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Resumo 

 

PALUMBO, Alexandre. Melhoria da atenção em saúde bucal de escolares de 
seis a doze anos na Unidade Básica de Saúde Burck no município de Louveira, 
SP. 2013. 53f. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Especialização em Saúde 
da Família. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

A intervenção ocorreu no município de Louveira, SP, na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Burck, a qual não possui equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
portanto, não possui área de abrangência definida e nem população adscrita. O 
objetivo da intervenção foi qualificar a atenção em saúde bucal de escolares de seis 
a doze anos matriculados na Escola Municipal José Odair Montelato, o que 
corresponde a 318 crianças. As ações propostas foram norteadas pelo Manual da 
Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (2001). A primeira ação foi o 
rastreamento de fatores de risco para saúde bucal que abrangeu 256 escolares. 
Destes, 68 (26,6%) estavam em alto risco à lesão de cárie e todos foram 
convocados para atendimento na UBS, mas apenas 11 (16,2%) compareceram. 
Todos os escolares que necessitaram de radiografia e/ou encaminhamento para 
atendimento especializado foram contemplados. As ações educativas coletivas 
incluíram 274 escolares (86,2% do total de matriculados). Com esse estudo foi 
possível conhecer o panorama da saúde bucal dos escolares, a necessidade de 
intensificar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e a importância 
do vínculo entre profissionais da saúde e da escola e escolares e seus 
responsáveis. 

 
Palavras-chave: saúde da família; atenção primária à saúde; saúde bucal do 
escolar. 
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Apresentação 

 

O presente trabalho foi realizado como parte das atividades do Curso de 

Especialização em Saúde da Família, modalidade a distância, da Universidade 

Aberta do SUS em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. O projeto de 

intervenção foi construído a partir da análise situacional e estratégica da Unidade 

Básica de Saúde (UBS) Burck do município de Louveira/SP, visando à qualificação 

da atenção à saúde bucal dos escolares de seis a doze anos. 

Este volume engloba a análise situacional, com a descrição da situação da 

atenção primária e estratégia de saúde da família no município e dos principais 

problemas detectados na UBS Burck e a relação entre eles; a análise estratégica, 

que é o projeto de intervenção; o relatório da intervenção que descreve os 

principais aspectos da implantação das ações propostas; o relatório dos 

resultados da intervenção que aborda a análise qualitativa e quantitativa dos 

resultados obtidos; e as considerações finais com a reflexão crítica sobre o 

processo pessoal de aprendizagem. 
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1 Relatório da Análise Situacional 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS 

A cidade de Louveira-SP tem, aproximadamente, 37 mil habitantes (IBGE, 

2010) e é dividida por uma das rodovias principais do estado de São Paulo – 

Rodovia Anhanguera. Temos uma migração intensa vindo dos estados do Nordeste 

(Bahia e Alagoas), dificultando o término dos tratamentos, devido ao retorno dos 

usuários para seu estado de origem. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Burck não tem equipes de ESF, portanto, 

não possui área de abrangência definida. Na UBS, o quadro de funcionários 

compreende duas recepcionistas, um pediatra, um ginecologista, dois clínicos, um 

pneumologista infantil, um farmacêutico, um terapeuta ocupacional, uma 

fonoaudióloga, uma assistente social, um psicólogo, duas técnicas de enfermagem, 

duas enfermeiras, dois cirurgiões-dentistas e uma auxiliar de saúde bucal (ASB). A 

manutenção da UBS é realizada por uma empresa terceirizada que presta serviço 

desde um reparo elétrico, hidráulico e o serviço de limpeza da UBS. A manutenção 

do consultório odontológico é realizada por um técnico da área, também terceirizado.  

Evidencia-se na demanda desta UBS uma migração de várias regiões do 

país, especificamente um fluxo importante da região norte e nordeste, e menor da 

região sul. No bairro Burck há 822 famílias, no momento as informações não estão 

completas, mas o mapeamento feito até a data em que coletei estes dados 

(novembro, 2012) indica que 36,8% da população são homens, 34,9% são 

mulheres, 19,3% são crianças, 9% são idosos; existem 14 crianças menores que um 

ano e 18 crianças de um a cinco anos. 

1.2 Relatório da Análise Situacional 

Louveira é um município com 37.125 habitantes (IBGE, 2010), temos uma 

população flutuante, vindo de uma migração de várias regiões do país com enorme 

fluxo da região nordeste e norte, e menor da região sul. O município de Louveira 

está situado no nordeste do estado de São Paulo, entre os municípios de Jundiaí e 

Campinas.  
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A cidade é cortada por uma das rodovias principais do estado de São Paulo, a 

Anhanguera. De um lado temos a Unidade Básica de Saúde (UBS) Burck, a Unidade 

de Saúde Antônio Carlos dos Santos (PAS) e um centro especializado médico-

odontológico, CEMO.  Do outro lado da rodovia temos: a Unidade de Saúde Lucilene 

Mosca Melin (USLMM), sendo uma homenagem a uma funcionária cirurgiã-dentista 

que faleceu de câncer; o posto de saúde mental com enfermeiro, psiquiatra, 

psicólogo e terapeuta ocupacional. Em uma área rural distante temos a UBS 

Monterrey, que está em fase de implantação para ESF.  

Atualmente temos falta de ASB e TSB e o executivo da prefeitura precisa criar 

mais cargos para serem aprovados pela câmara de vereadores, pois a falta desses 

profissionais no quadro compromete a dinâmica do serviço odontológico. No caso da 

odontologia não temos formalmente o Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO), mas há tempos o serviço de odontologia funciona no CEMO. Mencionando o 

CEMO temos ao lado um PA, pronto-atendimento, se for um caso mais grave o 

usuário é encaminhado à Santa Casa, e dependendo da gravidade é encaminhado 

para o Hospital São Vicente de Paula em Jundiaí-SP. 

A população do município de Louveira não é adscrita, então, não sabemos o 

total de gestantes, idosos, crianças, não temos estes dados cadastrados. No bairro 

Burck há 822 famílias, no momento as informações não estão completas, mas o 

mapeamento feito até a data em que coletei estes dados (novembro, 2012) indica 

que 36,8% da população são homens, 34,9% são mulheres, 19,3% são crianças, 9% 

são idosos; existem 14 crianças menores que um ano e 18 crianças de um a cinco 

anos. 

A UBS Burck tem estrutura física com rampa de acesso aos portadores de 

deficiência física, uma recepção, uma sala para acolhimento, dois banheiros com 

acessibilidade para cadeirantes, uma sala de vacina, uma sala para curativo, três 

consultórios médicos, um consultório odontológico, uma sala para nebulizações, 

uma sala de reunião, um almoxarifado, um expurgo, uma sala para esterilização, 

dois banheiros para funcionários, uma cozinha, uma lavanderia, uma sala para 

armazenar materiais de limpeza. A farmácia funciona no prédio ao lado. O espaço 

físico é suficiente para o atendimento da demanda porque é agendado com hora 

marcada. A iluminação é adequada.   

Na UBS Burck existe o atendimento à saúde do idoso utilizando a carteira do 

idoso do Ministério da Saúde, cuidados e prevenção da diabetes, hipertensão 
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arterial e atendimento em visita domiciliar caso haja necessidade com médico, 

psicóloga, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional. A UBS também 

oferece programa de atendimento aos usuários portadores de hipertensão e 

diabetes (HIPERDIA). 

Na UBS existe rotina de coleta de exame citopatológico e exame de mama, 

há também o grupo de gestantes e bebês. Se a gestante participa do grupo ela tem 

acesso direto ao atendimento odontológico eletivo; se ela não faz parte do grupo, 

fica em fila de espera; se o quadro clínico da gestante caracteriza atendimento de 

urgência/emergência ela é atendida com prioridade. A saúde da criança é 

contemplada com atividades de puericultura, vacinas, atendimento odontológico. 

