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RESUMO 

GUIO, Denise de Marchi. Qualificação da Atenção á Saúde Bucal em escolares 
de 06 a 12 anos na Unidade Básica de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin no 
município de Louveira, SP. 2013. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de 
Especialização em Saúde da Família. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é um tratamento alternativo para a 
cárie dentária. A dentina cariada desmineralizada e insensível é removida apenas 
com instrumentos manuais, sem a necessidade de eletricidade ou anestesia, e a 
cavidade é selada com material adesivo (cimento de ionômero de vidro), buscando 
deter o processo da doença cárie através da mínima intervenção e máxima 
preservação das estruturas dentárias. Além do aspecto curativista, somam-se os 
procedimentos educativo-preventivos. Devido a técnica ser de fácil emprego e 
possível de ser realizada em locais onde o paciente apresenta dificuldade de acesso 
à unidade, é que se objetivou o projeto em uma escola rural do município de 
Louveira. Foram examinados 116 alunos de 06 a 12 anos de idade. Entre eles, 70 
crianças (60,34%) apresentavam necessidade de tratamento odontológico, destas, 
44 crianças tinham indicação para ART e 26 crianças não, sendo estas últimas 
encaminhadas diretamente para a unidade de saúde. Das 44 crianças com 
indicação para ART, 36 crianças (81,82%) receberam ART, o que possibilitou 
ampliar o acesso destas crianças ao tratamento odontológico. Dentre as crianças 
que foram encaminhadas para a unidade de saúde 83,87% delas receberam a 
primeira consulta, aumentando assim a cobertura dada à atenção à saúde bucal dos 
escolares de 06 a 12 anos. 
 

PALAVRAS CHAVES: Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Saúde Bucal 

do Escolar. 
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é parte das atividades desenvolvidas no Curso de Especialização em 

Saúde da Família, modalidade à 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 de Saúde Dra 

Lucilene Mosca Melin, visando a qualificação da atenção à saúde bucal do escolar 

de 06 a 12 anos. 

O volume inclui o relatório da análise situacional, responsável por fornecer a 

situação de saúde do município e principalmente da USLMM; a análise estratégica, 

elaborada à partir da situação detectada no relatório situacional, que corresponde ao 

projeto de intervenção; o relatório da intervenção que descreve as ações previstas e 

as ações que foram ou não desenvolvidas; o relatório dos resultados da intervenção, 

onde encontramos os resultados obtidos com a implantação da  intervenção, 

analisando-os quantitativa e qualitativamente;  e a reflexão crítica sobre o processo 

pessoal de aprendizagem. 
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1. ANÁLISE SITUACIONAL  

1.1. Texto inicial sobre a situação da APS/ESF 

Louveira tem uma população de 36471 habitantes segundo o Censo (IBGE, 

2010). Esta próxima a dois grandes centros urbanos, a cidade de São Paulo e a 

cidade de Campinas.  

          O município conta com três unidades básicas de saúde (Posto de Saúde 

Antônio Carlos dos Santos, UBS Monterrey, UBS Burck), uma unidade mista (US 

Dra Lucilene Mosca Melin) e um centro médico-odontológico (CEMO). Ainda não 

temos ESF, mas o mesmo está em fase de implantação em duas unidades básicas. 

O sistema é o de agendamento para demanda espontânea (clinica básica) e de 

referência-contra referência para as especialidades. Dentre as consultas agendadas 

(04 consultas/hora na clínica médica e 02 consultas/hora na clínica odontológica) 

algumas vagas são reservadas para o acolhimento. Também existe o acolhimento 

para a saúde mental realizado por psicólogo e quando necessário é referenciado 

para a psiquiatria. 

A USLMM é uma unidade atípica, onde temos no mesmo prédio a atenção 

básica de saúde e as especialidades médicas e odontológicas. Também temos 

exames laboratoriais, teste ergométrico, mamografia, ecocardiograma, ultrassom e 

eletroencefalograma. Os programas desenvolvidos são: hiperdia, insulínicos 

dependentes, fumantes, gestante, grupo de bebê, obesidade e planejamento 

familiar, e os mesmos são realizados por equipe multidisciplinares. É realizado o 

programa de saúde bucal do escolar, onde e feito o exame epidemiológico em todas 

as crianças e fluorterapia em pacientes de alto índice de cárie. A unidade é bem 

estruturada fisicamente, os materiais são de excelente qualidade e não há falta 

deles.  

Os maiores problemas a serem resolvidos são: estabelecer protocolos de 

fluxo de atendimento, necessidade de construção de mais UBS, para se dividir 

melhor o fluxo, e população flutuante (muitos veem de outros estados apenas para 

realizar tratamento, depois retornam ao seu local de origem). 
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1.2. Relatório da análise situacional 

O município de Louveira esta localizado no Estado de São Paulo, próximo a 

dois grandes centros urbanos, a cidade de São Paulo e a cidade de Campinas. 

Apresenta uma população aproximada de 37000 habitantes, segundo o Censo do 

IBGE de 2010. O perfil populacional é predominantemente urbano (96,15% do total 

da população), sendo que 53,5% de toda população encontra-se na faixa etária de 

20 a 49 anos, 22% com idade entre 0 e 14 anos e 7,7% com idade igual ou superior 

a 60 anos de vida.   

O município conta com três unidades básicas de saúde (UBS Monterrey, UBS 

Burck e unidade PAS), uma unidade mista (atendimentos básicos e especialidades-

USLMM), um centro médico-odontológico (CEMO), um hospital de intervenção 

municipal, um pronto atendimento de intervenção municipal e um ambulatório de 

saúde mental. Louveira não possui a Estratégia Saúde da Família, porém duas 

unidades básicas estão se organizando para implantá-la e já contam com os 

agentes comunitários de saúde. No município não existe o NASF. 

           A USLMM onde será implantada a intervenção está localizada na área 

urbana, está vinculada à prefeitura e o modelo de atenção é o tradicional. 

 A população do município não é cadastrada, mas estima-se que a população 

que utiliza a USLMM seja de aproximadamente 10000 habitantes. O número de 

escolares de 06 a 12 anos, no ano de 2012, cujo atendimento estava vinculado à 

USLMM era de 846 alunos. Devido à falta de recursos físicos mais distribuídos, 

existe uma demanda reprimida, levando à formação de fila de espera. As crianças 

que apresentam necessidade de tratamento odontológico, após conseguirem a vaga 

para tratamento (60 vagas disponibilizadas em 03 dias consecutivos, em data pré-

agendada), devem esperar, de acordo com a lista, até serem chamados para início 

do tratamento. O sistema utilizado é o de agendamento para demanda de clinica 

básica e de referência- contra referência para as especialidades. Dentre as 

consultas agendadas (quatro consultas/hora na clinica médica e duas consultas/hora 

na clínica odontológica), algumas vagas são reservadas para a demanda 

espontânea.  As especialidades médicas são compostas por: cardiologia, 

endocrinologia, infectologia, neurologia, ortopedia, dermatologia, urologia, 

reumatologia, oftalmologia, geriatria, otorrino e hebiatria, e as especialidades 

odontológicas, por: prótese (PPR e PT), endodontia, periodontia, semiologia, cirurgia 
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oral menor e ortodontia preventiva. Com relação aos exames complementares, são 

realizados: exames laboratoriais (serviço terceirizado), teste ergométrico, 

ultrassonografias (mamária, obstétrica, endovaginal e abdominal), 

eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma e colposcopia. Os 

programas desenvolvidos na unidade são: hiperdia, insulínicos dependentes, 

fumantes, gestante, grupo de bebê, obesidade e planejamento familiar, e os 

mesmos são realizados por equipe multidisciplinar. Fora da unidade acontece o 

programa saúde bucal do escolar e visitas domiciliares aos pacientes acamados. 

Fisicamente, a UBS está muito bem estruturada e adaptada, inclusive para 

permitir o acesso de pessoas com limitações temporárias, os idosos e os deficientes 

físicos, porém o mesmo não ocorre com as adequações para os deficientes visuais. 

Não se tem problemas com falta de materiais, nem falta de equipamentos. Com 

relação à dimensão, temos uma unidade grande que assiste uma demanda também 

grande, causando muitas vezes sobrecarga profissional e dificuldade de fornecer ao 

usuário a atenção básica necessária, principalmente em relação ao trabalho 

preventivo. A estratégia que vejo para superar estas deficiências seria a construção 

de várias UBS menores e bem distribuídas.  

Na USLMM não se tem um local apropriado para o acolhimento e nem equipe 

treinada para isto.  Os pacientes que procuram a unidade com problemas de saúde 

urgenciais são acolhidos na grande maioria das vezes pela recepção e quando 

possível é realizado pela enfermeira na sala de enfermagem ou mesmo no corredor. 

