentes comunitários, familiares, cuidadores, entre outros [...].

A equipe de saúde bucal da ESF trabalha em uma área adscrita, com uma equipe
multiprofissional e inserida na comunidade realizando visitas domiciliares (COSTA;
CHAGAS; SILVESTRE, 2006). Esta situação torna os profissionais e usuários muito
próximos, onde os encontros são mais freqüentes e de menor urgência e vínculos são criados.
(HENRIQUE; SOARES, 2006).
É necessário que as informações obtidas durante a execução de ações de saúde sejam
resguardadas e manipuladas com responsabilidade pela equipe para não ferir a dignidade das
pessoas.

5.3

Apresentação da proposta do instrumento de avaliação do processo de trabalho na
ESF pelos egressos do Curso TSB da ETSUS e forma de análise

Para a construção desta proposta de instrumento, com base nos estudos de Amaral
(2005), Silva (2005) e Viana (2005), foram considerados todos os níveis de conhecimentos
necessários ao TSB para atuar na ESF dispostos no diagrama de árvore. Isso se deve ao fato
de que nenhum conhecimento foi considerado com importância baixa (mediana 2) nem muito
baixa (mediana 1) pelos juízes consultados. Os processos que devem ser utilizados quando na
aplicação da proposta deste instrumento encontram-se no Apêndice G.
De acordo com Saupe, Viana e Amaral (2007) recomenda-se que seja realizado um
pré-teste em uma amostra de sujeitos da população selecionada para avaliar o curso. Em
seguida são realizados ajustes no instrumento de acordo com a realidade encontrada. São
recomendados estudos censitários, para a obtenção de informações do maior número possível
de egressos do curso de TSB.
A proposta de instrumento segue:
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Instrumento para ser aplicado com os egressos da ETSUS/TO em Araguaína- TO.
CONHECIMENTOS DOS TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL (TSB) PARA ATUAR NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF).
Caro (a) egresso (a),
Estamos realizando um trabalho de investigação que pretende contribuir para identificar e
hierarquizar os conhecimentos acerca do processo de trabalho do TSB para atuar na ESF
conforme o que é preconizado no SUS. Para concretizar este objetivo precisamos de sua
colaboração. Solicitamos que você disponibilize um tempo para responder este instrumento.
DATA:___/____/____
HORA DE INÍCIO DA ENTREVISTA: __________TÉRMINO:______________
ENTREVISTADOR:__________________________________________________
LOCAL:____________________________________________________________
1

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO:
1.1 Sexo:
( ) feminino
( ) masculino
1.2 Idade:________________________________________________________
1.3 Tempo de formado (em anos):_____________________________________
1.4 Tempo de Serviço Público (em anos): ______________________________
1.5 Tempo de atuação na ESF como TSB ou outra função
anos):________________________________________________________

(em

1.6 Cidade onde trabalha:___________________________________________
1.7 Local onde trabalha:_____________________________________________
1.8 Outras informações que considerar importantes: ______________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
2

A seguir você encontrará uma série de afirmações seguidas de uma escala. Assim
solicitamos sua colaboração para avaliar as afirmações, numa escala de 0 (zero) –
avaliação TOTALMENTE NEGATIVA a 10 (dez) – avaliação TOTALMENTE
POSITIVA.

A ATUAÇÃO DO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM UMA EQUIPE DE SAÚDE NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REQUER MUITOS CONHECIMENTOS. Na sua
formação técnica você obteve conhecimento a respeito de:
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C 1. O que é a atenção domiciliar.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

8

9

10

C 1.1 O que o TSB pode realizar em uma internação domiciliar.
0

1

2

3

4

5

6

7

C 1.2 O que o TSB pode realizar durante a assistência domiciliar.
0

1

2

3

4

5

6

7

C 1.3 O que você, enquanto TSB, pode realizar durante a visita domiciliar.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C 1.4 Qual a diferença entre visita domiciliar, internação domiciliar e assistência domiciliar.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

C 2 O que é grupo de apoio na ESF.
0

1

2

3

4

C 2.1 Como o TSB pode formar um grupo de apoio.
0

1

2

3

4

5

6

C 3 O que é a territorialização da área de abrangência da sua equipe de ESF.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

C 3.1 Como fatores culturais podem influenciar na saúde da população.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

C 3.2 Os fatores de risco físicos, ambientais e biológicos aos quais a população local está
exposta.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

C 3.3 O sistema de informação utilizado pela ESF.
0

1

2

3

4

5

6
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C 3.4 Como preencher os relatórios da produção da equipe que você trabalha.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

C 4 O que é promover o acolhimento nas práticas de saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

C 4.1 O que você pode fazer para acolher bem o usuário da unidade de saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

C 4.2 O que é vínculo.
0

1

2

C 4.2.1 Como você, TSB, pode criar vínculo com a comunidade.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

C 4.2 O que é acesso aos serviços de saúde.
0

1

2

3

4

5

C 4.3 Como o TSB pode facilitar o acesso do usuário aos serviços de saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

C 5. O que é Vigilância da Saúde.
0

1

2

3

4

C 5.1 O que o TSB pode fazer para promover o cuidado em saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

8

9

10

9

10

C 6. O que são as ações integradas.
0

1

2

3

4

C 6.1 Qual a importância das ações de prevenção de doenças.
0

1

2

3

4

5

6

7

C 6.1.1 O que o TSB pode fazer para auxiliar na prevenção de doenças.
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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C 6.2 O que é promoção da saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C 6.2.1 Como o TSB pode auxiliar na promoção da saúde da comunidade.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C 6.2.2 que é educação em saúde.
0
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

C 6.2.3 Como o TSB pode realizar a educação em saúde.
0

1

2

3

4

5

6

C 6.2.4 O que é o empoderamento da comunidade.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

C 6.2.5 O que é a participação popular.
0

1

2

3

4

C 6.2.6 Quando o TSB pode buscar parcerias para as atividades da equipe de saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C 6.2.7 Quem são os possíveis parceiros das ações de saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

