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RESUMO 

 

A inserção da Equipe de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família é uma 

medida política de âmbito nacional que assegura a integralização, equanimização e 

universalização do cuidado considerando as reais necessidades e especificidades 

regionais. Tal intento permite a multiplicidade da composição e da organização, 

flexibilizando a estratégia em consonância com a conjuntura e o contexto local. A 

partir do ano 2000, surgiram diversos movimentos nacionais indutores com a 

perspectiva de incitar esse processo de inserção, porém, em Niterói esta inclusão 

ocorreu apenas em 2010. Destarte, o objetivo dessa pesquisa foi descrever o 

processo histórico de implantação e a implementação das Equipes de Saúde Bucal 

na estratégia de saúde da família do município de Niterói (Programa Médico de 

Família - PMF) tendo como referência os atributos fundamentais da Atenção 

Primária à Saúde. As entrevistas foram aplicadas aos atores-chave ligados à história 

da implantação e à implementação, com base em um roteiro semiestruturado. Trata-

se de uma análise qualitativa cujos dados foram tratados pela técnica de Análise de 

Conteúdo. Nos depoimentos foram verbalizadas muitas dificuldades que sucederam 

a primeira tentativa de inclusão das Equipes de Saúde Bucal no Programa Médico 

de Família em 1997 as quais podemos apontar a ausência de espaço físico nas 

unidades, o perfil profissional inadequado, a diferença de vínculo empregatício e de 

salário entre os profissionais da rede e do PMF. Com base nos relatos, até o início 

2012, essa implantação ainda era incipiente e o processo de implementação das 

equipes de saúde bucal em relação aos atributos da Atenção Primária à Saúde 

perfez apenas à Longitudinalidade. Os outros atributos da APS, a considerar, o 

Acesso, a Integralidade e a Coordenação da Atenção ainda apresentam um 

emprego superficial no cotidiano das práticas de saúde bucal no PMF. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família, Saúde Bucal. 



 

MARIN, Juliana. Insertion of the Oral Health Teams in the Family Health Strategy in 

the city of Niterói, RJ. 90 f. [Dissertation]. Niterói, RJ: Universidade Federal 

Fluminense, 2012. 

 

ABSTRACT 

 

The insertion of the Oral Health Team in the Family Health Strategy is a national 

political measure that assures the integrality, equity and universality care considering 

the real needs and regional particularities. This intention allows the multiplicity of the 

composition and organization, through flexible strategy in accordance with the 

situation and the local context. From the year 2000, there were many national 

movements inductors with the prospect to encourage this process of inclusion, 

however, that inclusion in Niterói occurred only in 2010. Thus, the purpose of this 

study was to describe the historical process of implantation and implementation of 

Oral Health Teams in the family health strategy in the city of Niterói (Family Doctor 

Program - FDP) with reference to the fundamental attributes of Primary Health. The 

interviews were applied to the key-actors related to the history of the implantation 

and implementation, based on a semi-structured script. This is a qualitative analysis 

of the data were treated by the technique of content analysis. In the statements were 

verbalized many difficulties that followed the first attempt at inclusion of Oral Health 

Teams in the Family Health Program in 1997 which we can point to the lack of 

physical space in the units, the professional profile inappropriate, the difference in 

employment and wages among network professionals and PMF. Consistent with the 

above and based on the reports, until early 2012, this implantation was still incipient 

and the process of implementation of oral health teams in relation to the attributes of 

Primary Health satisfied only to Longitudinality. The other attributes of the APS, to 

consider Access to Care, Integrality and Coordination of Care still have use 

superficial in the daily practice of oral health in the FDP. 
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A promulgação da Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma nova 

configuração no quadro social do Brasil. O Estado passou a assegurar a saúde e 

considerar o sujeito em sua complexidade, ou seja, o indivíduo inserido em um 

contexto socioeconômico e cultural permeado por diversas relações na sociedade, 

consubstanciado no direito à cidadania. Desde então, o Sistema Único de Saúde 

(SUS), regulamentado pelas Leis n° 8.080 e 8.142 de 1990, garante ações de saúde 

com base em seus princípios e orienta a operacionalização por meio de suas 

diretrizes. 

A descentralização reorientou os mecanismos de gestão do sistema definindo 

as responsabilidades sanitárias, estabelecendo a coparticipação e a cogestão entre 

as três esferas de governo, com os municípios assumindo, no mínimo, a 

responsabilidade pelas ações de saúde básicas em seu território. Essa atribuição 

municipal possibilitou o surgimento “[...] de ricas experiências locais com potencial 

para produzir inovações as mais variadas no padrão de atenção à saúde [...]” 

(SENNA; COHEN, 2002, p.525). 