Dentro do possível, todos os casos médicos são resolvidos no mesmo dia, na 

unidade, mas quando o número de casos excede o limite de vagas, os mesmos são 

encaminhados. Os casos odontológicos são atendidos no mesmo dia, dentro do 

período procurado. Para minimizar as dificuldades citadas sobre acolhimento, a 

proposta é criar um local específico, treinar e capacitar profissionais. 

Dentre as ações programáticas a USLMM oferece atenção á saúde da 

criança, gestantes, prevenção de câncer ginecológico, atenção aos hipertensos e 

diabéticos. 

Com relação à saúde da criança (0-6 anos), são realizadas ações de 

diagnóstico e tratamento de problemas clínico em geral, de problemas de saúde 

bucal e de problemas de saúde mental. Também são desenvolvidas ações de 

promoção do aleitamento materno, promoção de hábitos alimentares saudáveis, 
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promoção da saúde bucal, imunizações e ações de prevenção de acidentes. Temos 

na odontologia uma equipe responsável pelas ações de saúde do escolar, onde é 

realizado no início do ano o levantamento epidemiológico para se definir grupos de 

risco de cárie e durante o ano são realizadas três sessões de escovação 

supervisionada em todas as crianças e fluorterapia nos pacientes de alto risco. 

Existe um grupo de profissionais responsáveis por planejar e monitorar as ações, 

porém como não se tem população cadastrada fica difícil avaliar a cobertura, adesão 

e qualidade do programa desenvolvido. De acordo com informações sobre 

mortalidade infantil no município, a taxa no ano de 2010 foi de 9,6 óbitos por mil 

nascidos vivos, sendo que a mortalidade infantil neonatal foi de 8 óbitos por mil 

nascidos vivos e a mortalidade infantil pós-neonatal de 1,6 óbitos por mil nascidos 

vivo. No ano de 2011, Louveira apresentou 9 casos de óbitos infantil, sendo que 5 

ocorreram dentre crianças com até 27 dias e 4 em faixa etária a partir de 28 dias. 

Devem-se buscar melhorias na assistência pré-natal, ao parto e ao cuidado das 

crianças nos serviços de saúde de Louveira, melhorar a busca ativa de gestantes 

com baixa ou nenhuma adesão ao pré-natal nas UBS. 

Em relação ao pré-natal das gestantes são fornecidas ações de diagnóstico e 

tratamentos de problemas clínicos em geral, de problemas de saúde mental, 

diagnóstico e tratamento de problemas de saúde bucal, controle do câncer do colo 

de útero e mama, imunizações, planejamento família, promoção do aleitamento 

materno, promoção de hábitos alimentares saudáveis, promoção da saúde bucal e 

promoção da saúde mental. Para os tratamentos odontológicos as gestantes têm 

suas vagas garantidas, porém a saúde bucal não está inserida no protocolo do pré-

natal. É realizado 01 grupo de gestante por mês e cada gestante passa por 02 

grupos multidisciplinares durante a gestação. O grupo é integrado por enfermeiro, 

ginecologista, nutricionista, psicóloga, técnico em saúde bucal, fonoaudióloga e 

pediatra. O protocolo de atendimento pré-natal segue o protocolo do ministério 

saúde e da secretaria municipal de saúde, e os atendimentos são registrados no 

prontuário clinico médico, odontológico e nutricional. Os profissionais utilizam 

avaliação e classificação de risco gestacional e quando necessário as pacientes são 

encaminhadas a outros níveis de saúde. Em 2011 88,16% das mães de nascidos 

vivos do município tiveram 07 ou mais consultas pré-natais, superando a meta 

pactuada de 85%. Como proposta para melhorar as ações de saúde a esse grupo 
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populacional e a fim de avaliar e monitorar essas ações tem-se iniciado o 

cadastramento das gestantes que iniciaram o pré-natal na unidade, mesmo não 

havendo área de cobertura definida. 

Quanto à Prevenção do Câncer Ginecológico, são realizadas as seguintes 

ações: educação da mulher para reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer 

de mama, ações de rastreamento oportunístico do câncer de mama, coleta de 

exame citopatológico para prevenção do câncer de colo de útero. O serviço segue o 

protocolo do ministério da saúde e conta com registros específicos, além do 

prontuário clínico. O registro específico para o citopatológico é revisado 

bimensalmente com a finalidade de verificar mulheres com exames alterados em 

atraso e verificar completude dos registros. Para as pacientes que tiveram seu 

exame alterado e que por algum motivo não procuraram a unidade, é realizada a 

busca ativa pelo profissional da enfermagem, ação esta que deve ser reavaliada 

uma vez que os resultados obtidos no ano de 2011 (SISPACTO 2011) conseguiram 

71,43% de acompanhamento de lesões precursoras de câncer de colo de útero e a 

meta tinha sido de 100%. As ações preventivas de câncer ginecológico ficam 

limitadas uma vez que a unidade oferece atendimento somente às mulheres que 

procuram a UBS e também não lhes oferece a prevenção primária (controle de peso 

corporal das mulheres, estímulos à prática de atividade física, orientações sobre 

malefícios do consumo do cigarro).  

A Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes (DM) da 

USLMM desenvolvem ações de diagnóstico e tratamento de problemas clínicos e 

geral, diagnóstico e tratamento de problemas de saúde bucal, imunizações, 

promoções de hábitos alimentares saudáveis, promoção de saúde bucal, prevenção 

de complicações oftalmológicas e exame do pé diabético. O atendimento a estes 

pacientes é dado pelo médico clínico, pelo enfermeiro, nutricionista, dentista, técnico 

e auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal e pelo endocrinologista. Para os 

pacientes insulínicos dependentes com 60 anos ou mais são oferecidas vagas 

imediatas ao tratamento odontológico.  O protocolo adotado pelo serviço é o do 

ministério da saúde e os atendimentos dos pacientes com HAS e ou DM são 

registrados além do prontuário clínico, em um a planilha específica: hiperdia. Os 

profissionais de saúde utilizam classificação para definir a estratificação de risco 

cardiovascular e o pacientes com HAS e ou DM são encaminhados a outros níveis 
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do sistema de saúde quando necessário, segundo protocolo. São realizados grupos 

para planejamento e monitoramento de ações. As taxas de internações por DM e 

suas complicações em 2011, mostrou se menor que o percentual pactuado, sendo 

2,10 para internações e 3,00 para meta pactuada. 

Para o Idoso não temos nenhum grupo específico, os mesmos participam dos 

grupos já existentes como tabagismo, prevenção de câncer de colo de útero e de 

mama, hiperdia, prevenção de câncer de boca e vacinação do idoso. É oferecido 

aos pacientes edêntulos totais ou parciais o serviço de prótese dentária.  Como a 

população idosa vem crescendo muito no Brasil deve se pensar em organizar um 

programa para se trabalhar atividades preventivas oculares, mentais, físicas. 

Observa-se na USLMM uma participação de vários profissionais de saúde na 

atuação dos grupos, mas um dos grandes desafios é desenvolver grupos de 

educação permanente multiprofissionais para que a troca de experiências possa 

enriquecer a equipe. Outro desafio que vejo é reunir profissionais e criar estratégias 

para condensar os dados dos grupos e à partir daí conseguir avaliar aspectos 

referentes à adesão da população nos grupos, à qualidade da atenção ,etc., ação 

esta que já esta sendo aplicada às gestantes através de um cadastramento pelo 

pessoal da enfermagem a partir do momento que iniciam o pré-natal permitindo 

assim um melhor acompanhamento das mesmas. Também vejo a necessidade de 

uma sistematização do atendimento segundo o protocolo com os pacientes 

cadastrados para que se possa ter um atendimento conjunto dos profissionais e não 

ações individuais. 

 

1.3 Texto comparativo 

O texto inicial relata a saúde de Louveira, em especial da USLMM, sem ter 

sido realizado um estudo aprofundado da situação exata de como está organizado o 

serviço, já o texto da análise situacional nos mostra detalhes desta organização e 

nos permite planejar estratégias para melhorar a saúde oferecida aos pacientes, 

tendo como fundamentos um sistema de princípios que estejam abertos à 

universalidade, equidade e integralidade. 
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2. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

2.1 Justificativa 

Considerando a necessidade de melhorar a atenção de saúde bucal aos 

escolares de 06 a 12 anos e apresentando limitações principalmente em relação a 

recursos físicos, pensou-se em desenvolver um projeto em âmbito escolar. Para 

tanto foi selecionada uma escola para se iniciar as ações e posteriormente se 

estender às demais. Algumas características como dificuldade de acesso, condições 

sócio- econômicas e falta de fluoretação em água de abastecimento público foram 

levadas em consideração. A escola identificada conta com um número de 116 

alunos de 06 a 12 anos, sendo 70 pacientes de alto risco de cárie, correspondendo a 

60,34% do total de alunos.  