1.3 Comentário sobre a Análise Situacional 

Na análise situacional conhecemos a estrutura da Unidade, os profissionais 

envolvidos e a realidade da situação escolar. Tivemos a oportunidade de conhecer 

melhor o sistema educacional e a estrutura da atenção primária no município. Esse 

contato foi essencial para a escolha do foco de intervenção, pois ficou evidente a 

necessidade de intervir prioritariamente com os escolares. Há grande expectativa de 

que a intervenção seja promissora e o vínculo com os professores, com a 

coordenação da educação e a comunidade (escolares e seus pais e/ou 

responsáveis) seja intensificado, tendo como consequência a melhoria da saúde 

bucal no município. 
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2 Análise Estratégica 

2.1 Justificativa 

As políticas de saúde reconhecem o espaço escolar como espaço privilegiado 

para práticas promotoras da saúde, preventivas e educativas. As ações nas escolas 

oferecem a possibilidade de educar por meio da construção de conhecimentos 

resultantes do confronto dos diferentes saberes: os conhecimentos científicos 

veiculados pelas disciplinas, aqueles trazidos pelos escolares e seus familiares, os 

divulgados pelos meios de comunicação e aqueles trazidos pelos professores e 

funcionários (BRASIL, 2009). 

A avaliação de saúde bucal em escolares apresenta inúmeros fatores 

relevantes como: resultados favoráveis alcançados com a aplicação de medidas 

preventivas de caráter coletivo, presença da maioria das crianças da comunidade 

nas escolas, possibilidade de reforçar e repetir os conhecimentos e hábitos 

aprendidos, influência dos profissionais da educação na construção de hábitos de 

vida saudáveis (PINTO, 2000; VASCONCELOS et al., 2001 citado por BRASIL, 

2009). 

O município de Louveira, São Paulo, compreende uma área de, 

aproximadamente, 55.133 km² com uma população de 37.125 habitantes, com uma 

densidade demográfica de 673,37 habitantes/km² (IBGE, 2010). A população recebe 

atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Burck, na Unidade de Saúde 

Antônio Carlos dos Santos (PAS) que não oferece atendimento odontológico, no 

Centro Especializado Médico-Odontológico (CEMO), na Unidade de Saúde Lucilene 

Mosca Melin (USLMM) e na UBS rural Monterrey (em fase de implantação da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que ainda não tem atendimento 

odontológico). 

Na UBS Burck, local da intervenção deste estudo, não há equipes de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e não existe área de abrangência definida. 

Evidencia-se na demanda desta UBS uma migração de várias regiões do país, 

especificamente um fluxo importante da região Norte e Nordeste, e menor da região 
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Sul. O quadro de funcionários compreende duas recepcionistas, um pediatra, um 

ginecologista, dois clínicos geral, um pneumologista infantil, um farmacêutico, um 

terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, uma assistente social, um psicólogo, 

duas técnicas de enfermagem, duas enfermeiras, dois cirurgiões-dentistas e uma 

auxiliar de saúde bucal (ASB). A manutenção da UBS é realizada por uma empresa 

terceirizada que presta serviço desde o reparo elétrico e hidráulico até o serviço de 

limpeza da UBS. A manutenção do consultório odontológico é realizada por um 

técnico da área, também terceirizado.  

A coordenadoria municipal de saúde bucal define quais instituições de ensino 

cada serviço odontológico deve atender, portanto, a intervenção acontecerá na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Odair Montelato, com 318 

escolares, pois a UBS Burck é responsável somente por esta instituição.  

Com esta intervenção se espera conhecer a realidade da saúde bucal dos 

escolares, identificando as fragilidades e as potencialidades existentes no serviço e 

na comunidade, melhorar o vínculo com escolares, responsáveis e professores e 

intensificar as ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. 

2.2 Objetivos e Metas 

2.2.1 Objetivo Geral 

Qualificar a atenção à saúde bucal de escolares de seis a doze anos na UBS 

Burck. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1. Ampliar a cobertura da atenção à saúde bucal para escolares. 

2. Melhorar a qualidade do atendimento em saúde bucal de escolares. 

3. Melhorar o registro das informações. 

4. Promover a saúde bucal. 

2.2.3 Metas 

Relativa ao objetivo 1: 

1. Ampliar em 100% a cobertura de exames de rastreamento com a finalidade 

de priorizar o atendimento de escolares. 

2. Ampliar a cobertura de primeira consulta odontológica programática para 

10% dos escolares identificados com fatores de risco em saúde bucal. 
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Relativas ao objetivo 2: 

3. Garantir realização de exames radiográficos para 100% dos escolares 

cadastrados que apresentarem esta necessidade. 

4. Encaminhar para atendimento especializado 100% dos escolares 

cadastrados que apresentarem esta necessidade. 

 

Relativa ao objetivo 3: 

5. Manter registro atualizado em planilha e/ou prontuário odontológico de 

100% dos escolares cadastrados. 

 

Relativas ao objetivo 4: 

6. Promover atividade de escovação supervisionada para 100% dos 

escolares. 

7. Promover aplicação tópica de flúor para 100% dos escolares. 

8. Fornecer orientações sobre prevenção de cárie dentária para 100% dos 

escolares. 

9. Fornecer orientações nutricionais para 100% dos escolares. 

10. Fornecer orientações sobre prevenção de gengivites para 100% dos 

escolares. 

11. Fornecer orientações sobre higiene bucal para 100% dos escolares. 

 

2.3 Metodologia 

2.3.1 Ações 

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido no período de quatro 

meses na UBS Burck. As ações que serão desenvolvidas para o alcance das metas 

propostas estão descritas a seguir. 

 

Eixo de Monitoramento e Avaliação 

- Monitorar número de crianças cadastradas no programa e seus registros por 

meio da ficha espelho (Apêndice 1) e da lista de presença de procedimentos 

coletivos (Anexo 1). 
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- Monitorar a adesão da equipe aos protocolos. 

- Monitorar o número de crianças que realizaram atendimentos e/ou 

procedimentos em saúde bucal. As crianças atendidas terão acompanhamento por 

meio de uma lista com o nome dos escolares da referida série. 

- Monitorar o número de exames radiográficos realizados. Este exame será 

anotado no odontograma e na ficha espelho dos pacientes que serão atendidos no 

consultório. 

- Monitorar o número de escolares encaminhados para atendimento 

especializado (endodontia ou ortodontia). 

- Monitorar periodicamente se as crianças de alto risco identificadas na área 

de abrangência estão recebendo acompanhamento. 

- Monitorar o número de crianças com risco para problemas de saúde bucal. 

- Monitorar as atividades educativas individuais que serão realizadas no 

atendimento em consultório e coletivas que serão realizadas na escola. 

 

Eixo de Organização e Gestão do Serviço 

- Cadastrar na UBS as crianças da EMEF José Odair Montelato de seis a 

doze anos de idade. 

- Organizar agenda de saúde bucal para atendimento da criança. Serão 

agendadas seis crianças em um único período (manhã ou tarde), para não 

comprometer o atendimento do adulto. As crianças de alto risco terão um espaço 

prioritário na agenda. 

- Definir papel de cada membro da equipe no atendimento da criança. A ASB 

fará escovação nas escolas, convocação das crianças por meio de comunicado 

impresso entregue para o professor, o cirurgião-dentista fará a escovação 

supervisionada a aplicação de flúor nas crianças com alto risco de lesão de cárie. A 

recepcionista agendará ou abrirá o cadastro quando o responsável for comunicado 

para que compareça à UBS de sua referência. O cirurgião-dentista fará o exame 

clínico na criança convocada, orientando o responsável e a criança sobre a 

importância da dieta, escovação supervisionada pelo responsável no caso de 

criança até os seis anos por causa da coordenação motora, importância da saúde 

gengival, e orientar o responsável a não faltar nos retornos. 
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- Manter versão atualizada e impressa do protocolo utilizado no serviço 

disponível para que toda a equipe possa consultar quando necessário. Estes 

materiais continuarão disponíveis na recepção. 

- Organizar demandas programada e espontânea. A demanda para o 

agendamento será proporcional ao risco de lesão de cárie. No caso de urgência, 

demanda espontânea, será destinado um número de dois encaixes por período 

(como existe apenas uma cadeira odontológica, serão destinadas duas vagas pela 

manhã e duas vagas pela tarde). 

- Priorizar atendimento de crianças de alto risco (presença de três ou mais 

fatores de risco). Exemplos de fatores de risco: higiene bucal deficiente, dieta rica 

em açúcares cariogênicos, introdução precoce do açúcar na dieta, cárie na dentição 

decídua e permanente, visita irregular ao cirurgião-dentista. 

