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O Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da Família:  

percepção dos acadêmicos de Odontologia 

 

CAROLINA DE OLIVEIRA AZIM 

 

RESUMO 

 

O SUS é responsável pela ordenação da formação profissional em saúde com a 

proposta de desenvolver ações que atendam às suas necessidades, que resultem 

na mudança do modelo de atenção. Para tanto, é necessário uma inversão na lógica 

atual da formação do profissional da saúde, ou seja, formar profissionais 

capacitados para atuar na atenção básica. Neste cenário, este estudo objetivou 

compreender a percepção dos acadêmicos formandos de Odontologia de uma 

instituição de ensino, na Região Sul do País, sobre o Processo de Trabalho na ESF.  

Foi desenvolvida uma pesquisa exploratória de análise qualitativa, os dados foram 

coletados por meio de uma entrevista semiestruturada a partir de pré-categorias do 

Processo de Trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF). A análise levada a 

efeito se baseia na técnica de Análise Temática ou Categorial. Os resultados 

apontaram que as etapas do Processo de Trabalho da ESF, citadas pelos 

acadêmicos, foram: territorialização, atenção domiciliar, acolhimento, ações 

integradas, trabalho em equipe e grupo de apoio. Ainda existe pouca diversidade de 

cenários de aprendizagem extramuros e dificuldade de visualização da integralidade, 

com uma formação voltada para a saúde bucal. Neste sentido, é importante rever 

estratégias para direcionar ações que favoreçam experiências envolvendo a saúde 

geral dos indivíduos/famílias/comunidade com foco nos determinantes sociais em 

saúde, a fim de adequar a formação do cirurgião dentista às reais necessidades da 

formação do profissional de acordo com o ideário do SUS. 

 

 

Palavras-chaves: Processo de Trabalho; Estratégia Saúde da Família; Odontologia. 

 

 

 



 
 

 

The Working Process in the Family Health Strategy: 

perceptions of Dentistry Students 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian Unified Health System (SUS) is responsible for organizing professional 

education in health, seeking to develop actions that meet their needs of these 

professionals and bring changes in the healthcare model. Thus, it is necessary to 

reverse the logic of the professional education in health, i.e., training professionals 

qualified to work in primary healthcare. Within this scenario, this study aims to 

discover the perceptions of Dentistry students of a teaching institution in the South 

region of Brazil, concerning the Work Process in the Family Health Strategy (FHS). 

An exploratory survey was carried out, with qualitative analysis. Data were collected 

by means of a semi-structured interview, based on the pre-categories of the working 

process in the ESF. The analysis was based on the technique of Thematic or 

Category Analysis. The stages of the Working Process in the FHS cited by the 

students were: territorialization, home care, welcoming, integral actions, team work 

and support group. There is still a lack of diversity of learning scenarios in real-life 

situations, and difficulty in visualizing the whole, with an education that is geared 

towards oral health. Thus, it is important to review strategies for addressing actions 

that will promote experiences involving the general health of subjects/families/the 

community, focusing on social determinants of health, in order to adapt the dentists‘ 

training to the real training needs of the professional, in accordance with the ideals of 

the SUS. 

 

 

Keywords: Working Process; Family Health Strategy; Dentistry. 

 

 



 
 

 

 

 

El Proceso de Trabajo en la Estrategia de Salud de la Familia: 

percepción de los académicos de Odontología 

 

 

RESUMEN 

 

 

El Sistema Único de Salud de Brasil – SUS - es responsable por la ordenación de la 

formación profesional en salud con la propuesta de desarrollar acciones que 

satisfagan sus necesidades, que resulten en un cambio en el modelo de atención. 

Para ello, es necesaria una inversión en la lógica actual en la formación del 

profesional de salud, es decir, formar profesionales capacitados para actuar en la 

atención primaria. En tal escenario, este estudio tuvo el objetivo de verificar la 

percepción de los estudiantes de Odontología próximos a recibirse en una institución 

de enseñanza, en la Región Sur del país, acerca del Proceso de Trabajo en la ESF.  

Se desarrolló una investigación exploratoria, de análisis cualitativo. Los datos fueron 

recolectados por medio de una entrevista semiestructurada a partir de precategorías 

del Proceso de Trabajo en la ESF. El análisis llevado a cabo está basado en la 

técnica de Análisis Temático o Categorial. Los resultados apuntaron que las etapas 

del Proceso de Trabajo en la ESF, citadas por los estudiantes, fueron: 

territorialización, cuidado domiciliario, acogida, acciones integradas, trabajo en 

equipo y grupo de apoyo. Existe todavía poca diversidad de escenarios de 

aprendizaje extramuros y dificultad de visualización de la integralidad, con una 

formación dirigida a la salud bucal. En este sentido, es importante volver a ver 

estrategias a fin de direccionar acciones que favorezcan experiencias involucrando 

la salud general de los individuos/familias/comunidad con foco en los determinantes 

sociales en salud, a fin de adecuar la formación de los odontólogos. 

 

 

Palabras clave: Proceso de Trabajo; Estrategia Salud de la Familia; Odontología. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Minha trajetória como odontóloga iniciou em 2000. Após atuar no setor 

privado por aproximadamente oito anos, surgiu a oportunidade de trabalhar como 

coordenadora de saúde bucal, durante dois anos, em um  município de pequeno 

porte localizado na Região Sul do país, onde havia a Estratégia Saúde da Família. 

Foi um desafio, pois, tendo formação mais técnica e com ênfase para a clínica, senti 

a necessidade de aprofundar conhecimentos sobre saúde coletiva/saúde pública. 

Assim surgiu o interesse em cursar um mestrado que tivesse esse enfoque.   

      Atualmente trabalho no Departamento de Atenção ao Risco (DEAR), na 

Superintendência de Políticas Públicas (SPP) de Atenção Primária em Saúde (APS) 

da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA). Atuo na Divisão de Saúde 

Bucal (DVSAB) e realizo um trabalho conjunto com a Divisão de Saúde da Família 

do Departamento da Atenção Básica (DEAB). 

      Com essa vivência em saúde pública pude observar o despreparo dos 

odontólogos que atuam na Estratégia Saúde da Família, causado provavelmente 

pela deficiência da formação do ensino superior e também pela negligência do 

próprio serviço na orientação desses profissionais, que deveriam realizar cursos de 

educação permanente. A partir dessa constatação, propus-me a estudar a formação 

do odontólogo para a atuação na Estratégia Saúde da Família. 

Historicamente, a graduação na área da saúde tem privilegiado o modelo 

flexneriano, cujas características são o biologicismo, o mecanicismo, a 

fragmentação, a superespecialização e a prática hospitalocêntrica. Esse modelo é 

fruto da exigência de um currículo mínimo definido em 1968 por lei federal e que não 

condiz com as diretrizes voltadas para a atenção básica pretendida. 

         Movimentos de contra-hegemonia para essa formação começaram a surgir na 

década de 1970, tendo como marco importante a promulgação da Constituição de 

1988, que atribui ao Sistema Único de Saúde (SUS) a competência de ordenar a 

formação de recursos humanos na área da saúde (BRASIL, 1988) — papel 

reafirmado pela Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990a). 
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A Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), publicada pelo Ministério da 

Educação em 1996, permite a flexibilização curricular e acaba com a exigência do 

currículo mínimo (BRASIL, 1996). 

Em 2002 foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para 

o curso de Odontologia, a fim de reorientar a formação nessa área, tendo como eixo 

a integralidade e a inversão da lógica na atenção à saúde. Nesse aspecto, 

legalmente há coerência entre os Ministérios da Educação e da Saúde que, em 

2005, implantaram o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (Pró-Saúde), como uma forma de operacionalização das DCN, numa 

tentativa de aproximar a formação da graduação com a atenção básica, com o 

intuito de adequar o perfil do profissional de saúde às necessidades do SUS. 

Com a criação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) pela Portaria 

648/2006, ficou estabelecido que o SUS deverá contemplar uma política de 

reorganização do sistema de saúde a partir da atenção básica e que ela será 

efetivada preferencialmente  através da Estratégia Saúde da Família (ESF). A 

atenção básica se refere a uma atenção primária ampliada em saúde, ou orientada 

para a comunidade (STARFIELD, 2002), que tem como pressuposto uma concepção 

de saúde ampliada. 

 Em 2008 foi criado Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde) — uma forma de efetivar o Pró-Saúde, dando incentivos financeiros aos 

tutores, alunos e preceptores e facilitando a integração ensino-serviço, sendo a mais 

recente iniciativa na tentativa de qualificar a formação para atenção básica. 

Além de tomar como referência a Política Nacional da Atenção Básica, este 

trabalho se baseia em estudo realizado por Freitas (2009), que desenvolveu uma 

tecnologia avaliativa da especialização em saúde da família, definindo três eixos 

estruturantes para atuação na ESF: o sistema conceitual, os atributos e o Processo 

de Trabalho da equipe saúde da família.  

    Freitas (2009) define sistema conceitual como um conjunto de saberes sobre 

princípios, normas e histórico necessários ao odontólogo que atua na Estratégia 

Saúde da Família. Os atributos são os princípios norteadores ou eixos estruturantes 

da APS/ESF associados à qualidade dos serviços e o Processo de Trabalho é a 

prática propriamente dita, que requer alguns conhecimentos específicos para que 
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possa oferecer uma atenção integral à população. Neste estudo fica definido que o 

Processo de Trabalho é o eixo de maior relevância, justificando o recorte da 

pesquisa que nos propomos a realizar.  O Processo de Trabalho da Estratégia 

Saúde da Família é o foco desta pesquisa; entretanto, consideramos a importância 

dos outros dois eixos estruturantes para que este seja efetivado. 

       Entendemos que o desempenho de toda ação em saúde está condicionado à 

formação do profissional. Portanto, fica evidente que os cursos de graduação nessa 

área têm a responsabilidade de formar o profissional com um conceito ampliado de 

saúde, com vistas à integralidade, e preparado para desenvolver um Processo de 

Trabalho de acordo com os princípios da atenção básica/Estratégia Saúde da 

Família e do ideário do Sistema Único de Saúde. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

         

Compreender a percepção dos acadêmicos formandos de Odontologia de 

uma instituição de ensino, na Região Sul do Brasil, sobre o Processo de Trabalho na 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

– Identificar as etapas do Processo de Trabalho da Estratégia Saúde da Família 

desenvolvidas durante o curso nos estágios supervisionados extramuros. 

 

– Verificar os cenários de aprendizagem nos estágios extramuros dos acadêmicos 

de Odontologia que envolvem o Processo de Trabalho do odontólogo na Estratégia 

Saúde da Família.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 

Este capítulo reúne contribuições teóricas de diversos autores que abordam o 

tema em estudo. Foi produzido a partir de pesquisa bibliográfica que consistiu no 

exame de relatórios de pesquisas, livros, artigos científicos, revistas e outras 

publicações disponíveis, inclusive na internet.  

São explorados aspectos relativos aos sistemas de atenção à saúde e à 

atenção primária em saúde (APS) e seus atributos, à APS no Brasil, com ênfase na 

Estratégia Saúde da Família e na Política Nacional de Atenção Básica, às 

atribuições do cirurgião-dentista e à formação do odontólogo.  

  

 

3.1 Sistemas de atenção à saúde 

 
 

Os sistemas de atenção à saúde são definidos pela Organização Mundial da 

Saúde — World Health Organization (WHO, 2000) — como o conjunto de atividades 

cujo propósito primário é promover, restaurar e manter a saúde de uma população 

São iniciativas governamentais organizadas deliberadamente para responder às 

necessidades, demandas e representações das populações em determinada 

sociedade e em certo tempo. 

      Esses sistemas têm como premissas: o alcance de um nível ótimo de saúde, 

distribuído de forma equitativa; a garantia de uma proteção adequada dos riscos 

para todos os cidadãos; o acolhimento humanizado de todos os cidadãos; a garantia 

da prestação de serviços efetivos e de qualidade; a garantia da prestação de 

serviços com eficiência (MENDES, 2002).   

     Segundo Mendes (2002), existem diversas formas de organização dos 

sistemas de serviços de saúde, mas destacam-se duas principais: os sistemas 

fragmentados e os sistemas integrados. 

       Os sistemas fragmentados, ainda hegemônicos, são aqueles onde a atenção 

à saúde se organiza através de um conjunto de pontos isolados e incomunicáveis. 
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Sendo assim, há uma deficiente atenção primária à saúde, incapaz de prestar uma 

atenção contínua às pessoas e de se responsabilizar por uma população 

determinada (MENDES, 2002).  

Esses sistemas são representados por uma estrutura piramidal, organizados 

por níveis hierárquicos de complexidade crescente, de um nível de baixa 

complexidade, o primário, até um nível de maior complexidade, o hospitalar. Tal 

modelo de atenção ―em pirâmide‖ se fundamenta num conceito de complexidade 

equivocado, pois parte do pressuposto que a atenção primária à saúde é menos 

complexa do que os níveis secundário e terciário. A atenção primária requer 

conhecimentos, habilidades e atitudes especializadas e essa visão distorcida acaba 

desvalorizando-a (MENDES, 2002). 

      Os sistemas integrados são aqueles onde a atenção se organiza através de 

uma rede integrada de pontos de atenção à saúde, a partir da atenção primária, na 

qual se presta uma atenção contínua a uma população definida e se responsabiliza 

por ela. Nos sistemas integrados de saúde, o sistema piramidal hierárquico é 

substituído por uma rede horizontal integrada, não havendo uma hierarquia entre os 

diferentes pontos de atenção à saúde. Há conformação de uma rede horizontal de 

pontos de atenção à saúde de distintas densidades tecnológicas. A atenção primária 

encontra-se no centro de comunicação da rede e deve cumprir seu papel resolutivo, 

organizador e de responsabilização pela atenção à saúde (MENDES, 2002). 

   A Figura 1 ilustra a mudança de um sistema hierárquico, nos níveis de 

atenção básica/primária, de média e de alta complexidade, para uma rede horizontal 

integrada, organizada a partir de um centro de comunicação, o ponto da atenção 

primária à saúde, representado pelo círculo central.  

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
AC = alta complexidade, MC = média complexidade, AP = atenção primária 
 

Figura 1 - Mudança de um sistema hierárquico para uma rede horizontal integrada 
Fonte: Mendes (2002) 

 

Para Cecílio (1997), o sistema de saúde seria mais adequado se pensado 

como um círculo, com várias portas de entrada. ―Repensar o sistema de saúde como 

círculo pode ser uma ótima estratégia [...] para se quebrar a dura hegemonia do 

hospital e recolocar a rede ambulatorial de serviços em outro patamar de 

reconhecimento pelos usuários‖ (CECÍLIO, 1997, p. 478). O autor questiona a ideia 

de hierarquia tecnológica e sugere que o sistema seja organizado a partir da lógica 

do que seria mais importante para cada usuário.  

     Segundo Contandriopoulos e Hartz (2004, p. 331), a integração dos serviços 

de saúde é ―um atributo inerente às reformas das políticas públicas fundamentadas 

na Atenção Primária da Saúde‖. Os autores afirmam que, para que ocorra a 

integralidade, deve haver obrigatoriamente a integração dos serviços por meio de 

redes assistenciais, pois partem do pressuposto que nenhum serviço dispõe da 

totalidade dos recursos e competências necessárias para a resolução dos 

problemas de saúde da população. Assim, surge a necessidade de desenvolver 

mecanismos de cooperação e coordenação próprios de uma gestão eficiente.  
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3.2 Atenção primária 

 

Em 1920 foi divulgado um texto oficial de Lord Dawson of Penn, tratando da 

organização do sistema de serviços de saúde, que serviu como base para a sua 

reorganização em vários países do mundo. Ele distinguia três níveis principais de 

serviços de saúde — centros de saúde primários, centros de saúde secundários e 

hospitais-escola — e continha as funções de cada nível de atenção e as relações 

que deveriam existir entre eles, além do conceito de regionalização: o sistema de 

saúde deveria ser organizado para ofertar os diversos níveis de serviços médicos à 

população (STARFIELD, 2002).  

Interessante observar que, nessa época, Dawson já tinha uma visão de 

atenção primária delimitada por distrito, baseada em necessidades da comunidade, 

desenvolvida por médico generalista com uma concepção preventivista e curativista 

e incluía o atendimento domiciliar (CUTOLO, 2009). Conceitos como porta de 

entrada, regiões e níveis de complexidade já estavam delimitados e claramente 

definidos no relatório de 1920. 

     Em 1977, a Assembleia Mundial de Saúde definiu como meta ―saúde para 

todos no ano 2000‖, dando início a uma série de discussões e atividades que 

culminou com a definição de diretrizes da atenção primária na Conferência 

Internacional de Cuidados Primários de Saúde de Alma-Ata, realizada no 

Cazaquistão (URSS) em 1978. Essa conferência foi organizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

e realizada por 134 países e 67 organismos internacionais, sendo um marco da 

reação à necessidade de ação urgente e eficaz de todos os governos, de todos os 

que trabalham nos campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade 

mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo (OMS, 1978).   

O relatório final dessa conferência, nominado Declaração de Alma-Ata, 

enfatiza que a saúde — estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

simplesmente a ausência de doença ou enfermidade — é um direito humano 

fundamental e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais 
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importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros 

setores sociais e econômicos, além do setor saúde (OMS, 1978). 

        O documento destaca ainda que a chocante desigualdade existente no estado 

de saúde dos povos, particularmente entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, é política, social e economicamente inaceitável e constitui, por 

isso, objeto da preocupação comum de todos os países. Acentua que o 

desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica internacional 

é de importância fundamental para a mais plena realização da meta de ―saúde para 

todos no ano 2000‖, sendo que a promoção e a proteção da saúde dos povos são 

essenciais para o contínuo desenvolvimento econômico e social e contribuem para a 

melhor qualidade de vida e para a paz mundial (OMS, 1978). 

         Os cuidados primários de saúde constituem a chave para que essa meta seja 

atingida, como parte do desenvolvimento, no espírito da justiça social, e são 

definidos como 

cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias 
práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 
aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias 
da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 
comunidade e o país possam manter em cada fase de seu 
desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. 
Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 
constituem a função central e o foco principal, quanto do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e 
da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os 
cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos 
lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro 
elemento de um continuado processo de assistência à saúde (OMS, 
1978, p. 4). 

 

       Os cuidados primários de saúde têm em vista os principais problemas de 

saúde da comunidade, proporcionando serviços de proteção, cura e reabilitação, 

conforme as necessidades. Incluem educação, métodos para prevenção e controle 

de doenças, promoção da distribuição de alimentos e da nutrição apropriada, 

previsão adequada de água de boa qualidade e saneamento básico, cuidados de 

saúde materno-infantil, inclusive planejamento familiar, imunização contra as 

principais doenças infecciosas, prevenção e controle de doenças localmente 
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endêmicas, tratamento apropriado de doenças e lesões comuns e fornecimento de 

medicamentos essenciais (OMS, 1978). 

      Os cuidados primários em saúde requerem autoconfiança e participação 

comunitária e individual no planejamento, organização, operação e controle dos 

cuidados primários de saúde e para esse fim desenvolvem, através da educação 

apropriada, a capacidade de participação das comunidades (OMS, 1978). 

      Devem ser apoiados por sistemas de referência integrados e funcionais e 

baseiam-se nos níveis locais onde atuam profissionais treinados para trabalhar, 

social e tecnicamente, e responder às necessidades expressas de saúde da 

comunidade (OMS, 1978). 

        Todos os governos devem formular políticas, estratégias e planos nacionais 

de ação para lançar/sustentar os cuidados primários de saúde em coordenação com 

outros setores. Para esse fim será necessário agir com vontade política, mobilizar os 

recursos do país e utilizar racionalmente os recursos externos disponíveis 

(OMS,1978). 

          A Conferência concita todos a colaborar para que os cuidados primários de 

saúde sejam introduzidos, desenvolvidos e mantidos, de acordo com a letra e o 

espírito dessa Declaração (OMS, 1978). 

Existem diferentes interpretações da atenção primária em saúde, sendo 

fundamental a definição de seu papel e a forma de organização dentro dos sistemas 

de saúde. Mendes (2002) descreve a existência de três versões encontradas em 

vários países e que em muitos casos convivem dentro de um mesmo país:  

– Como atenção primária seletiva, está caracterizada pela presença de um 

programa destinado a comunidades específicas, para regiões pobres onde 

geralmente se oferece um conjunto de tecnologias simples e de baixo custo.  

– Como nível primário do sistema de serviços de saúde, entende-se como sendo a 

porta de entrada do sistema, tendo, além de sua função resolutiva sobre os 

problemas mais comuns de saúde, a de minimizar os custos econômicos e satisfazer 

as demandas da população. 