Seguem-se as diretrizes recomendadas pela Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo (SES-SP, 2001), que trata de atingir de forma concomitante três 

objetivos: a) interromper a livre progressão da doença nos grupos populacionais, 

evitar o surgimento de casos novos (diminuir incidência); b) detectar lesões e sinais 

reversíveis mediante diagnóstico precoce e empregar tecnologias não cirúrgicas 

(diminuir prevalência); c) reabilitar através de procedimentos cirúrgico-restauradores 

os doentes e /ou portadores de sequelas tanto em atenção primária, como 

secundária e terciária, através de um sistema de referência e contra referência 

eficiente.  

Com relação à saúde da criança (0 a 12 anos), são realizadas ações de 

diagnóstico e tratamento de problemas clínico em geral, de problemas de saúde 

bucal e de problemas de saúde mental. Também são desenvolvidas ações de 

promoção do aleitamento materno, promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

promoção da saúde bucal, imunizações e ações de prevenção de acidentes. Temos 

na odontologia uma equipe responsável pelas ações de saúde do escolar, onde é 

realizado no início do ano o levantamento de risco de cárie. Durante o ano são 

realizadas pela ASB, três sessões de escovação supervisionadas em todas as 

crianças, e fluorterapia pelo CD em pacientes com idade igual ou maior de 06 anos 

que apresentam alto risco de cárie. Nas escolas rurais, incluindo a escola onde se 

dará a intervenção, que não recebem água de abastecimento público e, portanto não 

têm acesso à água fluoretada, são realizados, em crianças com idade igual ou maior 
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de 06 anos, um mínimo de 25 bochechos semanais de fluoreto de sódio a 2% 

durante o ano, fornecidos pela secretaria de saúde, sob responsabilidade da 

coordenadora de saúde bucal e controlado semanalmente pelos professores, os 

quais seguem orientações da saúde bucal. As crianças recebem do município 

escovas e creme dental.  

Para o atendimento odontológico clínico são oferecidas 60 vagas por mês 

para o atendimento infantil e mais 60 vagas para o atendimento adulto, sendo 

distribuídas em três dias consecutivos (20 vagas por dia), em dias pré-determinados. 

Assim que for liberada a vaga na agenda, o paciente é chamado para tratamento, 

via telefone, e reagendado semanalmente com o mesmo profissional até obter 

tratamento concluído.  

Acredito que esta proposta de intervenção melhorará também o acesso à 

demanda de pacientes que utilizam a USLMM, pois através do atendimento em 

âmbito escolar conseguiremos otimizar o tempo de consultório apenas com 

procedimentos que não são possíveis de serem executados na escola, e 

consequentemente teremos uma diminuição das possíveis faltas desses pacientes 

em consultório. A otimização da agenda da unidade é de extrema importância, pois 

existe demanda reprimida. 

As ações de atenção à saúde da criança seguem o protocolo da secretaria 

municipal de saúde e são registradas no prontuário clínico, médico, odontológico e 

na ficha espelho de vacina, não tendo um formulário único para os atendimentos.  

 

2.2 Objetivos e Metas 

2.2.1 Objetivo geral 

          Melhorar a atenção à Saúde Bucal de escolares de 06 a 12 anos de idade da 

Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin de Louveira, SP. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Ampliar a cobertura de atenção à saúde bucal das crianças na faixa etária de 

06 a 12 anos de idade. 

 Melhorar a qualidade do atendimento às crianças de 06 a 12 anos de idade. 

 Melhorar registro das informações.  
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 Mapear as crianças com risco para problemas de saúde bucal, na faixa etária 

de 06 a 12 anos. 

 Promover saúde bucal das crianças de 06 a 12 anos de idade.          

 

Metas 

Relativa ao objetivo1: 

 Conseguir o acesso de 80% das crianças que apresentam necessidade nos 

tratamentos de ART.  

 Oferecer a primeira consulta a 50% das crianças que foram encaminhadas 

para tratamento na unidade de saúde.  

 

Relativa ao objetivo2: 

 Garantir 30% de tratamento concluído às crianças de 06 a 12 anos de idade. 

 

Relativa ao objetivo3: 

 Manter 100% dos registros atualizado em prontuário e fichas. 

 

Relativa ao objetivo4: 

 Classificar 100% dos escolares quanto ao risco de cárie 

 

Relativa ao objetivo5: 

 Promover ações educativas em Saúde Bucal em 90% dos escolares de 06 a 

12 anos e seus responsáveis. 

 Promover ações preventivas individuais em 90% dos escolares 

 

2.3 Metodologia 

2.3.1 Ações 

Este projeto está estruturado para ser desenvolvido num período de 04 meses 

na USLMM. Participarão do projeto crianças de 06 a 12 anos, que após nova 

avaliação de risco de cárie, receberão tratamento clínico restaurador e preventivo 

individual e ações de educação em saúde e de prevenção em grupo. Será utilizado o 

protocolo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). 
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No eixo da organização e gestão dos serviços, para permitir tratamento 

através da técnica de ART a 80% dos pacientes que apresentam necessidade, 

sejam eles pacientes com classificação D (pacientes com placa, gengivite e/ou 

mancha branca), E (pacientes com lesões de cárie passíveis de tratamento em 

ambiente escolar) ou F (pacientes que além de apresentarem dor e/ou fístula 

apresentem lesões de cárie passíveis de serem tratadas em ambiente escolar), será 

organizado o atendimento clinico em âmbito escolar nos dois períodos de aula, 

manhã e tarde, e para fornecer 50% de primeiras consultas aos pacientes que foram 

encaminhados para a unidade, será organizada a agenda, de maneira a incluir 

pacientes com encaminhamento da escola para atendimento clínico na USLMM, 

com retornos semanais até o término do tratamento com o dentista responsável no 

turno da manhã ou da tarde conforme a necessidade do paciente.                        

A técnica de ART (Tratamento Restaurador Atraumático) consiste no preparo 

cavitário de dentes com lesões dentinárias, sem anestesia, utilizando-se apenas de 

instrumentos manuais para a remoção do esmalte sem sustentação e de tecido 

dentinário amolecido, bem como no selamento da cavidade com cimentos 

ionoméricos (Massara, 2002). 

Segundo Frecken & Holmgren (2001), o ART é preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde, pois para sua realização, são necessários poucos instrumentos, 

os quais podem ser facilmente transportados, dispensando equipamentos 

sofisticados e eletricidade, por isso, milhões de habitantes de regiões pobres e 

distantes poderão ser beneficiados.  

No eixo de monitoramento e avaliação serão monitoradas as crianças 

cadastradas no programa através da ficha-espelho, onde serão anotados os 

procedimentos que deverão ser realizados e também os procedimentos realizados à 

medida que os mesmos forem acontecendo. 

No eixo de engajamento público será trabalhado com os pais dos alunos 

sobre a necessidade de atendimento das crianças com cárie, para que os mesmos 

apoiem e incentivem seus filhos a realizarem o tratamento. Será aproveitada a 

reunião de pais que acontece na escola. 

Na qualificação da prática clínica, será realizado o treinamento com a equipe 

para realizar o acolhimento das crianças e de seus responsáveis e para 

cadastramento das crianças do programa. 
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Para a meta de garantir 30% de tratamentos odontológicos concluídos das 

crianças cadastradas, resolvendo todas as suas necessidades de tratamento, quer 

seja na escola, quer seja na Unidade de Saúde, quer seja nos dois locais, serão 

reservados dias para atendimento na escola e dias para atendimento na USLMM. 

No eixo de monitoramento e avaliações: as crianças que apresentarem necessidade 

de serem encaminhadas para a unidade deverão ser acompanhadas para saber se 

realmente procuraram o serviço, caso não tenham sido agendadas na unidade, 

deverá ser realizada a busca ativa. No eixo de engajamento público, os pais deverão 

ser esclarecidos quanto à importância de se concluir o tratamento que foi iniciado. A 

recepcionista será orientada sobre a prioridade do agendamento das crianças 

encaminhadas, e que os mesmos terão seus retornos garantidos. As crianças de 

outras escolas deverão seguir o protocolo de agendamento, 60 vagas mensais. 

Os registros serão mantidos atualizados por meio de prontuários e fichas das 

100% das crianças cadastradas. No eixo de organização e gestão, cada criança 

deverá ter seu prontuário arquivado na unidade, com o número de registro 

atualizado, contendo sua ficha clínica odontológica, e uma cópia da ficha-espelho.  

