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Nesta unidadeserá feita uma abordagem mais aprofundada sobre o 

papel do cirurgião-dentista no processo de trabalho da equipe de saúde 

da família, com destaque para a interdisciplinaridade, tornando-se 

oportuno perceber que o trabalho da ESB não deve estar baseado em 

uma prática autônoma, limitada ao atendimento clínico, e sem a 

interação com os demais membros da equipe de saúde da família.Verá a 

importância da inclusão dos adultos nas ações de prevenção e promoção 

de saúde enas visitas domiciliares, pois podem funcionar como 

multiplicadores do conhecimento e dos hábitos saudáveis de higiene e 

alimentação, influenciando de forma positiva os demais membros da 

família.Finalmente, esta unidade fará considerações acerca da 

importância em proporcionar resolutividade às necessidades de 

tratamento curativo-restaurador, orientando como deve ser realizado o 

atendimento clínico referente aos principais agravos da população 

adultadentro da atenção básica.

UNIDADE 2

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO AO 

ADULTO NA ATENÇÃO 
BÁSICA



2.1 Papel do 
Cirurgião-Dentista 
Como Membro da 

Equipe

Historicamente, o modelo de assistência odontológica do serviço 

público sempre adotou uma postura tradicionalista, baseada na 

concepção de atendimento ao indivíduo doente e, consequentemente, 

de tratamento curativo/mutilador. Este modelo, marcado pela 

responsabilidade exclusiva do cirurgião-dentista, limitado aos 

problemas da cavidade bucal e restrito ao ambiente clínico-cirúrgico, 

sem a interação com os outros integrantes da Estratégia de Saúde da 

Família, não satisfaz às necessidades da população, além de gerar 

custos financeiros cada vez mais altos.

A organização do trabalho em equipe, 

s e g u i n d o  o s  p r e c e i t o s  d e 

interdisciplinaridade, continua sendo um 

enorme desafio,  sobretudo pe la 

resistência dos profissionais em se 

adequar às mudanças e agir de forma 

integrada, diante da presença constante 

de conflitos e disputas

Essa visão fragmentada da atenção à 

saúde bucal não se restringe ao nível 

assistencial, mas pode ser observada 

também na sua gestão. Desde a sua 

implantação, a ESB se insere na ESF 

como uma equipe à parte, separada das 

demais profissões, com coordenação e 

supervisão próprias.



2.1 Papel do 
Cirurgião-Dentista 
Como Membro da 

Equipe

Dessa forma, mais do que realizar os procedimentos 

clínicos da atenção básica em saúde bucal, o cirurgião-

dentista deve promover a atenção integral à saúde bucal, 

em conjunto com os demais membros da ESF. Para tanto, é 

necessária uma mudança de postura, incluindo a 

participação na coordenação e execução de ações coletivas, 

a  rea l i zação de d iagnóst ico com a final idade 

epidemiológica, o encaminhamento dos usuários a outros 

níveis de assistência e o posterior acompanhamento dos 

mesmos, a participação em atividades de educação 

permanente e supervisão do pessoal de nível técnico, além 

da participação no gerenciamento da unidade de saúde.

Saiba Mais

Como coordenador da ESB, o cirurgião-dentista deve elaborar e 

colocar em prática um plano de ações direcionadas à inclusão do paciente 

adulto na assistência odontológica, seja através de ações preventivas e de 

educação, seja facilitando seu acesso ao atendimento clínico. Para que se 

estabeleça, de fato, esse novo modo de executar as ações de saúde, é 

necessário, além de muito empenho por parte dos profissionais, que haja 

uma readequação das grades curriculares dos cursos de odontologia e das 

demais áreas da saúde, para formar profissionais capazes de atuar de 

acordo com os princípios do SUS.



2.1 Papel do 
Cirurgião-Dentista 
Como Membro da 

Equipe

REFLITA COMIGO!

Verifique suas ações como membro da equipe de 

SF. Veja se a sua prática de trabalho está 

realmente integrada com o restante da equipe. 

