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RESUMO 
 
A cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa e sabe-se da importância dos 
cuidados odontológicos precoce, ainda na primeira infância, visando o controle 
da saúde bucal e evitando a experiência da doença cárie nesta idade. O 
objetivo deste trabalho foi elaborar um plano de ação que visa diminuir a 
prevalência da cárie dentária em crianças até os cinco anos, através de 
medidas educativas e preventivas para as mesmas, seus responsáveis e/ou 
cuidadores adscritos em uma equipe de Estratégia de Saúde da Família do 
município de Caratinga. Para a fundamentação cientifica foi realizado uma 
revisão de literatura sobre promoção de saúde bucal na primeira infância, 
utilizando publicações nacionais e algumas internacionais, acessíveis na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e artigos científicos disponíveis em bases de 
dados MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), LILACS 
(Literatura Latino americana em Ciências da Saúde), SCIELO 
(ScientificElectronic Library Online) e Google acadêmico, selecionados no 
período de setembro de 2012 a maio de 2013, publicados a partir de 1990.Foi 
realizado com base no planejamento estratégico situacional e compreende as 
seguintes etapas: definição do problema; priorização do problema; descrição 
do problema priorizado; explicação do problema; identificação dos nós críticos; 
desenho das operações; identificação dos recursos críticos; análise de 
viabilidade do plano de ação; elaboração do plano operativo e gestão do 
plano.O plano de intervenção realizado pela ESF Anápolis I é exequível, uma 
vez que possui os recursos necessários para sua realização e superação dos 
nós críticos identificados.  Mostra a necessidade de envolver no processo os 
cuidadores e os educadores e, também a realização de ações intersetoriais. 
Além disso, aprimorar o processo de trabalho da ESB. 
 
 
Palavras-Chave:Programa de prevenção. Cárie precoce. Atenção 
odontológica na primeira infância. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
Cavity is an infectious desease and we know the importance of early dental 
care even in early childhood, for the control of oral health and preventing dental 
cavities in this age.The objective of this study was to develop an action plan that 
aims to reduce the occurance of dental cavities in children up to five years, 
through educational and preventive measures for them, their parents and / or 
caregivers with a team of Family Health Strategy (FHS) in the town of 
Caratinga. For the scientific rationale was conducted a review of literature on 
oral health promotion in early childhood, using national and some international 
publications, accessible in the Virtual Health Library (VHL) and scientific articles 
available on MEDLINE (International Literature of health), LILACS (Latin 
American health Sciences), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) and 
Google Scholar, selected from September 2012 to May 2013, published from 
1990. It is based on situational and strategic planning comprising of the 
following steps: defining the problem; problem prioritization; prioritized problem 
description, explanation of the problem, identification of critical nodes; drawing 
operations, identification of critical resources; feasibility analysis plan action; 
preparing the operating plan and management plan. The intervention plan 
performed by FHS Anapolis I is feasible, since it has the resources necessary 
for its realization and overcoming critical nodes identified. Shows the need to 
engage in the process caregivers and educators, and also the realization of 
intersectorial actions. Moreover, improving the work process of ESB. 
 
 
Keywords: Prevention program. Early childhood cavities. Dental care in early 
childhood. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, por muito tempo o atendimento infantil esteve restrito à faixa 

etária escolar de 6 a 14 anos, e recomendava-se aos pais levarem seus filhos 

ao dentista após os três anos de idade, por considerar esta idade cooperativa 

do paciente (MARTINS, 2007). 

É sabido que a doença cárie não espera a idade cooperativa da criança 

e que ela afeta principalmente as classes menos favorecidas, de menor grau 

de escolaridade e de difícil acesso à educação para saúde e para o 

atendimento. Novos conceitos foram desenvolvidos a partir do principio de que 

a educação gera hábitos de vida saudáveis, surgindo então à necessidade de 

uma atuação precoce, no intuito de manter a saúde, antes mesmo de prevenir 

a doença (VOLPATO, 2005). 

Contrariando um consenso dentro da odontopediatria de que a época 

ideal para iniciar os exames e tratamento dentários era por volta de dois a três 

anos de idade, surgiu a filosofia que propõe o atendimento odontológico à 

criança antes de completar o primeiro ano de vida (podendo iniciar com a 

gestante), para realizar manobras preventivas no âmbito doméstico, como a 

limpeza da boca, o controle da amamentação noturna após a erupção dos 

primeiros dentes, consumo inteligente dos açucares e a aplicação tópica de 

flúor (MARTINS, 2007). 

Estudos realizados por Walter et al. (1987 apud Oliveira, 2010, p. 248) 

demonstraram que a prevalência de cárie em crianças de 0 a 30 meses era alta 

(34%), e que observada uma característica muito peculiar, que condizia com 

dados mundiais, o aumento da prevalência de cárie entre o primeiro e o 

segundo anos de vida. Portanto, grande parte da população menor de três 

anos, que não eram beneficiadas pela assistência odontológica tradicional, já 

apresentava necessidades curativas antes mesmo do primeiro exame de 

rotina. Concluiu-se que o atendimento odontológico deveria iniciar antes da 

possibilidade do aparecimento da doença, ou seja, no primeiro ano de vida. 

A saúde bucal, assim como a geral, deve ser buscada de maneira 

preventiva, e a forma de evitar a instalação da cárie é através de programas 



preventivos para as crianças e quanto mais cedo ocorrer essa ação preventiva 

a melhor será o resultado alcançado (KRAMER, 2008; VOLPATO, 2005). 

O planejamento das ações em saúde bucal, destinadas ao público 

infantil, deve considerar a importância de estimular a adoção pelos pais de 

comportamentos necessários à manutenção e promoção da saúde, não se 

limitando as informações sobre como deveriam cuidar da saúde bucal de seus 

filhos (FIGUEIRA, 2008). 

No município de Caratinga em seus últimos levantamentos 

epidemiológicos foi demonstrada uma melhora no índice do ceo-d (dentes 

decíduos cariados, extraídos e obturados) nas crianças de cinco anos de idade. 

O ceo-d em 2010 apresentou um índice de 2,18, com 43,5% de crianças livre 

de cárie e em 2012 apresentou uma melhora com um índice ceo-d de 1,41, 

com 60,57% de crianças de cinco anos sem experiência de cárie 

(CARATINGA, 2012).  

Estes resultados ainda estão longe da meta preconizada pela OMS 

(Organização Mundial de Saúde), que era para 2010 de 90 % das crianças de 

cinco anos livre de cárie, porém estes demonstram uma melhora na saúde 

bucal destas crianças, mas deve-se trabalhar com maior empenho na parte 

educativa e preventiva o mais precocemente possível para reverter este quadro 

(CARATINGA, 2012).  

No Brasil, vários estudos mostram essa mesma realidade principalmente 

entre crianças e adolescentes, uma diminuição em dentes acometidos pela 

cárie e uma aumento na quantidade daqueles que nunca tiveram a doença 

cárie, o que demonstra a efetividade de ações preventivas e educativas em 

saúde bucal precocemente (SILVA, 2007). 

Para que as ações educativas sejam constituídas de significado e 

capazes de mobilizar os indivíduos, devem relacionar-se com as necessidades 

da população para a qual se destinam e levar em consideração o seu contexto 

social, cultural e econômico. Esse conhecimento deve ser realizado através do 

diagnóstico situacional o que ajudará a direcionar e elaboração e 

reestruturação de programas educativos (FIGUEIRA, 2008). 

Com isso o presente estudo tem o objetivo de elaborar um plano de 

ação voltado ao atendimento odontológico para as crianças de até cinco anos 

em uma Unidade ESF (Estratégia Saúde da Família) do município de 



Caratinga/MG, visando diminuir o acometimento de experiência com a doença 

cárie através de operações/projetos que visam medidas educativas e 

preventivas para as crianças, seus responsáveis e ou cuidadores, e fazer com 

que cada indivíduo compreenda sua responsabilidade pela manutenção de sua 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 JUSTIFICATIVA 
 
A criança em seu primeiro ano de vida, devido a sua vulnerabilidade, é 

classificada como grupo de alto risco, tornando-se prioritária nas ações de 

saúde. Neste período, cada mês e cada fase de desenvolvimento acarretam 

implicações para sua assistência (MARTINS, 2007). 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegurou, 

legalmente, a cidadania como um direito da criança e a sua promoção, como 

um dever do Estado e da sociedade. No âmbito da saúde, ficou acordado que, 

além de se oferecer um atendimento indiscriminado, a pessoa deve ser tratada 

na sua individualidade (VASCONCELOS, 2009). 