Também deverá ter sua ficha espelho original guardada em arquivo separado. 

A equipe será treinada para o adequado preenchimento de prontuários, 

planilhas e fichas de acompanhamento. 

 Para conseguir mapear 100% das crianças cadastradas de acordo com 

fatores de risco para saúde bucal, o dentista deverá realizar o exame 

epidemiológico, classificando cada criança de acordo com o risco apresentado. Para 

tal será adotado os procedimentos preconizados pela Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo (SES-SP, 2001): 

 Exames epidemiológicos com periodicidade anual para classificar os 

indivíduos quanto à situação de risco/atividade de cárie dentária. A 

capacidade de diferenciar as lesões ativas das inativas é essencial para 

diferenciar o indivíduo doente, que deve ser submetido a um tratamento 

específico para controlar a doença, do indivíduo com sequelas de uma 

doença que ocorreu em outro momento. Os indivíduos são classificados por 

risco, segundo a situação individual mostrada no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classes de risco de cárie dentária e critérios para inclusão segundo a 
situação individual (SES-SP, 2001). 

Classificação Grupo Situação individual 

Baixo risco A 
Ausência de lesão de cárie, sem placa, sem gengivite 

e/ou sem mancha branca ativa 

 

Risco moderado 

B História de dente restaurado, sem placa, sem gengivite 
e/ou sem mancha branca ativa 

C 

Uma ou mais cavidades em situação de lesão de cárie 
crônica, mas sem placa, sem gengivite e/ou sem mancha 

branca ativa 

 D 

Ausência de lesão de cárie ou presença de dente 
restaurado, mas com presença de placa, de gengivite 

e/ou de mancha branca ativa 

Alto risco E 
Uma ou mais cavidades em situação de lesão de cárie 

aguda 

 F Presença de dor e/ou abscesso 

 

No eixo de monitoramento e avaliação, as crianças identificadas como alto 

risco de cárie (D, E, F) deverão ser acompanhadas até concluírem o tratamento e 

periodicamente (6/6 meses ou 1/1 ano) conforme o dentista julgar necessário. 

No engajamento público, os responsáveis pelos escolares serão orientados 

sobre os fatores de risco para saúde bucal, como por exemplo: consumo excessivo 

de açúcar, higienização deficiente. 

A identificação das crianças de acordo com o risco de cárie será realizada 

apenas por um profissional (CD). 

Para alcançar a meta de fornecer orientações sobre higiene bucal, cárie 

dentária e orientações nutricionais para 90% dos escolares e seus responsáveis 

será organizado uma palestra de educação em saúde a qual será ministrada pelo 

CD na escola, às crianças dos dois períodos de aula, utilizando-se de recursos 

lúdicos. Nesta palestra será enfatizada a importância da higienização bucal e como 

consegui-la de maneira adequada, etiologia da cárie, orientações nutricionais 

enfatizando a importância de se evitar consumo de alimentos contendo açúcar 

principalmente fora dos horários das refeições  e a importância de visitas regulares 

ao dentista para permitir a detecção precoce da doença cárie . Será demonstrado 

através de um ovo de galinha (pois a casca do ovo é composta de minerais, assim 
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como o esmalte do dente), a importância de se receber flúor no esmalte dentário, 

principalmente o de baixa intensidade e longa frequência e também a ação do ácido 

produzido pela quebra da sacarose, no esmalte do dente, todas as vezes que 

ingerimos alimentos contendo açúcares. Metade do ovo será  deixado por um minuto 

em contato com uma solução ácida de flúor gel, em um copinho de café. Depois o 

ovo todo será mergulhado em uma solução ácida, pode ser vinagre, por exemplo, e 

a partir daí se observará que a perda mineral é muito mais acentuada na metade do 

ovo que não recebeu o flúor do que na metade do ovo que recebeu o flúor. A data 

deverá ser agendada com a escola previamente para que as crianças não faltem 

neste dia, e deve coincidir com a data de reunião escolar, a qual ocorre 

periodicamente na escola, com os pais. 

No eixo de engajamento público, será trabalhado com os pais ou 

responsáveis e também com os professores, o mesmo conteúdo que foi trabalhado 

com as crianças. Para alcançar meta de promover ações preventivas individuais a 

90% dos escolares identificados com alto risco de cárie, será realizada aplicação 

tópica de flúor na primeira consulta odontológica, seja ela na escola ou na Unidade 

de Saúde. Os bochechos semanais de flúor e a escovação supervisionada (ações 

preventivas em grupo) já são realizados em todas as crianças, sob a 

responsabilidade da equipe de saúde do escolar. Dessa forma, todos os escolares, 

inclusive os que não são de alto risco, recebem ações preventivas. Os pais ou 

responsáveis pelo escolar serão esclarecidos sobre a necessidade do uso do flúor 

de forma constante e de baixa intensidade (dentifrício fluoretado, água fluoretada) 

para prevenir a doença cárie e também do uso do flúor mais concentrado (aplicação 

tópica) e de aplicação pontual nos casos em que a doença cárie já está instalada.  

       

2.3.2 Indicadores  

Meta1: Proporcionar o acesso de 80% das crianças com necessidade de tratamento 

de ART. 

Indicador: Proporção de crianças com tratamento de ART realizados. 

Numerador: Número de crianças que receberam ART. 

Denominador: Número de crianças com necessidade de ART. 
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Meta 2: Conseguir 50% de primeiras consultas na unidade dos escolares com 

necessidade de tratamento clínico: 

Indicador: Proporção de crianças com primeira consulta odontológica. 

Numerador: número de crianças com primeira consulta odontológica. 

Denominador: número total de escolares de 06 a 12 anos que foram encaminhados 

para atendimento na unidade de saúde. 

 

Meta 3: Garantir 30% de tratamento concluído às crianças de 06 a 12 anos de idade. 

Indicador: proporção de crianças com tratamento odontológico concluído. 

Numerador: número de crianças com tratamento odontológico concluído. 

Denominador: número total de escolares com necessidade de tratamento. 

 

Meta 4: Manter 100% dos registros atualizado em prontuário e fichas. 

Indicador: proporção de escolares com registros atualizados. 

Numerador: número de escolares com registro atualizado. 

Denominador: número total de escolares cadastrados.  

 

Meta 5: Classificar 100% dos escolares quanto ao risco de cárie.  

Indicador: proporção de crianças que com fatores de risco identificados. 

Numerador: número de crianças com fatores de risco identificados. 

Denominador: número total de escolares cadastrados. 

 

Meta 6: Promover ações educativas em Saúde Bucal em 90% dos escolares. 

Indicador: Proporção de crianças com orientações em saúde bucal. 

Numerador: número de escolares de 06 a 12 anos com orientação em saúde bucal. 

Denominador: número total de escolares cadastrados. 

 

Meta 7: Promover ações preventivas em 90% dos escolares. 

Indicador: Proporção de crianças com ações preventivas individuais 

Numerador: Número de escolares com ações preventivas individuais. 

Denominador: Número total de escolares com alto risco de cárie. 
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2.3.3 Logística 

O trabalho de intervenção seguirá o protocolo da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo (SES-SP 2001) e será registrado no prontuário odontológico da 

PML e inserido no sistema SIA/SUS. 

Tendo o novo levantamento do índice de cárie em mãos e selecionada a 

escola (área de atuação) será necessário providenciar uma ficha de autorização e 

enviá-la aos pais das crianças que irão participar do projeto. Em sequência deverão 

ser selecionadas as crianças que possuem indicação para ART para posteriormente 

iniciar a execução da prática clínica. Será reservado um período por semana no 

horário da manhã e um período por semana no horário da tarde, para a realização 

do programa do ART;  será disponibilizado vagas na agenda da Unidade de Saúde, 

tanto no período da manhã como no período da tarde, à medida que se tenha 

procura. Paralelamente ao atendimento serão realizadas ações preventivas e 

educativas.  

Seleção da escola: 

A escola selecionada para o trabalho será a escola rural Ângelo Argenton 

Filho, pois a mesma apresenta uma porcentagem de 60,34% de alunos com alto 

índice de cárie (crianças com classificação D, E ou F), segundo classificação 

preconizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 

Seleção das crianças: 

Sob minha responsabilidade, todos os escolares receberão uma autorização 

que deverá ser encaminhada aos pais ou responsáveis para o devido 

preenchimento. As crianças que forem autorizadas serão incluídas neste projeto e 

divididas em 04 grupos: 

          1) Sem necessidade de tratamento (A, B e C) 

          2) Com indicação de ART (grupos D, E, F): escolares que apresentam 01 ou 

mais dentes com cavidades tipo I ou II, sem presença de dor espontânea ou 

comprometimento endodôntico. 