Caso você perceba a necessidade de mudar seu 

posicionamento como membro integrante da USF, 

como fazê-lo?



O cirurgião-dentista em conjunto com os demais integrantes da 

ESB, no exercício de suas atribuições de atenção à saúde bucal, não 

podem restringir a assistência à população adulta ao atendimento 

clínico. A grande demanda de pacientes adultos com necessidade de 

tratamento curativo-restaurador poderia ser reduzida se eles 

tivessem conhecimento dos principais problemas bucais e das 

medidas preventivas, incluindo hábitos de higiene e dieta. É função da 

ESB transmitir esses conhecimentos através de estratégias de 

educação em saúde, sejam elas de âmbito individual ou coletivo.

Q uand o  s e  t r a t a  d e 

educação de pacientes 

adultos, é importante levar 

em consideração que, ao 

longo da v ida,  estes 

pacientes adquirem uma 

série de hábitos, conceitos 

e crenças.

2.2
Atividades Extraclínica

2.2.1 Atividades Extraclínica
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2.2.1 Atividades Extraclínica

Portanto, os adultos são mais resistentes à 

introdução de novos conhecimentos e de mudanças 

nos hábitos de higiene e alimentação que, de 

alguma forma, se contraponham aos seus 

costumes.

Além disso, a motivação torna-se mais difícil no paciente adulto, 

pois o mesmo está sujeito à influência de uma série de fatores 

que podem gerar estresse emocional, como dificuldades 

financeiras, problemas sociais e falta de tempo.  

Dessa forma, esforços devem ser direcionados na tentativa de 

inserir a população adulta nos programas de saúde bucal e atividades 

educativas, pois esta inclusão pode trazer benefícios em diferentes 

aspectos:

Redução a médio ou 

l o n g o  p r a z o  d a 

demanda de pacientes 

q u e  b u s c a m 

atendimento curativo-

restaurador. 

O fato dos adultos poderem agir como 

multiplicadores do conhecimento, 

podendo influenciar de forma positiva 

os demais membros da família na 

introdução de novos hábitos de higiene 

e alimentação. 
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O segundo fator se torna ainda mais valioso quando se observa 

que o adulto considerado o chefe da família, seja ele pai, mãe, avô ou 

avó, é formador de opinião e, geralmente, detentor do poder de 

decisão sobre todas as ações praticadas pela família, orientando a 

maneira como a família se comporta em relação a saúde, higiene, 

alimentação, lazer, etc.

2.2
Atividades Extraclínica

2.2.1 Atividades Extraclínica

Saiba Mais

Portanto, a participação dos adultos, sobretudo das mães, nos 

programas educativos de saúde bucal de seus filhos é indispensável, visto 

que são elas que, na maioria das vezes, acompanham e supervisionam 

diariamente as crianças durante a escovação. Mais do que estimular os 

adultos a orientar e cuidar da saúde bucal de seus filhos, é necessário 

incentivá-los a adotar também um comportamento saudável diante das 

crianças, pois o exemplo e o efeito da postura estabelecida pelos pais irá 

gerar resultados positivos em toda a família.

As mães também desempenham um papel importante 

nesse contexto, pois seu exemplo é fundamental na 

construção dos hábitos saudáveis das crianças, no entanto 

isso será abordado em outro módulo.



As visitas domiciliares, ao contrário do que se pode imaginar, não 

servem apenas para o atendimento extra-clínico daqueles pacientes 

com dificuldade de locomoção. O enfoque na família como um todo 

pode ser extremamente significativo, considerando-se que é bem 

mais fácil estabelecer hábitos saudáveis quando se trabalha com a 

família do que forma isolada. É importante, mais uma vez, o foco no 

adulto, identificando o “chefe” da família e motivando-o acerca da 

adoção de medidas preventivas, pois, como já vimos anteriormente, o 

adulto é formador de opinião dentro da sua família e pode influenciar 

no comportamento dos demais membros.

Importante!