A ESF vem realizando esforços para a modificação do processo de 

cuidado, revisando conceitos fundamentais de vínculo, respeito, humanização, 

climatização, co-responsabilidade, entre outros, apontando para reorientação 

das ações nos serviços de atendimento, visando a incrementar a capacidade 

resolutiva dos serviços de saúde na atenção à criança (VASCONCELOS, 

2009). 

Na literatura são vários os estudos que demonstram que a prevalência 

de cárie nos primeiros anos de vida permanece alta (OLIVEIRA et al., 2010; 

VIEIRA; KARBAGE, 2011; SILVA, 2007; KRAMER et al., 2008),mesmo com 

avanços da Odontologia na promoção de saúde, não é muito diferente no 

município de Caratinga, onde em seus últimos levantamentos epidemiológicos, 

estes dados são ratificados (CARATINGA, 2012). 

O acometimento precoce de lesões cariosas em bebês e crianças pode 

levar a um comprometimento no desenvolvimento e crescimento destes, visto 

que a presença de sintomatologia dolorosa pode alterar os hábitos alimentares 

assim impossibilitando uma alimentação equilibrada e nutritiva, além de alterar 

o comportamento social e familiar prejudicando seu desenvolvimento motor e 

interação com o meio (MARTINS, 2007). 

Nos últimos anos a Odontologia tem evoluído para o paradigma da 

promoção de saúde, o qual vem substituir o tradicional modelo curativista e 

repercussões nessa mudança de atitude fazem com que medidas e estratégias 

de atenção odontológica sejam preconizadas precocemente para evitar e ou 



diminuir as sequelas dos principais problemas que afetam a saúde bucal da 

população (KRAMER, 2008). 

A atenção odontológica em idades precoces torna-se uma importante 

estratégia na redução de sequelas das doenças bucais mais prevalentes, esse 

é o período que pode ser considerado o mais importante para o futuro da 

saúde bucal do individuo, já que nesse momento, as noções e hábitos de 

cuidados com saúde bucal devem começar a ser formar, a mãe é a principal 

responsável pela transferência de práticas de higiene bucal para seus filhos, 

além de ter fundamental influência nos hábitos e em suas escolhas alimentares 

(PEREIRA, 2003). 

A introdução tardia de hábitos alimentares saudáveis e de saúde bucal 

em crianças pode ser uma tarefa difícil, pois o quanto mais cedo habituar a 

criança a estes costumes melhores serão os resultados de medidas educativas 

e preventivas no âmbito da saúde (MARTINS, 2007). 

As práticas alimentares das crianças, bem orientadas para seus 

cuidadores desde o aleitamento materno colaboram na diminuição dos riscos 

do desenvolvimento da doença cárie precocemente, evitando assim 

intervenções curativas nesta faixa etária que é pouco receptiva a este tipo de 

tratamento (DELIBERALI et al., 2009). 

A orientação dietética é de extrema importância para as crianças desde 

o aleitamento materno, este que além se seu benefício quanto aos aspectos 

fisiológicos, físicos e psicológicos, também favorece o desenvolvimento 

dentofacial, permitindo uma oclusão dentária normal e consequentemente a 

instalação de uma oclusão dentária correta (VOLPATO; FIGUEIREDO, 2005). 

Isto compreende esforços que objetivam mudanças de comportamento, 

levando a aquisição de hábitos que propiciam a prevenção e controle das 

doenças e a descontinuidade daquelas que aumentam o risco, tendo como fim 

maior tornar o individuo responsável por sua própria saúde. 

A melhor forma de atendimento a uma criança inicia-se com uma boa 

educação aos pais desde a gestação englobando programas educativos e 

preventivos além da higiene propriamente dita, iniciada desde os primeiros dias 

de vida. E quando necessário tratamento curativo, assim estará educando, 

construindo hábitos e criando barreiras preventivas de modo a impedir que 



doença oral, como a cárie, sequer se instale na infância (GUARIENTE et al., 

2009; LOPES, 2009). 

 

 

 

 

 

 



3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Propor um plano de ação para ampliar a atenção odontológica para as 

crianças de até os cinco anos, da unidade de ESF Anápolis I, no Município de 

Caratinga - Minas Gerais. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Destacar a saúde bucal como parte integrante da saúde geral. 

- Identificar a importância dos cuidadores para a manutenção de uma 

boa saúde bucal para bebês e crianças. 

- Ressaltar a responsabilidade dos pais e/ou responsáveis pelo sucesso 

da prevenção. 

- Discutir o acesso dos bebês e crianças aos serviços odontológicos. 

- Discutir a organização e o processo de trabalho da ESB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 METODOLOGIA 
 

Para a construção desse plano foi utilizado à metodologia descritiva, 

com a apresentação de um plano de intervenção, a partir do diagnóstico 

situacional da Unidade Estratégia de Saúde da Família Anápolis I do município 

de Caratinga/MG. 

O estudo contou com duas etapas, sendo a primeira uma revisão de 

literatura sobre promoção de saúde bucal na primeira infância, utilizando 

publicações nacionais e algumas internacionais, acessíveis na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) e artigos científicos disponíveis em bases de dados 

MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), LILACS (Literatura 

Latino americana em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library 

Online) e Google acadêmico, selecionados no período de setembro de 2012 a 

maio de 2013, publicados a partir de 1990. Além disso, foram utilizados, 

também, manuais do Ministério da Saúde(MS). 

A segunda etapa foi à elaboração propriamente dita de um plano de 

intervenção para ampliação da atenção odontológica em crianças de até cinco 

anos de uma unidade da ESF de Caratinga/Minas Gerais, utilizando o modelo 

proposto pelos autores Francisco Carlos Cardoso de Campos, Horácio Pereira 

de Faria e Max André dos Santos, em 2010 (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010), que colocam os seguintes passos necessários para sua realização: 

A - Primeiro passo: definição de problemas; 

B - Segundo passo: priorização de problemas; 

C - Terceiro passo: descrição do problema selecionado; 

D - Quarto passo: explicação do problema; 

E - Quinto passo: seleção de nós críticos; 

F - Sexto passo: desenho das operações; 

G - Sétimo passo: identificação dos recursos críticos; 

H - Oitavo passo: análise da viabilidade do plano; 

I - Nono passo: elaboração do plano operativo; 

J - Décimo passo: gestão do plano. 

 

 



5 REVISÃO DE LITERATURA 
 

5.1 SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA 
 

Antunes et al. (2007) relataram alguns problemas que acometem a 

saúde bucal e podem interferir no desenvolvimento da criança e em sua 

participação em atividades no cotidiano da vida. A presença de quadros de 

sintomas como dor, incômodo, alterações no sistema estomatognático, podem 

prejudicar no consumo de uma dieta diária adequada as necessidades 

energéticas, podendo afetar seu crescimento, aprendizado, comunicação e 

recreação. 

Camargo (2012) evidenciou em seu estudo que os principais preditores 

para uma consulta odontológica de rotina em pré-escolares, foram nível 

econômico e escolar mais elevado das mães e aquisição de orientação sobre 

prevenção e os preditores para consulta por problemas foram a criança sentir 

dor nos últimos meses, mães com maior escolaridade e terem recebido 

orientações sobre prevenção, mostrando assim que além da renda e 

escolaridade, aspectos comportamentais ligados a mãe, influenciam 

diretamente na procura de atendimento odontológico precocemente em 

crianças de cinco anos de forma preventiva. Mostrando também que, é 

necessário instruir mais as mães para prevenção odontológica e capacitar as 

unidades de atenção primária para estimular o uso do serviço odontológico de 

forma preventiva regular. 

Condições sociais, econômicas e culturais e fatores comportamentais do 

paciente e sua família influenciam no desenvolvimento da doença cárie 

precocemente, assim como também a variação da idade do desmame da 

criança e frequência de ingestão de sacarose na dieta, estão associados à 

experiência de cárie precoce (DELIBERALI et al., 2009). 

Guarienti, Barreto e Figueiredo (2009) demonstraram que as famílias, 

principalmente os pais, são atores importantes nos cuidados e manutenção da 

saúde bucal de seus filhos, no presente estudo alguns responsáveis avaliados 

obtiveram informações e orientações de saúde bucal através da mídia, poucos 

relataram terem sido instruídos por profissionais capacitados, a maioria 



reconhece a importância da realização da higiene bucal de seus filhos desde a 

primeira infância, porém esses cuidados os pais deixam a cargo dos filhos não 

os orientando corretamente. 