          3) Com indicação de tratamento convencional (grupos E, F): escolares em que  

todos os dentes cariados estejam muito destruídos com presença de dor 

espontânea, comprometimento endodôntico, indicações de extrações, ou escolar 

apresentando apenas dentes com cáries proximais/ oclusais e sem possibilidade de 
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escariação com instrumentos manuais. Estes escolares serão encaminhados 

diretamente para a UBS. 

4) Com indicação para ART e tratamento convencional. Estes pacientes 

iniciarão o tratamento na escola e depois serão encaminhados para a unidade, a 

não ser nos casos de dor, que deverão ser encaminhados inicialmente para a 

unidade, e o ART deverá acontecer paralelamente. 

Todos os escolares deverão receber atividades educativas e preventivas, 

buscando o controle da doença cárie e também bochechos semanais de flúor. Os 

escolares que apresentarem alto risco de cárie receberão também aplicação tópica 

de flúor. Os pais ou responsáveis deverão receber atividades educativas.  

 

Realização da Técnica de ART: 

De forma integrada as demais atividades, serão realizadas as restaurações 

dos elementos dentais comprometidos, de acordo com a técnica de ART, no grupo 

previamente selecionado. Os procedimentos estão descritos a seguir: 

           -- Adaptação do ambiente escolar para permitir a aplicação do ART: 

colocação de mesas ou carteiras de tal forma que a criança possa permanecer 

deitada para melhorar o campo de visão e possibilitar o trabalho a 4 mãos; mesa 

auxiliar desinfetada e coberta com papel toalha contendo:  

          a) bandeja clínica com o instrumental previamente esterilizado na UBS, 

contendo 02 colheres (ou cureta) de dentina, 01 espelho bucal plano, 01 espátula de 

manipulação, 01 sonda exploradora, 01 hollemback, porta-matriz para matriz 

metálica, 01 pinça clínica e 01 aplicador de hidróxido de cálcio. 

          b) materiais de consumo: algodão, gaze, roletes dentais, seringa descartável, 

frasco com água filtrada, vaselina, copo que serve como lixo e cuspideira. 

          c)Kit do Ketac molar Easymix®– 3M ESPE (pó+líquido+bloco de manipulação 

plastificado).  

          -- Realização da técnica de tratamento restaurador atraumático (ART) no 

próprio ambiente escolar. As lesões cariosas em dentina serão tratadas pela técnica 

atraumática:  

 Curetagem da dentina infectada com instrumentos manuais (curetas de 

dentina compatíveis com o tamanho da cavidade) e manutenção da dentina 

afetada;  
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 Lavagem da cavidade com água, com a seringa descartável (ou conta-gotas); 

 Isolamento relativo do campo operatório com gaze e roletes de algodão, 

 Secagem com bolinhas de algodão;  

 Proteção pulpar com cimento de hidróxido de cálcio (Dycal) em áreas 

próximas à polpa nos casos em que houver necessidade;  

 Condicionamento da cavidade por 10 segundos com o líquido do cimento de 

ionômero de vidro de fácil manipulação, quimicamente ativado (CIV) (Ketac 

molar Easymix®– 3M ESPE);  

 Lavar a cavidade com bolinha de algodão umedecida; Secar a cavidade com 

bolinhas de algodão (3 pensos);  

 Manipulação do CIV e inserção na cavidade do CIV na fase de “brilho” úmido: 

iniciar a inserção pelas partes retentivas do preparo, realizando pequenas 

vibrações contra as paredes, de tal forma a preencher toda a cavidade com 

pequeno excesso de material permitindo a inserção nas cicatrículas e 

fissuras;  

 Lubrificar a ponta da luva com vaselina e pressionar por 02 minutos, 

removendo-se posteriormente o dedo com movimentos vestíbulo-linguais;  

 Remover os excessos e realizar, se necessário, o ajuste oclusal; 

 Finalizar reaplicando vaselina para a proteção completa da restauração. 

          Todos os pacientes receberão instruções de não mastigar por pelo menos 01 

hora após o término da restauração.  

 

 Encaminhamentos 

          As crianças que possuírem dentes que não forem passíveis de intervenção 

nas condições de campo prevista neste projeto, ou seja, casos que não possuam 

indicação para o ART em campo, serão encaminhados de acordo com sua 

necessidade e grau de complexidade para a USLM.  

          Na escola nem sempre é possível resolver as urgências, portanto as crianças 

com dor, abscesso e extrações indicadas serão encaminhadas para a unidade de 

saúde. 
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2.3.4 Cronograma 

1º MÊS 

1ªSEMANA 2ªSEMANA 3ªSEMANA 4ªSEMANA 

-Reunião com a 

direção da escola 

sobre projeto. 

-Providenciar 

autorização para 

tratamento e 

enviá-la aos pais. 

-Agendar com a 

escola data para 

reunião com os 

pais e professores 

onde serão 

abordados temas 

sobre educação e 

saúde bucal. 

-Recolher 

autorizações. 

-Pedido de 

material que será 

utilizado na técnica 

de ART. 

- Organização da 

agenda. 

- Levantamento de 

risco de cárie. 

Recebimento e 

checagem do 

material solicitado. 

Palestra com os 

pais de ambos os 

períodos, 

aproveitando 

reunião de pais 

agendada pela 

escola. 

- Palestra 

educativa com as 

crianças dos 1º, 2º 

e 3º anos. 

-Palestra 

educativa com as 

crianças de 4º e 

5º anos 

-Triagem das 

crianças que 

receberão ART. 

-Início do 

atendimento 

clínico através do 

ART. 

2ºMÊS 

1ªSEMANA 2ªSEMANA 3ªSEMANA 4ªSEMANA 

-Desenvolver 

atividade de ART 

na escola. 

-Realizar 

atividades clínicas 

em consultório. 

-Verificar cadastro 

dos pacientes 

atendidos. 

-Desenvolver 

atividade de ART 

na escola. 

-Realizar 

atividades clínicas 

em consultório. 

-Verificar cadastro 

dos pacientes 

atendidos. 

-Desenvolver 

atividade de ART 

na escola. 

-Realizar 

atividades clínicas 

em consultório. 

-Verificar cadastro 

dos pacientes 

atendidos. 

-Desenvolver 

atividade de ART 

na escola. 

-Realizar 

atividades 

clínicas em 

consultório. 

-Verificar 

cadastro dos 

pacientes 

atendidos. 
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3º MÊS 

1ªSEMANA 2ªSEMANA 3ªSEMANA 4ªSEMANA 

-Desenvolver 

atividade de ART 

na escola. 

- Realizar 

atividades clínicas 

em consultório.  

-Monitorar os 

registros. 

-Desenvolver 

atividade de ART 

na escola. 

-Realizar 

atividades clínicas 

em consultório. 

-Monitorar os 

registros. 

-Realizar 

atividades clínicas 

em consultório. 

-Monitorar os 

registros. 

-Realizar 

atividades 

clínicas em 

consultório. 

-Monitorar os 

registros. 

4ªMÊS 

1ªSEMANA 2ªSEMANA 3ªSEMANA 4ªSEMANA 

-Realizar 

atividades clínicas 

em consultório. 

-Monitorar os 

registros. 

-Realizar 

atividades clínicas 

em consultório. 

-Monitorar os 

registros. 

-Realizar 

atividades em 

consultório. 

-Monitorar os 

registros. 

-Realizar 

atividades em 

consultório. 

- Monitorar os 

registros. 
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3. RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO  

3.1. Ações previstas e desenvolvidas 

No início do projeto a escola identificada para a atuação contava com 116 

alunos, sendo que 70 destes alunos apresentavam necessidade de intervenção 

clínica. Foi encontrado na realização das ações, algumas facilidades e algumas 

dificuldades que podem ser analisadas em dois momentos do projeto, escola e 

unidade de saúde. Na escola, a dificuldade maior foi organizar todo o material 

necessário para a intervenção, mas em contra partida tivemos a facilidade de 

acesso das crianças no atendimento. Já na unidade, o material estava totalmente 

organizado, mas tínhamos problemas com as faltas das crianças às consultas.  