Dessa forma, é possível identificar as necessidades, os fatores de risco 

e as dificuldades, para que se possa planejar a atenção a ser oferecida. 

Além das orientações sobre 

os agravos da cavidade oral e 

sobre os hábitos saudáveis, a 

visita domiciliar também tem 

a finalidade de conhecer a 

condição de vida de cada 

família, não só em relação à 

saúde bucal, mas de forma 

mais ampla e completa.

2.2
Atividades Extraclínica

2.2.2 Visita Domiciliar
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2.2.2 Visita Domiciliar

Capacitar o ACS é importante, pois, mesmo sendo 

integrante de uma equipe de saúde, muitas vezes 

apresenta um nível de conhecimento semelhante ao da 

população.

O ACS precisa ter conhecimento a 

respeito dos assuntos a serem 

abordados durante a visita, além de 

conhecimentos específicos sobre 

etiologia e risco das doenças bucais, 

técnicas de escovação e dieta.

Para que esse trabalho seja executado 

de maneira satisfatória, o cirurgião-

dentista deve capacitar os outros 

integrantes da equipe, sobretudo os 

agentes comunitários de saúde. 



Como já foi visto na Unidade 1, a realização de inquéritos 

epidemiológicos é indispensável para o conhecimento da condição de 

saúde de uma determinada população e consequente levantamento 

de suas necessidades. No entanto, na esfera municipal, essas 

necessidades também podem e devem ser conhecidas através de 

dados coletados nas visitas domiciliares.

2.2
Atividades Extraclínica

2.2.3 Levantamento das Necessidades

Diante das dificuldades enfrentadas pelo paciente adulto para conseguir 

atendimento na unidade de saúde, a visita domiciliar se torna uma 

grande aliada na identificação das necessidades desse público, bem 

como para sua inserção nos serviços de assistência odontológica. 

Saiba Mais

A definição das prioridades de atendimento, durante as visitas 

domiciliares, não será feita com base nas faixas etárias, como crianças e 

idosos, ou nas condições de saúde, como gestantes, diabéticos e 

hipertensos, visto que estes grupos já possuem atendimento prioritário na 

unidade básica de saúde. Portanto, a busca ativa é por adultos que não 

estejam enquadrados nesses grupos prioritários, dando-se preferência 

àquelas famílias que apresentem casos de dor, além de índices de cárie e 

doença periodontal mais elevados. Dessa forma, ao final da visita domiciliar, 

é feito o agendamento para atendimento clínico do integrante da família que 

apresente necessidades mais urgentes de tratamento curativo. Após a 

conclusão do tratamento, os outros membros da família devem ser 

agendados de acordo com as necessidades.



Dessa forma, as ações de educação em saúde têm sido realizadas, em 

geral, de forma individual pelo cirurgião-dentista, dentro do 

consultório odontológico.

As ações coletivas voltadas ao público 

adulto dentro da atenção à saúde 

bucal são pouco frequentes. Isso 

pode ser devido ao fato do cirurgião-

dentista ainda não ter encontrado 

métodos eficazes para realizar essa 

abo rdagem co l e t i va  j un to  à 

população adulta que não está 

inserida nos grupos prioritários. 

2.2
Atividades Extraclínica

2.2.4 Ações Coletivas

Saiba Mais

Para complementar esse processo de educação, uma sugestão é a 

realização de reuniões periódicas, uma ou duas vezes por mês, envolvendo 

grupos de adultos divididos por microáreas. Deve - se tratar de assuntos 

acercada etiologia dos principais agravos que afetam a saúde bucal do 

adulto, sobretudo cárie e doença periodontal, ressaltando a importância dos 

métodos preventivos, como higiene oral e alimentação. 



2.2
Atividades Extraclínica

2.2.4 Ações Coletivas

Saiba Mais

Para melhor aproveitamento, as reuniões devem ser marcadas em 

horários flexíveis, que facilitem a presença dos adultos que trabalham; o 

número de participantes não deve exceder 15 ou 20 pessoas; e deve-se 

empregar um vocabulário acessível aos participantes, com o uso de termos 

e expressões que possam ser facilmente assimiladas pela população alvo.