Fatores ligados ao contexto familiar como grau de escolaridade, nível 

sócio-econômico, influenciam diretamente no comportamento adquirido pelas 

crianças. Conhecendo-se melhor estes fatores ambientais relacionados à 

ocorrência de cárie, ações voltadas à saúde bucal podem ser melhor 

direcionadas e efetivas no âmbito de prevenção e promoção de saúde bucal 

(LOPES et al., 2009; DELIBERALI et al., 2009). 

APCD (2002 apud Pires e; Miyazaki, 2005, p. 44), afirmaram: 
A negligência é o tipo mais frequente de maus tratos à crianças 
e adolescentes e “a ausência de cuidados médicos, pelo não 
reconhecimento ou admissão, por parte dos pais ou 
responsáveis, da necessidade de atenção ou tratamento 
médico, ou em função de crenças ou praticas religiosas... 
ausência de alimentação, cuidados de higiene..., são 
considerados negligencia física” sendo assim mais um motivo 
para conscientizar os pais sobre a importância dos cuidados 
com higiene bucal em seus filhos. 

 

Guimarães et al. (2003 apud Volpato; Figueiredo, 2005, p. 51) relataram 

que o acometimento de cárie em crianças de baixa idade está diretamente 

relacionado à negligência materna, onde as mães são carentes de informação 

a respeito desses problemas, a maioria desconhece as causas do 

aparecimento da cárie em seus filhos na primeira infância, a orientação sobre 

higiene bucal e a importância em levar seus filhos a uma consulta odontológica 

no primeiro ano de vida. 

 

5.2 DOENÇA CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
 

Com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

em 1990, ficaram assegurados legalmente direitos especiais e proteção integral 

à criança e o adolescente, e o SUS está enquadrado com a responsabilidade 

em disponibilizar programas de promoção, prevenção e tratamento de doenças 

para as crianças (BRASIL, 1990). 

Em muitas crianças examinadas entre 4 a 10 anos verificaram em sua 

maioria necessitavam de tratamentos restauradores em seus dentes decíduos, 



mostrando assim a real necessidade em se aprimorar a atenção primaria do 

atendimento odontológico com ações preventivas e curativas em saúde bucal 

na idade pré-escolar (GALINDO et al., 2005). 

No município de Canela, RS, foi constatado por Kramer, et al., (2008) 

que a procura pelo serviço odontológico na primeira infância é baixa, visto que 

o atendimento odontológico se realizado precocemente reduz a prevalência e 

sequelas de problemas bucais e diminui as chances destas crianças receberem 

tratamento odontológico de emergência no decorrer da infância. Mostrando 

assim, a necessidade de se rever ações de políticas públicas que promovam 

saúde bucal voltada para crianças desta faixa etária, pois a atenção 

odontológica em idades precoces torna-se dessa forma uma importante 

estratégia na redução das sequelas das doenças bucais mais prevalentes. 

Martins (2007) demonstrou que fatores ambientais como hábitos de 

higiene bucal, padrão de consumo de sacarose, estão relacionados ao 

acometimento de cárie precocemente na primeira infância, pontuando que o 

atendimento odontológico realizado nesta fase da vida é importante de forma a 

promover hábitos bucais saudáveis tanto para as crianças quanto aos seus 

cuidadores, como o intuito de evitar problemas bucais no decorrer da infância e 

posteriormente. 

Melo e Walter (1997) investigaram as mudanças de comportamento de 

bebês de 0 a 30 meses de idade, diante do hábito de escovar os dentes na 

fase pré-eruptiva e pós-eruptiva dos dentes decíduos. Quando os bebês são 

desdentados apresentam comportamento positivo, em sua maioria, e quando 

ocorre erupção dentária esse comportamento é continuado a inclusão da 

higienização com a escova e creme dental, ao invés de gaze embebida em 

H2O2 diluída, verificando assim a necessidade de iniciar o uso da escova e 

creme dental desde o inicio da erupção da dentadura decídua, onde as 

crianças estão mais receptivas à tal hábito. 

A dieta deve ser considerada como um dos fatores determinantes no 

processo doença cárie, dentro de um contexto de uma doença multifatorial, 

pois no grupo estudado os pré-escolares apresentaram um ceo-d aos cinco 

anos de idade, devido ao elevado consumo de alimentos ricos em sacarose, 

ressaltando assim a importância de ações voltadas à educação alimentar e a 

saúde bucal nos primeiros anos de vida, no intuito de combater os fatores que 



norteiam a etiologia da doença cárie (SOUZA FILHO; CARVALHO; MARTINS 

2010). 

 

5.3 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E OS PROGRAMAS DE SAUDE 
BUCAL PARA BEBÊS E CRIANÇAS 

 

A ESF denominada em sua criação como Programa Saúde da Família 

(PSF), foi introduzida no Brasil, pelo Ministério da Saúde em 1994, com o 

objetivo de substituir e reordenar o modelo de atenção, propondo um 

atendimento integral, de qualidade e, sobretudo, humanizado (VASCONCELOS 

et al., 2009). 

Em 2000, com a inserção da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na ESF, 

passou a ter como atribuição realizar ações de atenção integral, através de 

ações de promoção, prevenção e atendimento a população adscrita, 

trabalhando de forma humanizada, criando vínculos com sua comunidade 

(RONCALLI, 2006). 

Entre os princípios da atenção primária em saúde (APS) destaca-se o da 

longitudinalidade, “que está ligado à necessidade de os profissionais da equipe 

de saúde serem capazes de fornecer a atenção a todos os usuários de sua 

área de abrangência ao longo de suas vidas a atenção por ciclos de vida” 

(MINAS GERAIS, 2007, p.153).  

Historicamente, as práticas da saúde bucal foram desenvolvidas com 

certo distanciamento do setor saúde, como um todo, restringindo-se à prática 

do cirurgião-dentista com seu equipamento odontológico. A incorporação da 

ESB na equipe de Saúde da Família visou transpor esse modelo de 

organização anterior, integrando as práticas dos profissionais da equipe 

(BRASIL, 2006).  
Para Roncalli (2006) existe a necessidade de que o odontólogo atue no 

PSF vislumbrando mudanças voltadas para a construção de práticas que 

controle dos processos de saúde e doença, de forma integral, visando o 

autocuidado e, assim contribuir para a construção de uma sociedade mais 

equânime.  



A atenção precoce à saúde bucal no Brasil foi alavancada no início da 

década de 1980 por um grupo de professores do curso de odontologia da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), com a criação da primeira Bebê-

clínica do país. Esta propunha o atendimento à criança desde o nascimento, 

podendo iniciar com a gestante, baseando em promoção e prevenção em 

saúde bucal principalmente no núcleo familiar. Com isto na mesma década 

descrita, este programa educativo-preventivo, de forma pioneira na saúde 

pública, passou a ser desenvolvido nas UBS dos municípios de Londrina e 

Cambé (STOCCO; BALDANI, 2011). 

Nos moldes da Bebê-clínica da UEL, a prefeitura do município de 

Cubatão, São Paulo, a partir de 1997 implantou o Programa de Atendimento 

Odontológico ao Bebê, para crianças de quatro meses aos três anos, utilizando 

uma unidade modular que permanecia uma semana em cada creche do 

município, onde eram ofertados palestras para os cuidadores, orientação de 

HO, aplicação tópica de flúor, exames clínicos, higienização nas crianças 

(PEREIRA et al., 2003). 

Na cidade de Sorocaba, São Paulo, a atenção odontológica precoce é 

mediada pelo Centro de Saúde do SUS. Uma equipe multiprofissional é 

responsável pelo encaminhamento do paciente ao programa que se encaixe a 

sua faixa etária. Entre os programas de saúde, o Programa de Atenção a 

Criança faz acompanhamento preventivo trimestral a partir do sexto mês de 

vida, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher fornece orientações 

odontológicas ao público feminino, o programa de Saúde Bucal voltado para 

crianças realiza ações preventiva, curativas e encaminhamentos para serviços 

especializados (PEREIRA et al., 2003). 

Pereira et al. (2003) preconizam que cada grupo de faixa etária no 

desenvolvimento de uma criança possui características e anseios específicos, 

que devem ser bem observados para melhor aproveitados dentro de um 

processo de educação. Crianças de zero a dois anos de idade apresentam um 

crescimento rápido, exploram o mundo físico por meio de manipulação de 

objetos, comunicação pré-verbal e capacidade para imitar comportamento de 

outras pessoas, mostrando assim a importância de orientar os seus cuidadores 

quanto à higiene bucal, alimentação saudável e fatores de riscos para o 

desenvolvimento da doença cárie. Crianças de dois a quatro anos apresentam 



crescimento rápido também, porém desenvolvem comunicação verbal, 

ajustam-se as exigências dos adultos e interagem com crianças da mesma 

idade, permitindo assim a orientação para estas através de brincadeiras lúdicas 

abordando os temas de higiene bucal e alimentação saudável. 