 Em relação à meta “permitir o acesso de 80% ao tratamento de ART das 

crianças de 06 a 12 anos desta escola” ela foi cumprida, pois conseguimos um 

percentual de 81,82%. Entretanto, poderia ter sido alcançado percentual maior se o 

projeto tivesse sido desenvolvido nos 04 meses de intervenção coincidentes com 

meses de aula, pois algumas das crianças que estavam selecionadas para o ART 

não receberam o tratamento. Quanto ao atendimento na unidade, a agenda foi 

organizada, graças ao empenho da recepção e as crianças encaminhadas tinham 

suas vagas garantidas. Assim que compareciam na USLMM com o papel de 

encaminhamento, eram agendadas para tratamento no período inverso ao período 

de aula, aproveitando a disponibilidade de horário do profissional, num prazo 

máximo de uma semana. Nem todos que foram encaminhados compareceram. Para 

a meta de permitir acesso a 50% de primeiras consultas na unidade, conseguimos 

um percentual de 83,87% do total das crianças que apresentavam necessidade de 

tratamento. 

Na meta destinada a garantir 30% dos tratamentos concluídos, concluímos 25 

tratamentos até então, o que corresponde a 35,71% das crianças iniciadas. Embora 

esta meta proposta tenha sido atingida, esta proporção poderia ter sido maior se os 

pais tivessem procurado a unidade assim que receberam a cartinha de 

encaminhamento. Estamos atualmente com crianças em atendimento clínico e 

também pais procurando a unidade para agendar horário para o tratamento de seus 

filhos. Os mesmos foram esclarecidos no início do projeto sobre o trabalho que seria 
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realizado e sobre a importância de colaborarem para que o tratamento pudesse 

acontecer e ser concluído. 

          Sobre se manter 100% dos registros atualizados em prontuários e fichas, 

apenas 04 crianças ainda não possuem prontuários aberto na Unidade de Saúde 

Dra Lucilene Mosca Melin nem na unidade Monterrey, o que significa que as 

mesmas não utilizam nossos serviços de saúde, e, portanto a meta atingida foi de 

96,55%. As fichas espelho foram abertas para 100% das crianças. A identificação de 

fatores de risco de cárie também foi cumprida em 100% das crianças que foram 

examinadas. 

          Com relação a fornecer orientações sobre higiene bucal e orientações 

nutricionais a 90% das crianças, não foi possível atingir a meta, pois no dia da 

palestra de educação e saúde realizada com eles na escola, alguns alunos não 

estavam presentes e a meta atingida foi de 87,93%. Quanto à meta promover ações 

preventivas individuais a 90% das crianças também não foi possível alcançar; o 

resultado obtido foi de 74,28%. 

 

3.2. Ações previstas e não desenvolvidas 

          Nenhuma ação prevista deixou de ser realizada, porém a busca ativa dos 

pacientes que foram encaminhados para a USLMM e não compareceram, poderia 

ter sido proposta aproveitando as facilidades que a escola nos oferece, como 

mandar cartinha para o pai ou responsável, via agenda do escolar. 

 

3.3. Dificuldades encontradas 

Encontrei dificuldades em relação á planilha de coleta de dados, fornecida 

pela Universidade, pois para a saúde bucal não se dá para trabalhar com 

fechamento mês a mês, visto que o paciente inicia o tratamento em um determinado 

mês e nem sempre o conclui no mesmo mês. Também em relação aos 

denominadores, a planilha não oferece todas as opções de denominadores que 

temos necessidade. 
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3.4. Análise da viabilidade de incorporação das ações à rotina 

          Estamos incorporando para este ano de 2013, as ações que foram 

desenvolvidas neste projeto, à outra escola, com a participação de estudantes do 4º 

ano de odontologia da Faculdade São Leopoldo Mandic, à qual o município de 

Louveira oferece estágio, sob a supervisão de um dentista da rede (este ano eu 

estou como responsável), para assim podermos qualificar a atenção à saúde bucal 

dos escolares. A fim de obter melhores resultados ao projeto, teremos que efetivar a 

busca ativa das crianças cujos pais não procuram a unidade de saúde após terem 

sido encaminhadas para tratamento ou mesmo das crianças que até iniciam o 

tratamento mais que por algum motivo desistem. Deveremos incluir em nossos 

objetivos “Melhorar a adesão ao atendimento em saúde bucal”, estabelecendo como 

indicador a cobertura de consultas odontológicas. 
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4. RELATÓRIO DOS RESULTADOS DA INTERVENÇÃO 

4.1. Resultados 

Os resultados obtidos neste trabalho estão apresentados nas Figuras 1-8.  

A intervenção foi realizada contando com 116 crianças de 06 a 12 anos 

integrantes de uma escola municipal de Louveira localizada na zona rural. Das 116 

crianças, 70 crianças (60,34%) apresentavam necessidade de tratamento 

odontológico, destas, 52 crianças (83,87%) tiveram acesso à primeira consulta e 

apenas 25 crianças (35,71%) concluíram seus tratamentos. 

Das crianças com necessidade de tratamento, 44 crianças tinham indicação 

para ART e 26 crianças não, sendo estas últimas encaminhadas diretamente para a 

Unidade de Saúde. Das 44 crianças com indicação para ART, 36 crianças (81,82%) 

receberam ART, sendo que 08 concluíram o tratamento na escola. As 28 crianças 

que não concluíram o tratamento na escola, também foram encaminhadas para a 

USLMM, juntamente com as 8 crianças que tinham indicação para ART mas não 

foram chamadas para tratamento na escola por coincidir com férias escolares,  

totalizando 62 crianças encaminhadas.  

Todas as crianças (100%) foram classificadas segundo o risco de cárie, 112 

crianças (96,5%) tiveram seus registros atualizados, 102 crianças (87,93%) 

receberam educação em saúde bucal e 52 crianças (74,28%) receberam ação 

preventiva individual. 

De acordo com as metas e indicadores estabelecidos, tivemos os seguintes 

resultados: 

OBJETIVO I: Ampliar a cobertura de atenção à Saúde Bucal de escolares de 06 a 12 

anos de idade. 

META 01: Permitir acesso de 80% dos escolares que apresentam necessidade no 

tratamento de ART. 

INDICADOR 01: Proporção de escolares com tratamento de ART realizados. 

META 02: Oferecer a 1ª consulta a 50% dos escolares que foram encaminhadas à 

Unidade de Saúde. 

INDICADOR 02: Proporção de escolares com primeira consulta odontológica. 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS: 

Ao final de 04 meses de intervenção alcançamos um percentual de 81,82% 

(36/44) de pacientes com tratamento de ART realizados (Figura 1), atingindo desta 
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maneira a meta proposta. Alcançamos também um percentual de 83,87% (52/62) de 

primeiras consultas de escolares que apresentavam necessidade de atendimento na 

Unidade de Saúde (Figura 2), resultado este acima do proposto. 

 

 

Figura 1. Proporção de escolares que receberam ART 

 

 

Figura 2. Proporção de escolares que receberam a 1ª 

consulta na Unidade de Saúde 

 

 As ações implementadas para alcançarmos as metas acimas foram: 

 Adequação em ambiente escolar de recursos para se atender clinicamente o 

paciente.  

 Organização da agenda de profissionais (CD e ASB), para realização de 

atendimento na escola.  

 Esclarecimento para com os pais ou responsáveis sobre a importância do 

desenvolvimento do projeto e também da necessidade de os mesmos 
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colaborarem, autorizando seus filhos para a intervenção e se comprometendo 

em leva-los a US, quando solicitado.   

 Liberação de vaga, na Unidade de Saúde para os escolares com 

encaminhamentos, permitindo assim acesso ao tratamento ou mesmo 

continuidade do tratamento que foi iniciado com o ART. 

             As ações que não foram incrementadas: 

 A busca ativa das crianças que foram encaminhadas para a Unidade de 

Saúde, mas que não compareceram, até foi proposta no projeto, porém 

devido à falta de tempo do profissional responsável e também pelo fato da 

Unidade não contar com agentes comunitários, a mesma não aconteceu. 

OBJETIVO II: Melhorar a qualidade de atendimento aos escolares de 06 a 12 anos  

META: Garantir 30% de tratamentos concluídos aos escolares de 06 a 12 anos. 

INDICADOR: Proporção de escolares com tratamento concluído. 

DESCRIÇÃO DO RESULTADO: Ao final de 04 meses de intervenção alcançamos 

um percentual de 35,71% (25/70) de escolares com o tratamento odontológico 

concluído (Figura 3). A porcentagem de tratamento concluído segundo o risco de 

cárie foi: 50% dos escolares com risco D, 38,78% dos escolares com risco E e 

26,32% dos escolares com risco F (Figura 4). 

 

  

Figura 3. Proporção de escolares com TC 
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Figura 4. Porcentagens de TC segundo risco de cárie 

 

Para esta meta foi necessário as seguintes ações: 

 Organização da agenda tanto na escola como na Unidade de Saúde. 

 Orientação aos pais das crianças encaminhadas para a Unidade de Saúde, 

sobre a necessidade de se concluir o tratamento, através da ausência de 

faltas, ou abandono de tratamento. 