– Como estratégia de organização do sistema de serviços de saúde, entende-se 

como uma forma de reorganizar e reordenar todos os recursos do sistema, 
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satisfazendo às necessidades e demandas da população, o que implica a 

articulação da atenção básica à saúde dentro de um sistema integrado de serviços 

de saúde.   

         Vuori (1985 apud STARFIELD, 2002) acrescenta uma quarta forma de 

visualizar a atenção primária, que seria como uma filosofia que permeia a atenção à 

saúde — concepção incorporada ao texto de publicações do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass):  

 
A APS é também uma concepção de sistema de saúde, uma 
―filosofia‖ que permeia todo o sistema de saúde. Um país só pode 
afirmar que tem um sistema de saúde baseado na APS, no sentido 
mais profundo da expressão, quando seu sistema de saúde se 
caracteriza por: justiça social e eqüidade; auto-responsabilidade; 
solidariedade internacional e aceitação de um conceito amplo de 
saúde. Enfatiza a compreensão da saúde como um direito humano e 
a necessidade de abordar os determinantes sociais e políticos mais 
amplos da saúde (BRASIL, 2011, p. 19). 

 

      A APS pode ser denominada APS clássica quando está focada em apenas 

um nível de atenção, centrado na doença, no indivíduo e na figura do médico 

(CUTOLO, 2009). Já a APS orientada para a comunidade, compreendida como uma 

APS ampliada, segundo Starfield (2002), tem como premissa a concepção saúde-

doença com vistas à integralidade.  

      Sendo assim, é pretendida uma atenção primária que atua como porta de 

entrada do sistema, com resolubilidade sobre os problemas mais comuns de saúde, 

e organizadora e ordenadora do sistema de serviços de saúde integrados. 

 

3.3 Atributos da APS 

 

     Após a publicação da Declaração de Alma-Ata e de algumas experiências 

internacionais, iniciou-se um processo de discussão sobre os atributos da APS, que 

foram sistematizados por Starfield (2002): orientação para a comunidade, primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. 
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3.3.1 Orientação para a comunidade 

       

Significa orientar a atenção primária a partir da comunidade, sendo esta seu 

eixo estruturante, e, através de uma concepção ampliada, considerar diversos 

aspectos como cultura, relações de trabalho, formas de organização, distribuição de 

renda, características ambientais, comportamentais, dinâmicas e relações na 

comunidade e nas famílias e a influência desses determinantes sociais sobre a 

saúde dos indivíduos. A orientação para a comunidade implica a compreensão da 

realidade local para avaliação das necessidades de ações intersetoriais que tragam 

benefícios à saúde (CUTOLO, 2009).     

     Trata-se de uma abordagem da atenção primária que utiliza habilidades 

epidemiológicas e clínicas de forma complementar para ajustar os programas em 

saúde, para que atendam às necessidades específicas de saúde de uma população 

definida, reconhecendo o impacto dos fatores determinantes sociais em saúde 

(STARFIELD, 2002). 

      A atenção primária orientada para a comunidade pressupõe a participação 

desta nos processos decisórios do sistema de saúde, pois ninguém melhor do que 

ela para saber sobre suas prioridades. Essa participação social pode ser através de 

Conselhos Locais de Saúde empoderados, podendo servir como instrumento de 

ouvidoria, planejamento, corresponsabilização e de uma democracia participativa 

(CUTOLO, 2009). 

    Segundo Starfield (2002), uma abordagem orientada para a comunidade 

implica a realização das seguintes tarefas: definir e caracterizar a comunidade; 

identificar os problemas de saúde da comunidade; modificar programas para abordar 

esses problemas e monitorar a efetividade das modificações no programa.  

  

3.3.2 Primeiro contato  
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     Espera-se que a APS seja a porta de entrada do sistema, sendo dessa forma 

uma referência de atenção para o usuário. O primeiro contato está vinculado a 

outros conceitos como universalidade, acessibilidade e acolhimento (CUTOLO, 

2009), sendo a universalidade a garantia legal de atenção à saúde por parte do 

sistema a todos os indivíduos.  

A atenção ao primeiro contato implica acessibilidade e uso do serviço a cada 

novo problema ou reincidente, em razão do qual as pessoas buscam atenção à 

saúde. ―A acessibilidade possibilita que as pessoas cheguem aos serviços [...] este é 

um aspecto da estrutura de um sistema ou unidade de saúde [...] necessário para se 

atingir a atenção ao primeiro contato‖ (STARFIELD, 2002, p. 225).  

A acessibilidade é a facilitação dos fluxos dentro do sistema e, se eficiente, 

permite a universalidade, ou seja, a garantia de atenção à saúde. Pressupõe a 

existência do acolhimento (CUTOLO, 2009) e está relacionada a questões como 

horários de funcionamento e localização geográfica, devendo ser o mais 

conveniente possível, de modo que facilite o acesso. 

      Acolhimento significa a humanização do atendimento, o que pressupõe a 

garantia de acesso a todas as pessoas. Deve garantir a resolubilidade que é o 

objetivo final do trabalho em saúde, isto é, resolver efetivamente o problema do 

usuário (MERHY, 1997). Em síntese, o acolhimento implica a existência de uma 

porta de entrada resolutiva. 

 

3.3.3 Longitudinalidade  

 

      A longitudinalidade pressupõe a existência de uma fonte regular de atenção 

orientada para a pessoa e seu uso ao longo do tempo, independentemente da 

presença ou não de um problema de saúde. É uma relação de corresponsabilização 

dos cuidados, num ambiente de relação mútua e humanizada entre equipe de 

saúde, indivíduos e famílias.  

Por intermédio dessa relação, com o passar do tempo os profissionais e 

pacientes passam a se conhecer, gerando uma parceria sustentada, na qual os 
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valores e preferências do paciente são levados em consideração (STARFIELD, 

2002). Essa relação deve gerar vínculo, confiança e otimização da resolutibilidade 

(CUTOLO, 2009).   

 

3.3.4 Integralidade 

 

     Trabalhar na perspectiva da integralidade significa reconhecer as  

necessidades dos indivíduos. Para isso, o profissional da área da saúde deve ter 

uma concepção de saúde-doença ampliada, voltada para a integralidade, ou seja, 

considerar os determinantes sociais em saúde (renda, trabalho, educação, moradia, 

costumes), os condicionantes ambientais e os desencadeadores biológicos. 

    Pode-se atingir a integralidade realizando ações de promoção e proteção da 

saúde, na prevenção de doenças, na recuperação e reabilitação (ações integradas 

em saúde), isto é, ofertando todos os serviços de forma integrada. Segundo Starfield 

(2002), a integralidade envolve o recebimento de todos os tipos de serviços de 

atenção à saúde, o que inclui o encaminhamento para outros serviços para manejo 

definitivo de problemas de saúde.  

     Para que haja a integralidade, o trabalho em equipe é primordial, assim como 

a criação de vínculo da comunidade com os profissionais e a responsabilização 

sobre seu estado de saúde. O trabalho em equipe significa o reconhecimento da 

necessidade de vários profissionais para resolução dos problemas de saúde, devido 

à sua complexidade, inclusive com necessidade de cooperação e a atuação de 

outros setores (intersetorialidade).  

    Cutolo (2009) acentua que a integralidade não pode ser confundida com 

totalidade, pois a integralidade é um processo e não um produto. Não se espera que 

todas as necessidades dos usuários possam ser satisfeitas em sua totalidade. 

 

3.3.5 Coordenação do cuidado 
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    É a gestão do Processo de Trabalho da equipe a fim de aperfeiçoar os 

atributos e dinamizar fluxos da APS. A coordenação da atenção garante alguma 

forma de continuidade, seja por parte dos profissionais, seja por meio de prontuários 

médicos, ou ambos, além do reconhecimento de problemas abordados em outros 

serviços e, assim, a integração do cuidado. O profissional da APS deve ser capaz de 

integrar o cuidado através da coordenação e ainda planejar, monitorar, avaliar e 

desenvolver o cuidado para poder alcançar as diversas dimensões do processo 

saúde-doença (CUTOLO, 2009).  

      Para Starfield (2002, p. 409), alcançar a coordenação ―é um desafio para 

profissionais de atenção primária devido à multiplicidade de tipos de motivos para 

encaminhamento e das dificuldades técnicas na transferência e reconhecimento de 

informações geradas em diferentes lugares‖. 

 

3.4 Algumas considerações sobre a APS 

 

       Atualmente se observa, em quase todos os países, as profissões da área de 

saúde ficarem mais fragmentadas, com um enfoque sobre enfermidades ou tipos de 

enfermidades específicas, em vez de sobre a saúde geral das pessoas e 

comunidades. A atenção especializada exige mais recursos do que a atenção 

primária porque é feito uso de tecnologia de custo elevado. Deveria então ser dada 

ênfase aos programas de prevenção de enfermidades ou redução de danos. 

―Embora seja possível que a tendência à especialização baseada no conhecimento 

mais atual ofereça uma atenção eficaz a doenças individuais, é improvável que 

produza uma atenção primária altamente efetiva‖ (STARFIELD, 2002, p. 20). 

      Em um trabalho de comparação internacional entre sistemas de serviços de 

saúde, realizado por Starfield (1994), demonstrou-se que os sistemas orientados 

pela atenção primária à saúde estão associados com menores custos, maior 

satisfação da população, melhores níveis de saúde e menor uso de medicamentos. 

O estudo revelou que os sistemas de serviços de saúde organizados pela atenção 

primária à saúde são superiores àqueles que não trabalham com a atenção primária 

e ainda que os modelos de saúde da família são superiores aos modelos do tipo 

convencional (STARFIELD, 2002). 
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     Starfield (2002), estudando o sistema de serviços de saúde dos Estados 

Unidos, onde não predomina a organização pela atenção primária à saúde, mostrou 

que, apesar de ser o país que mais gasta recursos no setor, seus resultados 

sanitários são inferiores em relação a outros doze países ricos. 

      Shi (1994 apud STARFIELD, 2002) examinou o efeito dos médicos de 

atenção primária por coeficiente da população sobre as chances de vida e constatou 

que, quanto mais médicos de atenção primária por população e quanto menor o 

número de outros especialistas por população, melhores as chances de vida, 

independente do efeito de outros fatores de influência, como a renda per capita. 

      Welch e colaboradores (1993 apud STARFIELD, 2002) demonstraram que 

uma oferta maior de médicos de família e internistas generalistas estava 

significativamente associada a custos mais baixos para os serviços médicos. 

       Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a APS, como 

base dos sistemas nacionais de saúde, é a melhor estratégia para produzir 

melhorias sustentáveis e maior equidade no estado de saúde da população. Além da 

melhoria dos indicadores de saúde da população, há ainda maior satisfação dos 

usuários e menores custos para o sistema de saúde (OPAS, 2005).  

       Com base nessas informações, pode-se dizer que, para a obtenção de 

efetividade, equidade e redução de custos na atenção à saúde, é necessário que os 

sistemas de saúde tenham uma forte orientação da atenção primária.  

 

3.5 APS no Brasil 

 

      As interpretações da abrangência da atenção primária nos diversos países e 

continentes, sua complexidade conceitual e a evolução de sua implementação 

levaram à utilização de diferentes nomenclaturas dessa forma de organização dos 

sistemas de serviços de saúde. 

    No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) adotou o termo ―atenção básica‖ para 

se referenciar à atenção primária em saúde ampliada e tem gerado muita polêmica, 

já que o mau uso das palavras pode levar a uma interpretação equivocada, 

comprometendo sua aplicação.   
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   Para uma melhor compreensão sobre essa discussão, vamos ver qual o 

significado das palavras inglesas primary care, quando trazidas para a língua 

portuguesa. O termo primary é traduzido como primário e significa elementar, 

rudimentar, limitado, medíocre, não correspondendo ao sentido da palavra na língua 

inglesa. Care é traduzido como cuidado, atenção, mantendo o mesmo sentido da 

língua original, sendo assim, um termo bem aceito. Para a não utilização do termo 

―primário‖, este foi substituído por ―básico‖, que significa fundamental, principal e 

essencial, e que representa o seu significado original. Entretanto, não existe um 

consenso em relação ao uso dessa nomenclatura (CUTOLO, 2009).    

        Além da variação da terminologia empregada, há diferentes concepções e 

práticas de APS, que vão desde ―assistência pobre para pobres‖, ―base para 

qualquer reforma de um sistema de saúde‖ ou ―a chave para alcançar a saúde para 

todos‖.  

     O que se observa é uma enorme diferença de práticas na atenção básica 

voltadas aos mais de cinco mil municípios brasileiros.  Mesmo considerando uma 

atenção básica ampliada, abrangente e inclusiva, pode-se ver também a APS 

focalizada ou excludente acontecendo. 

 

3.5.1 Estratégia Saúde da Família  

   

Em 1994 foi implantado o Programa Saúde da Família (PSF), tendo como 

precursor o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) iniciado em 1991. 

O primeiro documento que traça suas diretrizes o coloca como instrumento de 

reorganização da atenção à saúde; entretanto, ele objetivou inicialmente atender os 

32 milhões de cidadãos excluídos, identificados no mapa da fome do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), sendo, portanto, uma atenção primária seletiva 

(CUTOLO, 2009). 

     Esse programa preconizava, num primeiro momento, a existência de uma 

equipe de saúde da família composta por médico generalista, enfermeira, técnico ou 

auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Cada equipe se 

responsabilizava pelo acompanhamento de no máximo quatro mil pessoas de 
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determinada área. A atuação das equipes ocorre em território delimitado, 

principalmente nas unidades básicas de saúde da família, nas residências e nos 

espaços comunitários.  

      Em 1997 o Ministério da Saúde propôs uma nova interpretação para a saúde 

da família, sendo compreendida como uma estratégia de atenção capaz de modificar 

o modelo assistencial, configurando-se como a porta de entrada do sistema 

(HENRIQUE, 2006). 

     Em 2000, com a publicação da Portaria GM/MS nº 1.444, de 28 de dezembro, 

ficou estabelecido incentivo financeiro para a reorganização da atenção à saúde 

bucal prestada nos municípios por meio do Programa Saúde da Família e as ações 

de saúde bucal foram definitivamente incluídas na estratégia do PSF (BRASIL, 

2000). Tal instrumento foi regulamentado pela Portaria GM/MS nº 267, de 6 de 

março de 2001, que aprovou as normas e diretrizes de inclusão da saúde bucal na 

estratégia do PSF, por meio do Plano de Reorganização das Ações de Saúde Bucal 

na Atenção Básica (BRASIL, 2001a). 

      A inclusão das ações de saúde bucal na estratégia do PSF tem como 

principais objetivos: melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira; 

orientar as práticas de atenção à saúde bucal por meio da estratégia de organização 

da atenção básica preconizada pelo Programa Saúde da Família; assegurar o 

acesso progressivo de todas as famílias residentes nas áreas cobertas pelas 

equipes de saúde da família às ações de promoção, de prevenção e de assistência 

em saúde bucal; capacitar, formar e educar permanentemente os profissionais de 

saúde bucal para o PSF, por intermédio da articulação entre as instituições de 

ensino superior e as de serviço do Sistema Único de Saúde (SUS); e avaliar os 

padrões de qualidade e o impacto das ações de saúde bucal desenvolvidas, de 

acordo com os princípios do PSF (BRASIL, 2001a). 

      Em 2006 o Programa Saúde da Família passou a ser chamado de Estratégia 

Saúde da Família (ESF). E através da Portaria nº 648/GM/2006, o governo federal 

aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da atenção básica para a Estratégia Saúde 

da Família e a Equipe de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) (BRASIL, 2006a). 
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     A ESF passou a ser considerada uma estratégia que prioriza as ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do recém- 

nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua (BRASIL, 2006a). 

É a porta de entrada do SUS e o eixo central da organização desse sistema, 

englobando um conjunto de ações de caráter individual e coletivo a cargo das 

equipes de saúde da família e de saúde bucal, bem como das equipes de agentes 

comunitários de saúde.  

     O propósito da Estratégia Saúde da Família é reorganizar a prática da 

atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde 

para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida da 

população, em busca da integralidade, universalidade e participação social (BRASIL, 

2006a). 

 

3.5.2 Política Nacional de Atenção Básica  

 

      Com a aprovação da Portaria 648, de 28 de março de 2006, entrou em vigor a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que reforça o conceito da atenção 

básica da saúde. Essa política aponta para a redefinição dos princípios gerais, 

responsabilidades de cada esfera de governo, infraestrutura e recursos necessários, 

características do Processo de Trabalho, atribuições dos profissionais e as regras de 

financiamento, incluindo as especificidades da Estratégia Saúde da Família. 

Determina que a atenção básica deve se constituir como porta de entrada 

preferencial do SUS, sendo o ponto de partida para a estruturação dos sistemas 

locais de saúde (BRASIL, 2006a). E através dessa política fica definido que a 

obtenção do princípio da integralidade se dará através da efetivação e consolidação 

da atenção básica. 

A Atenção Básica caracteriza-se 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, 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida 
por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais 
assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 
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tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem 
resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em 
seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas 
de saúde. 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 (BRASIL, 2006a, 
p. 10). 

 

         A PNAB destaca como fundamentos da atenção básica: universalidade; 

integralidade; longitudinalidade; valorização, formação e capacitação dos recursos 

humanos; planejamento, acompanhamento e avaliação das ações em saúde; 

participação popular e o controle social; intersetorialidade; interdisciplinaridade; 

territorialidade e adscrição. E define algumas áreas estratégicas: eliminação da 

hanseníase; controle da tuberculose; controle da hipertensão arterial; controle do 

diabetes mellitus; eliminação da desnutrição infantil; saúde da criança; saúde da 

mulher; saúde do idoso; saúde bucal e promoção da saúde. 

Essa Política também estabelece algumas condições para implantação da 

equipe de saúde da família e da equipe de saúde bucal: 

 

Equipe de Saúde da Família: 

– Existência de equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 4.000 

habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes, com jornada de 

trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes, e composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde (ACS). 

– Número de ACS suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um 

máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de saúde da família. 

 

Equipe de Saúde Bucal:  

– Equipe de Saúde Bucal (ESB), modalidade 1: composta por cirurgião-dentista e 

auxiliar de saúde bucal, com trabalho integrado a uma ou duas ESF. 

– Equipe de Saúde Bucal (ESB), modalidade 2: composta por cirurgião-dentista, 

auxiliar de saúde bucal e técnico de saúde bucal. 
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São atribuições comuns a todos os profissionais da ESF, segundo a PNAB 

(BRASIL, 2006a):  

– Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe; conhecer a realidade das famílias, grupos e indivíduos (socioeconômica, 

psicocultural, demográfica e epidemiológica) e manter a atualização dessas 

informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 

local. 

– Realizar a atenção à saúde em espaços comunitários, no domicílio e nas unidades 

de saúde. 

– Garantir a integralidade através de ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos, curativas e atendimento da demanda espontânea e programada. 

– Realizar ações de vigilância à saúde. 

– Realizar a escuta qualificada e estabelecer o vínculo com o usuário. 

– Realizar coordenação do cuidado e responsabilizar-se pela população adscrita.  

– Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe. 

– Fomentar a participação social. 

– Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações a fim de beneficiar a 

saúde da população. 

– Realizar o registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na 

atenção básica. 

– Participar das atividades de educação permanente. 

 

3.5.3 Processo de Trabalho da APS 

     

O Processo de Trabalho pode ser definido como um conjunto de ações 

sequenciadas que envolvem atividades de forças de trabalho e a utilização dos 

meios de trabalho, visando ao alcance de objetivos e metas. 

     O Processo de Trabalho das equipes de saúde da família é a prática 

propriamente dita, que requer alguns conhecimentos específicos para que se possa 
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oferecer uma atenção integral à população. É o elemento-chave para a busca 

permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os 

integrantes da equipe e destes com a comunidade.  

      Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006a), são 

características do Processo de Trabalho das equipes de saúde da família: 

– Manter atualizado o cadastro das famílias e dos indivíduos e utilizar os dados para 

a análise da situação de saúde, considerando as características socioeconômicas, 

culturais, demográficas e epidemiológicas do território. 

– Definir o território de atuação, mapear e reconhecer a área adstrita, com 

atualização contínua dos dados. 

– Realizar diagnóstico, programação e implementação das atividades, segundo 

critérios de risco à saúde. 

– Praticar o cuidado ampliado das famílias e da própria comunidade. 

– Realizar trabalho em equipe interdisciplinar. 

– Desenvolver ações intersetoriais de promoção da saúde. 

– Realizar uma atenção à saúde integral e resolutiva com criação de vínculo com a 

comunidade. 