C 6.3 O que é a recuperação da saúde.
0

1

2

3

4

C 6.3.1 Como o TSB auxilia nas ações de recuperação da saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

C 6.4 O que é reabilitação na saúde.
0

1

2

3

4

C 6.4.1 O que o TSB pode realizar para auxiliar nas ações de reabilitação da saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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C 7 O que é o conselho local.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C 7. 1 Quais as funções do conselho local.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

C 8 O que é trabalho em equipe.
0

1

2

3

C 9 Qual a sua função, como TSB, no planejamento das ações da equipe de saúde.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

C 10 O que é bioética.
0

1

2

C 10.1 . Como respeitar o usuário durante o atendimento odontológico.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

C 10.2 Saber quais informações dos usuários podem e quais não podem ser compartilhadas
com os outros componentes da equipe.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C 10.2.1 Por que determinadas informações a respeito do usuário devem ser mantidas em
sigilo.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por favor inclua outros conhecimentos, em relação a ATUAÇÃO DOS TSBs NA ESF, que
você considera IMPORTANTES e que não foram selecionadas para compor este instrumento
ou que você não teve contato durante sua formação na escola. Faça comentários se achar
necessário.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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PARTE FINAL: Avaliação Geral.
1

0

DA TEMÁTICA DA PESQUISA: contribuição para a atuação do Técnico em Saúde
Bucal na Estratégia Saúde da Família no Estado de Tocantins, através da formação de
recursos humanos na ETSUS/ TO.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por que? Comentários e sugestões.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2
0

DO INSTRUMENTO: qualidade do conteúdo e da forma.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por que? Comentários e sugestões.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3
0

DA EXPERIÊNCIA DE CONTRIBUIR COM A PESQUISA:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por que? Comentários e sugestões.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4
0

DA AUTO AVALIAÇÃO: Sinto-me preparado (a) para atuar em uma equipe de saúde
na Estratégia Saúde da Família.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por que? Comentários e sugestões.
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Obrigada pela sua colaboração!
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6

CONSIDERAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

A Estratégia Saúde da Família implantada no Brasil em 1994 veio reordenar as
práticas de atenção à saúde no SUS e a inclusão da atenção à Saúde Bucal, em 2001,
representou um avanço no sistema de saúde brasileiro, além de agregar novos recursos
humanos à Equipe de Saúde da Família e alterar o processo de trabalho da odontologia na
saúde pública brasileira.
Este estudo teve como proposta a concepção de tecnologia de avaliação da formação
dos Técnicos em Saúde Bucal para atuação na Estratégia Saúde da Família em AraguaínaTO.
Para alcançar este objetivo, inicialmente procurou-se definir, baseada na literatura e
na experiência profissional da autora, os conhecimentos que seriam necessários aos TSBs,
egressos da ETSUS, para atuarem na ESF de acordo com a política de saúde vigente. Esta
proposta foi apresentada para 4 professores da UNIVALI com amplo conhecimento em ESF.
Estes professores, denominados experts, concluíram que a ESF compreende três níveis de
bases tecnológicas, a saber: Sistema Conceitual, Atributos e Processo de Trabalho.
Considerando que a formação dos egressos da ETSUS ocorre em nível técnico, para
este estudo, foram utilizadas as categorias consideradas ideais no Processo de Trabalho da
ESF.
Estas categorias, em número de 29, possibilitaram a construção de um Diagrama de
Árvore, o qual foi apresentado a 13 profissionais (denominados de juízes) para verificação da
concordância ou não e do nível de importância de cada componente do diagrama elencado
pelos experts para a atuação dos TSBs na ESF.
O resultado desta etapa reforçou a importância destes conhecimentos no ensino de
nível técnico. Alguns dos conhecimentos se destacaram, mediana 5, pela importância na
prática do TSB na ESF o que evidencia a consonância dos juízes com os pressupostos da
Política Nacional de Saúde Bucal, são eles: acolhimento; acessibilidade; ações integradas;
promoção; educação; planejamento local; trabalho em equipe; bioética; e confidencialidade.
A análise dos juízes evidenciou que nenhuma das 29 bases tecnológicas selecionadas
pelos experts foi considerada sem relevância para atuação do TSB na ESF, este fato levou a
construção de uma proposta de instrumento de avaliação do processo de trabalho do TSB na
ESF pelos egressos da ETSUS/TO incluindo todas as variáveis elencadas no diagrama.