OBJETIVO III: Melhorar registro de informações. 

META: manter 100% dos registros atualizados em prontuários e fichas. 

INDICADOR: Proporção de escolares com registros atualizados. 

DESCRIÇÃO DO RESULTADO: Ao final de 04 meses de intervenção alcançamos 

um percentual de 96,5% (112/116) de escolares com registros atualizados (Figura 

5), ficando um pouco aquém da meta estabelecida.  

 

 

Figura 5. Proporção de escolares com registros atualizados 
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As ações aqui desenvolvidas foram atualização dos cadastros já existentes, e 

arquivo dos prontuários na unidade de referência (USLMM). Contamos com o 

pessoal da recepção para atingirmos esta meta. 

OBJETIVO IV: Mapear as crianças com risco para problemas de Saúde Bucal, na 

faixa etária de 06 a 12 anos. 

META: Classificar 100% dos escolares quanto ao risco de cárie. 

INDICADOR: proporção de crianças com fatores de risco identificados. 

DESCRIÇÃO DO RESULTADO: Ao final de 04 meses de intervenção alcançamos 

um percentual de 100% (116/116) de escolares com classificação de risco de cárie, 

sendo distribuídos da seguinte maneira: 29 crianças com risco A, 13 crianças com 

risco B, 04 crianças com risco C, 02 com risco D, 49 com risco E, 19 crianças com 

risco F (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Proporção de escolares segundo o risco de cárie 

  

Para atingirmos esta meta foram necessárias as seguintes ações: 

 Realizar busca ativa das crianças que faltaram no dia em que foi realizado o 

levantamento. 

OBJETIVO V: Promover Saúde Bucal nos escolares de 06 a 12 anos. 

META 01: Promover ações educativas em Saúde Bucal em 90% dos escolares. 

INDICADOR 01: Proporção de escolares com orientações em Saúde Bucal. 

META 02:     Promover ações preventivas a 90% de escolares. 

INDICADOR: Proporção de crianças com ações preventivas. 

DESCRIÇÃO DOS RESUTADOS: Alcançamos um percentual de 87,93% (102/116) 

de escolares que receberam ações educativas em Saúde Bucal (Figura 7), resultado 
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um pouco abaixo da meta proposta. Alcançamos também um percentual de 74,28% 

(52/70) de escolares que receberam ações preventivas individuais (Figura 8), 

resultado também um pouco abaixo do esperado. 

 

 

Figura 7. Proporção de escolares com orientações em 

Saúde Bucal 

 

 

Figura 8. Proporção de escolares com ações 

preventivas individuais 

 

As seguintes ações foram disponibilizadas: 

 Elaboração de palestra sobre educação em saúde bucal e agendamento da 

data com a escola, sendo os escolares avisados com antecedência, para não 

faltarem no dia. 

 Organização da agenda, a fim de prestar atendimento individual, com ATF, às 

crianças de alto risco. 
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À medida que o paciente iniciava o tratamento, tanto na escola através do 

ART como na Unidade de Saúde, ele recebia a aplicação tópica de flúor, a qual era 

realizada na cadeira, pelo dentista. 

    

 4.2 Discussão 

A intervenção proposta permitiu ampliar a cobertura da atenção à saúde bucal 

de escolares de 06 a 12 anos da escola Angelo Argenton Filho, vinculada à Unidade 

De Saúde Lucilene Mosca Melin, através da introdução do projeto ART, garantindo 

que 51,4% dos pacientes de um total de 60,34%, dos que apresentavam 

necessidade de tratamento, pudessem ser atendidos na própria escola, e também 

através da disponibilização de vagas na unidade para procedimentos que não 

seriam possíveis de serem executados em campo. O percentual de pacientes 

atendidos na escola através da técnica do ART poderia ter sido maior se os 04 

meses de intervenção do projeto tivessem sido planejados para acontecer apenas 

em período letivo, pois algumas crianças que apresentavam indicação para ART não 

puderam ser atendidas já que o período de intervenção aconteceu de outubro a 

janeiro. Também poderia ter sido maior o percentual de pacientes atendidos na 

unidade se a busca ativa tivesse sido proposta e realizada. Consequentemente o 

número de pacientes com tratamento concluído não foi alto, chegando a um 

percentual de 35,71%. Entretanto, o projeto continua sendo desenvolvido e algumas 

crianças ainda estão em tratamento clínico e terão seus tratamentos concluídos. 

A avaliação de risco de cárie ocorreu em 100% das crianças e foi possível 

concluirmos que mais de 50% dos escolares pertenciam ao critério de alto risco 

(critério D, E, F). Os pacientes de risco F, considerados pacientes com dor e/ou 

fístula, foram os que menos concluíram seus tratamentos, num total de apenas 

26,32%, enquanto os de risco E, tivemos um percentual de 38,78% e os de risco D 

um percentual de 50% dos pacientes com tratamento concluído. Este resultado nos 

mostra que os pacientes com mais necessidade de tratamento são os que menos 

procuram o atendimento, ressaltando ainda mais a necessidade da busca ativa.  

A intervenção permitiu também um bom resultado preventivo, visto que o ART 

faz parte de um programa que tem por objetivo, além de permitir o restabelecimento 

funcional do elemento dentário, dar ao indivíduo condições para prevenir a 

ocorrência de novas lesões e manter, o máximo possível, uma condição de saúde 
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bucal. Receberam orientações sobre educação em saúde bucal 87,93% dos 

escolares e atividades preventivas individuais 74,28% das crianças. Além destas 

atividades as escolas do município recebem durante o ano, 03 escovações 

supervisionadas e ATF em grupo (coletiva). 

Com relação aos prontuários, conseguimos manter 96,5% dos registros 

atualizados. Poderia ter sido feita a busca ativa, mas por motivos citados 

anteriormente, a mesma não aconteceu.  

A intervenção não permitiu uma interação de equipe multidisciplinar ampla, 

limitando-se ao CD, à ASB e ao pessoal da recepção, e também à escola onde foi 

desenvolvido o projeto.  

A escola esteve sempre solícita, disponibilizando um local para 

desenvolvermos a parte prática do projeto, recebendo as autorizações, liberando as 

crianças das salas de aulas no horário solicitado e nos acolhendo muito bem. 

As auxiliares de saúde bucal foram o meu "braço direito", arcaram com todo o 

serviço de lavagem e esterilização dos materiais usados na escola e posteriormente 

no consultório, realizaram o serviço de auxiliar no tratamento propriamente dito e 

também registraram a intervenção através de fotos.  

A recepção foi muito importante para que o projeto acontecesse, adequaram 

a minha agenda de consultório reservando dia para eu ir para escola e tiveram o 

cuidado de agendar as crianças encaminhadas da escola, comigo. Também foram 

responsáveis por manter os cadastros atualizados. 

A coordenadora da odontologia foi quem fez os contatos com a Secretaria da 

Educação, com a Secretaria de Saúde e também com a Secretaria de Transporte.  

Apoiou-me e ajudou-me na escolha do projeto, e também na execução do mesmo. 

Foi graças a ela que eu pude fazer algo a mais pela saúde de Louveira. 

Com relação ao serviço, houve uma otimização da agenda para a atenção à 

demanda reprimida, pois grande parte do tempo que seria gasto com o atendimento 

odontológico na unidade ficou reduzido através do atendimento na escola. 

Conseguimos atender um maior número de pacientes, pois o ART nos 

permite em apena 01 ou 02 sessões completar o tratamento dos dentes com 

necessidade de serem restaurados, ficando para o consultório os procedimentos 

mais específicos, como por exemplo: exodontia e tratamento endodôntico. 
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Para a comunidade, a possibilidade de atendimento odontológico das 

crianças na própria escola, principalmente por ser local de difícil acesso, agradou 

muito aos pais visto que tivemos 97,14% das crianças autorizadas para que 

pudessem ser atendidas em âmbito escolar. Apenas um pai não autorizou seus dois 

filhos á participarem da atividade em campo, pois apresentavam convênio 

odontológico, oferecido pela empresa em que trabalhava. 

Conseguimos ampliar os cuidados de promoção de saúde para com a 

comunidade, pois além de se fazer um trabalho com as crianças, o que já existia 

antes mesmo do projeto, fizemos também um trabalho com os pais aproveitando a 

própria reunião escolar. 

A intervenção teria melhores resultados se fosse iniciada, aproveitando o 

início do ano letivo, por estar envolvendo escolares, a fim de realizarmos o ART em 

todas as crianças que apresentavam necessidade e também investir na busca ativa 

dos pacientes faltosos que foram encaminhados da escola para a Unidade.  