- Sensibilizar o gestor quanto à importância do oferecimento de serviços 

terapêuticos. 

- Implantar planilha de saúde bucal e ficha para acompanhamento das 

crianças cadastradas. 

- Pactuar com a equipe o registro. Ao comparecimento dos pais e/ou 

responsável será aberto o cadastro (matrícula, prontuário, ficha espelho, 

lista/planilha e odontograma). 

- Organizar tempo médio de consultas com a finalidade de garantir 

orientações em nível individual. Serão agendadas seis crianças em um único 

período (manhã ou tarde) para não comprometer o atendimento do adulto. As 

orientações individuais são feitas na cadeira odontológica. 

- Organizar agenda de atendimento de forma a possibilitar atividades 

educativas em grupo. Será realizada ação educativa no atendimento em grupos de 

gestantes. A enfermagem marca um dia na UBS para essas ações coletivas 

respeitando as agendas dos profissionais envolvidos. 

 

Eixo de Engajamento Público 

- Informar aos responsáveis sobre o atendimento prioritário de crianças de 

seis a doze anos de idade. Após o levantamento de risco de lesão de cárie, as 

crianças que estiverem com alto risco de cárie serão informadas para a diretora e 

notificadas por meio de um comunicado impresso para que o responsável 

compareça na UBS para o agendamento da criança. 
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- Esclarecer a comunidade sobre os principais problemas bucais relacionados 

à infância, tais como cárie dentária, gengivite e trauma dentário. Orientar a 

comunidade, famílias com crianças e crianças sobre os fatores de risco para saúde 

bucal e suas consequências. Os esclarecimentos serão ofertados por meio de 

palestras nas escolas, no consultório odontológico e nos grupos de gestantes. 

- Esclarecer a comunidade sobre a necessidade da realização de exames 

bucais por meio das reuniões dos pais nas escolas. 

- Esclarecer aos pais sobre a importância dos registros durante o atendimento 

dos escolares. 

- Orientar as crianças e seus familiares sobre a importância da higiene bucal e 

informar como realizá-la de maneira adequada, discutindo estratégias para sua 

adoção. Orientar as crianças e seus familiares sobre etiologia da cárie e doenças 

periodontais, principais estratégias de prevenção e detecção precoce, discutindo 

estratégias para sua adoção com as crianças. Orientar as crianças e seus familiares 

sobre a importância da alimentação saudável, discutindo estratégias para adotá-la 

no domicílio. Estas orientações acontecerão na primeira consulta. 

 

Eixo de Qualificação da Prática Clínica 

- Capacitar a equipe para realizar acolhimento da criança e seus responsáveis 

de acordo com protocolo, informando a recepção sobre as convocações das 

crianças por carta nas escolas e como proceder quando o pai/responsável vier 

agendar uma consulta. 

- Capacitar a equipe para realizar cadastramento, identificação e 

encaminhamento de crianças para o programa, informando a recepção sobre os 

procedimentos de cadastro e encaminhamento.   

- Capacitar a equipe de saúde bucal para o atendimento conforme protocolo 

de saúde bucal. Será realizada uma releitura dos protocolos para os profissionais 

que estarão envolvidos no atendimento, pois todos os profissionais da equipe já 

foram treinados de acordo com este material. A profissional ASB receberá 

atualizações em reuniões de equipe. Em princípio somente os profissionais da 

odontologia serão treinados (cirurgiões-dentistas e ASB). 

- Treinar a equipe para adequado preenchimento de prontuários, planilhas e 

fichas espelho. Serão orientados os profissionais envolvidos diretamente na 

intervenção (cirurgiões-dentistas e ASB). 
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- Capacitar a equipe para oferecer orientações sobre higiene bucal, hábitos 

alimentares e prevenção da cárie dentária e gengivite. 

- Capacitar equipe para identificação de fatores de risco para saúde bucal de 

acordo com o protocolo. 

 

2.3.2 Indicadores 

Meta 1: Ampliar em 100% a cobertura de exames de rastreamento com a 

finalidade de priorizar o atendimento de escolares. 

Indicador 1: proporção de escolares que realizaram exames de 

rastreamento. 

Numerador: número de escolares que realizaram exames de rastreamento. 

Denominador: número de escolares matriculados na EMEF José Odair 

Montelato. 

Fonte de dados: numerador (ficha de procedimentos coletivos) e denominador 

(Secretaria Municipal de Educação). 

 

Meta 2: Ampliar a cobertura de primeira consulta odontológica programática 

para 10% dos escolares identificados com fatores de risco em saúde bucal. 

Indicador 2: proporção de escolares atendidos em primeira consulta 

odontológica. 

Numerador: número de escolares atendidos em primeira consulta 

odontológica. 

Denominador: número de escolares identificados com fatores de risco em 

saúde bucal. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (lista de 

presença). 

 

Meta 3: Garantir realização de exame radiográfico para 100% dos escolares 

que apresentarem esta necessidade. 

Indicador 3: proporção de escolares que realizaram exames radiográficos. 

Numerador: número de escolares que realizaram exames radiográficos. 

Denominador: número de escolares cadastrados que necessitaram de 

exames radiográficos. 
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Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (ficha espelho). 

 

Meta 4: Encaminhar 100% dos escolares que necessitarem de atendimento 

especializado. 

Indicador 4: proporção de escolares que receberam encaminhamento para 

atendimento especializado. 

Numerador: número de escolares que receberam encaminhamento para 

atendimento especializado. 

Denominador: número de escolares cadastrados que necessitaram de 

atendimento especializado. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (ficha espelho). 

 

Meta 5: Manter registro atualizado em ficha espelho e/ou prontuário de 100% 

das crianças cadastradas. 

Indicador 5: proporção de registros atualizados em planilha e/ou prontuário. 

Numerador: número de registros atualizados em planilha e/ou prontuário. 

Denominador: número de escolares cadastrados. 

 

Meta 6: Realizar escovação supervisionada em 100% dos escolares. 

Indicador 6: proporção de escolares que participaram da escovação 

supervisionada. 

Numerador: número de escolares que participaram da escovação 

supervisionada. 

Denominador: número de escolares da escola alvo. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (lista de 

presença). 

 

Meta 7: Promover aplicação tópica de flúor em 100% dos escolares. 

Indicador 7: proporção de escolares que realizaram aplicação tópica de flúor. 

Numerador: número de escolares que realizaram aplicação tópica de flúor. 

Denominador: número de escolares da escola alvo. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (lista de 

presença). 
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Meta 8: Fornecer orientação sobre prevenção de cárie dentária para 100% 

dos escolares. 

Indicador 8: proporção de escolares orientados sobre prevenção da cárie 

dentária. 

Numerador: número de escolares orientados sobre prevenção da cárie 

dentária. 

Denominador: número de escolares da escola alvo. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (lista de 

presença). 

 

Meta 9: Fornecer orientações nutricionais para 100% dos escolares. 

Indicador 9: proporção de escolares orientados sobre nutrição. 

Numerador: número de escolares orientados sobre nutrição. 

Denominador: número de escolares da escola alvo. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (lista de 

presença). 

 

Meta 10: Fornecer orientações sobre prevenção da gengivite para 100% dos 

escolares. 

Indicador 10: proporção de escolares orientados sobre prevenção da 

gengivite. 

Numerador: número de escolares orientados sobre prevenção da gengivite. 

Denominador: número de escolares da escola alvo. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (lista de 

presença). 

 

Meta 11: Fornecer orientações sobre higiene bucal para 100% dos escolares. 

Indicador 11: proporção de escolares orientados sobre higiene bucal. 

Numerador: número de escolares orientados sobre higiene bucal. 

Denominador: número de escolares da escola alvo. 

Fonte de dados: numerador (ficha espelho) e denominador (lista de 

presença). 
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2.3.3 Logística 

A intervenção tem como foco a saúde bucal de escolares de seis a doze anos 

e o protocolo utilizado será o Manual da Secretaria de Estado de Saúde (SP) – A 

Organização das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica: uma proposta para o 

SUS São Paulo, Maio/2001. Participarão da ação programática todos os escolares 

da referida faixa etária matriculados na EMEF José Odair Montelato, ou seja, 318 

escolares. 