101

Importante ressaltar que antes da aplicação deste instrumento com os egressos, este
deve passar por um pré-teste com uma amostra da população selecionada para que possa
sofrer ajustes e se adequar à realidade encontrada.
O curso de TSB da ETSUS em Araguaína foi implantado em 2005 e até o presente
momento 2 turmas já se formaram e outras duas estão em fase de conclusão. Antes da
oportunidade de fazer parte do corpo de docentes desta escola, eu ainda não havia tido contato
com a docência e isso representou um grande desafio para mim. Desde o início eu percebia e
ainda percebo que falta um feed back sobre a adequação da formação deste aluno para a sua
atuação na ESF, área em que atuo há 7 anos. Neste sentido esta proposta de instrumento para
a avaliação do curso pelos egressos da ETSUS baseado nos conhecimentos necessários para
atuar no processo de trabalho da ESF, poderá proporcionar para a escola a possibilidade de
reavaliar a formação por ela ofertada , bem como seus planos de curso.
Como resultado deste estudo também destaco a constatação da necessidade de
formação de recursos humanos auxiliares em odontologia, especialmente o técnico em saúde
bucal, pautado nos princípios e diretrizes da política de saúde vigente.
Concluído este estudo percebo que mudei, tanto no aspecto pessoal como
profissional. A oportunidade, ímpar, de participar deste programa de mestrado profissional em
saúde me possibilitou outra percepção do sistema de saúde brasileira. Sinto que saí da minha
concepção fragmentada, individualizada para um melhor conhecimento do que realmente
significa SUS e ESF nas práticas do dia a dia do serviço e isso acabou despertando muitas
inquietações e reflexões a respeito.
Na sala de aula a experiência foi gratificante, além do contato com o saber dos
professores, tive oportunidade de conhecer pessoas de norte a sul do país, com suas mais
diversas culturas, experiências, saberes e de várias profissões o que enriqueceu mais ainda os
nossos momentos juntos.
Hoje, percebo a imensurável relevância da formação dos recursos humanos da saúde
para a efetivação do SUS. Não bastam as leis e portarias, as pessoas devem estar envolvidas,
mergulhadas no processo de produzir o cuidado. E para tanto, a avaliação pelos egressos dos
cursos de formação em saúde possibilitam o retorno necessário às instituições de ensino.
Respondendo se há necessidade ou não de adequação do seu processo ensino-aprendizagem
para a formação mais direcionada para o serviço.
Os objetivos propostos por este estudo foram alcançados, identificar nas falas de
experts os conhecimentos necessários no processo de trabalho do TSB, para atuação na ESF,
que devem estar contemplados no curso; verificar a concordância, na visão dos juízes, da
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importância dos conhecimentos elencados pelos experts e propor instrumento de avaliação
para ser aplicado com os egressos do curso de TSB da ETSUS/ TO.
Finalizando, espero contribuir com as instituições formadoras, especialmente a
ETSUS/TO, com a proposta do instrumento de avaliação pelos egressos, no sentido de
fornecer subsídios para direcionar a atuação dos recursos humanos auxiliares em odontologia
favorecendo uma atenção em saúde bucal voltada para as reais necessidades encontradas na
população assistida pelas equipes de saúde da família.
Além disso, sugiro que este estudo tenha continuidade por meio de pesquisas que
validem esta proposta e possibilitem a sua implantação.
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APÊNDICE B – Matriz Descritora do 1º Diagrama construído pelos pesquisadores

Conhecimento

Subcategorias

Descrição

SUS

-Estudo do processo histórico de construção do sistema de saúde no
Brasil.

(categorias)

-Análise dos determinantes econômicos, sociais e políticos para a
formulação de políticas sociais e de saúde. Princípios do SUS
Atenção Primária

-Modelos de assistência à saúde: mudança do modelo assistencial (do
modelo biomédico à promoção da saúde).
-A perspectiva da APS como estratégia de reorganização do sistema
de saúde.

ESF

- Processo Saúde-Doença (determinantes e condicionantes).
Modelos de atenção

-Atributos: acessibilidade, porta de entrada, interação, orientação
para a comunidade da atenção (promoção, prevenção, tratamento e
reabilitação), integralidade;
Trabalho em Equipe na Estratégia Saúde da Família: Integração para
a Integralidade da Assistência
-Saúde Bucal (doenças, prevenção, promoção)

Vigilância em saúde

-Problemas de saúde local, recursos locais, organização dos serviços
de saúde, área de abrangência,
-Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção
- Vigilância em saúde: epidemiológica, sanitária e ambiental (noções
básicas)

Questão ética

-Direitos e deveres dos cidadãos
-Direitos e deveres dos profissionais
-Conceito de cidadania
-Ética nas Relações Interpessoais;
-Lei do Exercício Profissional e Código de Ética da odontologia;
-Bioética
-Grupos de profissionais que atuam na ESF

Equipes

- Liderança
- Vínculo
- Formas de atuar com grupos e com equipes
- Proporcionar um espaço de reflexão e intervenção em saúde,
orientados pelo planejamento estratégico, que capacite os alunos para
a realização da gestão e do planejamento no âmbito do seu espaço de
atuação, pautados pelos princípios do SUS e pelas diretrizes político
/ operacionais da política de saúde.

Planejamento

- O planejamento e a gestão em saúde.
-O planejamento estratégico-situacional de Carlos Matus;
-Momentos do planejamento - definição de quem planeja; definição
da missão da organização; diagnóstico: territorialização,
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levantamento dos problemas e de sua gravidade, identificação das
causas e dos nós - críticos.
- Estratégias de enfrentamento dos nós - críticos; análise da
viabilidade; elaboração do plano operativo – definição das metas, das
ações e da forma de avaliação – programação
-Objetivo é de incentivar o educando a planejar e implementar
práticas de Educação em Saúde como agente de mudança e
transformação social na busca pela prevenção, promoção, proteção e
reabilitação em saúde no nível individual e coletivo.
- Organização de grupos educativos e operativos, abordagem
comunitária, construindo redes de apoio em saúde, o indivíduo no
grupo, participação na organização dos conselhos de saúde.
Educação em Saúde
-Conceito de educação em Saúde.
-Comunicação e Informação em Saúde.
-Conselhos Locais de Saúde.
-Prática de alguns profissionais em relação à educação em Saúde
(trocas de experiências com outros profissionais).

-Elaboração de projetos de intervenção.

Subcategorias

Descrição
- Compreender a evolução das políticas de saúde no Brasil.
-Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida
-Atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais (ser humano e família) e
coletividade, exigidos para cada caso em níveis de complexidade do
sistema de saúde.

Resolubilidade da
atenção

- Aplicar os princípios do SUS.
-Compreender as necessidades de organização para viabilizar o
Modelo de Atenção estabelecido pelo SUS.
- Contextualizar histórico-social e politicamente a Estratégia de
Saúde da Família.
-Compreender os princípios e diretrizes da estratégia do Programa
Saúde da Família (PSF) do Sistema Único de Saúde (SUS).
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-Desenvolver ações básicas de odontologia em atenção básica de
saúde no ciclo vital: Prevenção, promoção e reabilitação em
odontologia.
- Participar na elaboração do plano de ação e realização de estudos
epidemiológicos em saúde bucal.
-Realizar levantamento de necessidades de saúde da comunidade
contribuindo na elaboração, execução e avaliação do plano de ação
em saúde bucal.
Atenção em saúde
Bucal

-Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação;
-Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais,
reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;
- Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela
qualidade da assistência/em odontologia em seus diferentes níveis de
atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção e
reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência;
-Aplicar conceitos epidemiológicos à prática diária das equipes de
saúde da família
-Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando
os pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico
-Orientar o doente/comunidade sobre hábitos e medidas geradores de
melhores condições de vida.