Niterói adotou em 1992, de forma pioneira, uma abordagem de famílias, 

baseado no modelo cubano, de atenção à população sob risco social: o Programa 

Médico de Família (PMF) (MOREIRA; FRANCO, 2007). A partir de 2010, o município 

passou a incluir nas equipes do PMF, compostas por médicos e técnicos ou 

auxiliares de enfermagem, profissionais de saúde bucal com objetivo de responder à 

grande necessidade manifestada pelas famílias cadastradas. 

Entre os anos de 2006 e 2009, trabalhei no Programa de Saúde da Família 

(PSF) como dentista de família e, desde então, venho acompanhando a expressiva 

incorporação de ESB às Estratégias de Saúde da Família (ESF) em alguns estados 

do país. Como aluna do Programa de Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), no município de Niterói, interessou-me estudar a tardia 

implantação de ESB no PMF.  

Destarte, considerando as peculiaridades desse modelo de atenção familiar, 

este trabalho teve como finalidade descrever o processo histórico de implantação e 

a implementação das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família do 

município de Niterói. A realização deste estudo justifica-se pela necessidade de 

problematizar e contribuir com a qualidade da implantação e implementação de ESB 
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em ESF, na perspectiva do acúmulo de conhecimento sobre a atenção em saúde 

bucal na Atenção Primária à Saúde (APS) em Niterói. 
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2.1. Atenção Primária à Saúde e Estratégia de Saúde da Família 

 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, promovida 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1978 na cidade de Alma-Ata, 

estabeleceu como meta para o ano 2000 saúde para todos; para alcançar esse 

objetivo foram destacados os cuidados primários de saúde (DECLARAÇÃO DE 

ALMA ATA, 1978). A proposta da Atenção Primária à Saúde (APS), como uma 

estratégia de produção de saúde pelo enfoque em seus determinantes sociais e 

físicos, amplia as ações que não se restringem apenas a práticas curativas e 

individuais (STARFIELD, 2002).  

Algumas iniciativas no país foram pioneiras por desenvolverem modelos de 

saúde com base na organização da APS, a saber: a) Medicina Geral e Comunitária 

em Porto Alegre, baseada nos princípios da Medicina Familiar, b) Ação 

Programática em Saúde, desenvolvida pela Secretaria Estadual de Saúde de São 

Paulo e c) Programa de Médico de Família de Niterói (MENDES, 2002 apud 

CAMPOS, 2007). 

A APS organiza e racionaliza o uso de recursos básicos e especializados, 

constituindo-se como a porta de entrada em um sistema de saúde e como eixo 

articulador aos demais níveis de atenção (STARFIELD, 2002). É o centro 

coordenador da comunicação e da circulação dos usuários no sistema de saúde, 

com papel resolutivo para a maioria dos problemas de saúde, responsabilizando-se 

pela população em qualquer nível de atenção (MENDES, 2009). 

Centrada nas necessidades da comunidade, voltada a serviços de promoção, 

proteção, cura e reabilitação, firma uma abordagem positiva de saúde pela sua 

inclusão no universo dos determinantes, orientando, dessa maneira, “[...] a natureza 

da atenção à saúde para o manejo de problemas mais comuns e menos definidos” 

(CAMPOS, 2007, p.38).  

Neste estudo será empregado o conceito de APS sistematizado por Starfield 

(2002): 

 

A atenção primária é aquele nível de um sistema de serviço de saúde que 

oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e 

problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a 

enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as 



18 
 

condições, exceto as muito incomuns ou raras, e coordena ou integra a 

atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros. Assim, é definida 

como um conjunto de funções que, combinadas, são exclusivas da atenção 

primária (STARFIELD, 2002, p.28).  

 

Para Vuori, 1986, a APS possui diferenças em relação à Atenção Médica 

Primária no que concerne ao foco, ao conteúdo, à organização e à responsabilidade 

pelos cuidados de saúde (quadro 1). 

 
Quadro 1. Diferenças entre Atenção Médica Primária Convencional e APS: 

Convencional Atenção Primária  

Enfoque 

Doença Saúde 

Cura Prevenção, atenção e cura 

Conteúdo 

Tratamento Promoção da saúde 

Atenção por episódio Atenção continuada 

Problemas específicos Atenção abrangente 

Organização 

Especialistas Clínicos gerais 

Médicos Grupos de outros profissionais 

Consultório individual Equipe 

Responsabilidade 

Apenas setor de saúde Colaboração intersetorial 

Domínio pelo profissional Participação da comunidade 

Recepção passiva Auto-responsabilidade 

Fonte: Vuori, 1986 (apud Starfield, 2002). 

 

Starfield, 1992 (apud BRASIL, 2010, p.9), define os quatro atributos 

essenciais dos serviços de APS: acesso, longitudinalidade, integralidade e 

coordenação da atenção. 