Para o registro serão utilizados os prontuários, as listas de presença para 

procedimentos coletivos (Anexo 1) e as fichas espelho (Apêndice 1). As informações 

de classificação de risco serão colocadas na lista de presença da classe. Por 

exemplo. “Mauricio de Souza, letra E". Com isso é possível fazer a quantificação de 

escolares de alto risco de cárie de cada classe. Pela lista da série referida com o 

nome dos escolares será possível saber se ele foi convocado, se foi feito flúor etc.  

Quando a criança que foi convocada for atendida, será anotado em sua ficha 

o retorno em três, seis ou doze meses. Os dados registrados em ficha espelho e 

prontuário serão coletados em uma planilha (Anexo 2), possibilitando o 

monitoramento e a avaliação das ações.  

Serão identificadas as crianças de alto risco de cárie e estas serão priorizadas 

para o atendimento. A comunidade e familiares serão orientados sobre os fatores de 

risco para lesões de cárie e os profissionais serão capacitados para o levantamento 

do alto risco de cárie. A UBS Burck conta com dois profissionais cirurgiões-dentistas, 

sendo que dois atendem crianças e os outros dois, adultos. 

No manual, o alto risco compreende as letras: 

 D- Ausência de lesão de cárie ou presença de dente restaurado, mas 

com presença de placa, de gengivite e/ou de mancha branca ativa. 

 E- uma ou mais cavidades em situação de lesão de cárie aguda. 

 F- presença de dor e/ou abscesso. 

 

Após o levantamento de lesão de cárie, será realizada a quantificação dos 

escolares de alto risco para cárie. Após esse levantamento, haverá verificação se os 

escolares estão cadastrados na UBS Burck. Se esses escolares não estiverem 

cadastrados os responsáveis serão convocados por meio de comunicado impresso 
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para o cadastro e o atendimento da criança. Este cadastro é a abertura de matrícula 

e prontuário na UBS.  

No atendimento da primeira consulta o escolar passará por um exame bucal 

completo e será orientado juntamente com o responsável sobre a escovação, uso de 

fio dental e dieta alimentar, prevenção de cárie dentária e gengivite. Durante a 

consulta será entregue a escova de dente para a criança e será marcado o dia para 

a próxima consulta. A partir do momento em que o escolar for atendido, ele será 

registrado na ação programática em saúde bucal e incluído na planilha de coleta de 

dados. 

Em relação às atividades educativas, a ASB visitará as escolas para realizar a 

escovação supervisionada e ATF, mas no caso da ATF em crianças com alto risco, o 

cirurgião-dentista acompanhará a atividade. Em datas de reuniões nas escolas, a 

ASB ou o cirurgião-dentista comparecerão ao evento para falar sobre saúde bucal. 

Os exames radiográficos serão realizados no consultório da UBS quando o 

escolar apresentar esta necessidade. Os encaminhamentos para atendimento 

especializado (endodontia e ortodontia) serão realizados por meio de referência e 

contrarreferência, sendo os escolares atendidos no CEMO. 
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2.3.4 Cronograma 

O cronograma de intervenção contempla ações pré-intervenção. 

 

Datas de referência 

1º mês: 28/9 a 25/10/2012 

2º mês: 26/10 a 22/11/2012 

3º mês: 23/11 a 20/12/2012 

4º mês: 4/1 a 31/1/2013 

 

Ação 
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Discutir com o coordenador de educação sobre o levantamento de 
alto risco dos escolares. 

                                

Agendar datas para realização de levantamento de alto risco na 
escola. 

                                

Elaborar ficha espelho.                                 

Listar escolares da faixa etária de 6-12 anos.                                 

Realizar ação educativa na escola com escovação supervisionada 
e aplicação de flúor. 

                                

Orientar professores sobre o tema educação em saúde bucal.                                 

Realizar o levantamento de risco de lesão de cárie nos escolares.                                 

Realizar classificação e quantificação dos escolares de alto risco.                                 

Verificar se os escolares são cadastrados na UBS Burck.                                 

Realizar atendimento clínico das crianças, incluindo orientações 
para a criança e seus pais/responsáveis. 

                                

Convocar pais/responsáveis para comparecer ao serviço de saúde 
bucal na UBS. 

                                

Análise dos resultados da intervenção.                                 

Análise dos indicadores e conclusão da etapa inicial da 
intervenção (primeiros quatro meses). 
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3 Relatório da Intervenção 

Antes de relatar a intervenção, quero começar a falar como eu comecei a 

trabalhar no município de Louveira. Eu fui convocado para trabalhar em maio de 

2011 e comecei a trabalhar no final do mês de julho na Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Burck. Em setembro ou outubro recebemos uma carta da coordenação de 

odontologia para averiguar quem queria fazer um curso de especialização de ESF, 

eu me interessei e fiz a inscrição. 

Em fevereiro/2012 fui transferido para trabalhar num centro especializado 

médico odontológico conhecido como CEMO, portanto, o projeto foi elaborado 

inicialmente tendo como foco neste serviço. No início da análise estratégia eu queria 

fazer um projeto sobre o atendimento de urgência, mas não existia protocolo e não 

tinha relação direta com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), então, optei por 

trabalhar com a saúde bucal dos escolares de seis a doze anos, pesquisando o alto 

índice de lesão de cárie nos escolares da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF) José Odair Montelato. 

No mês de novembro voltei a atender na UBS Burck (dois períodos), o que 

gerou ajustes no projeto e nas planilhas; a análise situacional da UBS Burck foi 

realizada sucintamente e assim pude manter o foco em saúde bucal do escolar. A 

intervenção teve início na referida escola por se tratar da única instituição atendida 

pela UBS em questão. 

A intervenção foi feita em 16 classes sendo oito classes no período da tarde 

1º ano A, B, e C; 2º ano A, B e C; 3º ano B e C; e oito classes no período da manhã 

3º ano A e D; 4 º ano A, B e C; e 5º ano A, B e C. Uma classe ficou sem o 

rastreamento do exame de alto risco à saúde bucal devido ao pouco tempo de 

intervenção. Era feito uma explanação na sala de aula sobre a orientação de higiene 

bucal, a maneira correta de escovar os dentes, o uso correto do fio dental, orientado 

sobre a dieta alimentar, a ingestão do açúcar após as refeições principais e não 

ingerir com muita frequência durante o dia (balas, chicletes, pirulitos entre outros 

alimentos açucarados). Após a explanação, entregamos uma escova de dente para 



28 
 

cada aluno e o creme dental e fizemos a escovação supervisionada; após essa 

escovação fizemos a aplicação de flúor na própria escova do escolar. Após isto 

fizemos o rastreamento de cada aluno, o cirurgião-dentista junto com a ASB como 

anotadora, era analisada a cavidade bucal do escolar com espátula de madeira e a 

ASB anotava a classificação de risco na frente do nome da lista de classe. 

3.1 Ações propostas e desenvolvidas (total ou parcialmente) 

Eixo de monitoramento e avaliação 

O número de crianças cadastradas e os atendimentos e procedimentos 

realizados para cada uma delas foi monitorado por meio da planilha de coleta de 

dados e lista de presença de procedimentos coletivos. 

O monitoramento dos escolares de alto risco à lesão de cárie foi feito através 

da lista de presença de procedimentos coletivos de cada série. Conforme foi 

chamado cada escolar pela lista de presença foi anotada uma letra a frente do nome 

que correspondia o grau de lesão à cárie. 

Os escolares de alto risco foram monitorados com maior frequência, por isso 

os pais e/ou o responsável foram orientados a retornar ao serviço em três a doze 

meses para nova avaliação. Estes dados ficam registrados no prontuário, permitindo 

saber quantos escolares estão faltosos aos retornos. 

Quando da necessidade de radiografias, o procedimento foi realizado na 

própria UBS, ficando a película de radiografia anexada ao odontograma e os dados 

anotados na planilha. Os escolares que necessitaram de atendimento especializado 

foram encaminhados para o CEMO e seus dados foram registrados em planilha e 

prontuário. 