Comunicação

-Ajudar na conquista de autonomia para manutenção da própria
saúde, dentro dos princípios éticos e de cidadania .
-Prestar informações ao cliente, ao paciente, ao sistema de saúde e a
outros profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados

-Reconhecer a importância do trabalho em equipe e do
fortalecimento de vínculos entre os profissionais de saúde e membros
das famílias para garantia da resolutividade dos principais problemas
da comunidade.
-Atuar com liderança na comunidade
-Atuar com grupos e com equipes
Formação do vínculo

-Comunicação
-Criar vínculo com a comunidade e seus líderes (manejo com
pessoas)
-Atuar na capacitação de líderes da comunidade e ACD para
desenvolver ações de promoção de saúde.
-Adaptar-se psicologicamente e socialmente às condições em que
desempenhará suas futuras atividades profissionais
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Subcategorias

Descrição

Otimização do
serviço

-Melhor utilização dos recursos disponíveis, para resultar em um
trabalho mais eficiente, eficaz e
com resolubilidade.
-Identificar problemas e avaliar
-Contribuir na elaboração de um plano de ação
-Utilizar técnicas adequadas a seu nível de atenção
-Organizar o ambiente de trabalho
-Gerenciar e administrar o consultório e as atividades da equipe
-Busca da transformação da realidade, visando diminuir o
distanciamento existente entre a equipe e a
comunidade.
-Identificar a organização e o controle social como expressão de
cidadania na promoção da saúde.
-Identificar e utilizar os tipos de Comunicação;

Habilidades
(categorias)

-Conhecer os sistemas de informação em saúde;
-Conhecer e reconhecer o SUS, diretrizes, objetivos e princípios
norteadores;

ESF

-Conhecer os conselhos locais de saúde como instrumento de
mudança social e transformação de
realidades;
Construção de redes
de apoio

-Reconhecer a importância do trabalho de equipes multidisciplinares
na elaboração e implementação
de ações em saúde;
-Identificar os fatores determinantes no processo saúde-doença da
comunidade e famílias;
-Ajudar na elaboração de um diagnóstico situacional da comunidade
e famílias.
-Executar ações de educação que atendam as necessidades da
comunidade e famílias;
-Avaliar as ações executadas de maneira a concretizar o diagnóstico
elaborado;
-Participar de reuniões de conselhos locais de saúde;
-Realizar visita domiciliar.

Categoria

Subcategorias

Descrição

Comunicação

-Exercício do diálogo: saber ouvir e falar

Tolerância

-Respeitar as diferenças, ser flexível
-Capacidade de mobilização, ser empreendedor na resolução de
problemas. Ter motivação para o

Pró-ativo

desempenho das suas funções. Ser comprometido com a equipe.
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Colaborador nas tomadas de decisões.
-Crescer com conflitos. Ter iniciativa e ser observador.
Atitudes

Respeito

-Acreditar na potencialidade das pessoas, valorizar a participação
social compartilhando saberes.
-Procurar ter um convívio harmonioso com a equipe.

(ESF)

Conhecimentos
(Categoria)

Liderança

Saber se posicionar perante as pessoas

Subcategorias

Descrição

Teorias de família

Conhecer as várias concepções de famílias, suas questões éticas e
conflitos morais,
ciclo de vida.
Contexto histórico cultural da família (aspectos sociais e
antropológicos da família brasileira)

Família

Contexto sóciocultural

Compreender a família na sociedade contemporânea, sua
organização, seus valores. Sua visão
de mundo (política, religiosa, psicológica, ética, social)
Como a família se constrói.
Laços familiares

Formação das
famílias

-A singularidade de cada família: suas experiências vividas, suas
elaborações
-A vulnerabilidade familiar: instabilidade nas uniões conjugais,
incertezas financeiras,
empregos instáveis.

Rede de relações da
família

-Conhecer os papéis de seus membros, suas relações de gênero e de
poder. Conhecer com
quem elas se relacionam, a quem recorrem em situação de risco.
-O que representa a família para o indivíduo;
-A visão que a família e seus membros têm de si mesmos.

Referência simbólica
da família

-Como a família define seus problemas, suas necessidades, seus
anseios. Processo de viver em
família na interface saúde-doença..
-Como a família lida com seus doentes, quais são seus conceitos de
saúde e doença. Qual a sua
dinâmica.
-Trabalho sistemático, processual e contínuo para que haja
modificação de hábitos e
interiorização de propostas.

Modelos de atenção à
família

.- Interdisciplinaridade no trabalho com famílias: conhecimento das
redes
político-econômico- sociais que podem atuar como suporte.
-Cidadania :aspectos legais, direitos e deveres dos indivíduos e
família.
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Categoria

Psicologia nas
relações humanas

-Noções básicas de aproximação, criação de vínculos, ética e
respeito com o próximo. Como atuar no atendimento domiciliar.

Área de abrangência

Conhecimento da área de atuação, seus recursos (sociais,
econômicos, políticos, físicos e naturais) disponíveis e suas
limitações. Conhecimento do perfil dos moradores.

Subcategorias

Descrição

Estratégias de
comunicação

Comunicação adequada: Saber ouvir/ escutar, se fazer entender.
Orientar adequadamente as famílias sobre medidas de proteção à
saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários em saúde. Além
de orientar sobre as ações de cuidados nos ambientes domiciliares e
peridomiciliares.

Resolubilidade da
atenção

Percepção/Observação : reconhecer as relações familiares positivas e
negativas. Identificar ações de co-responsabilidade na família no
gerenciamento de sua saúde; identificar os principais problemas de
saúde da comunidade e seus meios de intervenção. Reconhecer os
pontos de vulnerabilidade da família e seus recursos disponíveis.

Habilidades
(Famílias)

Saber lidar com suas emoções na atuação com as famílias e em
equipe. Considerar o ponto de vista alheio.
Formação do vínculo

Atuar sem autoritarismo, falando com firmeza para passar segurança
e confiança. Criando capacidade crítica na família para que ela possa
escolher o que é melhor para ela.