As crianças em idade pré-escolar encontram-se em fase de formação e 

de aquisição de novos conhecimentos, período ideal para se trabalhar saúde 

bucal e evitar instalação de hábitos nocivos, assim a creche se torna uma 

grande aliada, visto que a criança passa grande parte de seu tempo na creche, 

ambiente propicio para o aprendizado (ANTUNES et al., 2007). 

Em seu estudo Antunes et al. (2007) evidenciaram a importância do 

papel do profissional do ensino publico em colaborarem na aquisição de 

hábitos saudáveis em relação para saúde bucal, porém existe a necessidade 

de trabalhar a educação em saúde bucal com estes profissionais para que os 

mesmos sejam propagadores de promoção de saúde bucal. 

Alguns autores ressaltaram a importância de se considerar no 

planejamento de ações de promoção de saúde bucal em estimular não 

somente a criança, mas também os pais em adotarem o comportamento 

desejado. (FIGUEIRA; LEITE, 2008; SILVA, 2008). 

Foi demonstrado por Hanna, Nogueira e Honda (2007) que a maioria 

das gestantes pesquisadas tinha recebido algum tipo de orientação em saúde 

bucal para bebês, sabia algum tipo de mecanismo de higienização bucal em 

bebês e acreditavam que o atendimento odontológico precoce evitaria 

problemas bucais no futuro. Isso mostra que as mães estão se conscientizando 

da importância dos cuidados da saúde bucal de seus filhos o quanto mais cedo 

possível. 

Segundo dados do Ministério da Saúde as ações de cuidado no primeiro 

ano de vida devem ser realizadas no contexto do trabalho multidisciplinar da 

equipe de saúde como um todo, de forma a evitar a criação de programas de 

saúde bucal específicos para este grupo etário, para evitar que ocorram de 

forma vertical e isolada da área médico-enfermagem. O trabalho de prevenção 

deve estar direcionado à gestante, aos pais e às pessoas que cuidam da 

criança (BRASIL, 2007). 

A alta prevalência de cárie presente em crianças na faixa etária da 

primeira infância demonstra a necessidade de planejamento de ações de 



políticas públicas, voltadas para o atendimento odontológico precoce destas 

crianças. Ao abordar o mais cedo possível estas crianças e seus cuidadores 

sobre a importância de adquirir hábitos saudáveis de higiene bucal, reduzirá as 

chances de acometimento de problemas bucais no decorres da infância 

(OLIVEIRA; BOTTA; ROSELL, 2010; KRAMER et al., 2008; LOPES et al., 

2009). 

Revisando em vários estudos presentes na literatura, tais como 

Camargo et al. (2012), Kramer et al. (2008), Oliveira, Botta e Rosell (2010), 

Vieira e Karbage (2011) e Silva (2007), evidenciaram a necessidade de se ter 

programas voltados para a promoção de saúde na primeira infância, devido à 

alta prevalência de cárie em bebês. 

O sucesso da promoção de saúde bucal em crianças depende 

diretamente da conscientização dos seus cuidadores, principalmente dos pais, 

sobre a importância dos cuidados com a higiene bucal, fato que deve ser 

considerado ao planejar ações voltadas para esta faixa etária (OLIVEIRA; 

BOTTA; ROSELL, 2010).  

Pastor e Rocha (2003, p. 63) afirmaram em seu estudo que: 
A manutenção da saúde bucal da criança nos primeiros anos 
de vida, entre outras questões de natureza ambiental, social e 
política, abrange também um conjunto de ações profissionais, 
nas quais o papel do médico pediatra e do odontopediatra é 
relevante, como por exemplo,na socialização do conhecimento 
para a família sobre: alimentação, práticas de higiene oral, 
efeitos deletérios da sucção não nutritiva, orientação sobre a 
importância do desempenho fisiológico das funções oronasais 
no processo de crescimento e desenvolvimento orofacial, entre 
outros. 
 

Stocco e Baldani (2011) avaliaram a efetividade de um plano de ação 

desenvolvido na ESF em Ponta Grossa, Paraná, Brasil, de acompanhamento 

de consultas odontológicas dos bebês através do cartão de vacina, verificou 

que é uma solução viável, porém deve haver um comprometimento de toda 

equipe da unidade para esse controle. 

Vieira e Karbage (2011) constataram a importância de ações preventivas 

em saúde bucal realizadas em instituições de ensino, visto que a presença de 

um profissional capacitado motivou as crianças à adquirirem hábitos de saúde 

bucal precocemente e assim diminuir as chances de desenvolvimento de 

problemas bucais. 



 



6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

6.1 CARACTERIZANDO O TERRITÓRIO 
 

Caratinga é um municípiobrasileiro no interior do estado de Minas 

Gerais. Pertence à microrregião homônima e mesorregião do Vale do Rio 

Doce, localizando-se a leste da capital do estado, distando desta cerca de 

310 km. Ocupa uma área de 1 250,874 km², sendo que 9,2568 km² estão em 

perímetro urbano e os 1241,6172 km² restantes constituem a zona rural(IBGE, 

2010). Em 2010 a população do município segundo o IBGEcontava com 85.322 

habitantes, sendo então o 35º mais populoso de Minas Gerais e o primeiro de 

sua microrregião. 

Caratinga é uma cidade pólo na área da saúde, que absorve a demanda 

hospitalar de outros 14 municípios, uma população média de 200 mil 

habitantes. Um dos principais hospitais do município e ainda da região é o 

Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga, localizado no centro da 

cidade. É um hospital geral, com especialidades em áreas como imunologia, 

cardiologia e fisioterapia, que ainda conta com maternidade com 150 leitos. 

Os trabalhos na área da saúde, em Caratinga, estão especialmente 

voltados para a prevenção de doenças. A cidade conte com três casas para 

atendimento a Casa de Saúde Divino Espírito Santo, Hospital Nossa Senhora 

Auxiliadora e a Maternidade. 

Os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) contam com 27 Unidades 

da ESF, incluindo os distritos (zona rural) e sede (zona urbana), Centros de 

Saúde (Policlínica), Unidades de Referência da Mulher e da Criança; 

Hipertenso; Diabetes; Portador de Hanseníase e Tuberculose; Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS.); Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS AD), Associação de Amparo aos Doentes Mentais (ASADOM), Centro 

de Hemodiálise; Pronto Atendimento Municipal (PAM) e, também com a 

atuação do Conselho Municipal de Saúde. 

A Unidade de ESF Anápolis I, do “Bairro Anápolis”, município de 

Caratinga, estado Minas Gerais é uma das unidades de saúde de nível primário 

que realiza atendimentos a uma população adscrita, onde é atendido um total 
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de 2665 pessoas, sendo 865 famílias, que são divididas em seis micros áreas, 

cada micro área têm em media 500 pessoas. Das quais são priorizados os 

atendimentos para hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças. Os 

profissionais envolvidos no atendimento destas famílias cadastradas prestam 

atendimento buscando a prevenção de doenças antes que aconteçam, por meio 

da realização de consultas, tratamentos, vacinação, pré-natal, tratamento 

odontológico e outras ações que visem à manutenção da saúde das famílias 

cobertas pelo programa. O atendimento é feito a uma clientela cadastrada; com 

demanda espontânea e agendamento de consultas medica, de enfermagem e 

odontológica. Sendo que os programas só atendem pacientes que estão 

cadastrados na Unidade, que moram no território de abrangência do serviço. 

A Equipe de Saúde Bucal (ESB) atua na modalidade II do SUS, 

composta pelo Cirurgião-dentista (CD), o Técnico de Saúde Bucal (TSB) e o 

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). A equipe faz seu planejamento de atendimento 

de acordo com a demanda da realidade local, são colocados horários 

específicos para atendimento clínico realizado pelo CD ou pela TSB. Há 

horários reservados para a prevenção e promoção de saúde bucal dentro da 

unidade de saúde, assim como na comunidade.  

Esta reorganização do modelo assistencial do SUS, na rede básica de 

saúde, âmbito municipal, tem alcançado bons resultados, quando os gestores 

se empenham na manutenção da operacionalização do programa, com isso a 

população é beneficiada, pois se rompe o paradigma de consultório e 

hospitalização, o atendimento extrapola os limites das instituições e ganha 

caminhos rumo ao ambiente onde vive o indivíduo o que possibilita um 

entendimento melhor da causa das doenças que acometem as famílias. 