As atividades coletivas e individuais foram monitoradas por meio da planilha e 

da lista de presença. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

Todos os escolares que compareceram para o atendimento foram 

cadastrados (cadastros novos ou atualização de cadastro) na UBS e na ação 

programática. Os escolares considerados de alto risco tiveram prioridade no 

atendimento, tendo à disposição dois horários por período na agenda da cirurgiã-

dentista, contudo, não foram considerados os fatores de risco como higiene bucal 

deficiente, dieta rica em açúcares cariogênicos, introdução precoce do açúcar na 
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dieta, cárie na dentição decídua e permanente, visita irregular ao cirurgião-dentista 

conforme estava previsto no projeto. A intervenção focou nos critérios descritos na 

logística (letras D, E, F). 

Antes de iniciar a intervenção a coordenação de saúde bucal da prefeitura 

solicitou que os atendimentos infantis no consultório continuassem sendo realizados 

pela cirurgiã-dentista Larissa, pois já havia uma rotina de agendamento para 

crianças. A agenda da referida profissional foi reorganizada no sentido de priorizar o 

público alvo da intervenção e o autor do projeto não realizou atendimentos clínicos 

nos escolares. Ainda assim, com a troca rotineira de informações sobre os casos e a 

leitura dos prontuários, foi possível acompanhar todos os atendimentos dos 

escolares cadastrados. 

O papel de cada integrante da equipe (profissionais da saúde bucal e da 

recepção) ficou bem definido e cada um realizou as atividades que lhe cabiam. 

Todos foram comunicados de que o protocolo impresso ficaria disponível na 

recepção da UBS. 

Os atendimentos de urgência e emergência continuaram seguindo a mesma 

rotina. A demanda espontânea continuou sendo atendida de acordo com a abertura 

de vagas – há uma lista de espera para o público em geral e o tempo de espera é, 

em média, de três meses. A demanda programada de escolares, conforme relatado 

anteriormente, teve o atendimento priorizado com a abertura de duas vagas por 

período na agenda. 

A planilha de coleta de dados foi utilizada para o monitoramento dos 

indicadores e a lista de presença de procedimentos coletivos foi implementada com 

êxito; ambas continuarão sendo utilizadas para monitorar as ações coletivas e os 

escolares considerados de alto risco. 

O tempo médio das consultas foi mantido, portanto, os escolares e seus 

responsáveis foram orientados sobre os temas relevantes em saúde bucal durante a 

consulta individual sem causar prejuízo ao atendimento dos demais usuários. 

Para as ações coletivas na UBS (grupo de gestantes), a enfermeira organizou 

as agendas para possibilitar a participação dos profissionais de saúde bucal. Nos 

dias de grupo o atendimento de demanda programada ficou suspenso, mas casos 

urgentes foram acolhidos e assistidos. 

 

Eixo de engajamento público 



30 
 

A comunidade, incluindo os pais/responsáveis pelos escolares, foi informada 

da importância do atendimento prioritário de escolares. Em diferentes momentos 

(grupo de gestantes, reunião de pais na escola e consulta individual) a comunidade 

foi orientada sobre os principais problemas bucais relacionados à infância, tais como 

cárie dentária, gengivite e trauma dentário e a necessidade das ações preventivas 

em saúde bucal. Além disso, foram fornecidas informações sobre a importância dos 

registros. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

Foi realizado treinamento da equipe da recepção para acolher e cadastrar os 

escolares convocados; a lista com o nome dos escolares permaneceu na recepção 

para os casos em que os pais perdem o comunicado impresso (convocação).  

Foi realizada uma releitura do protocolo, mas não houve agendamento para 

esta atividade, os cirurgiões-dentistas e a ASB discutiram o protocolo em serviço. 

O rastreamento de fatores de risco para saúde bucal foi realizado pelo autor 

do projeto, sendo assim, não houve treinamento sobre este tema para a equipe.  

A equipe não recebeu capacitação específica sobre temas referentes à saúde 

bucal, mas durante o grupo de gestantes, assuntos como higiene bucal e prevenção 

de cárie dentária foram abordados, possibilitando que todos se tornem 

multiplicadores das orientações. 

 

3.2 Ações propostas e não desenvolvidas 

Eixo de monitoramento e avaliação 

Durante a elaboração do projeto foi proposto o monitoramento da adesão da 

equipe aos protocolos, mas durante intervenção notamos que esta ação não era 

necessária, pois mesmo antes da implantação da intervenção o uso do protocolo era 

rotina. 

Não foi possível realizar a avaliação em relação à participação dos pais nas 

reuniões, pois nenhuma lista de presença foi utilizada para este fim. 

 

Eixo de engajamento público 

Todas as ações propostas foram realizadas. 
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Eixo de qualificação da prática clínica 

Em relação aos registros, todos os profissionais envolvidos na equipe foram 

orientados sobre a importância dos formulários, planilhas e prontuários, mas a 

equipe não foi treinada para adequado preenchimento de planilha de coleta de 

dados e ficha espelho, pois a planilha foi preenchida exclusivamente pelo autor do 

projeto e a ficha espelho não foi implantada. O preenchimento adequado dos 

prontuários odontológicos já ocorre rotineiramente, então, não houve necessidade 

de um treinamento específico. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

O projeto previa a sensibilização do gestor para a oferta de serviços 

terapêuticos, mas reuniões com os gestores aconteceram durante a intervenção e 

após este período, especialmente por conta da falta de profissionais, mas até o 

momento nenhuma providência foi tomada. 

 

3.3 Dificuldades na coleta e sistematização de dados 

Não encontrei dificuldade na coleta de dados, mas foi trabalhosa devido ao 

número total de escolares envolvidos nas ações coletivas. Na sistematização eu 

encontrei muita dificuldade na planilha de coleta de dados, eu peguei uma planilha 

no início do projeto sobre a saúde bucal do escolar que não estava completa nas 

colunas da direita, eu digitei todos os nomes dos escolares na planilha antiga e 

quando fui perceber estava faltando os índices nas colunas laterais à direita. A 

inserção dos nomes dos escolares foi muito trabalhosa porque tinha que inserir linha 

por linha e eu não conseguia inserir sem que alterasse os campos no final da 

planilha. Com a digitação de todos os nomes dos escolares, não consegui transferir 

os nomes para os meses subsequentes, então eu comecei a atualizar a planilha de 

forma não cumulativa, prejudicando o cálculo dos indicadores, ou seja, existiam 

várias planilhas com os dados e estas tiveram que ser reunidas e conferidas. Ao 

final da intervenção, na etapa de análise de dados, todos os indicadores foram 

calculados adequadamente. 

Em Louveira não há uma rotina de coleta, sistematização e análise dos 

dados, portanto, todas as ações que envolvem registros são pouco exitosas. Um 

exemplo é a ficha espelho prevista no projeto. O material foi elaborado com o intuito 
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de sistematizar os registros da ação programática, mas no decorrer da intervenção 

não conseguimos visualizar a importância deste documento, pois os registros 

detalhados constam em prontuário e odontograma. Consideramos a ficha espelho 

apenas como mais um formulário a ser preenchido, então, trabalhamos somente 

com a lista de presença de procedimentos coletivos e a planilha de coleta de dados. 

 

3.4 Incorporação da ação programática à rotina 

Acredito que a viabilidade de incorporação das ações não seja um empecilho 

na rotina de nossos serviços, mas tivemos uma grande dificuldade para que esses 

pais comparecessem ao serviço para marcar o tratamento de seus filhos que 

estavam em alto risco de cárie. Tenho ideia de que o assistencialismo por parte dos 

governos está transferindo a responsabilidade dos pais/responsáveis para a 

educação e para a saúde. Em minha opinião, as portas estão abertas, mas os 

responsáveis precisam assumir os cuidados com seus filhos. 

Lembro-me bem que há 20 anos quando dava palestras nas escolas nas 

reuniões de pais, os que compareciam eram os escolares que estavam bem de uma 

maneira geral com a saúde bucal. Os pais que precisavam vir porque os filhos 

estavam muito ruins nem compareciam. Hoje nós temos um problema de educação 

de um modo geral, estamos gerando pessoas que não pensam, pois o governo dá 

essa subsistência, falo de programas sociais de transferência de renda, o governo 

deve ajudar por um tempo, mas exigir desse cidadão a busca por uma vida melhor. 