Práticas inovadoras

No planejamento de atividades para trabalhar com famílias

Abordagem familiar
Humanizada

Reconhecer que está trabalhando com pessoas. Ter humildade sem
submissão.

Responsável

No trabalho em equipe, na atuação com famílias. Ser ético e
comprometido.

Postura adequada

Lembrar que é exemplo para a família; agregar valores. Saber
resolver conflitos.Deve procurar ter um inter-relacionamento crítico
de experiências como passo para a construção de novos
conhecimentos.

Compartilhar

Saberes e práticas reconhecendo a importância do trabalho conjunto.

Respeito

Ter ética e moral. Respeitar as diferenças.

Atitudes
(Famílias)

Saber trabalhar dinâmica de grupo;
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APÊNDICE C - Proposta de Diagrama apresentado aos Experts
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APÊNDICE D – Matriz Descritora do Diagrama apresentado aos Experts

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

SUS

ESF

Promoção de Saúde
CONHECIMENTO

Vigilância em Saúde

Interdisciplinaridade

Territorialização

Educação em Saúde

DESCRIÇÃO
-Princípios do SUS
-Processo histórico de construção do SUS: a reforma
sanitária;
-Conceito ampliado de saúde;
-Lei orgânica da saúde 8080/90 e 8.142/90:
-Estratégia saúde da família;
-Pacto em defesa do SUS
-Política da Atenção Básica
-Processo de municipalização da saúde
-Histórico da promoção da saúde mundo e Brasil;
-Conceito e princípios de promoção a saúde geral e bucal
-Conceito de qualidade de vida
-Visão holística da saúde: conceito de saúde e doença,
história natural das doenças, níveis de assistência à saúde,
necessidades humanas básicas e necessidades de saúde e
cidadania;
-Aspectos que determinam e condicionam o processo
saúde-doença (modos de viver, condições de trabalho,
habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a
bens e serviços essenciais);
-Mecanismos que reduzam a vulnerabilidade da população
-Ações básicas de promoção á saúde bucal: Flúor, higiene
bucal supervisionada, tratamento restaurador atraumático
-Vigilância Epidemiológica, sanitária e ambiental e do
trabalhador (Conceitos e aplicações)
-Perfil epidemiológico da população da área de
abrangência;
-Doenças prevalentes na micro-área relacionadas aos
problemas sanitários e ambientais: mecanismo de
transmissão e medidas de prevenção controle
-Vigilância sanitária e epidemiológica na utilização de
fluoretos
-Trabalho em Equipe na Estratégia Saúde da Família: a
importância da Integração de equipes multidisciplinares
para a Integralidade da Assistência
-Conceitos de territorialização, de micro-área e área de
abrangência e cadastramento familiar e territorial e áreas
de risco;
-Mapeamento social e demográfico na micro-área;
-Diagnóstico de saúde local, recursos locais, organização
dos serviços de saúde, planejamento local em saúde
- levantamento dos problemas de saúde e de sua gravidade,
identificação das causas e dos nós - críticos.
- Cooperação para definir estratégias de enfrentamento dos
nós - críticos; na análise da viabilidade e na elaboração do
plano operativo
-Sistema de referência e contra-referência
-Princípios para organização dos serviços de saúde bucal
– definição das metas, das ações e da forma de avaliação
no seu âmbito de atuação
-Informação, educação e comunicação: conceitos,
diferenças e interdependências.
-Conceito de educação para a saúde bucal.
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Acolhimento

-Técnicas de ensino.
-Recursos de ensino
-Comunicação humana e suas barreiras
-Cultura popular, práticas populares no cuidado à saúde
geral e bucal
-Estratégias de acolhimento de usuários e protocolos de
atendimento; técnicas de acolhimento do paciente
odontológico
-Conhecer a importância do trabalho em equipe e do
fortalecimento de vínculos entre os profissionais de saúde
e membros das famílias para garantia da resolubilidade dos
principais problemas da comunidade.
-Comunicação
-Vínculo com a comunidade e seus líderes (manejo com
pessoas)

Participação Social

-Participação e mobilização social: conceitos, fatores que
facilitam e/ou dificultam a ação; coletiva de base popular.
-Busca da transformação da realidade, visando diminuir o
distanciamento existente entre a equipe e a comunidade.
-Identificação da organização e do controle social como
expressão de cidadania na promoção da saúde;
-Identificação e utilização dos tipos de Comunicação;
-Conhecer os sistemas de informação em saúde;
-Conhecer os conselhos locais de saúde como instrumento
de mudança social e transformação de realidades;
-Reconhecer a importância do trabalho de equipes
multidisciplinares na elaboração e implementação de ações
em saúde

Intersetorialidade

-Intersetorialidade: conceito e dinâmica políticoadministrativa do município; parcerias

Ética

Saúde Bucal

-Principio ético de cidadania e solidariedade no
relacionamento entre serviço de saúde e a comunidade;
-Relações Humanas na vida e no trabalho;
-Código de ética profissional: atribuições do THD
-Princípios de bioética
-Noções básicas de anatomia e fisiologia da boca e dos
dentes;
-Odontograma;
-Noções básicas de semiologia;
-Fundamentos de estomatologia;
-Placa bacteriana: conceito e métodos de controle
-Etiologia da cárie, doença periodontal e seu controle;
-Biossegurança em odontologia;
-Ações básicas de promoção á saúde bucal
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APÊNDICE E - Diagrama de Árvore sobre o Sistema Conceitual da ESF

Fonte: Dados coletados em entrevista com os experts (2009).
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APÊNDICE F – Diagrama de Árvore sobre os Atributos na ESF

Fonte: Dados coletados em entrevista com os experts (2009).
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APÊNDICE G - Instrumento Aplicado aos Juízes

Nome (opcional):
Profissão:
Pós-graduação:

Sexo:
Tempo de formado:

Experiência em Estratégia Saúde da Família:
Experiência em Educação Profissional Técnica:
Outros dados:
OBJETIVO DA ENTREVISTA
Avaliar os componentes do Diagrama de Árvore.
QUESTÃO PROPOSTA:
Por favor, numa escala de 1 a 5, como segue, avalie cada categoria da proposta de acordo com
a importância no ensino dos profissionais TSBs , para atuação na ESF:
12345-

IMPORTÂNCIA MUITO BAIXA
IMPORTÂNCIA BAIXA
IMPORTÂNCIA MEDIANA
IMPORTÂNCIA ALTA
IMPORTÂNCIA MUITO ALTA

DEPOIMENTO:
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APÊNDICE H – Matriz Descritora CATEGORIA – PROCESSO DE TRABALHO DA ESF

SUBCATEGORIA A

SUBCATEGORIA B

ATENÇÃO DOMICILIAR:
São ações realizadas no domicílio do
usuário, podendo acontecer de três formas: a
visita domiciliar, a assistência domiciliar e a
internação
domiciliar
(HENRIQUE;
BORGES, 2006).

VISITA DOMICILIAR:
Deve ser planejada, com objetivos definidos, podendo ser realizada por um ou mais membros da
equipe (HENRIQUE; BORGES, 2006).
ASSISTENCIA DOMICILIAR:
É uma categoria da Atenção Domiciliar destinada a pessoas com perdas funcionais e com alguma
incapacidade de comparecer temporariamente na Unidade de Saúde. (HENRIQUE; BORGES,
2006).
INTERAÇÃO DOMICILIAR:
É o cuidado no domicilio de pacientes, com problemas agudos ou egressos de hospitalização, que
exijam uma atenção mais intensa, mas que possam ser mantidos em casa, É a atividade que
exige maior disponibilidade da equipe (HENRIQUE; BORGES, 2006).

GRUPOS DE APOIO:
Os membros do grupo de apoio se reúnem para partilhar/compartilhar informações, dar/receber orientação e resolver problemas pessoais e da
comunidade. (FREITAS et al in CUTOLO, 2006, p. 107-109).
TERRITORIALIZAÇÃO :
CULTURA:
“Territorialização é um processo utilizado "É um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam,
para demarcação do território área de classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas (BOEHS et al, 2007).
abrangência de uma equipe de saúde da RISCO:
família e a orientação de métodos de ou a vulnerabilidade representam apenas noções que indicam a deterioração ou ameaça de
planejamento local e o exercício da comprometimento dos meios de vida. Podem ser riscos ambientais, ocupacionais, sociais,
vigilância da saúde.” (OLIVEIRA, L., 2006, iatrogênicos e institucionais. etc. (PAIM; TEIXEIRA, 1993).
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SUBCATEGORIA A

SUBCATEGORIA B

p. 72).

ACOLHIMENTO:
É desenvolver ações para o usuário
considerando-o em sua integralidade biopsico-social. Pressupõe que o serviço de
saúde seja organizado de forma usuáriocentrada. É o ato de receber, escutar,
orientar, atender, encaminhar e acompanhar
(BRASIL, 2004b, p. 5).

INFORMAÇÃO:
“A produção de informação em saúde permite
instrumento de controle social do SUS, na
acompanhamento das atividades realizadas pelos
73).
VÍNCULO:
Pressupõe uma forte interação entre os
usuário/família.(BORGES; DOHN, 2006, p. 129).

a avaliação das ações e se constitui em um
medida em que possibilita à população o
serviços de saúde.” (OLIVEIRA, L., 2006, p.
profissionais

de

saúde

da

equipe

e

o

ACESSIBILIDADE:

Entende-se por acesso a distância da unidade de saúde e o local de moradia do indivíduo, tempo e
meios utilizados para o deslocamento, dificuldades a enfrentar para a obtenção do atendimento
(filas, local e tempo de espera), tratamento recebido pelo usuário, priorização de situações de
risco, urgências e emergências, respostas obtidas para demandas individuais e coletivas,
possibilidade de agendamento prévio. (RAMOS; LIMA, 2003).
VIGILÂNCIA DA SAÚDE
CUIDADO
Cuidado permanente, que envolve ações de Ação integral, traduzida em tratamento digno, acolhedor, com qualidade e vínculo. É resposta ao
promoção da saúde, prevenção de doenças e
sofrimento humano fruto de suas fragilidades social, física e psicológica (PINHEIRO; GUIZARD,
ações curativas que devem ser realizadas por
toda equipe, de forma individual e coletiva, 2006).
tanto na unidade de saúde como na
comunidade (OLIVEIRA, L., 2006).
AÇÕES INTEGRADAS:
PROTEÇÃO Conjunto de ações voltadas para o controle de riscos resultando na redução ou na
Intervenções em saúde articulando as ações eliminação dos mesmos. (PAIM, 1999).
de proteção, promoção, recuperação e PROMOÇÃO
EDUCAÇÃO Um instrumento para incrementar a capacidade das pessoas no
reabilitação, baseada numa concepção São as medidas enfrentamento dos problemas de saúde e uma das condições para haver
ampliada do processo saúde-doença.
que se aplicam, promoção da saúde. Pode ser utilizado para capacitação individual e coletiva
para
para promover a saúde. (CZERINA; FREITAS, 2003).
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SUBCATEGORIA A

SUBCATEGORIA B
transformação de
comportamentos,
focando
nos
estilos de vida.
Reforçam
a
capacidade do
indivíduo e da
comunidade
(BUSS, 2003).

EMPODERAMENTO É o processo de capacitação (aquisição de
conhecimentos) e de consciência política, ou seja, os indivíduos e as
comunidades devem ter a oportunidade de conhecer e controlar os fatores
determinantes da sua saúde. (CZERINA; FREITAS, 2003).
PARTICIPAÇÃO A participação popular pode ser entendida como uma forma
de participação social, entendendo-se esta como as múltiplas ações que
diferentes forças sociais desenvolvem para poder influenciar a formulação,
execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas. Implica na ampla
participação da comunidade na definição de questões culturais da vida
coletiva. (CZERINA; FREITAS, 2003).