O bairro Anápolis onde se localiza a unidade é situado na região central 

de Caratinga, porém o relevo apresenta-se bastante acidentado e a localização 

não é muito privilegiada, pois apresenta ruas muito aclives e isso dificulta um 

pouco o acesso da população à unidade, já que o posto fica na parte mais alta. 

O bairro Anápolis começou a ser formado há mais de 40 anos, em seu 

relevo era presente morros e pastos, que aos poucos foram sendo habitados  

pela população atual. Com isso, existem habitações irregulares, em morros e 

encostas com perigo de desabamento. A infra-estrutura existente em algumas 

partes do bairro foi realizada pela União Comunitária do Bairro Anápolis, 



fundada pelo morador Valter Moreira Coelho, junto com as administrações da 

época. E com isso alcançaram muitas melhorias, tais como calçamentos, 

colocação de rede de esgoto, água e pluvial, canalização de córregos e outros. 

Inclusive, a comunidade no bairro Anápolis conta também com uma 

praça e um ginásio poliesportivo que oferece lazer a população, mas não 

sendo tão aproveitado por se encontrar na parte mais alta do bairro, também. 

Apesar de parte de o bairro Anápolis possuir certa infra-estrutura, na 

área de abrangência da ESF Anápolis I o relevo é acidentado, com muitas 

ladeiras íngremes, escadarias, terrenos invadidos e áreas de risco a saúde. 

Conta com ruas sem pavimentação, com esgoto a céu aberto e depósitos de 

entulho em terrenos baldios, constituindo risco para surtos de algumas 

doenças, como dengue, leishmaniose, surtos de diarreia e outros. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

Tancredi et al. (1998 apud Pereira et al., 2003, p. 50), definiram que:   

 
(...) planejar é a arte de elaborar o plano de um processo de 
mudança. Compreende um conjunto de conhecimentos 
práticos e teóricos ordenados de modo a possibilitar interagir 
com a realidade, programar as estratégias e ações 
necessárias, e tudo o mais que seja delas decorrente, no 
sentido de tornar possível alcançar os objetivos e metas 
desejados e nele preestabelecidos. 

 
A - Primeiro passo: Definição de Problemas 
  

Visando identificar os problemas de saúde da área de abrangência é 

importante produzir informações que permitam conhecer as causas e as 

consequências dos problemas. Neste sentido, foi realizado um diagnóstico 

situacional da Unidade Saúde da Família Anápolis I, onde foram elencados 

vários problemas. Não somente na área médica e de enfermagem, como na 

área odontológica e os problemas diagnosticados foram: 

Acúmulo de lixo nos lotes; 

Falta de esgoto; 

Violência; 



Droga; 

Desemprego; 

Cárie dentária de até cinco anos; 

Índice alto de cárie em adultos; 

Edentulismo (parcial e total); 

Risco cardiovascular aumentado; 

Falta de opções de lazer; 

Alta demanda espontânea; 

A não adesão da maioria dos pacientes aos programas de promoção e 

prevenção de saúde; 

Falta de noções de higiene corporal e do ambiente; 

Alta demanda para atenção secundária; 

Cota baixa de exames; 

Risco de proliferação de Aedys. 

 

B - Segundo passo: Priorização de Problemas 
  

Com os principais problemas identificados, torna-se necessário a 

realização da seleção dos problemas que serão enfrentados. Assim, foi 

construída uma planilha identificando-os e analisando-os quanto à prioridade, 

segundo os critérios mencionados abaixo: 

• Atribuir valor “alto, médio ou baixo” para a importância do problema; 

distribuindo pontos conforme sua urgência; 

• Distribuir pontos conforme sua urgência; 

• Definir se a solução do problema está “dentro, fora ou parcialmente 

dentro” da capacidade de enfrentamento da equipe de ESB; 

• Numerar os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado da 

aplicação dos critérios (seleção). 

 

Considerando estes critérios e, também, a faixa etária de mais 

necessidade, o problema odontológico priorizado foi o alto índice de cárie em 

crianças de até cinco anos de idade, conforme apresentado na tabela 1. 

 
 



 
Tabela 1: Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico situacional da unidade de saúde do Anápolis I, na área 
odontológica, Caratinga/MG. 

 

Fonte: Caratinga, 2012. 
 
C - Terceiro passo: Descrição do Problema Selecionado 

A caracterização do problema é necessária para conhecer sua dimensão 

e de como ele se apresenta na sua realidade. Para esta descrição foram 

utilizados dados dos levantamentos epidemiológicos das condições de saúde 

bucal da população da cidade de Caratinga nos anos de 2008, 2010 e 2012. 

O problema selecionado para desenvolver o plano de ação foi a alta 

prevalência de cárie em crianças até cinco anos. De acordo com o 

levantamento epidemiológico realizado no município de Caratinga, nos últimos 

anos esta realidade vem diminuindo com as práticas de promoção e prevenção 

em saúde bucal, como mostra a tabela 2, porém esta longe de atingir as metas 

preconizadas pela OMS para o ano de 2010 que é atingir o índice de 90% 

destas crianças livres de cárie. 

 
TABELA 02: Experiência de cárie na dentição decídua (ceo) em crianças de 5 
anos, do município de Caratinga e da ESF Anápolis I do bairro Anápolis, em 

2008, 2010 e 2012. 
 

  

ceo- 5 ANOS  

2008 2010 
 

2012 
Anápolis I 2,12 1,76 1,48 

CARATINGA 2,76 2,18 
 
1,41 

Fonte: Caratinga, 2012. 
 

 

 
Principais 
problemas 

Importância Urgência Capacidade 
de 

enfrentamento 

Seleção 

Índice de cárie em 
crianças de até 
cinco anos 

Alta 7 Parcial 1 

Índice cárie em 
adultos 

Alta 5 Parcial 2 

Índice de 
desdentados 

Alta 5 Parcial 3 



No município de Caratinga existem programas de promoção e 

prevenção voltados para os adultos, escolares da rede pública de ensino e 

idosos, onde obtivemos nos últimos anos, de acordo com os levantamentos 

epidemiológicos de 2008, 2010 e 2012, respectivamente, uma melhora 

significativa na saúde bucal, muitas das metas estabelecidas pela OMS ainda 

não foram atingidas, mas estamos no caminho.  

No entanto, as crianças de até cinco anos não possuem esta cobertura 

por que ainda não se encontram em escolas ou creches, ficam muitas vezes 

em casa sob o cuidado dos pais ou responsáveis, os quais muitas vezes não 

têm orientação sobre higienização bucal do bebê e/ou criança e, nem 

acompanhamento de promoção e prevenção da saúde bucal. Com isto a 

prioridade está sendo voltada às crianças desta faixa etária para que inicie 

deste cedo à inserção dos cuidados com a higiene bucal, onde muitas vezes é 

até mais fácil a compreensão e a adesão da criança aos cuidados devido à 

inserção deste hábito precocemente e estar orientando os cuidadores sobre a 

importância destes cuidados. 

Outro problema encontrado para acompanhamento destas crianças é a 

falta de interesse dos pais e ou cuidadores em estarem fazendo a higienização 

bucal em casa e, também, de não se comprometerem em levar estas crianças 

ao posto de saúde para fazer este acompanhamento. Por isto é importante a 

busca ativa destes pacientes com visitas domiciliares onde também será uma 

forma de conhecer a realidade da família em que a criança está inserida, 

podendo então fazer um trabalho de promoção e prevenção para toda a 

família. Através do problema levantado e de sua relevância podemos traçar um 

plano de ação como mostra o esquema do próximo passo. 

 
D - Quarto passo: Explicação do Problema 
 

Neste passo o objetivo é entender a origem do problema a partir da 

identificação das suas causas. Isto foi realizado através da construção de uma 

árvore de problemas, mostrando de forma clara, sintética e precisa esta 

identificação e mostrando como estão relacionadas entre si, conforme pode ser 

verificado abaixo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cárie 0-5 anos 

 
PROBLEMA 

- Hospedeiro 
susceptível 

- Microbiota Oral 
- Dieta cariogênica 
- Tempo da dieta 

- Má oclusão 
- Perda de 
dentes 
permanentes 
- Continuidade 
de prevalência 
de cárie 

- Dor de dente 
- Perda precoce 
dente decíduo
  
- Alteração no 
dente 
permanentes 

Fatores 
primários 

Condições de higiene, 
hábitos alimentares, 

nutrição 

Desemprego, trabalho, 
educação, baixos salários 

Informação sobre os riscos, 
agravos e prevenção. 

Informação sobre direitos 
sociais. 