– Estimular a participação da comunidade no controle social, no planejamento, na 

execução e na avaliação das ações. 

– Acompanhar e avaliar as ações em saúde, visando à readequação do Processo de 

Trabalho. 

     Considerando que a compreensão do Processo de Trabalho é fundamental 

para a atuação dos profissionais na APS, Freitas (2009) construiu uma tecnologia 

avaliativa de especialização em saúde da família e elencou algumas categorias 

como as mais significativas para o Processo de Trabalho, que estão contempladas 

na Política Nacional de Atenção Básica: territorialização, planejamento local, 

vigilância em saúde, ações integradas, trabalho em equipe, atenção domiciliar, 

trabalho com grupos, acolhimento e participação social/conselho local.  

 

3.5.3.1 Territorialização 
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   Primeira ação a ser realizada após a implantação de uma equipe de saúde da 

família, a territorialização tem como objetivo a demarcação e o conhecimento do 

território, área de abrangência e atuação, identificação de problemas e riscos aos 

quais a comunidade está exposta, a fim de possibilitar a ação e o planejamento da 

equipe de saúde da família (OLIVEIRA, 2006). Requer um olhar ampliado em saúde 

e a compreensão da realidade da comunidade, a fim de realizar um planejamento 

em saúde adequado e que contemple suas necessidades. 

 
O propósito fundamental do processo de territorialização é permitir a 
definição de prioridades em termos de problemas e grupos, [...] o que 
se refletirá na definição das ações mais adequadas, de acordo com a 
natureza dos problemas identificados, bem como na concentração de 
intervenções sobre grupos priorizados e, conseqüentemente, em um 
maior impacto positivo sobre os níveis de saúde e as condições de 
vida (TEIXEIRA; PAIM; VILASBÔAS, 1998, p. 20). 

 

Citando a obra de Mendes (1993), ―Distrito Sanitário: o processo social de 

mudança das práticas sanitárias do Sistema Único de Saúde‖, Teixeira, Paim e 

Vilasbôas (1998, p. 20) acentuam que se trata  

 
do uso inteligente da epidemiologia, através da ―microlocalização dos 
problemas de saúde, a intervenção no âmbito populacional pautada 
no saber epidemiológico e a apropriação de informações acerca do 
território-processo, visando à integralidade, à intersetorialidade, à 
efetividade e à eqüidade‖.  

 

  No entendimento de Santos e Rigotto (2011, p. 403), a ampliação do olhar 

dos profissionais da saúde sobre o território  

 
é estratégica para: a superação dos limites da unidade de saúde e 
das práticas do modelo de atenção convencional; a (re)construção do 
vínculo dos profissionais e do sistema de saúde com o lugar; a 
adequação das ações de saúde à singularidade de cada contexto 
sócio-histórico específico; e a incorporação efetiva do paradigma da 
promoção da saúde e da participação.  

 

Os autores concluem que ―não é uma panaceia, mas é um ponto de partida 

fértil‖ para o processo de territorialização (SANTOS; RIGOTTO, 2011, p. 403). 
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  3.5.3.2 Planejamento local 

        

O Ministério da Saúde afirma que ―os gestores do SUS vêm se empenhando 

continuamente em planejar, monitorar e avaliar as ações e serviços de saúde‖, mas 

aponta para a importância de reconhecer que ―os desafios atuais e o estágio 

alcançado exigem um novo posicionamento do planejamento no âmbito do SUS, 

capaz de favorecer a aplicação de toda sua potencialidade, reforçando de forma 

plena e efetiva para consolidação do Sistema‖ (BRASIL, 2009a, p. 17). 

        Após a territorialização, o conhecimento e a delimitação da área adscrita e 

identificada a realidade epidemiológica e sociodemográfica das famílias e os 

problemas de saúde e riscos aos quais determinada população está exposta, a 

equipe de saúde da família poderá planejar as ação em saúde de acordo com as 

prioridades locais.  

       O ―Manual de Gestão e Gerenciamento‖ da Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador – Renast (BRASIL, 2006b) destaca os seguintes 

aspectos sobre o planejamento apresentados por Adolfo Chorny, pesquisador da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP): 

 
■ ―O principal objetivo do planejamento em saúde é a saúde: — 
contribuir para a melhoria do nível de saúde da população tanto 
quanto seja possível, dado o conhecimento e os recursos 
disponíveis‖.  
■ ―Planejar não é fazer o plano. O plano é apenas um instrumento, 
um meio, contendo as orientações que visam a concretizar as 
mudanças desejadas‖.  
■ ―O planejamento não deve ser apenas a expressão dos desejos de 
quem planeja — os objetivos e estratégias expressos no plano 
devem ser factíveis, do ponto de vista técnico, e viáveis, do ponto de 
vista político, guardando, portanto, relação com a realidade‖.  
(BRASIL, 2006b, p. 30).  

 

      Já na publicação relativa ao ―Curso de atualização para o uso prático dos 

instrumentos do Planeja SUS‖, o Ministério da Saúde enfatiza que é possível 

compreender o planejamento como  

 
uma prática social que, ao tempo em que é técnica, é política, 
econômica e ideológica. É um processo de transformação de uma 
situação em outra, tendo em conta uma dada finalidade e recorrendo 
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a instrumentos (meios de trabalho tais como técnicas e saberes) e a 
atividades (trabalho propriamente dito), sob determinadas relações 
sociais, em uma dada organização [...]. Esta prática social pode se 
apresentar de modo estruturado, através de políticas formuladas, 
planos, programa e projetos, ou de modo não estruturado, isto é, 
como um cálculo [...] ou um pensamento estratégico [...] (BRASIL, 
2010, p. 16). 

Em síntese, planejar significa criar caminhos para atingir determinados 

objetivos. Com o intuito de facilitar a mensuração e assim a avaliação e 

monitoramento das ações, as metas a serem alcançadas devem ser representadas 

por indicadores de saúde. Ressalta-se que o planejamento deve definir quais 

indicadores serão utilizados como metas e quais ações serão elencadas para que os 

indicadores sejam atingidos. 

      Na avaliação de metas do planejamento devem ser discutidas quais foram ou 

não atingidas, levantadas as possíveis causas do insucesso e redefinidas as ações 

estratégicas para enfrentamento do problema. Alguns problemas se mantêm, novos 

problemas podem ser priorizados e outros podem ser resolvidos ou controlados; daí 

a importância do contínuo processo de planejamento. 

   Segundo Ferreira (1981), como processo, o planejamento se organiza por 

operações complexas e interligadas: 

a) de reflexão: refere-se ao conhecimento da realidade;  

b) de decisão: refere-se às escolhas de alternativas, meios, prazos; 

c) de ação: refere-se à execução das decisões; 

d) de retomada da reflexão: refere-se à operação de crítica dos processos e dos 

efeitos da ação planejada. 

        O planejamento é, enfim, o instrumento que norteia todas as medidas 

empreendidas pelo SUS no respectivo âmbito e que explicita a Política Nacional de 

Saúde, expressa na Constituição Federal e nas Leis Orgânicas da Saúde, e as 

políticas específicas (BRASIL, 2009a). 

 

3.5.3.3 Vigilância da saúde 
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No campo da vigilância em saúde existem múltiplos entendimentos sobre 

definições, objetivos e áreas de atuação. 

Segundo Mendes (1996), a vigilância em saúde é considerada uma resposta 

social organizada aos problemas de saúde em todas as dimensões (social, 

econômica, cultural biológica) a partir da organização dos Processos de Trabalho 

em saúde. Já Oliveira (2006) aponta que vigilância é um processo permanente de 

cuidado, envolvendo ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, 

recuperação e reabilitação.  

Para Freitas (2009, p. 50), a vigilância em saúde ―é o esforço de integrar a 

atuação do setor saúde sobre as várias dimensões do processo saúde–doença, 

especialmente do ponto de vista da determinação social, para a operacionalização 

dos sistemas de saúde‖. E segundo Waldman (2002), o objetivo da vigilância em 

saúde é, além de coleta e análise de informações, a elaboração, com base científica, 

de material para elaboração e implementação de programas em saúde.  

       Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998) sistematizam três vertentes do que chamam 

―vigilância da saúde‖: 

a) Vigilância da saúde equivalendo à ―análise de situações de saúde‖ que se 

caracteriza pela ampliação dos objetos da vigilância epidemiológica tradicional. 

b) Vigilância da saúde como proposta de integração institucional entre a vigilância 

epidemiológica e a vigilância sanitária. 

c) Vigilância da saúde como proposta de redefinição das práticas sanitárias, 

constituindo-se em um novo modelo assistencial com ênfase em problemas que 

requerem atenção e acompanhamentos contínuos; articulação entre ações 

preventivas e de promoção; atuação intersetorial e sobre o território. Essa 

concepção de vigilância aponta para a organização de Processos de Trabalho em 

saúde num território delimitado para enfrentar problemas em diferentes períodos do 

processo saúde–doença, bem como para a necessidade de mudança do Processo 

de Trabalho com a incorporação de outros sujeitos, gerentes e técnicos dos 

serviços, e representantes da população. 

       O campo da vigilância foi ampliado a partir da publicação da Portaria nº 3.252, 

de dezembro de 2009, que aprovou as diretrizes para execução e financiamento das 
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ações de vigilância em saúde e definiu os seus componentes como sendo: vigilância 

epidemiológica, promoção da saúde, vigilância da situação da saúde, vigilância em 

saúde ambiental, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária (BRASIL 

2009b). 

     Para Oliveira (2006), a vigilância à saúde deve ser realizada pelas equipes de 

saúde da família, através de consultas, visitas domiciliares e trabalhos com grupos. 

A autora aponta a necessidade da intersetorialidade, ou seja, do envolvimento de 

outros setores da sociedade como creches, escolas, asilos, pois o setor saúde 

isoladamente não dá conta de promover saúde à população. 

        As ações de vigilância em saúde devem ser desenvolvidas na atenção 

primária, dando enfoque a ações de prevenção, promoção e intersetoriais. Ressalta-

se a importância da utilização dos sistemas de informação do Datasus — Banco de 

Dados do Sistema Único de Saúde — e sua contínua atualização para o 

acompanhamento das famílias e indivíduos do território e planejamento das ações 

em saúde. 

 

3.5.3.4 Ações integradas  

 

        As ações de prevenção, proteção, promoção, recuperação e reabilitação, 

quando se articulam, recebem a denominação de ações integradas em saúde e 

pressupõem a integralidade na atenção à saúde. 

      Maeyama e Cutolo (2010) observam que há falta de clareza dos conceitos de 

promoção da saúde e prevenção, considerando que um dos motivos disso[...]   

 
[...]venha em decorrência da antiga classificação feita por Leavell e 
Clark em 1965, que ao desenvolverem um esquema de medidas 
preventivas baseado na história natural da doença, a promoção da 
saúde e a proteção específica foram agrupadas no 1º nível de 
atuação, chamado de prevenção primária. Além deste nível, a 
classificação continha a prevenção secundária (diagnóstico e 
tratamento precoce; limitação da invalidez) e a prevenção terciária 
(reabilitação) (MAEYAMA; CUTOLO, 2010, p. 92). 
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A promoção da saúde era baseada em medidas adotadas para aumentar a 

saúde e o bem-estar gerais, com a educação, bom padrão de nutrição, moradia 

adequada, condições agradáveis no lar e no trabalho, mas com enfoque individual e 

extensão para suas famílias (BUSS, 2003). Essa concepção de promoção da saúde 

parte de uma visão multicausalista do processo saúde-doença. 

      A visão contemporânea da promoção da saúde vem da Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa (OMS, 1986), na qual 

foi formulado um documento denominado Carta de Ottawa, que estabelece um novo 

conceito de promoção da saúde: 

 
Processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 
controle desse processo. Para atingir um estado de completo bem-
estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber 
identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente. [...] Assim, a promoção da saúde 
não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de 
um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global 
(OMS, 1986). 

 

Ainda segundo a Carta de Ottawa, são considerados pré-requisitos para a 

saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social e equidade. Reconhece-se, portanto, que fatores 

econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos influenciam 

a saúde. As ações de promoção da saúde objetivam tornar essas condições as mais 

favoráveis possíveis (OMS, 1986). 

      A Carta de Ottawa propõe cinco eixos de ação para a promoção da saúde: 

1)  Estabelecimento de políticas públicas saudáveis, através de ações coordenadas 

voltadas para a equidade em saúde e a justiça social. 

2)  Criação de ambientes favoráveis, através da conservação dos recursos naturais, 

da proteção do meio ambiente e criação de ambientes que favoreçam a saúde, 

como o lar, a escola, o local de trabalho. 

3)  Fortalecimento da ação comunitária: participação comunitária efetiva na tomada 

de decisão, definição de estratégias e implementação das ações de promoção da 

saúde, visando à melhoria das condições de saúde. 
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4)  Desenvolvimento de habilidades pessoais, através da divulgação de informação, 

educação para a saúde e intensificação das habilidades vitais, aumentando as 

opções para que as populações possam exercer maior controle sobre sua própria 

saúde e o meio-ambiente. 

5)  Reorientação dos serviços de saúde, na direção da promoção da saúde, além 

dos serviços assistenciais e a importância da mudança na formação profissional na 

área da saúde. 

          As ações de promoção da saúde devem contemplar alguns princípios como: 

concepção holística, intersetorialidade, empoderamento, participação social, 

equidade, ações multiestratégicas e sustentabilidade (SICOLI; NASCIMENTO,2003) 

e quanto mais presentes esses princípios, maior será a efetividade das ações na 

melhoria de qualidade de vida das comunidades.  

A prevenção de doenças orienta-se, através do conhecimento epidemiológico, 

para as ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de risco de 

determinada enfermidade (BUSS, 2003), a fim de reduzir sua incidência e 

prevalência. As ações de prevenção têm sua explicação a partir do conceito de 

mutlicausalidade do processo saúde-doença e seu objetivo final é evitar a 

enfermidade. 

A promoção da saúde visa aumentar a saúde e o bem-estar geral, não se 

dirigindo especificamente a uma doença ou desordem e utilizando estratégias para a 

―transformação das condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura 

subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial‖ 

(CZERESNIA; FREITAS, 2003, p. 45). Considera imprescindível a atuação sobre os 

determinantes sociais em saúde, uma transformação do processo individual de 

tomada de decisão, e orienta para o fortalecimento comunitário com decisões 

coletivas visando ao favorecimento das condições de bem-estar e saúde (BUSS, 

2003). 

 
Para a promoção de saúde, o objetivo contínuo é um nível ótimo de 
vida e de saúde; portanto, a ausência de doenças não é suficiente, já 
que perante qualquer nível de saúde registrado em um indivíduo 
sempre haverá algo a ser feito para promover um nível de saúde 
melhor e condições de vida mais satisfatórias (BUSS, 2003, p. 33). 
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Essa confusão conceitual que se faz acaba refletindo nas práticas das ações 

de promoção e prevenção e principalmente nas ações em educação em saúde. A 

educação em saúde só será uma ação de promoção da saúde quando for utilizada 

uma metodologia problematizadora e quando partir de uma concepção ampliada em 

saúde. 

 

 

3.5.3.5 Trabalho em equipe 

     

O trabalho em equipe pressupõe uma interação dos profissionais da equipe 

de saúde da família e, dessa forma, um trabalho realizado por consensos entre os 

profissionais e com criação de vínculo com o usuário, objetivando uma atenção 

integral à saúde (BORGES; DOHN, 2006).  

No livro ―Atenção primária e promoção da saúde‖, o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (Conass) declara: 

 
Promover a integralidade do cuidado em suas diversas vertentes é 
um enorme desafio para as equipes. Pode-se entender a 
integralidade inicialmente pela capacidade da equipe em se articular 
internamente, em um trabalho em equipe e não em grupo. Isso 
significa mudar a prática cotidiana. Um segundo aspecto é a 
capacidade das equipes de atuar integrando as diversas áreas 
programáticas com a demanda espontânea, respondendo de forma 
equilibrada a essas duas demandas (BRASIL, 2011, p. 25).  

 

O terceiro ponto destacado pelo Conass é ―a necessidade de prover serviços 

para tratamento e reabilitação, mas também atuar nos controle dos riscos e danos 

em seu território, prevenindo agravos e promovendo a saúde com ações de cunho 

individual, de grupos e populacional‖ e o quarto aspecto se refere ―à interação com a 

comunidade e a capacidade de ação intersetorial em seu território. Temos que 

atentar para que não sejam transferidas às equipes de Saúde da Família 

responsabilidades de ações intersetoriais que são do gestor‖ (BRASIL, 2011, p. 25). 

 

3.5.3.6 Atenção domiciliar      
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A atenção domiciliar é um conjunto de ações realizadas por uma equipe 

interdisciplinar no domicílio do usuário/família, a partir de um diagnóstico da 

realidade, podendo articular prevenção, promoção, recuperação e reabilitação. 

       O Ministério da Saúde define a finalidade da visita domiciliar como a forma de 

a equipe monitorar a situação de saúde das famílias, realizando visitas programadas 

e espontâneas de acordo com as necessidades da população, segundo critérios 

epidemiológicos. 

     A assistência domiciliar, realizada a partir da visita, é destinada aos indivíduos 

com perdas funcionais e dependência para as atividades cotidianas. Segundo o MS, 

a internação domiciliar é um atendimento que requer uma maior intensidade de 

cuidados e frequência de visitas, diferenciando-se da assistência domiciliar. É um 

processo transitório e muitas vezes requer uma integração da APS com outros 

serviços da rede de cuidado. O atendimento no domicílio requer do profissional de 

saúde uma compreensão da dinâmica familiar e uma postura ética, devendo haver 

consentimento do paciente e da família (HENRIQUE; BORGES, 2006). 

Verifica-se que a atenção domiciliar, como consta na Política Nacional de 

Atenção Básica, possibilita a prática de uma atenção ampliada em saúde 

(HENRIQUE; BORGES, 2006). 

 

3.5.3.7 Grupo de Apoio 

 

      O trabalho com grupos favorece a intervenção à saúde, permitindo ao 

profissional da saúde uma maior compreensão das necessidades dos indivíduos, 

articulando ações de prevenção e promoção e podendo integrar equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares. É um espaço de trocas e construção de novos 

saberes, podendo estimular relações sociais, empoderamento e aumento de 

autoestima (FREITAS; BARREIROS, DOHMS, 2006). 

     Um grupo se constitui como uma entidade, com leis e mecanismos 

específicos, na qual seus integrantes possuem um objetivo comum. É possível 

realizar diversos grupos: de crianças, gestantes, idosos, adolescentes, portadores 
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de doenças crônicas, sendo definidos de acordo com a necessidade da população. 

Para chamarmos um agrupamento de grupo, alguns elementos são indispensáveis: 

definição dos objetivos, planejamento, divulgação, acordos de operacionalização 

(periodicidade, local, horário, duração e número de participantes), coordenação, 

registro e avaliação. Os grupos não devem funcionar como consulta coletiva, 

atividades de sala de espera ou palestra de grupo. 

      Os grupos ainda podem ser classificados, segundo o objetivo, em: 

a) Terapêutico: objetiva melhoria em alguma situação de patologia e ajuda mútua, a 

prevenção de doenças ou a redução de danos, a exemplo de diabéticos, 

hipertensos, enfartados, tabagistas, alcoólicos.  

b) Operativo: objetiva o fortalecimento da cidadania e promoção da saúde e o 

convívio social, como oficina de artesanato, grupos de dança da terceira idade. 

Quanto à metodologia, podem ser utilizadas nesses grupos a metodologia 

bancária, na qual o educador deposita as informações no educando e este deve 

recebê-las, arquivá-las e guardá-las (FREIRE, 2005), e a metodologia 

problematizadora, na qual o educador busca construir o conhecimento a partir da 

realidade do educando, trabalhando a partir dos conhecimentos pré-adquiridos. O 

objetivo é ter um educando ativo, crítico, com liberdade para expressar suas 

percepções e opiniões, numa relação de menor hierarquização (FREIRE, 2005). 

 

3.5.3.8 Acolhimento 

 

O acolhimento, segundo Mehry (1997), significa a humanização do 

atendimento e pressupõe a garantia de acesso a todas as pessoas.  

 
Diz respeito à escuta de problemas de saúde do usuário, de forma 
qualificada, dando-lhe sempre uma resposta positiva e 
responsabilizando-se pela resolução do seu problema O acolhimento 
deve garantir a resolubilidade que é o objetivo final do trabalho em 
saúde. A responsabilização para com o problema de saúde vai além 
do atendimento propriamente dito, diz respeito também ao vínculo 
necessário entre o serviço e a população usuária (MERHY, 1997, p. 
71). 
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Articulando os argumentos de diversos autores, Schimith e Lima (2004, p. 