INTERSETORIALIDADE Um relacionamento reconhecido entre parte ou
partes do setor saúde parte ou partes de outro setor, o que foi formado para
uma ação que objetiva atingir resultados em saúde de forma mais efetiva
(WHO, 1997 apud MOYSÉS, KRIGER; MOYSÉS, 2008, p. 253).
RECUPERAÇÃO Etapa em que os sinais e sintomas da doença permitem o diagnóstico e a
limitação do dano por meio da atividade clínica. (BRASIL, 2004b).
REABILITAÇÃO Quando restam seqüelas de uma doença e são utilizadas ações com vistas a
atingir uma adaptação possível. (BRASIL, 2004b).
CONSELHO LOCAL
O controle social é a forma pela qual a sociedade procura exercer sua dignidade. Indispensável como forma de reivindicação, fiscalização e
proposição de políticas. O conselho local é uma das formas (instrumento) de controle social e foi instituído pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de
1990 como instância colegiada em cada esfera de governo. (JUSTINO; SOARES, 2006, p. 147-151).
TRABALHO EM EQUIPE
É o trabalho realizado por consensos, por um projeto assistencial comum, através da elaboração conjunta de linguagens comuns, objetivos comuns
e propostas comuns. (BORGES; DOHN, 2006, p. 129).
PLANEJAMENTO LOCAL
Consiste no conhecimento do território, com a definição de área de abrangência, a identificação de possíveis áreas de influência, na lógica da
concepção de distrito sanitário e de vigilância em saúde, esse processo norteará as ações que serão desenvolvidas pelos profissionais de saúde,
direcionando o serviço quanto a execução, avaliação e adaptação (OLIVEIRA, L., 2006, p. 66).
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SUBCATEGORIA A

SUBCATEGORIA B

BIOÉTICA
Direito humano que deve permear todas as
ações de saúde nas relações com o usuário,
na equipe multiprofissional e com a
organização do sistema de saúde.
(HENRIQUE; SOARES, 2006).

CONFIDENCIALIDADE “[...] significa resguardo por parte do profissional das informações
dadas em confiança pelo usuário e a proteção dessa informação contra a revelação não
autorizada.” “A confidencialidade regula a comunicação de informações entre indivíduos, como a
manutenção de um segredo.” (HENRIQUE; SOARES, 2006, p. 59).
PRIVACIDADE “[...] se refere a limitação do acesso a informações de determinada pessoa, o qual
as instituições de saúde têm obrigação de resguardar mediante normatizações e regras, bem como
na restrição ao manuseio dos prontuários.” (HENRIQUE; SOARES, 2006, p. 59).
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APÊNDICE I – Avaliação do Desempenho

Na avaliação do desempenho de acordo com Saupe et al (2007), dois processos serão
utilizados:
a) O primeiro processo é a medida das atividades de último nível utilizando o critério
subjetivo, que consiste em estabelecer a correspondência entre os valores de uma escala
ordinal – através da qual foram medidas as variáveis de avaliação no instrumento - e a
escala-padrão de medida do desempenho, apresentada na figura 5. Recomendamos ainda
que a escala ordinal corresponda diretamente à escala-padrão, ou seja, de 1 (um) a 10
(dez) para ambas. Assim, a equação a ser aplicada é a seguinte:

(VEO1x Nr1)+(Ve2xNr2)+.......... Até incluir todas as questões.
Nr1+Nr2+Nr3+........................Até incluir todas as questões.

Legenda:
VEO1 = Valor da escala Likert na questão 1, e assim sucessivamente. Nr1 =
Número de respostas obtidas na questão 1, e assim sucessivamente.
b)

O segundo processo é a medida dos componentes dos demais níveis, que consiste na
aplicação da equação:
D = ∑Da Wa
∑ Wa
Legenda:
D = Desempenho
ΣDa Wa = somatória dos índices resultantes da avaliação das atividades de
último nível e multiplicados pelo seu peso.
ΣWa = somatória dos pesos.
Verifica-se então que, o desempenho de cada componente é igual à somatória dos

índices resultantes da avaliação das atividades de último nível e multiplicados pelo seu peso,
este resultado é dividido pela somatória dos pesos.
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Os valores obtidos em cada variável são convertidos para uma Escala de Medida do
Desempenho (Figura 1). Conforme esta escala, os valores situados entre 1 (um) e 4 (quatro)
correspondem à “região de fracasso”, indicando a extrema fragilidade dos componentes que
ficarem neste patamar; entre 4,1 (quatro e um décimo) e 7 (sete) encontra-se a “região de
indefinição”, que atribui ao componente um desempenho intermediário. O sucesso é
alcançado quando o componente atingir um patamar acima de 7,1 (sete e um décimo),
evidenciando o pleno alcance do objetivo relativo ao mesmo (SAUPE et al, 2007).

I_____Região de_____I______Região de____I_____Região de______I
Fracasso

Indefinição

Sucesso

I_____I______I______I______I______I______I______I______I______I
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 1 – Escala-padrão de medida do desempenho.
Fonte: Spínola e Pereira, 1976 (apud SAUPE et al, 2007).
Os resultados obtidos serão inseridos no Diagrama de Árvore para que possa ser
realizada a avaliação quantitativa do curso, ou seja, cada componente avaliado terá sua
representação, incluindo sua descrição, o peso relativo de seu valor em confronto com os
demais componentes de seu nível de desdobramento, a explicitação sobre se houve ou não
concordância entre os juízes quanto ao valor relativo do componente e uma medida de seu
desempenho, sempre em relação ao conjunto dos aspectos avaliados (SAUPE et al, 2007).
Tabela 5: Médias e Medianas atribuídas pelos juízes
Subcategorias do Processo de Trabalho
do TSB na ESF
Atenção Domiciliar
Internação Domiciliar
Assistência Domiciliar
Visita Domiciliar
Grupo de Apoio
Territorialização
Cultura
Risco
Informação
Acolhimento
Vínculo
Acessibilidade