(Fatores secundários) 
Hábitos e estilos de vida, 

nível de pressão 
social,nível de informação 

(educação) 
Acompanhamento 

odontológico 

Ambiente político, 
cultural, ambiental, 
socioeconômico e 

educacional 

Modelo de 
desenvolvimento 

econômico e 
social 

Políticas 
Públicas 

Modelo 
assistencial 

Estrutura dos 
serviços de 
saúde e no 
processo de 

trabalho 

Melhorar a saúde bucal do indivíduo 
Melhorar a capacidade do paciente de 
auto-cuidado 

Uso de protocolos 
Reestruturação de ações 
Capacitação de pessoal 

Resposta do 
sistema de 

saúde 

Consequências 

Determinam o 

Influenciam 

   Influenciam 

Como por ex. 

Como por ex. 

Relacionam-se com 

Aumentam o 

Determin
am as 

   Influenciam 

Interferem 
 Na 

Interferem 
 Na 

Interferem 
 No (a) 

Pode 

Pode 

Podem diminuir a ocorrência de 

Estão associados com a 
ocorrência 

Pode 
causar 

Pode provocar 
o aumento de  

Causas 

Árvore explicativa do problema cárie de 0-5 anos população adscrita na ESF Anápolis I - Caratinga 

Fonte: Autoria Própria, 2013 



  

E - Quinto passo: Seleção de Nós Críticos 

 

 Visando identificar as causas consideradas mais importantes na origem do 

problema, aquelas que precisam ser enfrentadas para solucionar o problema, foi 

realizada a seleção dos “nós críticos”, que consiste em identificar entre as causas 

que explicam o problema aquelas que, quando modificadas, terão impacto direto 

sobre o problema final. Portando, nós críticos podem ser compreendidos como os 

problemas intermediários que precisam ser enfrentados para modificar a situação 

existente e devem estar dentro da governabilidade de quem planeja (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). 

 Para o problema priorizado, foram identificados os seguintes “nós críticos”:  

 
- Processo de trabalho da equipe de saúde. 

. Mãe e ou responsáveis não levam estas crianças as unidades de saúde para 

acompanhamento da saúde bucal.  

. Busca ativa em visitas domiciliares (VD) e com ACS. 

. Conhecimento da realidade familiar da criança. 

. Encaminhamento pelo médico, enfermeira e técnico de enfermagem. 

 

- Nível de informação: 

. Educação e cultura deficiente. 

. Capacitação dos ACS para orientação de higiene corporal e bucal. 

. Falta de orientação aos cuidadores. 

. Incapacidade da criança de auto-cuidado 

. Falta de orientação às gestantes. 

 

- Hábitos e Estilos de Vida. 

 . Alimentação inadequada. 

 .Higiene bucal inadequada. 
 

 

 

 

 



  

F - Sexto passo: Desenho das Operações 
 
 Visando identificar as possíveis soluções e estratégias para o enfrentamento 

do problema, bem como os produtos e os resultados esperados, que auxiliam no 

monitoramento do plano de ação, foram pensadas operações/projetos. Segundo 

Campos, Faria e Santos (2010) uma operação compreende um conjunto de ações 

destinadas a alterar um ou vários nós críticos do problema. Toda a operação 

depende de ações, que estão na área de governabilidade do ator e devem ser 

factíveis e coerentes com a realidade. Deve ainda, ser capaz de gerar um produto 

que origina um resultado, mediante a utilização dos recursos escassos: poder, 

conhecimento, recursos econômicos, capacidade organizativa.  

 No quadro abaixo é apresentado às operações pensadas para enfrentar o 

problema priorizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Quadro 1: Desenho das operações para os nós críticos do problema alta prevalência de cárie 
Dentária em crianças de até cinco anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nó crítico Operação / Projeto Resultados 

esperados 
Produtos Esperados 

Crianças 
0 a 3 anos       4 e 5 anos 

Recursos Necessários 

 
 
Processo 
de trabalho 
da equipe 
de 
saúdeinad
equado. 
 

Reorganizaréprecis
o 
.Implantar linha do 
cuidado para 
prevalência de cárie 
em bebês e crianças 
de 4 e 5 anos, 
incluindo os 
mecanismos de 
referência e 
contrareferência. 
 
 
 
 

. Prestar atenção 
odontológica 
a100% das 
crianças de até 
cinco anos. 

. Cadastramento de 
100% dos bebês 
. Fazer classificação 
de risco e orientar 
para acesso ao 
serviço odontológico 
.Linha de cuidado 
implantada 
.Recursos humanos 
capacitados. 
. Implementar o 
sistema de 
referência e 
contrareferência 

.Cadastramento de 
100% das crianças 
de 4-5 anos. 
.Fazer 
classificação de 
risco e orientar 
para acesso ao 
serviço 
odontológico. 
.Linha de cuidado 
implantada 
.Recursos 
humanos 
capacitados 
. Implementar o 
sistema de 
referência e 
contrareferência 
 
 

.Cognitivo: Elaboração de 
projeto da linha de 
cuidado. 
.Organizacional: Organizar 
a busca ativa, prestar 
atendimento a 100% das 
crianças. Efetivar o 
sistema de referência e 
contrareferência. 
.Político: adesão dos 
profissionais. 



  

Nó crítico Operação / Projeto Resultados 
esperados 

Produtos Esperados 
Crianças 

0 a 3 anos       4 e 5 anos 

Recursos Necessários 

 
 
 
Nível de 
informação 

Cuidar + 
.Ensinar noções 
de auto cuidado e 
aumentar nível 
de informação 
dos 
pais/cuidadores/ 
professoressobre 
a saúde bucal - 
alimentação 
saudável, uso 
racional do 
açúcar, doenças 
bucais. 

.Pais/ 
cuidadores/ 
professores 
mais informados 
sobre a saúde 
bucal e os 
fatores de risco 
para a cárie 
dentária. 

.Capacitação ACS 
e cuidadores. 
.Odontologia 
participando da 
equipe do pré-
natal. 
 

.Campanha educativa para 
as crianças sobre os 
cuidados com a saúde 
bucal. 
.Qualificar os professores 
e introduzir o conteúdo de 
saúde bucal nas aulas 
ministradas nas creches. 
. Projeto merenda 
saudável 

.Cognitivo: informações 
sobre o tema e sobre as 
estratégias de 
comunicação pedagógica. 
.Organizacional: organizar 
palestras da comunidade e 
unidade 
.Político: mobilização 
social em torno da 
questão. 
.Financeiro: folhetos 
educativos, entrega de kits 
de higiene para famílias 
carentes. 

 
 
 
 
Hábitos e 
Estilos de 
Vida. 

Nunca é tarde 
para mudar 
 
.Modificar hábitos 
e estilos de vida. 
 

.Diminuir o 
consumo de 
açúcar, 
aumentar os 
cuidados com 
higiene bucal, 
incentivando os 
pais/responsáve
ise professores 
a procurar pelo 
serviço 
odontológico, 
preventivament
e. 

.Entendimento dos 
pais e/ou 
cuidadores sobre 
cuidados HO. 
.Campanha 
educativana rádio 
local sobre 
alimentação mais 
saudável e menos 
cariogênica. 
.Informar sobre 
funcionamento do 
serviço 
odontológico. 

.Avaliar nível de 
informação dos pais e /ou 
cuidadores sobre higiene 
bucal e cárie dentária. 
. Campanha educativa 
sobre alimentação mais 
saudável e menos 
cariogênicae sobre 
cuidados para uma boa 
HB. 
.Trabalho junto às 
merendeiras das creches. 
.Informar sobre 
funcionamento do serviço 
odontológico. 

.Cognitivo: Conhecimento 
sobre o tema, atendimento 
odontológico e orientação. 
.Organizacional: adequar 
agenda e promover 
palestras. 
.Político: aumentar 
recursos para 
atendimento. 
.Financeiro: aquisição de 
materiais, folhetos 
educativos, material para 
palestras. 

Fonte: Autoria Própria, 2013.   



  

G - Sétimo passo: Identificação dos Recursos Críticos 
 

Após a definição das operações/projetos foram identificados os recursos 

críticos necessários para a execução das ações. 

 

- recursos críticos 
Para a viabilização do plano de ação é necessário a disponibilidade de alguns 

recursos que muitas vezes não depende somente das habilidades e competências 

dos profissionais envolvidos na execução das operações. Assim, devemos 

considerar estes recursos como críticos uma vez que os mesmos são indispensáveis 

e, nem sempre estão disponíveis. 