O principal problema para a realização periódica dessas reuniões é a 

falta de adesão da população. Os relatos de ESB's que utilizam esse método, 

em geral, mostram que nos primeiros encontros há a participação de uma 

quantidade satisfatória de pessoas, mas, ao passar do tempo, o número de 

participantes vai diminuindo a ponto de inviabilizar a realização dos 

encontros. Portanto, o cirurgião-dentista e sua equipe precisam estar 

conscientes da importância da motivação contínua da população. Deve-se 

abolir o emprego da metodologia vertical de ensino, na qual o palestrante é o 

único a se manifestar, impondo o uso de técnicas padronizadas e de 

materiais caros para higiene oral, além de restrições rigorosas de 

alimentação. Melhores resultados serão alcançados com a utilização da 

metodologia horizontal, incentivando o debate e a participação de todos, 

criando vínculos e levando em consideração aspectos individuais de casa 

paciente. Uma boa maneira de incentivar a presença do paciente adulto nas 

reuniõesé realizar o agendamento para atendimento clínico dos 

participantes logo após o término do encontro.



2.3
Atividades Clínicas

Além de proporcionar e estimular o acesso da população adulta 

às atividades educativas e de prevenção, é imprescindível dar 

resolutividade às necessidades de tratamento curativo-restaurador.

A organização do atendimento odontológico clínico do adulto na 

atenção básica é uma tarefa bastante difícil, sobretudo pela enorme 

demanda reprimida desse público alvo. Como já foi visto, o 

atendimento na unidade básica de saúde prioriza determinados 

grupos como crianças, idosos, gestantes e portadores de 

necessidades especiais, deixando o paciente adulto que não se insere 

nesses grupos com menos oportunidades. Não se pode deixar de lado 

os grupos prioritários, mas é preciso que haja espaço para o adulto 

que também necessita e anseia pelo tratamento.

A organização do atendimento odontológico clínico do adulto na 

atenção básica é uma tarefa bastante difícil, sobretudo pela enorme 

demanda reprimida desse público alvo.

Dessa forma, o planejamento deve ser capaz de prever e proporcionar 

o atendimento a todas as urgências, sobretudo quando estiverem 

acompanhadas de dor e sofrimento, sem gerar sobrecarga de trabalho 

para a ESB.



2.3
Atividades Clínicas

Ao longo de muitos anos, a população adulta recebeu atenção 

odontológica no serviço público predominantemente sob a forma de 

atendimento a urgências, motivada por dor e ocasionando, na maioria 

das situações, a perda do elemento dentário. Daí vem essa cultura, 

ainda enraizada em boa parte da população adulta, de buscar 

atendimento apenas quando há presença de dor, situação com a qual 

nos deparamos diariamente nas unidades de saúde.

2.3.1 Urgência

O atendimento de urgência tem como 

finalidade cessar a dor do paciente enquanto o 

mesmo não recebe o tratamento curativo-

restaurador definitivo, e pode incluir a 

realização de procedimentos como remoção de 

tecido cariado, capeamento pulpar, abertura 

coronária, restauração provisória e, em casos 

mais extremos, exodontia, todos de 

competência da atenção básica, além de 

prescrição medicamentosa em algumas 

situações (a serem estudadas na Unidade 3)



2.3
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Após o atendimento, o paciente deve ser orientado sobre a 

maneira de agendar o tratamento curativo-restaurador e, quando 

necessário, encaminhado aos Centros de Especialidades 

Odontológicas para tratamentos especializados. A urgência é ainda 

um momento importante para identificação de pacientes com maior 

sofrimento e vulnerabilidade que, portanto, devem ser tratados com 

maior prioridade. Por outro lado, é preciso saber lidar com situações 

nas quais alguns pacientes que encontram dificuldades para efetuar o 

agendamento, usam o pressuposto de que as urgências devem ser 

atendidas com prioridade e simulam situações de dor para 

conseguirem o atendimento.