Média

Mediana

4,15
3,08
3,77
4
3,38
4,23
3,92
4,38
4,23
4,77
4,31
4,62

4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
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Subcategorias do Processo de Trabalho
Média
Mediana
do TSB na ESF
Vigilância da Saúde
4,31
4
Cuidado
3,92
4
Ações Integradas
4,46
5
Proteção
4,46
4
Promoção
4,77
5
Educação
4,85
5
Empoderamento
4,15
4
Participação
4,15
4
Intersetorialidade
4
4
Recuperação
3,85
4
Reabilitação
3,46
3
Conselho Local
3,38
4
Trabalho em Equipe
4,77
5
Planejamento Local
4,69
5
Bioética
4,54
5
Privacidade
4,31
4
Confidencialidade
4,54
5
MÉDIA DAS MÉDIAS
4,19
MEDIANA DAS MEDIANAS
4
Fonte: Instrumento aplicado aos juízes da ETSUS e Equipe de Saúde Bucal da ESF de
Araguaína TO, 2009.
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ANEXOS

ANEXO A - Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008 – DOU de 26/12/2008.
Regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de
Auxiliar em Saúde Bucal - ASB.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o (VETADO)
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde Bucal estão obrigados a se
registrar no Conselho Federal de Odontologia e a se inscrever no Conselho Regional
de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas atividades.
§ 1o

(VETADO)

§2

o

(VETADO)

§3

o

(VETADO)

§ 4o

(VETADO)

§ 5o

Os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regionais pelo Técnico em Saúde
Bucal e pelo Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas correspondentes aos serviços e
atos

indispensáveis

ao

exercício

das

profissões

não

podem

ultrapassar,

respectivamente, 1/4 (um quarto) e 1/10 (um décimo) daqueles cobrados ao
cirurgião-dentista.
Art. 4o

(VETADO)

Parágrafo único. A supervisão direta será obrigatória em todas as atividades clínicas,
podendo as atividades extraclínicas ter supervisão indireta.
Art. 5o Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgiãodentista, as seguintes atividades, além das estabelecidas para os auxiliares em saúde
bucal:
I-

participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes
multiplicadores das ações de promoção à saúde;

137

II -

participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das
doenças bucais;

III -

participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na
categoria de examinador;

IV -

ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio
da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;

V-

fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo
cirurgião-dentista;

VI -

supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde
bucal;

VII -

realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios
ou clínicas odontológicas;

VIII -

inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração
dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo
cirurgião-dentista;

IX -

proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos,
inclusive em ambientes hospitalares;

X-

remover suturas;

XI -

aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos;

XII -

realizar isolamento do campo operatório;

XIII -

exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o
cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares.

§ 1o

Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credenciado a compor a equipe de
saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em pesquisas.

§2

o

(VETADO)

Art. 6o É vedado ao Técnico em Saúde Bucal:
I-

exercer a atividade de forma autônoma;

II -

prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensável supervisão do
cirurgião-dentista;

III -

realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no art. 5o
desta Lei; e

IV -

fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos
especializados da área odontológica.
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Art. 7o (VETADO)
Art. 8o (VETADO)
Parágrafo único. A supervisão direta se dará em todas as atividades clínicas, podendo as
atividades extraclínicas ter supervisão indireta.
Art. 9o Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista
ou do Técnico em Saúde Bucal:
I-

organizar e executar atividades de higiene bucal;

II -

processar filme radiográfico;

III -

preparar o paciente para o atendimento;

IV -

auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em
ambientes hospitalares;

V-

manipular materiais de uso odontológico;

VI -

selecionar moldeiras;

VII -

preparar modelos em gesso;

VIII -

registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal;

IX -

executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho;

X-

realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

XI -

aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e
descarte de produtos e resíduos odontológicos;

XII -

desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e
sanitários;

XIII -

realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e

XIV -

adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.

Art. 10. É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal:
I-

exercer a atividade de forma autônoma;

II -

prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a indispensável
supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;

III -

realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no art. 9o
desta Lei; e
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IV -

fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos
especializados da área odontológica.

Art. 11. O cirurgião-dentista que, tendo Técnico em Saúde Bucal ou Auxiliar em Saúde Bucal
sob sua supervisão e responsabilidade, permitir que esses, sob qualquer forma,
extrapolem suas funções específicas responderá perante os Conselhos Regionais de
Odontologia, conforme a legislação em vigor.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de dezembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos Lupi
José Gomes Temporão
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ANEXO B - Portaria nº 648, de 28 de março de 2006

AS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E
DE SAÚDE BUCAL
As atribuições globais abaixo descritas podem ser complementadas com diretrizes e normas
da gestão local.
1-

SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS:

I-

participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles
relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as
situações a serem acompanhadas no planejamento local;
realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da
unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas,
associações,entre outros), quando necessário;
realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local,
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde;
realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de
outros agravos e situações de importância local;
realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações,
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do
vínculo;
responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado
mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da
utilização dos dados disponíveis;
promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle
social;
identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS;
garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação
na Atenção Básica;
participar das atividades de educação permanente; e
realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades
locais.

II III IV VVI VII VIII IX XXI XII XIII 2-

SÃO ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

Além das atribuições definidas, são atribuições mínimas específicas de cada
categoria profissional, cabendo ao gestor municipal ou do Distrito Federal ampliá-las, de
acordo com as especificidades locais.
Do Cirurgião Dentista:
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I-

realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o
planejamento e a programação em saúde bucal;
II realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo
atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
III - realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção
de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com
planejamento local, com resolubilidade;
IV - encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência,
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do
tratamento;
Vcoordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção
de doenças bucais;
VI - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar.
VII - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF;
VIII - realizar supervisão técnica do THD e ACD; e
IX - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
da USF.
Do Técnico em Higiene Dental (THD):
Irealizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e
reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos
específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e
legais;
II coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos;
III - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar.
IV - apoiar as atividades dos ACD e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde
bucal; e
Vparticipar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
da USF.