1487) salientam que ―acolhimento e vínculo dependem do modo de produção do 

trabalho em saúde‖, possibilitando ―regular o acesso por meio da oferta de ações e 

serviços mais adequados‖. As autoras consideram que ―o vínculo entre profissional e 

paciente estimula a autonomia e a cidadania, promovendo sua participação durante 

a prestação de serviço‖ (SCHIMITH; LIMA, 2004, p. 1487) e acrescentam: 

acolhimento é um arranjo tecnológico que busca garantir acesso aos 
usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os 
problemas mais simples e/ou referenciá-los se necessário. [...] O 
acolhimento na saúde [...] deve construir uma nova ética, da 
diversidade e da tolerância aos diferentes, da inclusão social com 
escuta clínica solidária, comprometendo-se com a construção da 
cidadania (SCHIMITH; LIMA, 2004, p. 1487). 

        

O arranjo tecnológico representa caixas de ferramentas para o agir em saúde, 

abrangendo tecnologias duras, leve-duras e leves. A forma de utilização dessas 

tecnologias interfere diretamente no tipo de assistência e na construção de modelos 

de atenção à saúde. As tecnologias duras estão representadas pelos equipamentos, 

como, por exemplo, o estetoscópio, o ecógrafo, o endoscópio, que permitem 

processar imagens, dados físicos, exames laboratoriais. As leve-duras são 

constituídas pelos saberes bem estruturados, como o conhecimento da clínica, da 

epidemiologia, ou seja, é a própria intervenção do profissional, a partir do processo 

de captura das necessidades do usuário. A dureza dessa tecnologia está 

representada pelos saberes e a leveza pela interação que ele realiza com o paciente 

ao colher as informações, impondo seu raciocínio clínico. A forma de interação do 

profissional com o paciente vai determinar a predominância do lado duro ou leve do 

ato clínico. As tecnologias leve-duras são utilizadas por profissionais de nível 

superior e as leves estão presentes no espaço relacional trabalhador-usuário, nas 

relações entre dois sujeitos, que podem produzir a construção de acolhimentos, 

vínculos e responsabilizações. Essa tecnologia deve estar presente em todos os 

encontros de profissionais e usuários, e mais do que isso, deve estar presente em 

todos os atos de saúde (MERHY, 1997).  

No acolhimento, o acesso deve ser facilitado e todo o usuário tem direito a no 

mínimo uma escuta qualificada e uma resposta positiva ao seu problema de saúde.  

Esta resposta pode se dar através do atendimento na própria unidade ou de um 
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encaminhamento seguro para outro serviço. A decisão sobre a entrada do usuário 

na assistência cabe à equipe de acolhimento (recepção e equipe de enfermagem).  

Às vezes, o próprio acolhimento modifica todo o Processo de Trabalho. O principal 

impacto se dá sobre os profissionais não-médicos que fazem a assistência 

(enfermeira, técnica e auxiliar de enfermagem), passando a utilizar todo seu arsenal 

tecnológico e conhecimento para a escuta e solução de problemas (MAEYAMA; 

LUENEBERG; VIEIRA, 2007). 

Solla (2005, p. 496) acentua que ―trabalhar o acolhimento enquanto postura 

pressupõe uma atitude da equipe de saúde que permita receber bem os usuários e 

escutar de forma adequada e humanizada as suas demandas‖.  Acrescenta que ―a 

discussão sobre acolhimento nas unidades levanta questões relativas à qualidade 

do acesso e da recepção dos usuários e determina uma mudança do foco de 

tensionamento para dentro dos serviços‖ (SOLLA, 2005, p. 496). 

         Esse processo relacional de escutas, acolhimento e vínculo gera novas 

demandas, até então em pontos escuros do sistema de saúde, no qual as equipes 

devem ampliar seus espaços de ação comum e de cooperação entre os 

profissionais, em busca da produção do cuidado. Lembremos que esta escuta 

começa com o pressuposto de que a saúde é determinada por aspectos sociais, 

psicológicos, ambientais e biológicos. Partindo desse pressuposto, deveremos 

elaborar projetos com essa lógica de atuação. O acolhimento ainda propicia uma 

nova significação das relações da equipe, que tem a necessidade de interagir 

durante o Processo de Trabalho na assistência, construindo uma rede de diálogo, 

que potencializa sua capacidade resolutiva, através da troca de saberes e práticas 

entre os profissionais (MAYEAMA; LUENEBERG; VIEIRA, 2007). 

 

  3.5.3.9 Conselho local/controle social 

 

       Participação ou controle social pode ser interpretado como o modo pelo qual 

a sociedade procura exercer sua cidadania (SILVA, 2002) e também como um papel 

de corresponsabilização da população com o Sistema Único de Saúde.  
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É uma das maneiras de se efetivar a democracia, por meio da 
inclusão de novos sujeitos sociais nos processos de gestão do SUS, 
como participantes ativos nos debates, formulações e fiscalização 
das políticas desenvolvidas pela saúde pública brasileira, o que lhes 
confere legitimidade e transparência (PEREIRA et al., 2004, p. 16). 

 

A participação da população será fundamental para que as decisões sejam 

baseadas nas necessidades de saúde da população.   

       O controle social está previsto na Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela Lei 8.142/90, instituindo as Conferências e os Conselhos de 

saúde como instrumentos de participação da sociedade na gestão do SUS (BRASIL, 

1990b).  

      A participação social pode se dar através de organizações não-

governamentais, associações, além dos conselhos de saúde. A existência dos 

conselhos não é garantia de participação social e empoderamento, pois muitas 

vezes esses são manipulados e não representam um espaço de construção de uma 

democracia participativa. 

    

3.6 Atribuições do cirurgião–dentista  

 

      O conhecimento sobre as atribuições comuns a todos os profissionais e as 

específicas do odontólogo é de suma importância para compreendermos como deve 

ser seu Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da Família (ESF). Segundo a 

Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006a), as atribuições comuns dos 

profissionais da ESF e específicas do cirurgião–dentista são as seguintes: 

 

 Atribuições comuns a todos os profissionais: 

 

 –  participar do processo de territorialização e identificar grupos, famílias e 

indivíduos expostos a riscos; 

 –   realizar o planejamento local baseado no diagnóstico comunitário; 
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 –   realizar ações de atenção integral à saúde nas unidades de saúde, domicílios e 

espaços comunitários, as quais incluem ações de promoção da saúde, prevenção de 

agravos e curativas;  

 –   realizar a escuta qualificada e proporcionar atendimento humanizado e criação 

de vínculo; 

 –  responsabilizar-se pela população adscrita e ser coordenador do cuidado, 

referenciando a outros serviços do sistema de saúde quando necessário. 

 –  participar do planejamento e avaliação das ações da equipe continuamente, a 

partir da utilização dos dados disponíveis; 

 –   promover a participação da comunidade; 

 –   estimular ações intersetoriais; 

 – manter atualizados os registro das atividades nos sistemas nacionais de 

informação na Atenção Básica; 

 –   participar das atividades de educação permanente;  

 

 Atribuições Específicas do Cirurgião-Dentista 

 

 –  realizar diagnóstico situacional e obter o perfil epidemiológico a fim de planejar as 

ações em saúde bucal; 

– realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, além do 

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 

– realizar a atenção integral em saúde bucal, que inclui ações de promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde; 

– realizar encaminhamentos quando necessário, mantendo-se responsável pelo 

usuário; 

– coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 

prevenção de doenças bucais; 

– acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 

demais membros da equipe de saúde da família; 
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– contribuir e participar das atividades de educação permanente do técnico em 

saúde bucal (TSB), do auxiliar em saúde bucal (ASB) e da equipe de saúde da 

família (ESF); 

– realizar supervisão técnica do TSB e do ASB;  

– participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da Unidade de Saúde da Família (USF). 

 

3.7 Formação do cirurgião-dentista 

            

Em 1910 foi publicado nos Estados Unidos o relatório Flexner, que teve 

grande influência sobre o modelo de formação na área da saúde no Brasil a partir da 

década de 1950.  O modelo flexneriano tem como características o biologicismo, o 

mecanicismo, a fragmentação, a superespecialização e a prática hospitalocêntrica e 

define que os cursos devem ser organizados em: ciclo básico, ciclo clínico, ciclo 

profissionalizante e o internato. 

            Em 1968 foi publicado o ―currículo mínimo‖ para os cursos de graduação de 

nível superior que, baseado no modelo flexneriano, delimitou o número de 

disciplinas e conteúdos a serem ministrados nos cursos. 

            Em 1970, através Parecer 870/70 de 11 de novembro, foi aprovado o 

currículo mínimo para o curso de Odontologia e, segundo Lemos (2005, p. 81), ―já se 

colocava o caráter do ensino odontológico como eminentemente técnico e se 

alertava sobre a necessidade de uma formação acadêmica mais ampla‖. A autora 

destaca o seguinte trecho da Portaria: 

 
―Sendo o ensino da odontologia eminentemente técnico, seria de 
toda a conveniência que as escolas, ao compor o currículo pleno, 
incluíssem matérias de cultura geral, do domínio das ciências 
humanas, destinadas a alargar os horizontes intelectuais do 
profissional, integrá-lo melhor no contexto sócio-cultural do país e do 
mundo e prepará-lo para a liderança social que compete a todo 
universitário‖ (LEMOS, 2005, p. 81).  
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Embora o modelo flexneriano fosse hegemônico, começaram a surgir 

movimentos de contra-hegemonia para essa formação a partir da década de 1970 

com o movimento sanitário, que teve como marco importante a criação do Sistema 

Único de Saúde.  E em 1996 o Ministério da Educação publicou a Lei das Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB – Lei nº 9.394), que permitiu a flexibilização curricular e 

acabou com a exigência do currículo mínimo e deu estímuloa uma formação 

profissional voltada para realidade social. 

          Em fevereiro de 2002, a Resolução nº 3 da Câmara de Educação Superior 

(CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE), fundamentada no Parecer 

CNE/CES 1.300/2001 (BRASIL, 2001c), estabeleceu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Odontologia, a fim de reorientar a formação na saúde, 

tendo como eixo a integralidade e a inversão da lógica na atenção à saúde.  

           Essas diretrizes definem o objetivo do curso de Odontologia e estabelecem 

um currículo de base nacional comum, com a possibilidade de ser complementado 

pelas instituições de ensino superior com uma parte diversificada, capaz de refletir a 

experiência de cada instituição e as características regionais onde se situa 

(CARVALHO, 2001). 

         O documento das diretrizes para a graduação em Odontologia descreve 

assim o perfil do formando egresso/profissional: 

 
Cirurgião-dentista, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com 
base no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de 
atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em 
princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, 
cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 
transformação da realidade em benefício da sociedade (BRASIL, 
2002). 

        

De acordo com a Resolução CNE/CES 3/2002, a formação do cirurgião-

dentista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o 

exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

– Atenção à saúde: desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as 
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demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus 

serviços de acordo com princípios da ética/bioética, com responsabilização e 

resolutividade. 

– Tomada de decisões: avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas. 

 – Comunicação: manter comunicação com o público e demais profissionais e a 

confidencialidade das informações.  

– Liderança: estar apto a assumir posições de liderança. 

– Administração e gerenciamento: estar apto a fazer o gerenciamento e 

administração, tanto do capital humano quanto dos recursos físicos e materiais, e 

ser empreendedor, gestor, empregador ou liderança na equipe de saúde.  

– Educação permanente: ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua 

formação quanto na sua prática.  

           O documento legal ressalta que a formação do cirurgião-dentista tem por 

objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício de 

múltiplas competências e habilidades específicas, dentre as quais destacam-se:  

– atuar segundo os princípios éticos; 

– atuar em todos os níveis de atenção à saúde, na promoção, manutenção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde; 

– atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente; 

– exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como 

uma forma de participação e contribuição social; 

– desenvolver assistência odontológica individual e coletiva; 

– identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios buco-

maxilo-faciais e realizar procedimentos adequados para suas investigações, 

prevenção, tratamento e controle; 

– promover a saúde bucal e prevenir doenças e distúrbios bucais; 

– comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área da 

saúde e outros indivíduos relevantes, grupos e organizações; 
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– participar em educação continuada relativa à saúde bucal; 

– buscar melhorar a percepção e providenciar soluções para os problemas de saúde 

bucal e áreas relacionadas e necessidades globais da comunidade; 

– realizar a preservação da saúde bucal; 

– planejar e administrar serviços de saúde comunitária. 

O curso de graduação em Odontologia deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e 

adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência (CARVALHO, 2001; SILVEIRA, 2004). 

         A formação do cirurgião-dentista deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente, com uma carga horária mínima de 20% da 

carga horária total do curso de graduação em Odontologia (BRASIL, 2002).  

Com base em formulações da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, 

(Abeno), Carvalho (2001) explica que o estágio supervisionado é um instrumento de 

integração e conhecimento do aluno com a realidade social e econômica de sua 

região e do trabalho de sua área. Ele deve ser entendido como o atendimento 

integral ao paciente que o aluno de Odontologia presta à comunidade, intra e 

extramuros. Objetiva fomentar a relação entre ensino e serviço, ampliar as relações 

da universidade com a sociedade e colocar o futuro profissional em contato com as 

diversas realidades sociais (CARVALHO, 2001).  

        O Conselho Nacional de Educação acentua que a implantação e o 

desenvolvimento dessas diretrizes devem contribuir para a inovação e a qualidade 

do projeto pedagógico do curso, orientar e propiciar concepções curriculares que 

deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os 

ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento (BRASIL, 2002). 

         A Resolução 3 enfatiza que a formação do cirurgião-dentista deve contemplar 

o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde num sistema 

regionalizado e hierarquizado de referência e contrarreferência e o trabalho em 

equipe. Estabelece que os conteúdos para o curso de graduação em Odontologia 
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devem estar relacionados com o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional (BRASIL, 2002). 

      Apesar de as DCN sinalizarem para uma mudança paradigmática na 

formação de um profissional crítico, capaz de aprender a aprender, de trabalhar em 

equipe e de levar em conta a realidade social e assim produzir uma atenção à saúde 

com qualidade e ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças, em 2008 

— seis anos depois da sua publicação — Carvalho apontou, com base em estudos 

de diversos autores sobre o ensino de Odontologia no Brasil, ―um cenário 

caracterizando os reflexos de um modelo de formação ultrapassado, o que 

robustece a necessidade de mudança com a adoção das Diretrizes Curriculares 

Nacionais‖ (CARVALHO, 2008, p. 201). 

           Para sustentar seus argumentos, o autor cita Cordioli (2006), que constatou 

desarticulação da teoria com a prática e ―uma visão da odontologia 

descontextualizada da realidade e com ênfase intraprofissional, com pouca 

integração com outras áreas da saúde‖ (CARVALHO, 2008, p. 199).  

 Em sua pesquisa sobre o processo de formação de Odontologia entre alunos 

de cursos lato sensu, Cordioli (2006) verificou que há um preparo inadequado para 

ações ligadas à administração e ao gerenciamento da própria prática. Esse 

panorama, segundo o autor, apontava para a necessidade de mudanças, 

incorporando a ampliação de cenários de aprendizagem, implantação de práticas 

interdisciplinares e incentivo à iniciação científica.  

          Ao analisar o modelo de ensino superior brasileiro, Masetto (1998) afirma que 

a formação superior está voltada para o mercado de trabalho, centrada na formação 

técnica e com dificuldade para criar e universalizar soluções adequadas à realidade 

social. Os cursos de Odontologia apresentam padrões curriculares com grande 

enfoque nas ciências básicas e técnicas operatórias, mas enfoque limitado nos 

aspectos preventivos e de saúde pública (SEGURA; SOARES; JORGE, 1995). 

         Na análise de Mello (2004), os estudantes de Odontologia continuam sendo 

formados para exercer uma prática liberal em consultório particular, demonstrando 

não ter maturidade ou visão social. Os alunos consideram que a formação 

promovida na graduação está basicamente assentada em um tecnicismo que se 

evidencia na baixa integração dos seus conteúdos curriculares e pautada 
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exclusivamente em práticas cirúrgico-restauradoras, realizadas de forma idealizada 

e descontextualizada da realidade de saúde da população e dos serviços de saúde, 

e que desconsidera a importância do processo educativo para a promoção e a 

prevenção da saúde bucal, promovendo, por consequência, um descompasso entre 

o conhecimento adquirido e as necessidades e características da futura prática 

profissional (MELLO, 2004).  

 
Dentro dos currículos do curso de Odontologia geralmente a 
preocupação com a realidade social está vinculada a dois momentos 
da formação do cirurgião-dentista, que seriam: nas disciplinas de 
Odontologia em Saúde Coletiva e Estágio Supervisionado. Isso 
demonstra o descaso das faculdades com os currículos, já que 
outras disciplinas somente se preocupam com o indivíduo, ou, mais 
especificamente, somente com a boca. É cada vez mais inadmissível 
desvincular saúde bucal de saúde geral (DITTERICH; PORTERO; 
SCHMIDT, 2007, p. 59). 

 

Os autores citam estudos de avaliação de currículos de graduação de 

Odontologia que revelaram que a maioria dos cursos não incorporou a disciplina de 

Saúde Coletiva em seus currículos de maneira efetiva, ―o que demostra a 

despreocupação com o papel e a real importância da saúde pública‖ (DITTERICH; 

PORTERO; SCHMIDT, 2007, p. 59). 

    Conforme a Resolução 22/2001 do Conselho Federal de Odontologia, a 

Saúde Coletiva é[...] 

[...]a especialidade que tem como objeto o estudo dos fenômenos 
que interferem na saúde coletiva, por meio de análise, organização, 
planejamento, execução e avaliação de sistemas de saúde, dirigidos 
a grupos populacionais, com ênfase na promoção da saúde 
(BRASIL, 2001b). 

           

A saúde coletiva está inserida nos conteúdos relativos às ciências humanas e 

sociais que incluem conteúdos referentes às diversas dimensões da relação 

indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 

comportamentais, psicológicos, éticos, culturais a nível individual e coletivo do 

processo saúde-doença (BRASIL, 2002). E esta tem papel importante na formação 

do cirurgião-dentista com o perfil de um profissional generalista e socialmente 

sensível, conforme exigido pelas DCN. 
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         Ditterich, Potero e Schmidt (2007) ressaltam que o estágio supervisionado 

extramuros proporciona a convivência e a integração da universidade com a 

comunidade e prepara os estudantes para trabalhar na realidade que enfrentarão no 

mercado de trabalho, possibilitando também[...]  

 
[...]o conhecimento das estruturas organizacional, administrativa, 
gerencial e funcional dos serviços públicos de saúde; a participação 
no atendimento à população; a compreensão das políticas de saúde 
bucal, do papel do Cirurgião-Dentista; o conhecimento das bases 
epidemiológicas do método clínico e de suas aplicações práticas nos 
programas de saúde bucal (DITTERICH; POTERO, SCHMIDT, 2007, 
p. 60). 

 

Cabe ressaltar a importância da epidemiologia crítica ou social, que considera 

os determinantes sociais em saúde. 

           Com as atividades extramuros o curso ―está realizando um esforço para 

mudar o modelo de atenção à saúde de individual para coletivo, de curativo para 

preventivo e de ambiente isolado para a realidade social‖, além de propiciar ―o 

conhecimento das características epidemiológicas da sociedade, conforme suas 

condições de vida e dimensões de trabalho e educação, proporcionando um estágio 

voltado à promoção de saúde‖ (DITTERICH; PORTERO; SCHMIDT, 2007, p. 60). 

Para Bernal Alvarez (2000, apud DITTERICH; PORTERO; SCHMIDT, 2007), 

a prática odontológica fora dos muros da universidade deve iniciar desde o primeiro 

ano, para situar o estudante na realidade e criar um sentimento de compromisso 

social. 

Segundo Albuquerque (2006), a exposição do aluno ao contato com a 

comunidade e serviços de saúde de atenção básica, mais precocemente e durante 

mais tempo durante a graduação, tem se mostrado uma importante estratégia de 

aproximar o acadêmico da realidade. 

        Ao abordar as atividades extramuros, Gallassi et al. (2006) consideram que 

elas têm sido utilizadas com sucesso entre os graduandos dos cursos da saúde 

(Odontologia, Nutrição, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia) da Universidade 

Paulista, através de práticas educativas e preventivas na comunidade, em parcerias 

públicas e privadas. É uma variação do ambiente ensino/aprendizagem valiosa tanto 

pelo contato do aluno com a comunidade quanto pela grande interação entre 
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professor e aluno. Os autores afirmam que os cursos da saúde devem proporcionar 

a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes na vivência de um mundo real, 

conhecido através da integração da universidade com a comunidade. O aluno, em 

contato com comunidades carentes, além do aprendizado, exerce cidadania, 

tornando-se um profissional mais humano. Esse tipo de estágio interdisciplinar 

proporciona troca de informações e de experiências através da integração dos 

graduandos dos diferentes cursos oferecidos (GALLASSI et al., 2006).    