Temos que resgatar a disciplina de Educação Moral e Cívica, dar o conceito 

de cidadania e prática, respeito com o bem público, pensar no outro não somente 

em detrimento próprio. Seria interessante começar pela esfera Federal. É claro que 

isso é uma utopia, mas não podemos esmorecer diante das circunstâncias, é preciso 

ter ação e movimento para nosso trabalho não se tornar enfadonho e infrutífero no 

dia-a-dia. 

Embora a ação programática não esteja incorporada em sua plenitude à 

rotina, as ações individuais seguem ocorrendo (realização de exames radiográficos, 

encaminhamento para atenção especializada, registros em prontuário, planilha e 

lista de presença). As ações coletivas também continuam acontecendo 

(levantamento epidemiológico, escovação supervisionada, aplicação de flúor, 

orientações sobre saúde bucal) e com a realização do rastreamento de fatores de 
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risco para saúde bucal, os escolares considerados de alto risco permanecem com 

prioridade no agendamento, o que destaco como ponto positivo, pois antes da 

intervenção esta organização da agenda não existia.  
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4 Avaliação da Intervenção 

4.1 Resultados 

O projeto foi desenvolvido em um período de dezesseis semanas e o público 

alvo da intervenção foram os 318 escolares de seis a doze anos da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental José Odair Montelato. 

4.1.1 Indicadores 

Meta 1: Ampliar em 100% a cobertura de exames de rastreamento com a 

finalidade de priorizar o atendimento de escolares. 

Indicador 1: proporção de escolares que realizaram exames de 

rastreamento. 

Este indicador mostra o levantamento epidemiológico realizado nos escolares 

matriculados que estavam presentes nas datas agendadas para a ação (Figura 1). O 

levantamento ocorreu nos primeiros três meses e a equipe examinou 256 dos 318 

escolares (80,5%). Os demais escolares não compareceram à escola nas datas do 

levantamento ou foram remanejados para outras instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proporção de escolares que realizaram exames de rastreamento na EMEF José Odair 
Montelato, Louveira, SP, nos meses de setembro a novembro de 2012 e janeiro de 2013. 

 

Fonte: planilha de coleta de dados. 
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Meta 2: Ampliar a cobertura de primeira consulta odontológica programática 

para 10% dos escolares identificados com fatores de risco em saúde bucal. 

Indicador 2: proporção de escolares atendidos em primeira consulta 

odontológica. 

Os atendimentos individuais iniciaram no terceiro mês, pois o levantamento 

ainda aconteceu até este mês. No terceiro mês oito escolares (11,8%) realizaram a 

primeira consulta odontológica e no quarto mês recebemos mais três escolares, 

totalizando 11 atendimentos (16,2%) dentre 68 convocações (Figura 2). Nos meses 

subsequentes houve procura de outros escolares, mas os dados não foram 

coletados dentro do período da intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proporção de escolares atendidos em primeira consulta odontológica na UBS Burck, 
Louveira, SP, nos meses de setembro a novembro de 2012 e janeiro de 2013. 

 

Fonte: planilha de coleta de dados. 

 

Meta 3: Garantir realização de exame radiográfico para 100% dos escolares 

que apresentarem esta necessidade. 

Indicador 3: proporção de escolares que realizaram exames radiográficos. 

Apenas três dos 11 escolares necessitaram de exames radiográficos e todos 

foram contemplados. 

 

Meta 4: Encaminhar 100% dos escolares que necessitarem de atendimento 

especializado. 

Indicador 4: proporção de escolares que receberam encaminhamento para 

atendimento especializado. 
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Durante a intervenção, três dos 11 escolares necessitaram de atendimento 

especializado e todos foram encaminhados, sendo um para endodontia, uma para 

ortodontia e uma para fonoaudiologia. 

 

Meta 5: Manter registro atualizado em ficha espelho e/ou prontuário de 100% 

das crianças cadastradas. 

Indicador 5: proporção de registros atualizados em planilha e/ou prontuário. 

Todos os registros foram atualizados em prontuário no momento da consulta 

individual e, em datas subsequentes, a planilha de coleta de dados pode ser 

alimentada com as informações necessárias. 

 

Meta 6: Realizar escovação supervisionada em 100% dos escolares. 

Indicador 6: proporção de escolares que participaram da escovação 

supervisionada. 

 

Meta 7: Promover aplicação tópica de flúor em 100% dos escolares. 

Indicador 7: proporção de escolares que realizaram aplicação tópica de flúor. 

A aplicação tópica de flúor (ATF) foi realizada concomitantemente à 

escovação supervisionada, então, os indicadores evoluíram da mesma maneira. 

 

Meta 8: Fornecer orientação sobre prevenção de cárie dentária para 100% 

dos escolares. 

Indicador 8: proporção de escolares orientados sobre prevenção da cárie 

dentária. 

 

Meta 9: Fornecer orientações nutricionais para 100% dos escolares. 

Indicador 9: proporção de escolares orientados sobre nutrição. 

 

Meta 10: Fornecer orientações sobre prevenção da gengivite para 100% dos 

escolares. 

Indicador 10: proporção de escolares orientados sobre prevenção da 

gengivite. 
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Meta 11: Fornecer orientações sobre higiene bucal para 100% dos escolares 

cadastradas. 

Indicador 11: proporção de escolares orientados sobre higiene bucal. 

 

A figura 3 expressa a evolução dos indicadores 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (ações 

educativas coletivas). Embora a meta não tenha sido alcançada, no primeiro mês 

61,6% dos escolares já haviam recebido as orientações, a escovação 

supervisionada e a ATF; no segundo mês ocorreu o atendimento de 79,2% dos 

escolares; no terceiro e último mês das ações coletivas, 86,2% das crianças haviam 

participado das ações educativas. O indicador demonstrou crescimento significativo 

durante os meses e os 44 escolares que não foram atendidos eram faltosos ou 

remanejados para outras instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proporção de escolares que participaram das ações educativas coletivas na EMEF 
José Odair Montelato, Louveira, SP, nos meses de setembro a novembro de 2012 e janeiro de 
2013. 

 

Fonte: planilha de coleta de dados. 

 

Indicadores complementares 

Não estava previsto no projeto o indicador para o número de pais e/ou 

responsáveis orientados sobre temas relevantes à saúde bucal, contudo, durante os 

atendimentos individuais 100% dos escolares e seus pais e/ou responsáveis 

receberam tais informações. 

 

Outro indicador que não estava proposto, mas foi coletado, foi o de 

tratamentos concluídos (TC). A figura 4 demonstra que no terceiro mês apenas 
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12,5% dos escolares concluiu o tratamento e no quarto mês o índice de TC foi de 

63,6%. Este indicador não causou preocupação, pois os demais escolares 

concluíram o tratamento em período posterior à coleta de dados da intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4. Proporção de escolares que tiveram tratamento concluído na UBS Burck, Louveira, 
SP, nos meses de setembro a novembro de 2012 e janeiro de 2013. 
 

Fonte: planilha de coleta de dados. 

 

4.2 Discussão 

A partir da intervenção foi possível identificar os escolares que estavam em 

situação de alto risco de lesão à cárie. Dos 318 escolares matriculados na EMEF 

José Odair Montelato, 274 participaram das ações educativas coletivas e 256 foram 

examinados. Os escolares considerados como de alto risco representaram 31,4% 

deste público (68/318) e destes, somente 16,2% compareceram ao atendimento na 

UBS (16,2%). Todavia, é relevante considerar que os resultados da intervenção 

foram crescentes e representam apenas os primeiros quatro meses iniciais da ação 

programática, incluindo período de férias escolares e festas de fim de ano. 

Com a implementação do projeto houve uma sensibilização dos profissionais 

que trabalham na UBS (recepcionista, pediatra, enfermeiro, fonoaudiólogo, 

nutricionista e psicólogo), possibilitando o contato e/ou o aperfeiçoando dos 

conhecimentos na área de saúde bucal. Durante a intervenção não conseguimos 

reunir todos os integrantes da equipe, pois não foi possível conciliar os horários de 

permanência na UBS, mas durante o grupo de gestantes muitos temas relacionados 

à saúde bucal foram discutidos e esclarecidos. 