 

Quadro 2: Recursos Críticos 

Operação/Projeto Recursos críticos 
“REORGANIZAR É 
PRECISO”  
(Implantar linha do cuidado 
para prevalência de cárie 
em bebês e crianças de 4 e 
5 anos, incluindo os 
mecanismos de referência 
e contrareferência) 
 

.Político: adesão dos profissionais, articulação dos 
setores de saúdee aumentar recursos para 
atendimento. 
Financeiro: recursos para estruturação do serviço 

“CUIDAR +”  
(Aumentar nível de 
informação dos 
pais/cuidadores/professores 
sobre a saúde bucal) 

.Político: mobilização social, articulação intersetorial. 

.Financeiro: disponibilização de material educativo. 

“NUNCA É TARDE PARA 
MUDAR”  
(Modificar hábitos e estilos 
de vida) 
 

.Financeiro: Aquisição de materiais e de folhetos 
educativos e, também de recursos audiovisuais. 

Fonte: Autoria Própria, 2013.   

 
H - Oitavo passo: Análise da viabilidade do plano 
 

Foram identificados os atores que controlam os recursos críticos, analisando 

seu provável posicionamento em relação ao problema para, então, definir as ações 

estratégicas.  



  

- Análise e viabilidade do plano 
Para que o planejamento seja colocado em prática a sua execução depende 

de um trabalho mútuo de vários atores que controlam os recursos críticos, sendo 

assim devemos identificá-los e motivar estes atores para que se construa a 

viabilidade da operação do planejamento realizado. Neste sentido, o quadro abaixo 

mostra esta etapa. 

Quadro 3: Atores que controlam recursos críticos 

PROJETO RECURSOS 
CRÍTICOS 

ATOR QUE 
CONTROLA 

MOTIVAÇÃO AÇÃO 
ESTRATÉGICA 

“REORGANIZA
R É PRECISO”  
(Implantar linha 
do cuidado para 
prevalência de 
cárie em bebês e 
crianças de 4 e 5 
anos, incluindo 
os mecanismos 
de referência e 
contrareferência) 
 

Político: 
adesão dos 
profissionais, 
articulação 
intersetorial. 
Financeiro: 
aumentar 
recursos para 
estruturação 
do serviço 
(atendimento 
odontológico) 

Equipe ESF e 
ESB, 
Coordenação 
da Atenção 
Primária. 
Secretário 
Municipal de 
saúde (SMS). 

Alguns atores 
são 
favoráveis e 
outros não 
concordam 
com as 
estratégias 

Apresentar as 
propostas do 
projeto e 
qualificar os 
profissionais 

“CUIDAR +”  
(Aumentar nível 
de informação 
dos 
pais/cuidadores/
professores 
sobre a saúde 
bucal) 

 Político: 
mobilização 
social, 
articulação 
intersetorial 
(Secretaria 
de 
Educação). 
Financeiro: 
disponibilizaç
ão de 
material 
educativo. 

Coordenação 
odontológica, 
ACS, ESF e 
ESB. 
 
SMS 
(Secretário 
Municipal de 
Saúde) 
 
SME 
(Secretário 
Municipal de 
Educação) 

Favorável 
 
 
 
 
Pode haver 
alguns 
empecilhos 

 
 
 
Apresentar o 
projeto para 
buscar apoio das 
creches e dos 
pais e/ou 
cuidadores. 

“NUNCA É 
TARDE PARA 
MUDAR”  
(Modificar 
hábitos e estilos 
de vida) 
 

 Financeiro: 
Aquisição de 
materiais, 
folhetos 
educativos e, 
também de 
recursos 
audiovisuais, 
etc. 

SMS 
 
SME 
 
Coordenação 
odontológica 
 
 

Pode haver 
alguns 
empecilhos  
 
 
Pode haver 
alguns 
empecilhos  

Apresentar o 
plano de ação e 
seus objetivos. 
 
 
Apresentar o 
plano de ação e 
seus objetivos. 

Fonte: Autoria Própria, 2013.   
 



  

I - Nono passo: Elaboração do Plano Operativo 
 

Neste passo é designado os responsáveis por cada operação, definindo os 

prazos para a execução das ações. 

Como em todo planejamento devemos designar atribuições a cada 

responsável por executar as ações e devemos estipular prazos para que as metas 

sejam atingidas e, posteriormente verificarmos a viabilização do projeto. Assim as 

ações poderão ser garantidas em sua execução de forma coerente e viável ao 

processo de andamento das atividades especificadas, como mostra o quadro 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Quadro 4: Plano Operativo 

Projeto Resulta
dos 

Espera
dos 

Produtos Esperados 
Crianças 

0 a 3 anos                   4 a 5 anos 

Ações 
estratégicas 

Responsá
vel 

Prazo 

“REORGANIZA
R É PRECISO”  
(Implantar linha 
do cuidado para 
prevalência de 
cárie em bebês 
e crianças de 4-
5anos, incluindo 
mecanismos de 
referência e 
contra 
referência) 

.Prestar 
atenção 
odontol
ógica a 
100% 
das 
crianças 
de até 
cinco 
anos. 

.Cadastramento de 100% 
dos bebês. 
.Realizar a classificação 
de risco em 100% dos 
bebês e encaminhar para 
acesso ao serviço 
odontológico. 
.Protocolos implantados 
.Gestão da Linha de 
cuidado implantada. 
.Recursos humanos 
capacitados. 
.Sistema de referência e 
contrareferência definido. 

Cadastramento de 100% 
das crianças de 4-5 anos. 
.Realizar a classificação de 
risco em 100% das crianças 
de 4-5 anos e encaminhar 
para acesso ao serviço 
odontológico. 
.Protocolos implantados 
.Gestão da Linha de 
cuidado implantada. 
.Recursos humanos 
capacitados. 
.Sistema de referência e 
contrareferência definido. 

.Apresentar 
projeto de 
estruturação 
dos serviços, 
incluindo a 
realização da 
classificação 
de risco e o 
atendimento 
das crianças 
de até cinco 
anos. 
 
 

Alessandra 
– CD 
Zilernice – 
Coordenad
ora 
Odontologi
a 
 
 
 

01 mês para 
apresentar o 
projeto e 01 
mês para 
aprovação do 
mesmo e 
liberação de 
recursos e 03 
meses para a 
compra dos 
materiais e 
início em01 
mês. 

“CUIDAR +”  
(Aumentar nível 
de informação 
dos 
pais/cuidadores
/professores 
sobre a saúde 
bucal) 

Aument
ar o 
conheci
mento 
da 
populaç
ão para 
cuidado
s com 
HO e 
higiene 
corporal 

.Capacitação das ACS 

. Campanha educativa 
com os pais/cuidadores. 
. Participação da 
Odontologia na equipe do 
pré-natal 
 

. Capacitação ACS. 

.Projeto merenda saudável–
capacitando as cozinheiras 
das creches. 
. Campanha educativa para 
as crianças sobre os 
cuidados com a saúde 
bucal. 
.Qualificar os professores e 
incluir algum conteúdo de 
saúde bucal nas aulas 
ministradas. 

Apresentar 
projeto 
buscando 
parceria das 
creches para 
qualificação 
das 
cantineiras e 
dos 
professores. 

.Alessandr
a – CD 
.Secretária 
de 
Educação. 
.Zilernice – 
Coordenad
ora 
Odontologi
a 
.Ângela - 
Enfermeira 

01 mês para 
apresentar o 
projeto e 01 
mês para 
aprovação do 
mesmo e 
liberação de 
recursos e 04 
meses para a 
compra dos 
materiais e 
início em01 
mês. 



  

Projeto Resultados 
Esperados 

Produtos Esperados 
Crianças 

0 a 3 anos                   4 a 5 anos 

Ações estratégicas Responsável Prazo 

“NUNCA É 
TARDE PARA 
MUDAR”  
(Modificar 
hábitos e estilos 
de vida) 
 

Inserçã
o de 
hábitos 
alimenta
res 
saudáve
is e de 
higiene 
bucal. 

Avaliar nível de 
informação dos pais e /ou 
cuidadores sobre a cárie 
dentária 
.Campanha 
educativasobrealimentaç
ão mais saudável e 
menos cariogênica na 
rádio locale através de 
grupos educativos com 
os pais e/ou cuidadores 
dos bebês. 
.Orientações e cuidados 
com a saúde bucal para 
os pais/cuidadores. 
.Promoção e prevenção 
de saúde bucal através 
de palestras, visitas 
domiciliares. 
.Informar sobre 
funcionamento do serviço 
odontológico. 