      E ainda, partindo do mesmo pressuposto, Morita e Kriger (2004) recomendam 

que a interação ativa do aluno com a população e profissionais de saúde deve 

ocorrer desde o início do processo de formação, trabalhando com problemas reais, 

assumindo responsabilidades crescentes. 

          As orientações das DCN ―estimulam as escolas a superar as concepções 

conservadoras, a rigidez, o conteudismo e as prescrições estritas existentes nos 

currículos mínimos, mas não definem um caminho único‖ (FEUERWERKER; 

ALMEIDA, 2004, p. 14). Dessa forma, as escolas têm autonomia para construírem e 

delinearem seus projetos pedagógicos em consonância com essas orientações.   

          A ineficiência do modelo formador vigente fica evidente no documento 

intitulado ―Caminhos para a mudança da formação e desenvolvimento dos 

profissionais de saúde‖, elaborado pelo Ministério da Saúde: 

 
A formação tradicional em saúde, baseada na organização disciplinar 
e nas especialidades, conduz ao estudo fragmentado dos problemas 
de saúde das pessoas e das sociedades, levando à formação de 
especialistas que não conseguem mais lidar com as totalidades ou 
com realidades complexas (BRASIL, 2003).  

            

As Diretrizes indicam a necessidade de transformar o modelo de atenção, 

para que seja voltado para atenção integral do indivíduo, com ênfase nas ações de 

promoção da saúde e prevenção de agravos que favoreça a autonomia dos sujeitos 

na produção da saúde, e também de superar um modelo de ensino centrado no 

diagnóstico, tratamento e recuperação das doenças (MORITA; KRIGER, 2004). Isso 

é fundamental porque, segundo Moysés (2004, p. 35), o modelo de odontologia 

―ainda dominante, sob a lógica da competência técnica para o mercado privado e 
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para a ação ―curadora‖, não produz sujeitos capazes de protagonizar novas 

aberturas para a sociedade e para a profissão‖.  

Moysés et al. (2003) salientam que a formação para a prática generalista da 

profissão tem sido um desafio na graduação da Odontologia e que o ensino exercido 

por especialistas e a dicotomia entre formação geral e especializada têm estimulado 

uma tendência à especialização precoce dos estudantes. Por essa razão, 

 
o SUS tem pressa para mudar o modelo de atenção dominante, ou 
seja, um projeto que seja distinto do modelo biomédico hegemônico 
e não pode continuar consumindo recursos no esforço de 
―(des)construção‖ de perfis profissionais inadequados, por meio de 
cursos de capacitação que visam fornecer o que as graduações não 
ofereceram (MOYSÉS, 2004, p. 35). 

            

Para Silva e Borges (2006), há necessidade de o profissional odontólogo 

desenvolver função de gestão com competência, como apontado nas DCN, e 

devem-se repensar estratégias de abordagens de assuntos como planejamento em 

serviços de saúde, trabalho em equipe interdisciplinar, liderança e tomada de 

decisão nos currículos de Odontologia, pois as universidades exercem um papel 

fundamental no sentido de priorizar um aprendizado observando as tendências e 

necessidades da realidade do mercado para desenvolver profissionais focados em 

suas competências. 

         A Constituição Federal de 1988 estabelece que compete ao SUS ―ordenar a 

formação de recursos humanos na área da saúde‖ (BRASIL, 1988).  E em 1990, 

com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), foi enfatizada essa responsabilidade do 

SUS de ―ordenação da formação profissional da saúde‖ (BRASIL, 1990a). Isso 

significa que o SUS deve contribuir para que a educação seja voltada para o mundo 

do trabalho e para as práticas sociais em saúde, mas não exime as instituições 

educacionais da responsabilidade da formação.   

        A formação de graduação em Odontologia deve continuar desenvolvendo 

competências de domínio de aspectos biológicos e técnicos, mas é indispensável 

que o acadêmico desenvolva, durante o curso, competências quanto a dimensões 

éticas, sociais, políticas, econômicas e culturais, para que possa compreender o real 

significado da ―promoção da saúde‖ e colocá-la em prática em sua vida profissional.  
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         O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES), e o Ministério da Educação, por intermédio da 

Secretaria de Educação Superior (Sesu) e do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), lançaram, em novembro de 2005, o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde) como forma de operacionalização das diretrizes curriculares nacionais. É 

uma tentativa de aproximar a formação da graduação com a atenção básica, com o 

intuito de adequar o perfil do profissional de saúde às necessidades do SUS. 

          O Pró-Saúde é movido pela necessidade de transformações no processo de 

formação profissional, tendo como centralidade ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde e produção dos cuidados. O programa sugere a construção 

de uma efetiva articulação entre as instituições formadoras e o serviço, a fim de se 

corrigir o descompasso entre a orientação da formação dos profissionais de saúde e 

os princípios, as diretrizes e as necessidades do SUS. Dessa forma, visa incentivar a 

transformação do processo de formação, geração de conhecimento e prestação de 

serviços à população para abordagem integral do processo saúde-doença (BRASIL, 

2005). 

          O Pró-Saúde possui como eixo central a integração ensino-serviço e propõe 

que desde o início da formação ocorra a inserção dos estudantes no cenário real de 

práticas, que é a Rede SUS, e com ênfase na atenção básica. Entretanto, não 

elimina os níveis mais complexos de atenção à saúde. Desse modo, os processos 

formativos devem considerar a evolução do conhecimento, as mudanças do 

Processo de Trabalho em saúde, as transformações nos aspectos demográficos e 

epidemiológicos, tendo em perspectiva o equilíbrio entre excelência técnica e 

relevância social. Espera- se formar cidadãos-profissionais críticos e reflexivos, com 

conhecimentos, habilidades e atitudes que os tornem aptos a atuarem em um 

sistema de saúde qualificado e integrado (BRASIL, 2005). 

         Os ministérios da Saúde e da Educação, em cooperação com a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), assumiram com o Pró-Saúde o compromisso de 

apoiar técnica e financeiramente os cursos que decidissem enfrentar os processos 

de mudanças que contempla os três eixos — orientação teórica, cenários de prática 

e orientação pedagógica (BRASIL, 2005). 
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          O Programa tem papel indutor na transformação do ensino de saúde no Brasil, 

pois, a partir da criação de modelos de reorientação, pode-se construir um novo 

panorama na formação profissional em saúde. Essa iniciativa de mudança de ensino 

é justificada pela necessidade de formar profissionais conscientes, motivados e 

preparados para atuar no SUS e com perfil para trabalhar na atenção básica e na 

Estratégia Saúde da Família.          

           Em 2008 foi criado o PET-Saúde, que seria uma forma de efetivar o Pró-

Saúde, dando incentivos financeiros aos tutores, alunos e preceptores, facilitando a 

integração ensino-serviço, sendo a mais recente iniciativa na tentativa de qualificar a 

formação para atenção básica.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de pesquisa 
 

    Para o desenvolvimento deste estudo, que teve como objetivo verificar a 

percepção dos acadêmicos formandos de Odontologia de uma instituição de ensino, 

na Região Sul do Brasil, sobre o Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da 

Família, optou-se pela pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. O método 

utilizado foi a análise de conteúdo, por considerar que ele permite, através da 

construção de categorias, classificar elementos significativos que facilitam a 

interpretação dos dados coletados (BARDIN, 2008). 

      Segundo Triviños (1987), a pesquisa exploratória possibilita ao investigador 

ampliar sua experiência e seu conhecimento sobre determinado problema. A partir 

de uma hipótese, o pesquisador aprofunda seu estudo em uma realidade específica. 

    Os estudos de abordagem qualitativa buscam compreender uma percepção 

que está relacionada a valores e atitudes que não podem ser quantificados. 

Segundo Triviños (1987), a pesquisa qualitativa é caracterizada por ter o ambiente 

natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave, ser 

descritiva, preocupar-se com o processo e não apenas com os resultados e o 

produto, trabalhar com análise indutiva dos dados e ter o significado como 

preocupação essencial.  

A pesquisa qualitativa considera as atitudes, crenças, valores, 

comportamentos e ações, a fim de compreender as relações, as visões e o 

julgamento dos atores (MINAYO, 2004).  

Esse tipo de abordagem é apropriada quando o interesse não está focalizado 

em contar o número de vezes em que uma variável aparece, mas sim na qualidade 

que apresenta (LEOPARDI, 2002). 

     Segundo Bogdan e Biklen (1998, p. 38), ―os pesquisadores qualitativistas 

procuram entender o processo pelo qual as pessoas constroem significados e 

descrevem o que são estes‖.         
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4.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em uma universidade privada da Região Sul do país, 

que oferece dez cursos na área da saúde: Biologia, Ciências Biológicas, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e 

Psicologia.  

     Possui uma clínica odontológica onde acontecem os atendimentos clínicos 

aos usuários e mantém convênios com um hospital, uma escola e com a rede 

municipal de saúde, na qual os alunos realizam estágios extramuros. 

 

4.3 Sujeitos do estudo 

 

   Participaram do estudo alunos que cursavam o último período (nono) do curso 

de Odontologia no período da coleta de dados. Os critérios de inclusão dos sujeitos 

para aplicação do instrumento foram: aceitar participar da pesquisa, assinar termo 

de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) e ser acadêmico do nono período 

do curso de Odontologia da instituição. 

Foram entrevistados oito alunos de um total de aproximadamente 60. O 

critério de interrupção da amostra foi o da saturação dos dados. Essa dinâmica é 

coerente com a abordagem de investigação proposta, já que, como enfatiza Minayo 

(2004, p. 102), a ―amostra ideal [é] aquela capaz de refletir a totalidade nas suas 

múltiplas dimensões‖, principalmente quando a preocupação da pesquisa é ―menos 

com a generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da 

compreensão‖.  

     Cabe destacar que, para preservação da identidade de cada participante e da 

instituição, com estrito respeito e acatamento às normas de ética que regem as 

pesquisas científicas, os acadêmicos participantes são identificados através de 

siglas compostas pela letra maiúscula ―A‖ seguida de um número (na sequência de 

A1 a A8). Os documentos analisados são referenciados com as letras iniciais das 

palavras que compõem sua denominação (PP para projeto pedagógico, PE para 

plano de ensino).  



 

62 
 

4.4 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados é a ―fase em que o pesquisador vai às fontes de suas 

informações, para procurar, por meio de instrumentos apropriados, obter evidências 

sobre a realidade pesquisada‖ (LEOPARDI, 2002, p.151). 

    O instrumento utilizado nas entrevistas foi criado a partir de um estudo 

realizado por Freitas (2009), que desenvolveu uma tecnologia avaliativa da 

especialização em saúde da família. A autora define três eixos estruturantes para 

atuação nessa área: o sistema conceitual, os atributos e o Processo de Trabalho da 

equipe saúde da família — este é apontado como sendo o de maior relevância na 

formação do profissional de saúde, o que justifica o recorte desta pesquisa.  

Seguindo a proposta de Freitas (2009) foi elaborado o instrumento com as 

seguintes pré-categorias das etapas do Processo de Trabalho da Estratégia Saúde 

da Família: atenção domiciliar, trabalhos com grupos, territorialização, planejamento, 

acolhimento, vigilância da saúde, ações integradas, participação social e trabalho 

em equipe. 

        Vislumbrada a amplitude e a complexidade do objeto desta pesquisa e a 

especificidade da população, optou-se pela forma de entrevista semiestruturada, que 

permite liberdade de percurso, a partir de um esquema básico no qual o 

entrevistador pode fazer adaptações quando necessário. Essa liberdade é conferida 

também ao entrevistado. 

        Ludke e André (1986) afirmam que, quando se quer conhecer a visão de 

determinada população sobre um objeto amplo e complexo, é melhor entrevistar o 

interlocutor através de um instrumento que tenha como base um roteiro que possua 

grande flexibilidade. O entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas 

informações que ele detém e que no fundo é a verdadeira razão da entrevista.  

A entrevista semiestruturada, com perguntas abertas, possibilita ao 

entrevistado uma maior liberdade para discorrer sobre o tema e não se ater a 

indagações formuladas (MINAYO, 2004). Foi utilizado um diagrama para 

visualização das etapas que se pretendia abordar para facilitar o entendimento das 

etapas do Processo de Trabalho (Apêndice B). 
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Ressalta-se que a entrevista é uma técnica que se caracteriza por uma 

comunicação verbal e serve como um meio para coleta de informações sobre 

determinado tema (DESLANDES, 1994). A interação entre pesquisador e informante 

cria um ambiente de reciprocidade, onde ambos mantêm-se em um só patamar. 

Neste sentido, a entrevista se destaca de outros instrumentos, pois permite a 

intervenção do pesquisador e do informante, que interagem em um processo 

dialético. Esse aspecto é constatado por Triviños (1987), quando afirma que a 

entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre investigador e entrevistado. No 

momento em que houver aceitação mútua, as informações fluirão de forma mais 

autêntica. 

  No momento da entrevista, as questões do instrumento de coleta de dados 

foram apresentadas para demonstrar ao entrevistado o caminho que iríamos 

percorrer durante o encontro. As entrevistas foram individuais, tiveram duração de 

aproximadamente 45 minutos e foram realizadas de acordo com a conveniência dos 

sujeitos. Ocorreram entre os meses de abril e maio de 2011, foram gravadas e 

posteriormente transcritas. 

 

4.5 Registros das entrevistas 

 

      Para que fosse possível a reprodução das respostas dos entrevistados com 

precisão, elas foram registradas durante a entrevista por meio de anotações e uso 

de gravador. Antes de iniciar as gravações foi solicitada permissão aos informantes, 

tendo em vista que o gravador poderia inibi-los. Em seguida foram feitas as 

transcrições para o levantamento de dados, sendo utilizadas as mesmas palavras 

dos entrevistados. 

 

4.6 Análise dos dados 

 

As falas dos entrevistados, coletadas por meio de entrevista semiestruturada, 

foram transcritas e em seguida submetidas à análise de conteúdo, que se constitui, 

segundo Franco (1994, p. 165), em ―uma técnica de pesquisa cujo objetivo é a 
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busca do sentido ou dos sentidos de um texto‖, que se amplia para a interpretação 

da mensagem, ―seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou indiretamente provocada‖ (FRANCO, 2005, p. 20). 

 

4.6.1 Pré-análise 

 

     A primeira fase da análise de conteúdo corresponde à organização que 

objetiva operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais. Essa análise foi realizada a 

partir da leitura das informações contidas na transcrição das entrevistas.  

Para Bardin (2008), essa etapa corresponde a um período de associações 

que conduzirá a um esquema preciso de desenvolvimento das operações 

sucessivas. Uma das formas de identificar a coerência das hipóteses iniciais em 

relação às hipóteses emergentes é tomar contato exaustivo com o material através 

da leitura flutuante, que ―consiste em estabelecer contato com os documentos a 

analisar e em conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações" 

(BARDIN, 2008, p.122). 

O segundo passo realizado na pré-análise foi a ―constituição do corpus‖, com 

o objetivo de responder às seguintes normas de validade: exaustividade (verificar se 

o material coletado contempla os aspectos do roteiro); representatividade (averiguar 

se há possibilidade de generalizar o resultado obtido pela amostra) e pertinência 

(conferir a adequação das entrevistas ao objetivo do trabalho). 

     Após a conclusão da pré-análise, ocorreu a exploração do material, que nada 

mais é que a administração sistemática das decisões tomadas (BARDIN, 2008). 

Essa sistematização foi realizada nas próprias folhas de transcrição de cada 

entrevista, sendo que, posteriormente, foram reunidas pelos domínios semelhantes 

a todas as entrevistas. 

 

4.6.2 Análise 

 

     A análise levada a efeito se baseia na técnica de análise temática ou 

categorial apresentada por Bardin (2008), que define o tema como uma unidade de 
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significação capaz de operacionalizar e sistematizar o objeto de estudo. Segundo 

Minayo (2004, p. 209), ―fazer uma análise temática consiste em descobrir núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação cuja ‗presença‘ ou ‗freqüência‘ signifiquem 

alguma coisa para o objeto a ser analisado‖.  

     Pode-se afirmar que a presença de determinados temas denota 

qualitativamente os valores de referência e os modelos de comportamento presentes 

no discurso.  

Em seguida foram realizadas as diferentes fases da análise do conteúdo 

referenciadas por Bardin (2008), as quais se organizam em torno de três polos 

estreitamente ligados uns aos outros: pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos recursos (inferências e interpretação). Essa evolução ocorre devido 

às várias horas em que os pesquisadores se debruçam sobre o material a ser 

analisado. 

No momento da análise das entrevistas e pela utilização de pré-categorias 

estabelecidas a priori, sentiu-se a necessidade de levantar algumas informações de 

documentos do curso que contemplassem informações sobre a sua estrutura 

organizacional pedagógica.  

Foi então incorporado na análise o projeto pedagógico, no qual estão 

descritos os objetivos do curso, o perfil do profissional egresso, a matriz curricular e 

as metodologias pedagógicas do curso de Odontologia da instituição. Além disso, 

analisaram-se os planos de ensino das disciplinas de Saúde Coletiva do quarto ao 

oitavo períodos, que contêm os objetivos das disciplinas, as ementas, os conteúdos 

programáticos, a bibliografia.  

A realização desse trabalho não teve o objetivo de realizar uma análise 

aprofundada das práticas curriculares do curso; foi um recurso para melhor embasar 

e analisar as informações fornecidas pelos alunos, seguindo a mesma pré-

categorização do Processo de Trabalho proposta por Freitas (2009) na análise 

desses documentos. 
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4.7 Aspectos éticos 

 

        Esta pesquisa foi realizada dentro dos parâmetros éticos da Universidade do 

Vale do Itajaí (Univali). Após a qualificação, a proposta foi encaminhada para 

avaliação do Comitê de Ética, que deu parecer positivo. Também foi solicitada 

permissão à instituição de ensino para utilização de dados secundários (Apêndice 

C). 

        As informações fornecidas pelos participantes permanecerão confinadas até a 

devolutiva dos resultados e o anonimato deles será mantido. A investigação teve 

início após ter sido dada aos participantes uma explicação sobre a meta, o propósito 

e o processo da pesquisa, sendo a eles assegurados os direitos de privacidade das 

informações e de anonimato, bem como de recusar-se a participar ou de se retirar 

da pesquisa em qualquer momento,  

        Ficou determinado que será feita a devolutiva para os sujeitos da pesquisa 

assim que o estudo estiver concluído. Essa devolutiva é uma maneira de possibilitar 

que os entrevistados comentem, questionem e discutam os resultados da pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 A fim de contextualizar e proporcionar uma maior compreensão ao leitor, 

serão elencadas algumas características dos entrevistados e informações sobre a 

periodicidade das atividades extramuros por eles realizadas durante o curso de 

graduação em Odontologia. 

 Em seguida serão descritos os resultados desta pesquisa, com foco nas 

categorias/temas que apareceram na transcrição das entrevistas e nas informações 

coletadas em documentos da instituição na qual a pesquisa foi desenvolvida. 

 

5.1 Caracterização dos alunos 

    

A1– sexo masculino, com 22 anos de idade e representante de turma. Esteve 

na unidade de saúde para realização das atividades do estágio extramuros por seis 

vezes, no espaço de seis semanas, sendo uma visita semanal. Tinha uma 

compreensão sobre integralidade e visão holística do indivíduo, como revelam as 

seguintes falas: 

 
[...] a cirurgiã-dentista era tão empolgada com o trabalho que 
conseguiu juntar todo mundo desde médico, dentista, pessoal da 
farmácia e integrar todo mundo [...] ela tem uma visão de 
integralidade [...] 

 

[...] foi avaliada a saúde bucal e geral dessa família [...] não vimos só 
a boca, mas outros problemas da família [...] 

   

Demonstrou muito entusiasmo com o estágio extramuros e satisfação em 

poder ajudar um usuário cadeirante que decidiu ser operado por estímulo dos alunos 

de sua equipe do estágio.  

A2 – sexo feminino, com 22 anos de idade. Esteve na unidade de saúde para 

a realização das atividades do estágio extramuros por cinco vezes.  Demonstrou ter 

gostado do estágio e após finalização do estágio, na época do Natal, retornou à 

casa da família para levar presentes, o que demonstra a criação de vínculo: 
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[...] houve até um certo vínculo, até por termos ido toda semana [...] 
depois que o trabalho acabou, eu e mais uma pessoa da equipe 
fomos na casa da família para levar presente para as crianças [...]   