Antes de iniciar o tratamento propriamente dito, o paciente deve 

ser agendado para realização da primeira consulta odontológica 

programática.

2.3.1 Urgência

2.3.2 Primeira Consulta Odontológica Programática

i
n
c
l
u
i

Exame clínico inicial, 

incluindo anamnese e 

exame físico, para 

fins de diagnóstico e 

levantamento 

individual das 

necessidades de 

tratamento,

Elaboração de um 

plano preventivo-

terapêutico.

Consulta Programática



2.3
Atividades Clínicas

2.3.2 Primeira Consulta Odontológica Programática

2.3.3 Tratamento dos Principais Agravos e 

Necessidades Referidas Pelo Usuário

Saiba Mais

A partir da elaboração desse plano individual, o paciente será 

orientado a retornar nas consultas subsequentes para realização dos 

procedimentos curativos até a conclusão do tratamento. É importante que a 

ESB, ao planejar o agendamento das primeiras consultas odontológicas 

programáticas, reserve sempre algumas vagas para inclusão dos pacientes 

adultos que não compõem os grupos prioritários.

A assistência odontológica oferecida pela atenção básicaé 

direcionada para o tratamento dos problemas mais prevalentes na 

população. Veremos a seguir os principais agravos que acometem a 

saúde bucal da população adulta e as estratégias de abordagem 

clínica individual para tratamento dos mesmos no âmbito da atenção 

básica.



2.3
Atividades Clínicas

2.3.3 Tratamento dos Principais Agravos e 

Necessidades Referidas Pelo Usuário

2.3.3.1 Cárie Dentária

Depois de diagnosticada a presença de lesões de cárie ativas e 

identificados os fatores de risco, o tratamento visa restabelecer o 

equilíbrio entre os processos de desmineralização/remineralização 

das estruturas dentárias e, quando necessário, realizar a reabilitação 

dos dentes afetados. 

.Mesmo se tratando de pacientes adultos e 

mesmo na prática do atendimento clínico, é de 

grande importância a realização de ações 

educativas, como instruções de higiene oral e 

aconselhamento dietético com a finalidade de 

motivar o paciente no controle da atividade da 

doença. O tratamento, portanto, inclui além do 

controle da atividade da cárie, a realização de 

remoção profissional do biofilme bacteriano, 

adequação do meio bucal e restauração dos 

dentes cariados, quando necessário.



2.3
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2.3.3 Tratamento dos Principais Agravos e 

Necessidades Referidas Pelo Usuário

2.3.3.1 Cárie Dentária

Importante!

Há uma discussão sobre a necessidade de restauração em casos de cárie 

incipiente. A orientação é que essa decisão deve ser sempre a mais 

conservadora possível. As lesões cavitadas restritas ao esmalte, assim como 

os sulcos escurecidos, devem ser apenas monitoradas, desde que não 

dificultem a higienização e não funcionem como fatores retentivos de biofilme. 

Nos casos de lesões de cárie em dentina, a recomendação é que se conserve o 

máximo de estrutura dental. Em cavidades profundas, deve-se manter a 

dentina desorganizada sempre que possível, a fim de evitar exposição pulpar. 

No entanto, quando a exposição pulpar for inevitável, é aconselhável que se dê 

preferência aos tratamentos conservadores, como capeamento pulpar direto e 

pulpotomia, seguidos de monitoramento, para evitar as extrações dentárias.

Outro ponto a ser considerado é a necessidade de substituição das 

restaurações existentes. As falhas nas restaurações, que justificam sua 

substituição, são normalmente por recidiva da doença cárie ou por fratura do 

material restaurador. É importante, no momento da substituição de 

restaurações, identificar o motivo pelo qual ocorreu a falha e tentar corrigi-lo, 

para que não volte a acontecer. A cada substituição de restaurações, uma 

maior quantidade de estrutura dental é perdida, diminuindo a resistência da 

estrutura remanescente. Dessa forma, sempre que possível, é aconselhável a 

realização de reparos na restauração, ao invés da sua substituição completa. 