39 
 

A baixa procura por parte dos escolares levanta questionamentos importantes 

como falta de conscientização dos pais e/ou responsáveis. A intervenção trouxe à 

reflexão o fato de que a presença do profissional na comunidade (em qualquer 

espaço) aumenta o vínculo com as pessoas, possibilitando maior sensibilização em 

relação à importância da saúde bucal. É possível que o fato da UBS Burck não 

possuir equipes de ESF, em certa medida, restrinja as relações dos profissionais 

com a comunidade. 

Com a implantação da ação programática, o acesso ficou mais fácil para os 

escolares, pois foram estipulados dois horários na agenda da cirurgiã-dentista por 

período de atendimento, contudo, os resultados instigam uma reflexão sobre a 

dificuldade de acesso ao serviço por desconhecimento ou horários incompatíveis, 

uma vez que se a comunidade é composta por muitos trabalhadores (sejam eles 

imigrantes ou não), é possível que os responsáveis pelos escolares estejam em 

horário de trabalho concomitantemente ao horário de funcionamento da UBS. 

Com a intervenção, se discutiu sobre a importância do exame clínico e do 

tratamento dos escolares que estão em alto risco de cárie, informando as 

consequências dos hábitos alimentares e de higiene, porém, quando priorizamos 

uma parte da população aumenta o tempo de espera para um determinado 

tratamento odontológico. Com essa mudança, em longo prazo esses escolares vão 

adquirindo conhecimento sobre a importância sobre a saúde bucal, e as horas na 

cadeira odontológica tendem a diminuir nos próximos retornos, agilizando assim o 

atendimento, e também esses escolares serão adultos mais conscientes nos 

próximos anos. 

Sendo uma população flutuante neste bairro, diminui o índice de procura pelo 

serviço, aumentando o índice de abandono do tratamento e a carência de 

conhecimentos sobre os cuidados gerais com a saúde. É importante pensar em 

estratégias para o atendimento deste tipo de população, pois os movimentos 

migratórios, em geral, interrompem o conjunto de atividades que fazem parte de uma 

ação programática. 

A identificação de fatores de risco para saúde bucal em escolares 

possivelmente é um marcador dos hábitos de higiene e de alimentação da família, 

portanto, o atendimento aos escolares se mostra uma oportunidade e, ao mesmo 

tempo, um desafio, pois por meio da criança a equipe tem a possibilidade de se 

aproximar do núcleo familiar, mas em consequência disso se torna necessária uma 
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organização da rede para possibilitar a assistência integral das necessidades 

identificadas. 

O envolvimento da EMEF com a UBS melhorou e as dúvidas surgidas tanto 

dos escolares quanto dos professores e monitores escolares envolvidos foram 

esclarecidas no momento das ações. As escovações supervisionadas se tornaram 

uma rotina na vida escolar. Mesmo com a intervenção compreendendo o período de 

férias escolares, neste ano (2013) a procura tem sido maior para o atendimento 

deste público. 

Se a intervenção fosse começar hoje, por ser uma intervenção da saúde dos 

escolares, eu começaria no início do ano letivo para não prejudicar o andamento das 

ações. Com o início do ano letivo, fazer o levantamento dos escolares que estão 

ingressando na escola para verificar quantos escolares estão em alto risco e chamar 

os pais/responsáveis convocando para tratamento de seus filhos e a família (pais e 

irmãos).  

Não acredito que a atenção à saúde bucal seja ruim no município de 

Louveira, o que eu acho é que o cadastro dos usuários tem que ser único. Os 

usuários que vão a uma UBS recebem uma determinada matrícula daquela UBS, 

gerando novos cadastros e formulários desnecessários. 

 

4.3 Relatório da intervenção para gestores 

Durante o Curso de Especialização em Saúde da Família pela Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), realizamos uma análise situacional e escolhemos 

alguns focos para o projeto de intervenção; dentre os focos levantados, optamos, 

juntamente com a coordenação municipal de saúde bucal, pela Saúde Bucal de 

Escolares de seis a doze anos. 

As políticas de saúde reconhecem o espaço escolar como espaço privilegiado 

para práticas promotoras da saúde, preventivas e educativas. As ações nas escolas 

oferecem a possibilidade de educar por meio da construção de conhecimentos 

resultantes do confronto dos diferentes saberes: os conhecimentos científicos 

veiculados pelas disciplinas, aqueles trazidos pelos escolares e seus familiares, os 

divulgados pelos meios de comunicação e aqueles trazidos pelos professores e 

funcionários (BRASIL, 2009). 



41 
 

A avaliação de saúde bucal em escolares apresenta inúmeros fatores 

relevantes como: resultados favoráveis alcançados com a aplicação de medidas 

preventivas de caráter coletivo, presença da maioria das crianças da comunidade 

nas escolas, possibilidade de reforçar e repetir os conhecimentos e hábitos 

aprendidos, influência dos profissionais da educação na construção de hábitos de 

vida saudáveis (PINTO, 2000; VASCONCELOS et al., 2001 apud BRASIL, 2009). 

O objetivo geral da intervenção foi qualificar a atenção à Saúde Bucal de 

escolares de seis a doze anos de idade na Unidade Básica de Saúde (UBS) Burck. 

Trabalhamos com a proposta de ampliar a cobertura da atenção à saúde bucal, 

melhorar a qualidade do atendimento em saúde bucal, melhorar registro das 

informações e promover a saúde bucal dos escolares. 

Foi realizada uma intervenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF) José Odair Montelato para verificar as condições de saúde bucal nas 

crianças da referida faixa etária. O protocolo utilizado foi o Manual sobre o Risco de 

Lesão à Cárie da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo – 2001. Com a 

autorização desta secretaria e a permissão da diretora da escola acima citada, foi 

feito um levantamento de risco de lesão à cárie nos escolares de seis a doze anos 

compreendendo um total de 318 escolares. Este levantamento foi feito após 

explanação nas salas de aula sobre a importância da saúde bucal, orientação de 

escovação, orientação sobre a dieta e orientação da saúde gengival.  

Quando houve reunião dos pais na escola foi feito uma explanação rápida, 

falamos sobre a importância da higiene bucal, a importância de escovar a gengiva, a 

importância do uso do fio dental, dieta (o consumo de açúcar de forma inteligente 

após as refeições principais porque a salivação está estimulada havendo o processo 

de digestão). Os pais que têm filhos de até seis anos devem escovar os dentes dos 

filhos pelo menos uma vez ao dia devido à falta de coordenação motora da criança. 

O Levantamento de Risco de Lesão à Cárie foi feito na própria sala de aula 

junto com a Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) como anotadora. O exame foi feito com 

abaixador de língua de madeira, o uso de máscara e luva. Através de uma cópia da 

lista de presença foi chamado o nome do escolar e anotado na frente a letra que 

correspondia ao risco de lesão à cárie.  

O levantamento tinha como objetivo priorizar o atendimento dos escolares 

com fatores de risco de lesão à cárie. Dentre os 318 escolares matriculados, foi 

possível examinar 256 (80,5%), destes, 68 escolares estavam em alto risco de lesão 
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à cárie (26,6%). Então, a primeira ação foi atender aos escolares que estavam em 

alto risco de lesão à cárie. Durante o levantamento também realizamos ações 

educativas coletivas que beneficiaram 274 escolares (86,2%). 

Foi pedida uma autorização à coordenadora de saúde bucal para a 

convocação desses 68 escolares para o tratamento na UBS Burck. Após a 

autorização ter sido concedida foi feita a convocação do escolar que se encontrava 

em alto risco à cárie e entregue para a diretora. Nesta convocação (comunicado 

impresso) continha o nome do escolar e a solicitação para que os pais ou o 

responsável procurasse a UBS Burck para o agendamento de seus filhos. A procura 

foi irrisória, comparecendo somente 11 escolares para a primeira consulta 

programática (16,2%). 

Embora a procura tenha sido pequena, os 11 escolares que compareceram 

realizaram sua primeira consulta odontológica para programar o tratamento 

necessário. Durante os quatro meses da intervenção, sete (63,6%) concluíram o 

tratamento proposto e 100% receberam orientações sobre temas relevantes para a 

saúde bucal durante a consulta individual. Todos os escolares que necessitaram de 

radiografia ou de encaminhamento para especialista foram contemplados. 