 

A3 – sexo feminino, 42 anos.  Esteve na unidade de saúde para realização 

das atividades do estágio extramuros por seis vezes, durante seis semanas. 

Demonstrou ser uma pessoa pró-ativa e ter grande entusiasmo pelo estágio e pela 

saúde coletiva.  

 
[...] eu e minha colega nos propusemos a fazer uma prótese 
provisória para ele na instituição, pois na unidade eles não fazem 
sequer um ajuste da prótese [...] 

 

[...] eu fiz uma palestra para gestante lá na unidade [...]  

 

Realizou palestras para as gestantes na unidade de saúde durante o estágio 

e foi convidada pelos profissionais da unidade para retornar numa outra ocasião. 

Ofereceu-se para capacitar alunos do quinto período para realizarem palestras na 

clínica odontológica da instituição. Conseguiu junto à sua equipe de estágio que 

fosse confeccionada uma prótese para um usuário.  

A4 – sexo masculino, 34 anos. Esteve na unidade para a realização das 

atividades do estágio extramuros por seis vezes, durante o período de seis 

semanas. Demonstrou muita empolgação com o estágio e com a saúde coletiva e 

ser uma pessoa com opinião crítica, reflexiva sobre o assunto em questão. Foi muito 

receptivo durante a entrevista. 

 
[...] deu pra perceber que a unidade tenta se guiar por esses 
princípios de universalidade, de acesso e que os profissionais 
queriam fazer a diferença [...] o que ficou marcante foi o 
comprometimento da equipe [...] 

 

[...] a gente focou muito no setor de serviços de atenção em saúde 
bucal [...] 

 

A5 – sexo feminino, 22 anos. Esteve na unidade de saúde para realização 

das atividades do estágio extramuros por cinco vezes, pois esteve doente em uma 

das visitas.  Parece ter gostado da experiência do estágio, apesar de ter percebido 
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certa desorganização da equipe da unidade de saúde para recebê-los e também 

quanto às visitas domiciliares. 

 
[...] no primeiro dia a gente foi na unidade, mas eles estavam meio 
perdidos, porque não sabiam que a gente ia lá [...] 

 
[...] foi escolhida uma família para trabalharmos, mas tiveram muitos 
desencontros [...] 

 

A6 – sexo feminino, 21 anos de idade. Esteve na unidade de saúde para a 

realização das atividades do estágio extramuros por seis vezes, no período de seis 

semanas, sendo uma visita semanal. Demonstrou ter gostado da experiência do 

estágio e ter contribuído para que um usuário fosse encaminhado para reabilitação.  

 
[...] a gente achou bacana que quando nós fomos lá ele ficou super 
animado e pediu para marcar a cirurgia no joelho, resolveu voltar a 
fazer fisioterapia para voltar a andar [...] 

 

A7 – sexo feminino, 21 anos. Esteve na unidade para a realização do estágio 

extramuros por seis semanas consecutivas, sendo uma vez por semana. 

Demonstrou ter gostado do estágio, achou muito válida a experiência; entretanto, 

expressou certa frustração quanto ao resultado da ação de educação, como revela a 

seguinte fala:  

 
[...] entregamos escovas de dente para eles, ensinamos a 
higienização [...] mas o engraçado foi que uma das escovas que a 
gente tinha dado estava no chão, toda suja de terra e percebemos 
que as prioridades deles e os valores são outros [...]  

 

A8 – sexo feminino, 22 anos. Esteve na unidade de saúde para a realização 

das atividades do estágio por seis vezes, no período de seis semanas. Achou a 

experiência do estágio bastante válida para sua formação. Pessoa muito atenciosa e 

interessada no assunto.  

 
[...] deu pra ver que eles dão bastante importância para a saúde 
bucal [...] foi bem legal, a gente chegou a fazer um acompanhamento 
da família, acho que foi uma experiência bem construtiva para a 
nossa formação [...] 
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5.2 Resultados das entrevistas 

  

A análise das entrevistas realizadas com os alunos do último ano do curso de 

Odontologia mostrou resultados em várias categorias previamente estabelecidas no 

planejamento deste trabalho (quadros 1 e 2), permitindo uma discussão clara e 

objetiva dos vários aspectos do Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da 

Família identificados no estágio extramuros. 

 

Categorias/Temas 1 2 3 4 5 6 7 8 
Atenção domiciliar X X X X X X X X 

Grupo de apoio X   X X X X X 

Territorialização X X X X X X X X 

Acolhimento X X X X X X X  Implícito 

X 

Vigilância da saúde   X  X    

Ações integradas X X  X X X X X 

Conselho local    X   X  

Trabalho em equipe X X X X X X  X 

Planejamento local         
 

Quadro 1 - Quadro demonstrativo referente ao aparecimento das categorias/temas nas entrevistas 

 

Categorias/temas Número de vezes 
Atenção domiciliar 8 

Territorialização 8 

Acolhimento 8 

Ações integradas 7 

Trabalho em equipe 7 

Grupo de apoio 6 

Vigilância da saúde 2 

Conselho local 2 

Planejamento local 0 
 

Quadro 2 - Quadro demonstrativo referente ao número de vezes do aparecimento das 
categorias/temas nas entrevistas em ordem decrescente 

 

 

5.2.1 Atenção domiciliar 

   

A atenção domiciliar é um conjunto de ações realizadas ―por uma equipe 

interdisciplinar no domicílio do usuário/família, a partir de um diagnóstico da 

realidade, podendo articular prevenção, promoção, recuperação e reabilitação e que 
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engloba a visita, a assistência e a internação domiciliar‖ (HENRIQUE; BORGES, 

2006, p. 93). Esta categoria apareceu com frequência nas entrevistas, o que 

demonstra o conhecimento dos alunos sobre o assunto. Conforme o Plano de 

Ensino da disciplina de Saúde Coletiva V, deve ser realizado o ―manejo de famílias 

de risco social e biológico em domicílios‖ (PE V).       

 
A1 – [...] saída do dentista para fazer as visitas fora [...] pra ver como 
ele mora, pra conseguir entender melhor, muitas vezes o paciente 
fala uma coisa, mas a realidade é outra [...]  

 

         A fala aponta para a importância da visita domiciliar, que pode propiciar um 

melhor entendimento da realidade das pessoas dentro do contexto do problema, 

pois muitas vezes, durante o encontro do profissional de saúde com o paciente na 

unidade de saúde, não ficam claras as condições em que ele e sua família vivem.  

 
A3 – [...] são pessoas que estão cadastradas no posto de saúde que 

por algum problema precisam de visita domiciliar [...] 

          

Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar, durante o estágio extramuros, 

a visita domiciliar, que é entendida como a maneira de a equipe monitorar a situação 

de saúde das famílias, realizando visitas programadas de acordo com as 

necessidades da população.  

        Nas visitas domiciliares foram aplicados questionários de avaliação 

socioeconômica das famílias, que contemplavam questões sobre moradia, renda e 

escolaridade. Esse questionário é o mesmo utilizado no Levantamento 

Epidemiológico das Condições de Saúde Bucal da População Brasileira (SB Brasil 

2010) e, dos 16 itens, cinco são para avaliação socioeconômica e os demais estão 

relacionados à utilização de serviços odontológicos, morbidade bucal referida e 

autopercepção de saúde bucal da família. Neste quesito parece que houve um bom 

entendimento dos alunos. Entretanto, não fica claro como esses dados foram 

utilizados, repassados para a equipe de saúde ou utilizados pelos próprios alunos 

para planejamento de ações para as famílias, ou mesmo usados para apresentação 

de seminário de avaliação.  
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 A2 – [...] foi mais a saúde bucal, a única coisa que nós tivemos 
acesso à saúde geral, foi procurar saber por que ela tinha feito 
ligadura de trompas [...]  

 

       Essa fala sugere que a ―saúde geral‖ mencionada, referindo-se a outro órgão 

que não os relacionados à saúde bucal, é associada à dimensão biológica e não 

sugere uma visão ampliada. Observa-se uma visão baseada no modelo biomédico e 

fragmentado em saúde.   

 
A4 – [...] ela tinha doze anos. Na avaliação ela estava com oito 
meses de gravidez e não tinha esfoliado o canino, tinha canino 
decíduo [...] tinha parado na terceira série [...] ela começou a fazer o 
pré-natal, depois que saiu aqui da unidade, parou de fazer e não 
tinha feito nenhuma visita ao dentista [...] a gente fez uma avaliação 
da saúde bucal dessa adolescente [...] levou a situação para a 
unidade de saúde para que ela desse continuidade ao pré-natal e já 
agendou uma consulta odontológica. 

            

Essa situação evidencia a necessidade de uma abordagem mais ampla. Além 

de dar continuidade ao pré-natal, outras ações seriam necessárias, como, por 

exemplo, solicitar a atenção da assistência social para aconselhamento da gestante 

e do núcleo familiar, ou até mesmo solicitar orientação educacional para incentivar a 

gestante a retomar os estudos. Observa-se uma limitação das ações dos alunos 

que, nesse caso, acabaram encaminhando a gestante para realizar tratamento 

odontológico e o pré-natal.   

O estágio extramuros é uma oportunidade de o acadêmico vivenciar tanto a 

interdisciplinaridade como a intersetorialidade e não deveria se limitar às ações de 

saúde bucal. Contudo, a duração do estágio é um fato agravante para que haja uma 

maior longitudinalidade, ou seja, para que o aluno consiga acompanhar as famílias 

por um período maior de tempo, de maneira que possa ter um escopo maior de ação 

e mais resolutividade.  

      
A4 – [...] Talvez tenha sido muito limitado essa visão da amplitude 
das ações, porque acabou sendo direcionado [...] A gente focou 
muito no setor de serviços de atenção bucal [...] 

         

Apesar do reconhecimento por parte de alguns alunos, que percebem o 

direcionamento das atividades desenvolvidas nas visitas domiciliares para a saúde 
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bucal, esta forma de organização dos estágios não favorece uma vivência para uma 

prática ampliada e interdisciplinar, que são pressupostos importantes para o 

desenvolvimento das ações integradas, em especial para a promoção da saúde.  

       Embora o PP descreva que a saúde bucal tem repercussão direta na saúde 

geral e no impacto social, ainda existe certo distanciamento entre teoria e prática, 

como demonstram os relatos dos acadêmicos sobre suas atividades. 

 
[...] o aluno aprende a conhecer a estrutura e o funcionamento do ser 
humano, e que a boca faz parte desse conjunto, e como tal, aprender 
que as enfermidades da boca têm repercussão direta na saúde geral 
e no impacto social que pode advir da melhoria da qualidade de 
saúde e de vida da população. Para tanto o curso está objetivamente 
integrado na realidade social vigente no país, proporcionando uma 
formação geral e preventiva aliada ao domínio dos materiais, dos 
fármacos e dos avanços tecnológicos (PP). 

         

Nesse ponto parece haver incongruência entre o que preconiza o PP e a 

manifestação dos entrevistados no entendimento da inserção da saúde bucal em um 

contexto mais amplo com vistas à integralidade. 

        E mesmo constando no plano de ensino da disciplina de Saúde Coletiva V a 

importância da ―integralização na prática diária‖ ou integralidade das ações, parece 

que os preceptores, que são os odontólogos que atuam na Estratégia Saúde da 

Família, acabam direcionando as visitas para famílias que possuem problemas 

bucais. Isso provavelmente acontece porque o Processo de Trabalho instituído das 

equipes ainda tem forte influência das práticas biomédicas, como podemos observar 

em algumas falas: 

 
A3 – Numa das visitas domiciliares a gente viu câncer de boca [...] 

 

A8 – [...] a visita domiciliar [...] a gente ia acompanhar uma família 
que tinha um caso de trauma bucal [...] 

 

       Em alguns momentos é possível verificar uma visão de integralidade dos 

acadêmicos: 

A1 – [...] foi avaliada a saúde bucal e a saúde geral dessa família [...] 
vimos não só a boca, mas os problemas da família inteira [...] 
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A6 – [...] o paciente que nós fomos visitar era cadeirante [...] a gente 
fez um questionário sobre as condições socioeconômicas, como que 
foi o acidente [...] 

        

Essas falas se referem ao caso do paciente cadeirante em que houve uma 

investigação do problema físico do paciente e incentivo à realização de uma cirurgia. 

Entretanto, a ação da equipe foi realizar um plano de tratamento odontológico, 

demonstrando ainda uma limitação às ações de saúde bucal. 

 
A3 – [...] a gente se propôs a fazer uma prótese provisória pra ele e 
moldamos na cama mesmo [...] ele tinha fisioterapia, porque o 
fisioterapeuta ia na casa dele [...] 

 

A 4 – [...] o dentista ia até as famílias cada vez que era solicitada 
alguma intervenção mais específica [odontológica], que o paciente 
não tivesse a possibilidade de vir até a unidade de saúde [...] 

 

       Esses depoimentos se referem à assistência domiciliar que é destinada aos 

indivíduos com perdas funcionais e dependência para as atividades cotidianas, que 

necessitam de alguma intervenção clínica de saúde bucal no domicílio.  

 
A8 – [...] a gente atendeu um acamado, ele teve um AVC e tinha 
dificuldade na fala [...] a gente achou que era a falta de dentes que 
estava perturbando ele [...] aí fizemos a prótese imediata [...] 

 

         De acordo com o projeto pedagógico do curso, o estágio extramuros ―deve 

contribuir para que o aluno tenha o enfoque da saúde integral, tanto em nível 

individual como coletiva‖, de maneira que venha a adquirir uma visão ampliada do 

indivíduo, considerando aspectos biológicos, psicológicos e sociais. No entanto, em 

alguns momentos as falas sugerem mais ênfase na saúde bucal do que uma visão 

ampliada (ou integral). 

        Na atenção domiciliar temos ainda a internação domiciliar, que é um 

atendimento que requer maior intensidade de cuidados e frequência de visitas. No 

estágio extramuros, de acordo com as falas, os alunos não puderam vivenciar 

nenhuma situação de internação domiciliar. 

        Embora reconhecendo a importância da realização de tratamentos 

odontológicos clínicos de recuperação e reabilitação na atenção domiciliar em 
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situações específicas, devem ser desenvolvidas ações de prevenção de agravos e 

promoção da saúde, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

5.2.2 Territorialização 

      

A territorialização ou ―reconhecimento do território‖, conforme apresentado no 

plano de ensino da disciplina de Saúde Coletiva V, é a primeira atividade do trabalho 

de campo ―com intervenção em Unidades de Saúde e microáreas sob a lógica da 

Estratégia Saúde da Família‖ (PE V). O aluno é acompanhado por um agente 

comunitário de saúde ou pelo cirurgião-dentista da unidade de saúde e faz uma 

visita de observação do território, tanto do ambiente físico (ruas, casas, saneamento, 

água, luz, transporte) como do contexto social e comunitário (escolas, creches, 

áreas de lazer, associações de moradores, movimentos e organizações populares). 

Essa ―visita‖ deve ser precedida por uma apresentação do território por meio de 

mapas. 

A1 – [...] ela nos mostrou toda a parte de território, era bem 
organizado [...] tinha mapa, ela nos mostrou o mapa, deu todas as 
informações [...] – aqui tem uma família de risco que é drogada [...] 

 

A6 – [...] uma outra vez que a gente foi na unidade a dentista  ficou 
só explicando os mapinhas, as áreas de risco, mostrou tudo, mostrou 
direitinho onde tinha mais gestante, onde era mais tráfico [...] 

        

Fica evidente que os alunos têm contato com os mapas do território e na fala 

a seguir fica claro que eles fazem um ―passeio no território‖ na tentativa de 

―(re)conhecer a área e a comunidade‖: 

 
A4 – Nas subáreas tem um agente comunitário de saúde que eram 
os grandes captadores de informações [...] é uma comunidade de 
risco [...] após a apresentação desse território foi determinado uma 
comunidade que a gente ia trabalhar [...] na verdade a gente fez um 
passeio [...] a unidade de saúde era bem centralizada dentro dessa 
área, a gente partiu da unidade de saúde para as comunidades mais 
periféricas [...] tem um rio que corta essa comunidade, que com 
fortes chuvas sempre enchia.  

      



 

76 
 

A questão é: mesmo que os alunos tenham atingido o objetivo da atividade, 

isso significa que eles realizaram a territorialização? 

Cabe lembrar que a territorialização tem como objetivo ―a demarcação e 

conhecimento do território, área de abrangência e atuação, identificação de 

problemas e riscos que a comunidade está exposta, a fim de possibilitar a ação e o 

planejamento da equipe de saúde da família‖ (OLIVEIRA, 2006, p. 72). 

       Depreende-se que a territorialização é o processo de conhecimento da 

realidade do território, porém, para a equipe (ou mesmo para os acadêmicos), isso 

está relacionado com um diagnóstico para intervenção. Esse conhecimento se dá 

através de dados que podem ser primários e/ou secundários e o seu conjunto 

permite uma melhor aproximação da realidade.  

       Somente ver o mapa e sair para um passeio, como sinalizam as falas, não 

parece ser suficiente para atender as necessidades de operacionalização desta 

categoria. Também é importante a utilização de dados como os do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), dos prontuários, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e de outros setores, além da possibilidade da 

realização de entrevistas com informantes-chaves e de inquéritos no território.  

       O mapa traduz apenas uma ilustração de dados que, dependendo do olhar; 

pode apenas conter informações geográficas e de doenças. O ideal é que, a partir 

do mapa geográfico, sejam incluídas informações sobre a condição social, ambiental 

e biológica da comunidade, a fim de possibilitar um olhar ampliado sobre o processo 

saúde-doença para então traçar o diagnóstico da comunidade e, a partir desse 

diagnóstico, realizar o planejamento de ações ampliadas (ações integradas). Os 

relatos sugerem que a territorialização é entendida como o conhecer o local e as 

condições das famílias e não com a finalidade de realização de um diagnóstico 

comunitário para intervenção. 

        Conforme mencionado, a utilização dos dados do IBGE e do SIAB são 

fundamentais no processo de territorialização e para o planejamento das ações em 

saúde. O IBGE fornece informações sobre indicadores, população, economia, 

geociências e dados para conhecimento dos aspectos demográficos como: 

distribuição da população por raça, faixas etárias, informações sobre trabalho e 

rendimento, educação e condições de vida (IBGE, 2011). 
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       Já no SIAB podem ser obtidas informações sobre cadastros de famílias, 

condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção das equipes de 

saúde. Esse sistema é utilizado como instrumento de monitoramento das ações e 

resultados das equipes de saúde da família e sua base de dados fornece 

informações que irão subsidiar o planejamento das ações das equipes (DATASUS, 

2011). 

       A etapa de coleta de informações do território deve levantar dados sobre 

população geral, por sexo e faixa etária; identificar condições de moradia e 

condições ambientais; levantar o perfil de morbimortalidade da área; identificar a 

forma de organização da comunidade com suas fragilidades e potencialidades e os 

serviços oferecidos pela unidade de saúde. De acordo com as entrevistas, esse 

trabalho não foi realizado.  

       No entanto, apesar de o processo de territorialização ter sido conduzido de 

uma maneira parcial e sem aprofundamento, é uma categoria que aparece com 

frequência nas entrevistas e em quase todas as falas é abordada também a 

subcategoria risco, conforme a categorização proposta por Freitas (2009). 

 
A5 – [...] quanto à territorialização, a dentista explicou pra gente, 
mostrou o mapa, como era a região ali [...] mostrou a área que tinha 
mais enchente, que o risco era mais para leptospirose [...] e essa 
casa que a gente visitou fazia parte da área de risco [...] ali a gente 
via bastante lixo no chão [...] 

      

Parece ser de conhecimento dos alunos o conceito de risco, que se refere à 

possibilidade/probabilidade de ocorrência de eventos que tenham consequências 

negativas à saúde, ou seja, que possam causar algum tipo de agravo ou dano à 

saúde de um indivíduo, de um grupo populacional ou ao ambiente. O mesmo não 

acontece com o conceito de informação na territorialização, que consiste em [...]  

 
[...] uma etapa estratégica do processo, que permite a avaliação das 
ações, possibilita o acompanhamento das atividades realizadas pelos 
serviços de saúde, fornece dados sobre a organização e produção 
dos serviços, permite analisar prioridades a partir dos perfis 
epidemiológicos de determinada localidade (OLIVEIRA, 2006, p. 73). 