Avaliar nível de informação 
dos pais e /ou cuidadores 
sobre a cárie dentária 
.Campanha educativa sobre 
alimentação mais saudável 
e menos cariogênica na 
rádio local e através de 
grupos educativos com os 
pais e/ou cuidadores das 
crianças. 
.Trabalho junto às 
cozinheiras das creches – 
projeto “merenda saudável”.  
.Orientações e cuidados 
HO.  
. Promoção e prevenção de 
saúde bucal através de 
palestras, visitas 
domiciliares. 
.Informar sobre 
funcionamento do serviço 
odontológico. 

. Apresentar 
projeto para 
efetivar o 
projeto 
“merenda 
saudável”  
.Introduzir a 
algum 
conteúdo 
sobre saúde 
bucal nas 
aulas 
ministradas 
pelos 
professores 
das creches. 
. Planejar a 
realização de 
grupos 
educativos 
com esta 
temática na 
unidade ESF 
Anápolis I. 

Alessandra 
- CD 
 
Marli – 
Diretora da 
creche 

01 mês para 
apresentar o 
projeto e 02 
meses para 
aprovação do 
mesmo e 
liberação de 
recursos e 03 
meses para a 
compra dos 
materiais e 
início em01 
mês. 

Fonte: Autoria Própria, 2013.   



  

J - Décimo passo: Gestão do Plano 
 

Nesta etapa foi elaborado um modelo de gestão do plano de ação, discutindo 

e definindo o processo de acompanhamento do plano e seus respectivos 

instrumentos. Esse sistema de gestão deve também garantir a utilização adequada 

dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores e executores. O 

sucesso de um plano depende de como será feita sua gestão. Segundo Campos, 

Faria; Santos, 2010, p.75, “esse momento é crucial para o êxito do processo de 

planejamento”. 

Neste sentido, o plano será monitorado durante a sua execução, para que 

possa dar continuidade ao projeto e reorganizar as ações, se necessário e, também, 

de corrigi-las se preciso for. O acompanhamento deve envolver o trabalho mútuo 

entre os planejadores e executores para que a gestão seja ampla e efetiva.  

Quadro 5: Gestão do Plano 
 
GESTÃO DO PLANO 

Operação“Reorganizar é preciso” 
Produtos Responsável Prazo Situação 

atual 
Justificati
va 

Novo 
prazo 

Cadastramento CD / TSB/ACS 3 
meses 

Programa 
implantado, 
uma micro 
área toda 
cadastrada. 

  

Levantamento da 
realidade familiar 

CD/TSB/ASB/ACS 18 
meses 

Programa 
implantado 1 
micro área 
toda 
cadastrada. 

  

Implantação 
protocolo 

Coordenação 
odontológica 

6 meses Em fase de 
elaboração 

  

Implantação da 
linha de 
cuidado 

CD e TSB 3 meses Atrasado Disponibil
idade da 
agenda 

3 
meses 

Classificação 
de risco 

CD 12 
meses 

Programa 
implantado. 

  

Capacitação 
equipe ESF 

Médico, 
enfermeira, técnica 
enfermagem, ACS. 

3 
meses 

A implantar   

Referência e 
contra-
refêrencia 

ESB e CEO 
(Centro de 
Especialidade 
Odontológica) 

1 mês Programa 
implantado 

  



  

Operação“Cuidar +” 
Produtos Responsável Prazo Situação 

atual 
Justificati
va 

Novo 
prazo 

Campanhas 
educativas 

CD / TSB/ ACS 3 meses Em 
andamento, 
porém há 
falta de kits 
de higiene 
para 
distribuição. 

Recurso 
financeiro 
inviável 

3 
meses 

Capacitar ACS/ 
Pais/ Cuidadores 

ESB/Coordenaçã
o odontológica 

3 meses A implantar   

Qualificar os 
professores e 
incluir conteúdo 
de saúde bucal 
nas aulas 
ministradas 

ESB/SME/SMS/ 
Direção creche 

5 meses A implantar   

Odontologia 
participando da 
equipe do pré-
natal 

ESB/ESF 12 
meses 

Programa 
implantado 

  

Implantação 
Projeto Merenda 
Saudável. 

ESB/SMS/Secret
aria de Educação 

6 meses A implantar   

 
Operação “Nunca é tarde para mudar” 

Produtos Responsável Prazo Situação 
atual 

Justificati
va 

Novo 
prazo 

.Promoção e 
prevenção de 
saúde bucal 

ESB 12 meses Programa 
implantado 

  

.Campanha 
educativa na 
rádio local 

ESB, 
coordenação 
odontologia, SMS 

12 meses A implantar   

Divulgar o 
serviço 
odontológico 
para este 
público. 

ESB, ESF 12 meses A implantar   

Fonte: Autoria Própria, 2013.   
 

A construção de um plano de ação e sua execução requer um trabalho de 

envolvimento da equipe de forma a se obter sucesso no seu andamento. Para isto é 

necessário fazer o planejamento e acompanhar cada passo de sua implementação. 

Assim, será possível fazer as correções necessárias para garantir a qualidade do 

trabalho e o alcance das metas traçadas. 



  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O acompanhamento e o atendimento da criança é uma atividade que requer o 

envolvimento multiprofissional, mostrando assim a busca da interação de esforços e 

a necessidade constante do aperfeiçoamento de todos. As Equipes de Saúde Bucal 

na Estratégia da Saúde da Família devem procurar essa interação e conhecer a 

realidade de seu território para propor um plano de ação que realmente possa 

impactar positivamente e atender as necessidades de saúde da comunidade 

assistida. 

Neste contexto, o plano de ação proposto no estudo realizado foi baseado em 

um problema real da comunidade adscrita na unidade ESF Anápolis I. E 

fortalecendo esta iniciativa, é importante destacar que uma das prioridades da 

atenção odontológica no município de Caratinga é o atendimento às crianças de até 

cinco anos devido a alta prevalência de cárie nesta faixa etária, sendo assim, este 

plano é aplicável e exequível, visto que já existe um trabalho de promoção e 

prevenção em saúde bucal nas creches, o qual deve ser aprimorado capacitando os 

professores e cozinheiras. Nas unidades ESF existem grupos educativos que podem 

englobar mais os temas odontológicos, de forma a promover saúde bucal através de 

orientações, palestras e capacitação dos integrantes da equipe ESF. 

O problema elencado é também encontrado em muitos outros municípios do 

Brasil, os quais buscam melhorias para reverter esta situação através de ações 

preventivas e educacionais, objetivando a manutenção da saúde bucal de crianças 

de até cinco anos, mobilizando os cuidadores, profissionais de saúde e educação 

para adoção de comportamentos necessários para uma boa saúde bucal.  

A implantação deste plano é extremamente viável, mesmo que haja algumas 

dificuldades, como a não adesão de alguns profissionais da equipe da ESF Anápolis 

I, ou falta de recursos financeiros, pois os resultados pretendidos são positivos e os 

benefícios inegáveis, pois busca não somente a diminuição da prevalência de cárie, 

mas proporcionar também mais qualidade de vida a estas crianças. 

Assim, pode-se concluir que para reduzir a prevalência de cárie dentária em 

crianças de até cinco anos, assistidas unidade ESF Anápolis I, do município de 

Caratinga/MG, será necessário: 



  

- Os cuidadores devem adotar comportamentos necessários para a 

manutenção da saúde bucal, 

- Pais e/ou responsáveis têm papel importante e fundamental para o sucesso 

da prevenção, 

- Melhorar o acesso dos bebês e crianças ao serviço odontológico oferecido, 

- Capacitar os funcionários da UBS e creche, 

- Orientar cuidadores e crianças para aquisição de hábitos saudáveis, 

- Trabalho multidisciplinar. 

 É um plano de fácil execução e o seu monitoramento depende muito da ESB, 

em especial do CD acompanhar a gestão do plano observando os prazos, se o 

processo de trabalho está dentro do esperado, cobrar dos gestores os recursos 

necessários para continuidade do plano de ação e avaliar permanentemente se os 

produtos esperados estão sendo alcançados e, quando necessário intervir nos 

prazos para reorganizar as ações necessárias. 

Diante do exposto, o estudo realizado mostra a importância do atendimento 

odontológico precoce na primeira infância, para a prevenção e controle da doença 

cárie nesta idade. Para isto é importante englobar todos que convivem com a 

criança através de medidas de promoção e prevenção em saúde bucal, melhorando 

o nível de informação da população, sensibilizando a todos da equipe da ESF e 

monitores das creches, para os cuidados com a higiene bucal de forma a promover 

saúde.Certamente uma criança com boa saúde bucal será também um adulto de 

melhor saúde e com uma qualidade de vida melhor. 
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