2.3
Atividades Clínicas

2.3.3 Tratamento dos Principais Agravos e 

Necessidades Referidas Pelo Usuário

2.3.3.1 Cárie Dentária

Saiba Mais

As ações educativas devem ser enfatizadas durante as consultas de 

acompanhamento, bem como a motivação dos pacientes em relação às 

medidas preventivas.

Após a conclusão do tratamento restaurador, 

o paciente adulto deve ser orientado a 

retornar periodicamente para consultas de 

acompanhamento e manutenção, nas quais 

devem ser avaliados os fatores de risco e 

atividade de cárie, além do estado das 

restaurações realizadas anteriormente.



2.3
Atividades Clínicas

2.3.3 Tratamento dos Principais Agravos e 

Necessidades Referidas Pelo Usuário

2.3.3.2 Doença Periodontal

A doença periodontal constitui uma resposta direta do 

hospedeiro frente a agressões causadas pelo acúmulo do biofilme 

bacteriano nas superfícies dentárias. Dessa forma, o tratamento 

clínico preconiza uma abordagem integral, envolvendo ações 

preventivas e de promoção de saúde, além do tratamento cirúrgico-

reabilitador. O mais importante no tratamento da doença periodontal 

é atuar sobre a causa, através do controle do fator etiológico e da 

atividade da doença, e não apenas sobre as consequências.

O termo doença periodontal pode estar 

re lac ionado tanto à gengiv i te quanto à 

periodontite. Enquanto a gengivite se caracteriza 

por uma condição inflamatória dos tecidos moles 

em resposta ao acúmulo de biofilme, a periodontite 

envolve ainda a destruição das estruturas de 

suporte, incluindo osso e ligamento periodontal.



2.3
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2.3.3 Tratamento dos Principais Agravos e 

Necessidades Referidas Pelo Usuário

2.3.3.2 Doença Periodontal

Saiba Mais

As manifestações clínicas da doença periodontal podem ser 

influenciadas por diversas condições sistêmicas como diabetes, tabagismo, 

gestação, uso de medicamentos, imunodepressão e estresse emocional. 

Portanto, é de extrema importância a avaliação desses fatores de risco 

durante o diagnóstico. O tratamento da gengivite baseia-se na eliminação 

do fator etiológico. As abordagens clínicas, no âmbito da atenção básica, 

estão direcionadas para remoção dos fatores retentivos de biofilme, através 

dos procedimentos mecânicos de raspagem, polimento e alisamento 

radicular. É de extrema importância a conscientização do paciente adulto de 

que a resposta do tratamento depende, em grande parte, da adoção de 

hábitos corretos de higiene oral. Nos casos em que o tratamento mecânico 

não for capaz de causar a regressão completa da inflamação gengival, pode-

se lançar mão do uso de agentes químicos, como enxaguatórios à base de 

digluconato de clorexidina, por um período de tempo limitado.



2.3
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2.3.3 Tratamento dos Principais Agravos e 

Necessidades Referidas Pelo Usuário

2.3.3.2 Doença Periodontal

Saiba Mais

Se não for adequadamente tratada, a doença periodontal pode evoluir 

para formas mais graves, levando à destruição de osso e ligamento 

periodontal, e dando origem às bolsas periodontais, o que caracteriza a 

periodontite. O tratamento se assemelha ao descrito para gengivite, 

incluindo procedimentos mecânicos para remoção e controle do biofilme 

supragengival, além do controle do biofilme subgengival, através de 

raspagem subgengival. Nos casos de periodontite crônica ou recorrente, e 

nos casos mais graves, o paciente deve ser encaminhado ao CEO para 

tratamento especializado.As consultas de acompanhamento são muito 

importantes para manutenção do estado de saúde periodontal e devem ser 

agendadas com frequência estabelecida individualmente, a partir da análise 

dos fatores de risco da doença.