  



 

78 
 

Embora fundamental para complementar a atividade de territorialização, não 

aparece nos relatos.  As informações constantes nas falas sobre informações do 

território não provêm de dados epidemiológicos e socioeconômicos que poderiam 

ser obtidos no SIAB e no IBGE, mas, apesar de serem importantes, restringem-se a 

questões de drogas, alcoolismo, gravidez na adolescência, prostituição e à atividade 

de coleta e reciclagem de papel observadas no território, como revelam as seguintes 

falas:  

 
A3 – [...] quanto à territorialização, era dividido em três setores, tinha 
um setor bem crítico, bem difícil de trabalhar, tinha drogas, 
traficantes, num segundo setor onde fica o posto de saúde, também 
envolvia drogas, mas era uma coisa mais leve. E o terceiro setor, 
onde a gente acabou fazendo estágio, era bem tranquilo, o único 
problema era a prostituição, mas só à noite [...] 

 

A2 – [...] tinha uma outra área [...] que tinha muita dificuldade, além 
de problema de saúde bucal, tinha muito alcoolismo [...] 

 

A4 – [...] é uma comunidade praticamente constituída de catadores 
de papel reciclado, e tinham muitos galpões [...] ela falou que o 
problema da droga era evidente lá, uma grande quantidade de jovens 
eram consumidores e traficavam. Gravidez na adolescência a gente 
pôde vivenciar [...] pela grande concentração de lixo tem uma grande 
incidência de leptospirose [...] 

 

   A resolução de problemas como drogadição, prostituição, etilismo, violência, 

envolve a intersetorialidade, portanto, não isenta o setor saúde da sua participação, 

pois há uma repercussão direta na saúde das pessoas. Podemos observar na fala a 

seguir que há uma iniciativa na unidade de saúde visitada para lidar com a questão 

das drogas: 

 
A7 – [...] a parte das drogas era trabalhada na unidade, tinha um ex-
usuário de droga que contrataram [...] era um grupo, a gente até 
conversou com ele [...]   

 

A territorialização deve ser vivenciada na graduação durante o estágio 

extramuros. No processo de ensino-aprendizagem, mais do que conhecer é 

necessário ―realizar‖ para que de fato se gere a competência no aluno.  
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5.2.3 Acolhimento 

 

      O acolhimento aparece com frequência nas entrevistas. É um tema abordado 

na disciplina de Saúde Coletiva V, que tem como uma das metas ―o trabalho com 

ênfase em técnicas relacionais (relacionamento interpessoal) que privilegiam a 

escuta qualificada, o acolhimento, criação de vínculo e acompanhamento 

longitudinal das pessoas‖ (PE V). 

      Segundo Merhy (1997), o acolhimento corresponde à humanização do 

atendimento, que envolve a escuta de problemas de saúde do usuário e a 

responsabilidade pela resolução do seu transtorno.  Isso implica ir além do simples 

atendimento, criando um vínculo necessário entre o serviço e a população.  

       A categoria do acolhimento mais presente nas entrevistas está relacionada 

com o acesso e, apesar dos relatos apresentarem facilidades e dificuldades, parece 

existir certa unidade na questão da percepção do direito ao atendimento. 

  
A4 – [...] para receber atenção em saúde bucal, era feita uma 
triagem, dependendo da necessidade, mais urgente ou menos 
urgente, eles eram marcados no decorrer do outro dia. Os agentes 
comunitários de saúde conseguiam fazer isso [...] mas o que deu 
para perceber é que a unidade tenta se guiar por esses princípios de 
universalidade, de acesso, que o indivíduo tenha acesso aos 
serviços de saúde [...] o agente de saúde conseguiu encaixar ela, 
para que ela desse continuidade ao pré-natal na unidade de saúde  
[...] depois dessa visita, eles não precisariam passar pelo serviço de 
triagem, eles acabariam já agendado, funcionava bem [...] 

 
         
A1 – [...] o acesso ao posto é muito fácil, e o contato da agente de 
saúde é direto, pra marcar eles não precisavam ir ao posto, era só 
ligar e o agente vinha, então facilitava muito [...] eles tinham 
transporte para os pacientes que não tinham condição de vir, eles 
ligavam para uma empresa. Eles pegavam o paciente debilitado e 
traziam pra unidade [...] 

            

A acessibilidade, que é uma subcategoria do acolhimento, refere-se à 

facilitação dos fluxos dentro do sistema e, se eficiente, permite a universalidade. 
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A2 – [...] ela falou que tinha muita endodontia, e no CEO é muito 
difícil conseguir vaga e os pacientes acabavam perdendo aqueles 
dentes que ela tinha encaminhado para fazer o tratamento [...] 
 
A3 – [...] só que o posto de saúde não tinha como fazer essa prótese 
porque não há laboratório de prótese no posto de saúde, eles não 
fazem sequer um ajuste, um desgaste na prótese. Tinha um paciente 
que tinha uma úlcera que teve que procurar um dentista particular, só 
para fazer um ajuste na prótese [...] é falha na acessibilidade [...] 

 

A4 – [...] tinham pacientes ali que estavam esperando oito meses, 
nove meses, esperando um tratamento de canal, mas não 
conseguiam vaga [...] 

    

         Em algumas falas podemos observar uma falha ou dificuldade na 

acessibilidade, principalmente relacionada a acesso à atenção secundária. 

 Outro ponto relacionado com o acolhimento bastante presente é o vínculo:  

 
A1– [...] quando o paciente falta, eles ligam pra ver o que aconteceu 
[...] 

 

A2 – [...] os agentes de saúde da unidade tinham total ligação com 
essa família [...] tanto para odontologia como para médico [...] vínculo 
[...] na primeira visita a gente procurou criar uma relação [...] houve 
até um certo vínculo, e até por termos ido toda semana [...] 

 

A3 – [...] eles vão no domicílio, ouvem as pessoas, tentam ver o que 
podem fazer para essas pessoas, é muito bacana, acabam criando 
um vínculo. Tanto é que nós não tivemos dificuldade de chegar nas 
casas e ser recebido [...] 

 

 A 6 – [...] a gente era estranho, mas para a agente de saúde e pra 
enfermeira que foram junto a dona da casa estava mais solta [...] deu 
pra perceber naquela unidade que eles são bem amigos do pessoal, 
onde eles vão todo mundo conhece, se dão bem  [...] eles eram bem 
próximos da comunidade  [...] 

 

A7 – [...] a gente não conseguiu fazer o trabalho certo, porque não 
conseguimos criar um vínculo com a família, não conseguimos 
conhecer nem metade da família [...] 

       

Vínculo é outra subcategoria do acolhimento que aparece com frequência nas 

entrevistas e pode ser definido como o estabelecimento de um relacionamento 

próximo e claro entre os profissionais de saúde e a população. 
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        As falas demonstram que as equipes de saúde da família das unidades 

visitadas tinham criado vínculo com a comunidade e, em esse relato, A7 deixa clara 

a dificuldade de trabalhar com a comunidade quando não se consegue criar vínculo 

com esta. 

         Através das entrevistas podemos observar que os alunos demonstram 

compreender o significado de acolhimento, a partir das categorias vínculo e 

acessibilidade, porém, outros pontos relacionados à humanização na relação 

profissional-paciente, como a escuta qualificada, a responsabilização e a 

resolutibilidade, não aparecem como categorias do acolhimento, sendo que esta 

última é premissa básica que legitima o próprio trabalho em saúde.  

 O acolhimento não é fato, é processo. Entende-se, portanto, que pela 

organização dos estágios (pequena carga horária e visitas esporádicas), torna-se 

limitada a compreensão e especialmente a vivência das práticas de acolhimento.   

 

5.2.4 Ações integradas 

 

          As ações de prevenção, proteção, promoção, recuperação e reabilitação, 

quando se articulam, recebem a denominação de ações integradas em saúde e 

pressupõem a integralidade na assistência à saúde. 

         Ao analisarmos as entrevistas podemos verificar que essa categoria e suas 

subcategorias aparecem em grande número de falas, como nas seguintes: 

 
A2 – [...] eles realmente procuravam fazer promoção [...] trocando 
escova, fazendo flúor-terapia [...] a gente procurou fazer profilaxia na 
unidade de saúde [...] 

 

 A4 – [...] nós tivemos a oportunidade de realizar algumas atividades 
de promoção de saúde aqui na universidade mesmo, nas clínicas 
práticas de saúde coletiva [...] era feita uma triagem, o trabalho era 
de controle, estabelecimento de diagnóstico e controle da doença [...] 
a intervenção era mínima, era mais a intenção de uma certa 
apropriação  por parte do paciente da sua condição de saúde bucal. 
Com aplicação tópica de flúor, evidenciação de placa, técnica de 
escovação, explicação sobre o uso de fio dental [...] eles faziam nas 
creches atuação efetiva de promoção da saúde, educação de saúde, 
escovação, aplicação de flúor [...] 
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A7 – [...] Eu acredito que a gente tentou fazer promoção da saúde 
conforme foi possível. A gente fez orientação de higiene [...] 

      

Essas falas, apesar de os entrevistados se referirem a ações de promoção da 

saúde, revelam atividades realizadas para controle específico de patologias bucais, 

o que caracteriza proteção à saúde, definida por Oliveira (2006, p. 67) como ―um 

conjunto de ações voltadas para o controle de riscos, resultando na redução ou na 

eliminação dos mesmos, em nível individual e coletivo‖ A autora enfatiza que a 

promoção da saúde engloba ações mais amplas, relacionadas à qualidade de vida, 

em busca da melhoria das condições de vida. 

        Ações como aplicação de flúor, escovação supervisionada, práticas clínicas, 

instrução de higiene bucal, distribuição de kits de higiene bucal são ações de 

prevenção e proteção da saúde. 

       Existe uma diferenciação entre proteção da saúde e prevenção de doenças. A 

primeira diz respeito a ações realizadas diretamente sobre o indivíduo e a segunda 

se refere a ações realizadas sobre o meio onde este se apresenta. Usaremos os 

dois termos de maneira conjunta, mas considerando suas singularidades. 

      ―Práticas educativas em saúde‖ é outra expressão bastante relacionada à 

promoção da saúde e prevenção. 

 
A1 – [...] tinha uma palestra para fumantes, eles iam falar pra 
comunidade, da parte de odontologia também, sobre a prevenção da 
tuberculose, de gestantes, crianças, sempre tinha palestra a respeito 
disso na própria unidade [...] 

 
A3 – [...] a gente fez uma visita na escola, onde foi feito teatro sobre 
escovação [...] a TSB fazia a parte educacional da escovação [...] 

 

A3 – [...] a gente vai treinar os alunos do quinto período, capacitar 
eles para dar palestra nas unidades. Tudo isso saiu desse estágio do 
ESF [...] foi feito educação, eles têm um projeto da gestante, da 
lactante, do bebê [...] a mãe assiste a uma palestra, tem orientações 
de várias áreas que explica como fazer a higiene e o dentista avalia 
[...] eu fiz uma palestra lá na unidade sobre gestante, lactante e 
bebês [...] falei do pré-natal odontológico, mostrei vídeos, 
reportagens [...] 
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        Analisando essas falas não fica claro se essas atividades de educação em 

saúde foram promotoras de saúde. As práticas educativas em saúde devem ser 

analisadas sob dois aspectos: o ponto de vista pedagógico utilizado e a concepção 

de saúde que se adota. A educação em saúde pode ser considerada uma ação de 

promoção da saúde quando proporcionar o empoderamento da comunidade e 

efetivamente produzir condições para mudanças de hábitos.  

Para tanto, não pode ser baseada em uma metodologia de ―educação 

bancária‖, tradicional, na qual há uma prática de depósito de conteúdos apoiada 

numa concepção de homens como seres vazios. Pelo contrário, deve ser utilizada 

uma metodologia de educação na qual há uma problematização dos homens em 

suas relações com o mundo. Sendo assim, essa metodologia se fundamenta na 

relação dialógica entre educador e educando que possibilita a ambos aprenderem 

juntos, por meio de um processo emancipatório. O educador busca construir o 

conhecimento a partir da realidade do educando, trabalhando a partir da vivência de 

experiências significativas e dos conhecimentos pré-adquiridos. É um processo de 

aprendizagem por descoberta, na qual os conteúdos de ensino não são oferecidos 

ao educando em sua forma acabada, mas na forma de problemas, cujas relações 

devem ser descobertas e construídas por ele. O objetivo desta metodologia é formar 

um sujeito ativo, crítico, com liberdade para expressar suas percepções e opiniões, 

numa relação de menor hierarquização (FREIRE, 2005). 

        Portanto, no contexto de saúde contemporâneo, a educação parte de uma 

dada situação (pensamento e práticas biomédicas) e, a partir de sua 

problematização, estabelece-se um diálogo para um entendimento de integralidade 

e autonomia, ou seja, devem ser considerados, nessa prática educativa, os 

determinantes sociais em saúde e o contexto no qual tanto o educando quanto os 

sujeitos por ele atendidos estão inseridos.                    

Com essa compreensão o educando poderá buscar, individual e 

coletivamente, mecanismos que favoreçam a melhoria da qualidade de vida e da 

saúde da população. Caso contrário, se limitará a uma ação de proteção e 

prevenção de agravos. 

        Essa confusão conceitual da promoção à saúde observada nas entrevistas é 

reflexo da formação no modelo biomédico, fragmentado, privado, elitista, que ainda 
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visualiza estritamente o campo da saúde bucal e não a integralidade das ações. 

Parece que ainda não está claro para os acadêmicos que o papel do odontólogo vai 

muito além de adquirir competências para as atividades clínicas e implica uma 

concepção em saúde ampliada que reivindica o desenvolvimento de ações que 

contribuam para a melhoria das condições de vida dos indivíduos. 

       No projeto pedagógico e nos planos de ensino de algumas disciplinas de 

Saúde Coletiva podemos observar alguns aspectos que favorecem o equívoco 

conceitual presente nas falas dos alunos, como nos exemplos a seguir. 

 
[...] a formação técnica e científica do profissional da INSTITUIÇÃO é 
baseada no aprender a fazer, desenvolvendo aptidões, habilidades, 
destreza e ações para a resolução das diversas situações clínicas, 
operatórias e cirúrgicas, sendo capaz de diagnosticar, tratar, manter 
e promover a saúde (PP). 

  

Nessa perspectiva do PP, os problemas estão relacionados às situações 

clínicas, operatórias e cirúrgicas, o que pode induzir o aluno a relacionar suas 

competências estritamente com atividades técnicas e voltadas para a cavidade oral. 

A partir desse entendimento, o desenvolvimento de atividades de promoção, 

proteção e recuperação se limitam à saúde bucal, não contribuindo para a 

transformação das condições de vida a que se propõe de fato a promoção da saúde.  

          Essa visão, que aproxima a promoção da saúde com ações em saúde bucal, 

acaba, de forma equivocada, relacionando promoção da saúde com prevenção de 

doenças, como expressa o PP quando destaca, no item referente ao perfil do 

formando egresso: ―Formação técnico-científica, humanística e ética, orientada para 

a promoção de saúde, com ênfase na prevenção de doenças bucais prevalentes e 

estar apto a identificar, tratar e manter a saúde bucal‖. 

        Entretanto, sabe-se que, como abordado no referencial teórico, a promoção 

da saúde e a prevenção são ações distintas, com objetivos também distintos e que 

se integram às ações de recuperação e reabilitação para a resolução dos problemas 

da sociedade. 

      Essa fragmentação da odontologia na promoção da saúde pode ainda ser 

percebida no plano de ensino da disciplina de Saúde Coletiva II, que faz a seguinte 

menção:  
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Oferecer os estímulos pedagógicos adequados para que o aluno 
compreenda a importância da Epidemiologia em Saúde como 
método e base para o planejamento, gestão e avaliação de ações em 
saúde voltadas para a Promoção de Saúde Bucal (PE II). 

          

O PE utiliza o termo ―promoção da saúde bucal‖. Como o conceito de 

promoção da saúde é amplo e pressupõe que sejam considerados os determinantes 

sociais em saúde, o termo parece inadequado, pois para promover saúde deve-se 

atuar sobre os determinantes e não sobre a ―boca‖. Apesar de essa disciplina 

contemplar os métodos e fluxogramas de coleta de amostra da água de 

abastecimento, que de certa forma contempla a promoção da saúde como política 

pública, ainda assim não amplia a visão para outros determinantes sociais 

imbricados no processo de transformação das condições de vida, enfatizando a 

responsabilidade pelas questões bucais. Já o uso do flúor tópico em odontologia — 

assunto também abordado nessa disciplina — representa método de prevenção e 

não de promoção da saúde. 

          O termo promoção de saúde bucal é enfatizado no plano de ensino da 

disciplina de Saúde Coletiva III, quando descreve o seu objetivo: 

 
Oferecer os estímulos pedagógicos adequados para que o aluno 
adquira as competências e habilidades específicas para desenvolver 
atenção à saúde bucal baseada em evidências de efetividade de 
práticas clínicas, utilizando tecnologias de controle e redução de 
doença e promovendo saúde bucal (PE III). 

        

Mais uma vez se enfatizam as competências e habilidades do odontólogo na 

atenção à saúde bucal baseada na prática clínica. Esse pensamento é ratificado 

pelo próprio plano de ensino, que acentua:  

 
Nessa disciplina, além das aulas teóricas, são desenvolvidas 
atividades na clínica odontológica denominada ―Clínica de Promoção 
da Saúde e Controle de Doenças Bucais‖, onde é ressaltada a 
importância de reconhecer estratégias de Promoção de Saúde Bucal 
na clínica e aplicar métodos de controle de doenças bucais (PE III). 

  

Em relação às atividades de recuperação e reabilitação, nas entrevistas com 

os alunos destacamos as seguintes falas: 
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A1 – [...] a experiência foi boa, você pega todo o histórico do paciente 
e consegue fazer um plano de tratamento adequado [...] mostrou 
ajuda tanto na reabilitação estética como na parte psicológica [...]      

 

 

A2 – [...] Nós reunimos todos os membros da família para fazer um 
exame clínico [...] a família não apresentou um índice de cárie muito 
alto ou doença periodontal [...] eles tinham uma higiene relativamente 
boa [...] nós fizemos todo o exame clínico e a dentista ficou 
responsável por fazer o tratamento [...] 

 

A3 – [...] o grande problema dele era a mastigação, ele não 
conseguia porque não tinha todos os dentes, ele tinha uma falha de 
dentes e precisava muito de uma prótese [...] a gente se propôs a 
fazer uma prótese bem provisória [...] ele extraiu a raiz residual no 
posto de saúde e já colocamos a prótese, foi uma prótese imediata 
[...]  

         

         Apareceram também os termos ―exame clínico‖ e ―plano de tratamento‖, que 

são etapas que antecedem a recuperação e a reabilitação. Por, em alguns 

momentos, não estar explícita a conduta a ser tomada, essas duas categorias 

podem aparecer juntas numa mesma fala, sendo que a recuperação da saúde se 

refere às ações de cura, cuidado, diminuição ou eliminação da dor frente a sinais e 

sintomas de doenças. Fazem parte da reabilitação as ações de saúde voltadas para 

adaptação e correção das sequelas em situações nas quais já houve uma perda 

funcional ou estética. 

         Os alunos demonstraram compreender o significado dos termos recuperação 

e reabilitação, porém, foi observada uma confusão conceitual quando mencionada a 

promoção da saúde, muitas vezes confundida com a prevenção de agravos e 

proteção da saúde. 

            

5.2.5 Trabalho em equipe 

 

      O tema ―trabalho em equipe‖ apareceu diversas vezes nas entrevistas e está 

contemplado no projeto pedagógico: ―O curso deve desenvolver nos acadêmicos  a 
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capacidade de serem integrantes de equipes multidisciplinares de saúde‖ (PP). 

Sobre esse aspecto, os entrevistados salientaram: 

 
A3 – [...] eles trabalham em conjunto, é muito bacana, tem psicólogo, 
médico trabalhando junto [...] tinha uma equipe excelente de 
trabalho, eles se entrosam muito bem [...] foram na casa das 
pessoas, com agente comunitário, psicólogo, nutricionista, 
fisioterapeuta [...] a mãe vem à unidade uma vez ao mês, tem 
orientações de várias áreas, o médico está sempre junto, o 
enfermeiro, o dentista e o técnico de higiene oral [...] o trabalho de 
equipe é muito bom, se conversa sobre os pacientes, há uma troca 
de informações [...] 

 

A1 – [...] a cirurgiã-dentista era tão empolgada com o trabalho que 
ela conseguia juntar todo mundo desde médico, dentista, pessoal da 
farmácia e integrar todo o pessoal para ir na casa das pessoas [...] a 
gente foi lá [...] deu instrução para a família, o psicólogo, o 
fisioterapeuta, o agente de saúde e a dentista. [...] a dentista tem 
uma visão de ter integralidade de todas as pessoas e do bem estar 
da unidade [...] quando tem uma clínica toda integrada o tratamento 
deslancha, há efetividade no tratamento [...] eles fazem reunião toda 
semana da equipe [...] 
 