Como o estudo/projeto compreendeu o final do ano letivo da escola e 

coincidiu com o período de férias coletivas do responsável acredito que a procura foi 

baixa. Muitos moradores do bairro são imigrantes de outra região do país e 

possivelmente no fim de ano eles retornam para visitar seus parentes.  

Como a procura foi pequena para o atendimento dos escolares que foram 

convocados, acredito que o cirurgião-dentista precisa estar mais presente na EMEF. 

Sei que o gestor passou a ter dificuldades na contratação de profissionais como a 

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) e, portanto dificultou a presença do cirurgião-dentista 

nas EMEF, mas fica uma sugestão para o próximo ano. 

Com o início do ano letivo de 2013, ingressam novos escolares e estamos 

preparados para realizar outro levantamento junto com esta secretaria e a secretaria 

de educação.  

 

4.4 Relatório da intervenção para comunidade 

Foi realizada uma intervenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF) José Odair Montelato para verificar a saúde bucal dos escolares de seis a 
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doze anos. Foi solicitada uma autorização para a secretaria de saúde e comunicada 

à direção da escola, para que fosse possível fazer essa intervenção.  

No começo da intervenção o dentista e a auxiliar de saúde bucal foram 

realizar uma palestra na sala de aula abordando a importância da escovação, a 

importância da dieta, a importância do uso do fio dental, importância da saúde 

gengival, entre outros assuntos. Após a palestra na sala de aula realizamos a 

escovação supervisionada. Aproveitamos uma reunião na escola com os pais para 

falar novamente sobre a importância da saúde bucal.  

Avaliamos cada aluno na sua classe para verificar se estavam apresentando 

o risco de ter lesão à cárie. Dos 256 escolares avaliados, 68 estavam em alto risco 

de desenvolver cárie. Foi comunicada a chefe do setor de odontologia e a diretora 

da escola e convocamos os escolares que estavam com alto risco de lesão à cárie, 

através de carta, para comparecer à Unidade de Saúde Burck para o agendamento 

e para o tratamento dentário. Infelizmente só compareceram 11 pais/responsáveis 

para o agendamento de seus filhos.  

Para os escolares que foram atendidos, foi feita uma orientação com a 

presença dos responsáveis sobre a higiene bucal, a importância do uso do fio 

dental, o consumo de alimentos açucarados de forma inteligente após as refeições 

principais. Desses escolares alguns necessitaram de raios-X para a confirmação do 

germe do dente permanente, ou um risco de infecção para os dentes permanentes, 

outros necessitaram ser encaminhados para ortodontia, outros com fonoaudiólogo, 

outros precisaram fazer o tratamento de canal no dente de leite, outros precisaram 

fazer extração de dente de leite.  

Acreditamos que um dos motivos da procura pelo atendimento ter sido 

pequena foi porque era final do ano letivo e período de férias coletivas dos pais. 

Contudo, analisando a complexidade dos problemas bucais encontrados, 

percebemos que ainda falta orientação dos responsáveis, educação sobre os 

cuidados com a higiene bucal, dieta e conscientização dos responsáveis sobre a 

importância da saúde bucal de seus filhos. 
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5 Reflexão Crítica 

Reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem e na 

implementação da intervenção. 

  

Através da reflexão sobre todo o processo que envolveu o presente curso, 

considero que o início foi um pouco angustiante, pelos seguintes motivos: a 

insegurança que sentia, principalmente pelo fato de ainda estar que em estágio 

probatório na Prefeitura do Município de Louveira, algumas mudanças ocorridas no 

governo municipal,  tais como secretário de saúde e coordenação de Saúde Bucal. 

No início do presente curso eu trabalhava em todos os períodos na Unidade Básica 

de Saúde Burck, mas com a mudança administrativa fui transferido para o Centro de 

Especialidade Médica e Odontológica (CEMO). Com esta mudança pensei em 

desenvolver um projeto em urgências através da demanda espontânea de 

pacientes, porém não foi possível visto que não havia um protocolo de referência e o 

curso tem seu foco voltado para a Atenção Básica.  

Após estes impasses e em discussão com os orientadores do curso, a 

coordenadora da Saúde Bucal e outra colega participante do presente curso, 

decidimos desenvolver um trabalho com escolares na faixa etária de 6-12 anos na 

Unidade de Saúde Burck e a outra cirurgiã-dentista com outra Escola Municipal de 

outra localidade para que a coordenadora pudesse comparar o desenvolvimento das 

ações. 

Outro fator que contribuiu para a decisão do desenvolvimento do presente 

trabalho foi que após alguns meses trabalhando somente no CEMO, me foi proposto 

retomar minhas atividades junto à Unidade de Saúde Burck, fator positivo que 

contribuiu para o resultado da intervenção. 

Com relação à aprendizagem obtida no desenvolvimento do Projeto de 

Intervenção, o mesmo propiciou contato com a direção da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) José Odair Montelato. O resultado foi satisfatório, na 

medida em que a diretora demonstrou atenção e disponibilidade no fornecimento 
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dos dados necessários, ressaltando que nesta instituição há grande rotatividade dos 

escolares, considerando a acentuada migração da população deste bairro. 

 Tive dificuldades em colocar os nomes dos escolares nas planilhas e 

acrescentar as colunas dos indicadores na planilha, pude notar isso após o término 

de digitação dos nomes dos escolares porque acabei utilizando uma planilha de 

início incompleta com os indicadores, porém após as adaptações necessárias foi 

possível obter os dados necessários para concluir o estudo. 

Fator preocupante neste trabalho diz respeito à falta de interesse dos pais ou 

responsáveis dos escolares, que muitas vezes não aderem ao tratamento proposto e 

que muitos nem ao menos comparecem para agendar o início do tratamento dos 

escolares.  

Apesar dos contratempos, considero isso como um desafio que foi vencido, a 

participação no presente curso foi gratificante e oportunizou implementar os 

conhecimentos na área da odontologia, além de propiciar uma troca de experiências 

com outros profissionais. 

Acredito que o ensino à distância tem suas vantagens, tais como: contato com 

profissionais de longa distância e a flexibilidade dos horários de estudos. Porém, 

neste segundo item, ocorreram algumas circunstâncias dificultosas, tais como ter 

horário definido para a realização de provas e algumas vezes o envio de tarefas em 

curto espaço de tempo.  

Concluindo, o curso foi positivo na medida em que os conhecimentos obtidos 

tornaram-me apto a atuar como especialista em saúde da família, contribuindo para 

uma melhor qualidade de vida da população. 
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Anexo A: Lista de presença em procedimentos coletivos 

 

Série 
 
Professora 
 
Ano Período 

 
Classe nº Data 

 
PROCEDIMENTOS COLETIVOS – AVALIAÇÃO DE RISCO E FLUORTERAPIA 

 

Área de abrangência da escola (  ) USLMM (  ) CEMO (  ) Burck 
 

Nº Nome Nasc 
Risco de 

cárie (A-F) 
ATF 1º 

Semestre 
ATF 2º 

Semestre 
Convocação 

(E-F) 
Observações 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Educação em saúde (todos os escolares): (  ) Sim   (  ) Não   Data: ___/___/______ 
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Lista de presença em procedimentos coletivos (Verso) 
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Anexo B: Planilha de coleta de dados 
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Anexo C: Aprovação do Comitê de Ética 
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Apêndice A: ficha espelho 

 

Nome                                                                                        matrícula 

Data de nascimento 

Escola  

Série                                 Período M    T                  Professor 

Risco de cárie                   Início                                Término 

Escolar/familiar orientação de higiene, cárie, dieta       (datas) 

 

Escolar/familiar recebeu orientação sobre prev ao trauma dentário   (datas) 

 

Escolar/familiar recebeu orientação sobre o uso de chupetas   (data) 

Escolar/encaminhado para especialidade  endo      orto  

Escolar/familiar orientação sobre prevenção de gengivites     (data) 

 

Atividade de Escovação      (datas) 

 

Aplicação tópica de flúor      (datas) 

 

Atualização do registro de saúde bucal     (datas) 

  

 

 