A duração do tratamento varia de acordo com a 

resposta do hospedeiro, podendo se estender por 

várias sessões, com intervalos de uma semana. O 

paciente terá alta quando for observada a regressão 

dos sinais inflamatórios do tecido gengival, 

sobretudo a ausência de sangramento, associada a 

uma correta higiene oral.
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2.3.3.3 Câncer de boca

O câncer de boca, apesar de ser mais frequente no paciente 

idoso, pode também acometer os adultos, sobretudo aqueles acima 

de 50 anos. O sucesso do tratamento depende, em grande parte, do 

diagnóstico precoce da lesão.

Mesmo não se sentindo apto a diagnosticar com precisão uma 

lesão de câncer, ou mesmo uma lesão com potencial de malignidade, o 

cirurgião-dentista da atenção básica não pode eximir-se da obrigação 

de identificar alterações patológicas na cavidade oral e encaminhá-las 

para o CEO com a finalidade de estabelecer um correto diagnóstico. 

Dessa forma, qualquer lesão que não apresente regressão 

espontânea ou com a remoção de possíveis fatores causais, em no 

máximo três semanas, deve ser referenciada para o atendimento 

especializado. 

Portanto, o cirurgião-dentista, na atenção básica, 

desempenha papel fundamental nesse processo. Daí a 

importância da realização de uma boa anamnese e de 

um exame físico completo e detalhado dos tecidos da 

cavidade bucal na primeira consulta odontológica 

programática e o monitoramento nas consultas de 

retorno, bem como nos atendimentos de urgência.
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2.3.3.4 Traumatismos Dentários

Apesar de serem mais prevalentes em crianças e adolescentes, 

os traumatismos dentários também podem acometer o paciente 

adulto, causados principalmente por acidentes de trânsito ou algum 

tipo de violência, como agressões ou espancamento. O tratamento 

adequado dos traumatismos dentários começa desde a adoção de 

medidas corretas durante os primeiros socorros. A maioria dos 

integrantes das ESB's apresenta um baixo nível de conhecimento 

sobre o manejo do paciente que foi acometido por traumatismos. 

Dessa forma, há a necessidade de capacitação dos profissionais da 

assistência odontológica que saibam como agir de forma adequada 

nessas situações.

No âmbito da atenção básica, 

algumas lesões decorrentes de 

traumatismos dentários podem ser 

tratadas na unidade básica de saúde, 

como luxações, fraturas dentárias, 

intrusão e extrusão, com necessidade 

de acompanhamento periódico. De 

acordo com a gravidade das lesões, o 

paciente pode ser encaminhado ao 

CEO para receber o atendimento 

especializado.
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2.3.4 Referência e Contrarreferência

Assim, o cirurgião-dentista deve estar atento aos pacientes 

adultos que, ao término do tratamento na atenção básica, ainda 

necessitem de atendimento especializado nas áreas de Diagnóstico de 

lesão de câncer bucal, Endodontia, Periodontia, Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Pacientes Especiais e Prótese 

Dentária. Esses pacientes devem ser encaminhados ao CEO através 

do sistema de referência e contrarreferência. Dessa forma, após o 

término do tratamento especializado, o paciente é reencaminhado à 

atenção básica, com a devida contrarreferência, para realização dos 

procedimentos que ainda se fizerem necessários e posterior 

acompanhamento. Esse sistema busca contemplar o princípio da 

integralidade do SUS, que prevê o atendimento integral do paciente 

em todas as suas necessidades.

Dessa forma, através do programa Brasil 

Sorridente, como Política Nacional de Saúde Bucal, o 

Ministério da Saúde criou os Centros de 

Especialidades Odontológicas como resposta à 

necessidade de organização de média complexidade 

na assistência odontológica do SUS.

Como já vimos, em algumas situações 

clínicas os pacientes tratados na 

atenção básica necessitam de 

assistência especial izada para 

conclusão do tratamento.  
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