   

        Essas falas sugerem haver uma integração entre os profissionais da 

Estratégia Saúde da Família com os profissionais da equipe de saúde bucal e a 

realização de reuniões semanais conjuntas dessas equipes. A interação dos 

profissionais da equipe de saúde da família está, segundo Borges e Dohn (2006, p. 

130), pressuposta num ―trabalho realizado por consensos entre os profissionais e 

com criação de vínculo com o usuário, objetivando uma atenção integral à saúde‖. 

Mas não fica explícito como se dão essas reuniões, o que é discutido, pois a forma 

como o processo é conduzido pode ou não caracterizar o trabalho em equipe. A 

reunião semanal em si não garante isso, visto que o trabalho em equipe visa criar 

vínculo com o usuário e resolver seus problemas 

      Seria importante a participação dos alunos numa reunião de equipe para que 

eles pudessem compreender esse processo e até mesmo avaliar a efetividade do 

trabalho em equipe. Como anteriormente mencionado, é necessário que o aluno 

vivencie o processo para poder concebê-lo, de maneira que possa desenvolver 

competência para tal. 
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 Já no relato de outros alunos, que realizam suas atividades em unidades de 

saúde distintas, o trabalho em equipe é de certa forma limitado, como expressam as 

seguintes falas: 

 
A2 – Nós tivemos contato basicamente com os técnicos de higiene, 
os agentes de saúde e os dentistas [...] era muito integrado. 
 
 
 
A4 – A gente conheceu os consultórios, a equipe de saúde, os 
agentes comunitários, os técnicos em saúde bucal, os próprios 
cirurgiões-dentistas que compõem a equipe e as atividades que eles 
desenvolviam [...] a gente não teve contato direto com médico, 
fisioterapeuta, com os outros agentes que estavam envolvidos com 
essa unidade [...] a gente teve a possibilidade de sair com o agente 
comunitário de saúde, com o dentista e o técnico em saúde bucal. 
Com a percepção de cada um a respeito daquela situação, foi bem 
produtivo. 

         

O relato de A4 aponta para uma reflexão sobre a importância da 

interdisciplinaridade, da ―percepção‖ de cada profissional e de olhares diferenciados 

necessários para a construção de um saber interdisciplinar e integral em saúde. 

Porém, na experiência prática, os acadêmicos estiveram restritos à interação com os 

profissionais da odontologia, com exceção dos agentes comunitários de saúde. 

     Embora as falas a seguir denotem certa aproximação com outros 

profissionais, esta parece se dar de forma anacrônica e não sistematizada, 

especialmente com os membros da equipe básica da ESF: 

 
A5 – [...] um dia foi a ACS [...] ficou um pouco com a gente e foi fazer 
o trabalho de campo [...] aí ficou a gente, a dentista e a auxiliar de 
saúde bucal [...] a gente teve contato com uma enfermeira e uma 
auxiliar de enfermagem [...]  

 

A6 – [...] se reúnem nesse trabalho pro pessoal parar de fumar [...] 
nós tivemos contato com a enfermeira e o agente comunitário, e daí 
com o pessoal do consultório odontológico [...] a equipe parecia ser 
integrada [...] a gente pediu para a psicóloga ir lá e ela foi [...] e 
depois a fisioterapeuta [...] a gente não teve contato direto com os 
outros profissionais [...] 

 

         De modo geral, as falas dos alunos sugerem que há uma efetiva integração 

dos profissionais das equipes de saúde bucal (cirurgiões-dentistas, técnicos em 



 

89 
 

saúde bucal e auxiliares de saúde bucal). Entretanto, não fica claro se há uma 

integração desses profissionais com a equipe de saúde da família, ou seja, com os 

médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde — estes, em alguns momentos, parecem se articular com a ESB, mas não 

se observa essa integração com o profissional médico. 

         As falas apontam para um possível isolamento das equipes de saúde bucal 

dentro da Estratégia Saúde da Família e a existência de um trabalho em equipe 

ainda apenas multiprofissional. O isolamento da ESB dentro da ESF e a falta de 

integração entre ESF e ESB devem ser superados para que se possa ter um 

trabalho em equipe interdisciplinar. A dificuldade de integração pode interferir 

negativamente no Processo de Trabalho das equipes dentro da Estratégia Saúde da 

Família e o maior prejudicado é o usuário do SUS. 

      Esse isolamento pode ter surgido já com a criação da ESB através da Portaria 

GM/MS n. 1.444, de 28 de dezembro de 2000, que estabelece incentivo financeiro 

para a reorganização da atenção à saúde bucal prestada nos municípios por meio 

do PSF, pois surge uma ―nova equipe‖ dentro do PSF e não há uma inclusão dos 

profissionais da saúde bucal (cirurgião-dentista, ASB e TSB) na equipe de saúde da 

família. Esse fato pode ter gerado interpretações ambíguas, ou seja, se existem 

nomes diferentes para as equipes ESB e ESF, elas são distintas e pode haver quem 

entenda que devam trabalham separadamente. Trata-se de uma questão de 

nomenclatura que pode ter contribuído para uma fragmentação no Processo de 

Trabalho e um isolamento da equipe de saúde bucal dentro da Estratégia Saúde da 

Família.   

 

5.2.6 Grupo de apoio 

 

Os grupos de apoio são definidos como ―um espaço de construção de novos 

saberes, podendo estimular relações sociais, empoderamento e aumento de auto-

estima‖ (FREITAS; BARREIROS; DOHMS, 2006, p. 107). Um grupo se constitui 

como uma entidade, com leis e mecanismos específicos, e seus integrantes 

possuem um objetivo comum. Para chamarmos um agrupamento de grupo, alguns 

elementos são indispensáveis: definição dos objetivos, planejamento, divulgação, 
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acordos de operacionalização (periodicidade, local, horário, duração e número de 

participantes), coordenação, registro e avaliação.  Ainda pode ser classificado, 

segundo o objetivo, em terapêutico e operativo e a metodologia a ser utilizada pode 

ser problematizadora ou bancária. 

      Nas entrevistas, os alunos relataram existir nas unidades de saúde alguns 

grupos de apoio. Apesar de eles não terem realizado essa classificação, os relatos 

demonstram a existência de grupos operativos e terapêuticos. 

 Em relação aos grupos operativos apareceram os seguintes relatos:                    

 
A4 – [...] tinha grupo da terceira idade que estava fazendo exercícios 
[...] tinha um professor de educação física ou fisioterapeuta e eles 
faziam atividades ao ar livre junto à unidade de saúde [...] 

 

A7 – [...] eu sei que eles dão atenção para gestantes e para os 
idosos [...] eles fazem no ginásio de esportes [...]     

 

Tais exemplos se aproximam da noção de grupos operativos, uma vez que 

são voltados para a melhoria da qualidade de vida da população através da prática 

regular de exercícios físicos, sendo grupos direcionados para a promoção da saúde.    

 Além dos grupos operativos, ainda apareceram alguns relatos de grupos 

direcionados especificamente para as doenças, denominados grupos terapêuticos: 

 
A8 – [...] a parte das drogas era trabalhada na unidade, tinha um ex-
usuário que contrataram e tudo mais [...] nas microáreas que tinham 
mais essa questão de usuários de droga [...] era uma grupo [...] mas 
acabamos não conseguindo participar do grupo [...] 

            

Apesar de os alunos não terem tido a oportunidade de participar do grupo 

antidrogas, eles puderam ver que podem ser criados diversos grupos de apoio a 

partir da realidade de cada território. 

           Outra atividade voltada para o controle das patologias é descrita da seguinte 

forma: 

A1 – [...] eles têm atenção para grávidas, hipertenso, diabético, 
fumantes e cada vez é uma pessoa, o médico, a farmacêutica, a 
psicóloga, a dentista, que vai falando de cada área sobre aquele 
assunto [...]pelo que vi, toda vez que fomos lá tinha palestra de 
fumantes [...] 
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Esse relato sugere que não há efetivamente a constituição de grupos, mas 

sim a realização de palestras ministradas pelos profissionais das equipes de saúde 

da família e da equipe de saúde bucal da ESF sobre assuntos que os profissionais 

julgam importantes, objetivando a transferência de informações.  

        Na análise das entrevistas se constata que não há caracterização de grupos 

de acordo com as premissas anteriormente citadas para sua formação. As 

atividades em grupos mais identificadas nas falas dos alunos são aquelas realizadas 

em sala de espera e palestras. 

         Como os alunos não conseguiram participar dos grupos fica a dúvida se havia 

realmente a formação de grupos. E caso fossem caracterizados como grupos, a 

maioria deles seria classificada como grupos terapêuticos voltados para prevenção 

de agravos específicos e provavelmente com uma metodologia ―bancária‖ de ensino.   

 Ressaltamos que a participação longitudinal e o manejo de grupos, sejam 

eles operativos ou terapêuticos, é de fundamental importância para que o acadêmico 

possa de fato se sentir apto a desenvolver tais atividades de forma 

problematizadora, dialogada e democrática. 

   

5.2.7 Vigilância da saúde 

 

       Esta categoria aparece poucas vezes nas entrevistas, como nas seguintes 

falas: 

A3 – [...] o cuidado com a saúde, só o fato de eles tentarem fazer o 
que eles poderiam fazer, já é um cuidado [...] 

 

A5 – [...] sobre a vigilância da saúde, o cuidado [...] bom, o pessoal 
sabe que tem que cuidar do lixo por causa dos ratos, quando dá 
enchente a urina dos ratos é que transmite a doença [...] 

 

        As falas sugerem que não há uma compreensão por parte dos alunos sobre o 

significado da expressão ―vigilância da saúde‖, definida por Mendes (1996) como 

uma resposta social organizada aos problemas de saúde em todas as dimensões 
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(social, econômica, cultural biológica) a partir da organização dos Processos de 

Trabalho em saúde. ―É um processo permanente de cuidado, envolvendo ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças, recuperação e reabilitação‖ (OLIVEIRA, 

2006, p. 67). 

         A vigilância da saúde apresenta grande complexidade, pois requer 

atualização constante de conhecimentos sobre suas formas de desenvolvimento. 

Para o profissional que irá atuar na Estratégia Saúde da Família, o conhecimento e a 

adoção de práticas de vigilância em saúde são de suma importância, pois isso 

envolve não somente as ações de atendimento ao paciente, mas principalmente os 

mecanismos adotados para tentar impedir a disseminação das doenças. A vigilância 

implica, segundo Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998), o uso de diferentes tecnologias 

na organização de Processos de Trabalho em saúde que visem ao enfrentamento 

de problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos. 

 

5.2.8 Conselho local/controle social 

 

A categoria conselho local não foi encontrada na transcrição das entrevistas, 

mas algumas falas se referem a lideranças locais: 

 
A7 – [...] na nossa comunidade tinha um líder, falavam que ele era o 
“Juvenal Antena” da novela, mas a gente não chegou a falar com ele 
[...] eles falavam que ele faz bastante coisa [...] tudo que eles 
precisam pedem pra ele e ele dá um jeito de conseguir [...]  

 

A4 – [...] uma coisa que chamou a atenção era a liderança local, 
tinha um líder local que montou uma associação de moradores, ele 
fazia de tudo [...] 

           

Sobre conselho local, acentua-se que ele representa instrumento de 

empoderamento do usuário, de regulação, de planejamento, de ouvidoria, de 

corresponsabilização e de democracia participativa (CUTOLO, 2009), constituindo 

uma forma de participação da comunidade. 
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     Consideramos de extrema importância que os processos democráticos 

participativos na saúde sejam discutidos e vivenciados durante a graduação pelos 

acadêmicos de Odontologia.   

 

5.2.9 Planejamento local 

 

         A categoria planejamento local não apareceu em nenhum momento nas 

entrevistas, o que demonstra certo desconhecimento acerca do assunto por parte 

dos acadêmicos.  

O planejamento é uma etapa de grande relevância no Processo de Trabalho 

na Estratégia Saúde da Família. Após o conhecimento e a delimitação da área 

adscrita e identificada a realidade epidemiológica e sociodemográfica das famílias e 

os principais problemas de saúde, a equipe de saúde da família deverá planejar as 

ação em saúde, considerando as prioridades locais. No Plano de Ensino da 

Disciplina de Saúde Coletiva II identificamos como objetivo ―oferecer estímulos 

adequados para que o aluno compreenda a importância da epidemiologia como 

método e base para o planejamento, gestão e avaliação das ações‖. 

         O não planejamento leva a um tipo de organização das unidades de saúde 

baseado na lógica da queixa-conduta, pois se espera o paciente adoecer. Desta 

forma, a lógica de intervenção é pautada exclusivamente na recuperação e 

reabilitação. Para que possamos avançar para as ações integradas, faz-se 

necessária a incorporação tanto do diagnóstico comunitário quanto do planejamento 

de ações dentro de uma perspectiva ampliada de saúde.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a criação do SUS e o estabelecimento de responsabilidades pela 

reorganização do sistema nacional de saúde, tendo como eixo a abordagem integral 

do processo saúde-doença, emergiu a necessidade de transformar não só o serviço, 

mas fundamentalmente a formação na área da saúde, tornando-a condizente com a 

nova proposta de integralidade. 

A responsabilidade de ordenação de recursos humanos para a área da saúde 

fez com que o Ministério da Saúde fizesse articulações importantes, especialmente 

com o Ministério da Educação, e dessa aproximação surgiram importantes 

iniciativas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para cursos da área da saúde, o Pró-Saúde e o Pet-Saúde. Tais 

iniciativas de certa forma convergem para uma formação com vistas à integralidade 

da atenção e apresentam como lócus preferencial a atenção primária (ou básica) à 

saúde. 

Este estudo se propôs a refletir como as mudanças nesse processo de 

formação têm ocorrido, a partir da percepção dos alunos do último período do curso 

de Odontologia oferecido por uma universidade da região Sul do Brasil. A 

metodologia empregada se mostrou adequada, uma vez que possibilitou a 

compreensão e interpretação da percepção dos alunos acerca do Processo de 

Trabalho da ESF, vivenciado durante o curso nos estágios extramuros.          

        A análise dos dados coletados por meio de entrevistas com os formandos nos 

permitiu chegar aos seguintes resultados:  

– A maioria das etapas do Processo de Trabalho foi citada pelos acadêmicos, 

destacando-se territorialização, atenção domiciliar, acolhimento, ações integradas, 

trabalho em equipe e grupo de apoio. As categorias vigilância da saúde, conselho 

local e planejamento local — etapas consideradas fundamentais para a 

consolidação da ESF — apareceram de forma esporádica.  

– A ação predominante dos estágios na Estratégia Saúde da Família foi a 

visita domiciliar. Muitas atividades importantes que acontecem na própria unidade de 

saúde, como reuniões, acolhimento, trabalhos de grupos, prática assistencial (na 
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lógica da clínica ampliada), e em outros espaços comunitários, como escolas, 

creches, asilos, associações, para ações de promoção e prevenção, que de fato 

interferem positivamente na transformação do modelo de atenção, não foram 

vivenciadas pelos acadêmicos. Uma das limitações para a execução dessas práticas 

é o tempo destinado (pequena carga horária) ao estágio extramuros. É importante 

considerar também o fato de o Processo de Trabalho na Estratégia Saúde da 

Família se dar quase sempre nos seus aspectos práticos, de forma processual e 

longitudinal. Entendemos que os estágios devem ser repensados dentro desta lógica 

para que o aluno possa vivenciá-la. 

 – Há um direcionamento das atividades para a saúde bucal. É natural que 

isso ocorra em um curso de Odontologia, porém, os problemas bucais devem ser 

problematizados dentro de uma lógica de integralidade que os contextualize a partir 

dos determinantes sociais de saúde. Portanto, não basta conhecer as condições em 

que as pessoas vivem; é preciso relacioná-las com os problemas de saúde e buscar 

soluções. Nesse aspecto, constatou-se pouca compreensão dos acadêmicos sobre 

a perspectiva contemporânea de promoção da saúde. As falas dos alunos 

demonstraram que as atividades relacionadas à promoção da saúde ainda estão 

centradas na prevenção de doenças — no caso específico da odontologia, limitam-

se à preocupação com a saúde da cavidade bucal. Assim, as ações acabam 

assumindo um caráter preventivista, sem associação com os determinantes sociais. 

– Percebeu-se também a precariedade da atuação multiprofissional ou 

interdisciplinar. Entendemos que o estágio deveria oportunizar aos alunos um maior 

contato com a equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde) que atuam na Estratégia Saúde da 

Família para a compreensão da lógica do trabalho interdisciplinar. Considerando o 

princípio da interdisciplinaridade, a instituição na qual se desenvolveu esta pesquisa, 

por possuir outros cursos na área da saúde, poderia proporcionar maior integração 

entre os graduandos desses cursos, a fim de estimular vivência interdisciplinar já no 

ambiente acadêmico. 

          Observou-se um descompasso na supervisão dos estágios realizada por 

preceptores que, na maioria, não acompanham as discussões teóricas feitas em 

sala de aula. Por sua vez, os professores não participam dos estágios extramuros. 

Segundo o artigo nono das Diretrizes Curriculares Nacionais, o aluno é sujeito da 
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aprendizagem e deve ser apoiado por um professor facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, deve haver maior integração entre 

professores, preceptores e alunos para que efetivamente se alcance uma 

qualificação do ensino e do serviço — pressuposto básico para reorganização do 

sistema de saúde. 

      A pesquisa revelou que existe uma clara intenção de mudança da instituição 

no sentido de se adequar às DCN, porém, tal propósito ainda aparece de forma 

tímida frente às reais demandas exigidas para a formação em saúde. Consideramos 

que novas estratégias devem ser elaboradas para que a formação do odontólogo 

atenda às reivindicações contemporâneas relacionadas à saúde integral da 

população. É necessário e urgente que essa formação se volte para a atenção 

primária à saúde — especificamente no contexto brasileiro, para a Estratégia Saúde 

da Família.  
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                                               APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

      Você está sendo convidado para participar, como voluntário, na pesquisa:  Práticas 

Curriculares em Odontologia: O processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família. 

        Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra 

é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizado de forma 

alguma.  

       Trata-se de uma pesquisa que objetiva verificar a adequação da formação do 

odontólogo para o processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família. Será uma pesquisa 

qualitativa, cuja metodologia apresentará as seguintes etapas: coleta, análise e 

interpretação de dados. 

       Você será entrevistado somente pela pesquisadora Carolina de Oliveira Azim, 

odontóloga e mestranda em Saúde e Gestão do Trabalho da Universidade Vale do Itajaí 

(UNIVALI). A entrevista levará o tempo que obedeça a sua disponibilidade e será realizada 

na instituição de ensino em data pré-determinada. Como forma de registro a entrevista será 

gravada, seu conteúdo será mantido em absoluto sigilo, não haverá identificação nominal ou 

outras formas que permitam identificá-lo em qualquer material da pesquisa. A entrevista 

será transcrita em papel para sua apreciação e aprovação antes de ser utilizada no restante 

do estudo.  

       A pesquisa não tem fins lucrativos, tanto você como o pesquisador não receberão 

qualquer forma de remuneração. 

      Ao final da pesquisa você receberá uma cópia da pesquisa na íntegra e constará na  

base de dados de pesquisa da Univali. 

       A qualquer tempo e sem ônus, por sua própria vontade e sem a obrigatoriedade de 

explicitação dos motivos, você pode revogar este termo de consentimento e solicitar seu 

desligamento da pesquisa.  
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Carolina de Oliveira Azim 

 

_______________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer 

penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

 

Curitiba, ____ de __________ de 2010.  

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

Telefone do entrevistado para contato: ______________________________________ 

 

 

Pesquisadora:__________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisadora 

 

Telefone da pesquisadora para contato:  

_____________________________________ 
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APÊNDICE B 

Diagrama de detalhamento das categorias do Processo de Trabalho da ESF 
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       Fonte: Freitas (2009) 
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APÊNDICE C 

 

  

MODELO DE TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PARA COLETA DE 

DADOS DE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas 

complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa 

__________________________________________________________, autorizo 

sua execução pela pesquisadora 

_______________________________________________________________. 

 

 

Nome da instituição:  

Nome completo do responsável legal:  

Cargo:  

Assinatura:  

Data:  
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA   

 

1) Apresentar o diagrama que constam as etapas do Processo de trabalho na 

ESF. 

2) Verificar se todos os termos, utilizados no diagrama, são familiares. 

3) Assinalar as atividades que o aluno vivenciou durante o curso. 

4)  Pedir que o aluno relate a experiência que vivenciou, em cada uma das 

etapas assinaladas na etapa anterior. 

 

 