A intervenção foi desenvolvida como projeto piloto, devendo ser incorporada 

em escolas que se localizam em áreas de difícil acesso do paciente à unidade de 

saúde e também em escolas onde as crianças ficam período integral por 

necessidade dos pais ou responsáveis, o que torna difícil a assiduidade no 

tratamento odontológico na unidade de saúde e às vezes até impossível.  

Neste ano de 2013, juntamente com alunos do 4º ano da faculdade de 

odontologia São Leopoldo Mandic de Campinas, está sendo desenvolvido o mesmo 

projeto em uma escola do município, em que as crianças estudam em período 

integral (CEIL- Centro Educacional Integrado de Louveira). Esta escola conta com 

332 alunos, sendo que 67,8% dos pacientes são de alto risco. Os resultados obtidos 

têm sido muito positivos e motivadores, o que nos leva á concluir que pequenas 

ações de saúde podem refletir em grandes mudanças. 

 

4.3 Relatório da Intervenção para Gestores 

Buscando melhorar a atenção dada à saúde bucal dos escolares de 06 a 12 

anos, cujo tratamento esta vinculado à Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin, 

foi que desenvolvemos este projeto. Tivemos o apoio da Secretaria de Saúde e da 

Secretaria de Educação. A intervenção aconteceu principalmente em ambiente 

escolar e quando necessário, a criança foi encaminhada para a Unidade de Saúde. 
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          A escola Angelo Argenton Filho, localizada no bairro Monterrey, foi 

selecionada para a intervenção devido a algumas características particulares como: 

ausência de serviço odontológico na UBS do bairro Monterrey, dificuldade de acesso 

a Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin, local referenciado para tratamento 

odontológico, transporte coletivo escasso e ausência de água fluoretada de 

abastecimento público. O projeto abrangeu promoção de saúde bucal, prevenção e 

tratamento da doença cárie e suas sequelas. A maior parte das atividades 

aconteceu na própria escola, respeitando as normas da Organização Mundial da 

Saúde e do Ministério da Saúde, e não representou risco nem desconforto para os 

escolares. Para realizarmos os procedimentos foi necessário termos em mãos a 

autorização de pais ou responsáveis. As seguintes atividades foram realizadas: 

avaliação de risco, escovação supervisionada,  terapêutica com flúor, seguindo as 

recomendações da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP, 2001), 

educação em saúde com os escolares e com seus responsáveis, tratamento 

restaurador atraumático nas crianças que apresentavam indicação para tal e 

tratamento odontológico convencional quando necessário.  

          No tratamento restaurador atraumático, realizamos a remoção em massa do 

tecido cariado amolecido, completamente desmineralizado através de instrumentos 

manuais, e posterior restauração da cavidade com material dentário adesivo. Os 

procedimentos mais complexos como extração dentária, tratamento endodôntico 

foram encaminhados para a unidade de saúde. 

           Através do projeto foi possível ampliar a cobertura da atenção bucal dos 

escolares de 06 a 12 anos, dando oportunidade aos menos favorecidos em relação 

ao acesso, otimizar a agenda da Unidade de Saúde Dra Lucilene Mosca Melin, e 

estender ações educativas aos pais das crianças. Das crianças com necessidade de 

tratamento, 83,87% tiveram acesso à primeira consulta na unidade e 81,82% 

receberam o Tratamento Restaurador Atraumático. A proposta é de se estender a 

intervenção a outras escolas tendo sempre cuidado de avaliar as diferentes 

necessidades encontradas, até que algumas reestruturações na área da saúde 

possam ser realizadas como, implantação do serviço odontológico na UBS 

Monterrey, abertura de novas unidades básicas, contendo serviço odontológico e 

distribuidas de acordo com o número de população, criação do PACS e, ou PSF.  
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4.4. Relatório de Intervenção para Comunidade 

          Buscando melhorar a atenção dada à saúde bucal dos escolares de 06 a 12 

anos, cujo tratamento se faz na Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin, foi que 

desenvolvemos este projeto. Tivemos o apoio da secretaria de saúde e da secretaria 

de educação, pois parte do projeto foi desenvolvido em ambiente escolar.  

          Após deixarmos a escola a par do projeto, informamos os pais das crianças 

sobre o trabalho que pretendíamos realizar com elas. Esclarecemos também que 

precisaríamos da colaboração deles e, portanto, falamos sobre o que é cárie, como 

se previne, quais os cuidados necessários para se ter uma boca saudável. 

          Com as crianças, realizamos a mesma palestra, tendo também o cuidado de 

demonstrarmos escovação dental. Entregamos para cada uma delas um kit 

contendo escova, creme e fio dental. 

As crianças com necessidade de tratamento foram identificadas, e 

selecionamos também as crianças que apresentavam condições de iniciarem seus 

tratamentos na própria escola. Através de uma técnica atraumática (ART), utilizando 

apenas instrumentos manuais, realizamos a limpeza da cavidade de cárie, e 

fechamos com um material que libera flúor, tendo, portanto, a função de restaurar e 

também a de prevenir novas lesões de cárie. Este trabalho permitiu agilização no 

tratamento, tanto pelo fato de ser possível a restauração de vários dentes numa 

mesma sessão, como também pelo fato de a criança ser tratada em ambiente 

escolar, o que diminui o risco desta criança faltar na consulta que aconteceria no 

consultório, visto que a escola selecionada localiza-se longe da unidade de saúde, e 

apresenta dificuldades de transportes. Os procedimentos mais complexos, como 

extração, tratamento endodôntico, cavidades de cárie muito profundas foram 

realizadas na unidade de saúde.  

Com o projeto, obtivemos ótimos resultados, 83,87% dos pacientes com 

necessidade de tratamento tiveram acesso à primeira consulta na unidade de saúde 

e 81,82% dos pacientes receberam o Tratamento Restaurador Atraumático. 

A proposta é de se estender a intervenção para outras escolas do município, 

inicialmente as escolas vinculadas à Unidade de Saúde Lucilene Mosca Melin. 
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5. REFLEXÃO CRÍTICA 

O curso pode me qualificar profissionalmente, por ter disponibilizado um 

material expressivo para o estudo teórico e clínico. Forneceu subsídios para eu 

avaliar as condições de saúde prestada à comunidade de Louveira e principalmente 

aos usuários da USLMM, uma saúde rica em quantidade e qualidade de materiais, 

rica em equipamentos, rica em recursos humanos, porém centrada na assistência 

aos doentes, sem se preocupar em conhecer a realidade do local para poder investir 

em ações resolutivas de promoção e prevenção de saúde. Implementar a 

intervenção de qualificação da saúde bucal de escolares de 06 a12 anos, usuários 

da USLMM, foi dar à eles condições de acesso a um  tratamento que contemple 

ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

O desenvolvimento do meu projeto de intervenção supriu as minhas 

expectativas iniciais que eram a de estar preparada para identificar as necessidades 

de intervenção prioritárias, planejar e gerenciar ações efetivas ao serviço de atenção 

à saúde e avaliar os resultados. Pude perceber que o sistema de saúde precisa 

estar fundamentado em um trabalho em equipe que atenda as necessidades da 

população e os princípios do SUS e que para isso se estabeleça as 

responsabilidades dos gestores, profissionais e usuários. É imprescindível a 

interação com profissionais de várias áreas, de forma a ampliar o conhecimento, 

permitindo a abordagem do indivíduo como um todo, atendendo ao contexto sócio 

econômico cultural no qual ele está inserido, e o inter-relacionamento permanente 

com as demais ações da Unidade de Saúde. 
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7. APÊNDICE 

 

Apêndice 1. Ficha-Espelho 

 

 

 

                 PROJETO ART –EMEF ANGELO ARGENTON FILHO                                                                                

ESCOLA: _________________________________      SÉRIE: _________ PERÍODO: 

 (  )M  (  )T     PROFESSOR: _____________________________________ 

1.Nome: 

2.Idade: 

3.Pai: 

4.Mãe: 

5.Participação responsável atividade de 
educação em saúde 

(  ) Pai  (  ) Mãe  (  ) 
Responsável   Data: 

6.Participação da criança atividade de 
educação em saúde 

(  ) Sim  (  ) Não  Data: 

7.Participação da criança atividade de 

prevenção cárie 

(  ) Sim  (  ) Não  Data:  

8.Risco de cárie  

9.Início tratamento ART Data: 

10.Término tratamento ART Data: 

11.Encaminhamento para UBS (  ) Sim  (  ) Não 

12.Término tratamento UBS Data: 

13.Prontuário Atualizado (  ) Sim  (  ) Não           

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 

SECRETARIA DA SAÚDE 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Documento do comitê de ética 
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Anexo 2. Autorização para uso de imagem. 
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Anexo 3. Planilha de coleta de dados 

 

 