Acesso de Primeiro Contato do indivíduo com o sistema de saúde é a 

acessibilidade e uso do serviço como fonte de cuidado a cada novo problema de 

saúde.  O grau de acessibilidade a um serviço de saúde denota a possibilidade de 

obtenção ou não de cuidado, assim em todos os níveis de atenção a ideia é que a 

porta de entrada seja de fácil acesso (STARFIELD, 2002). 

Longitudinalidade diz respeito à existência de uma atenção contínua ao longo 

do tempo e à relação entre a população e a equipe baseada na confiança mútua 

(STARFIELD, 2002). Vínculo é considerado uma ferramenta na atenção à saúde, no 

sentido de promover a criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade 
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entre profissionais da equipe e população.  Silveira Filho (2002), afirma que o 

vínculo exige uma real aproximação com a realidade vivenciada pelo usuário dentro 

de seu contexto social, estabelecendo uma continuidade na produção do cuidado, 

que resulta, segundo Franco e Merhy (2003, p.93), na aquisição de autonomia do 

usuário para “viver a vida”. 

De acordo com Silva Junior e Mascarenhas (2008), o vínculo possui três 

dimensões: da afetividade, da relação terapêutica e da continuidade. Na afetividade, 

o profissional da saúde deve gostar de sua profissão, interessando-se pela pessoa 

do paciente, para então construir um vínculo com ele. Na relação terapêutica, o 

termo relação refere-se à correlação entre profissional e paciente, já o termo 

terapêutica remete ao sentimento de confiança que emerge entre o paciente e o 

profissional, logo, esta dinâmica permite a percepção do usuário como sujeito no 

processo de tratamento. A continuidade do processo terapêutico é apontada como 

fortalecedora do vínculo e do mútuo sentimento de confiança entre profissional e 

paciente. 

Integralidade para Starfield (2002) é considerada um conjunto de serviços 

disponíveis, prestados na rede de saúde, que atendam às necessidades da 

população incluindo ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação. 

Silva Júnior e Mascarenhas (2008, p.244) destacam a integralidade como um 

conceito abrangente, “[...] que instiga a organização de novos serviços de saúde, e 

na revisão das práticas sanitárias e seus processos de trabalho [...]”. Mattos (2004) 

propõe organizar a integralidade em três conjuntos de sentidos no que se refere, 

primeiramente, à capacidade de compreensão das necessidades em saúde do 

paciente, à ampliação da capacidade de apreensão das necessidades, que não 

devem ser apenas focadas na cura de doenças, e às respostas governamentais aos 

problemas de saúde pública por meio de ações de promoção, proteção, recuperação 

e reabilitação da saúde. 

Gomes e Pinheiro (2005, p.290) analisam os conjuntos de sentidos e 

discorrem que no primeiro, a integralidade existe no encontro, “[...] na conversa, na 

atitude do médico que busca prudentemente reconhecer, para além das demandas 

explícitas, as necessidades dos cidadãos no que diz respeito à sua saúde.” No 

segundo conjunto de sentidos, a integralidade se apresenta na superação da “[...] 

fragmentação das atividades no interior das unidades de saúde.” E finalmente, no 
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terceiro conjunto se encontra a construção de políticas que respondam aos 

problemas de saúde. A integralidade existe no encontro, na escuta das 

necessidades “mais silenciosas” em resposta ao sofrimento e na minora de suas 

causas (MATTOS, 2004), ou seja: 

 

[...] na prática se expressa exatamente na capacidade dos profissionais 

para responder ao sofrimento manifesto, que resultou na demanda 

espontânea, de um modo articulado à oferta relativa a ações ou 

procedimentos preventivos. Para os profissionais, isso significa incluir no 

seu cotidiano de trabalho rotinas ou processos de busca sistemática 

daquelas necessidades mais silenciosas, posto que menos vinculadas à 

experiência individual do sofrimento. Para os serviços, isso significa criar 

dispositivos e adotar processos coletivos de trabalho que permitam 

oferecer, para além das ações demandadas pela própria população a partir 

de experiências individuais de sofrimento, ações voltadas para a prevenção 

(p.1413). 

 

Coordenação da Atenção é a base para operação dos atributos anteriores, 

“sem ela, a longitudinalidade perderia muito de seu potencial, a integralidade seria 

dificultada e a função de primeiro contato tornar-se-ia uma função puramente 

administrativa” (STARFIELD, 2002, p.365). Coordenação da atenção é a capacidade 

de assegurar a continuidade da atenção, integrando o cuidado, e está ligada à 

garantia do usuário de utilização dos serviços de referência de média e alta 

complexidade (CONASS, 2004), neste sentido, é necessário planejamento e 

organização da atenção à saúde para garantir a integralidade, o acesso e a 

longitudinalidade. 

A implantação do PSF como uma estratégia norteadora da APS no país se 

fixou como um dos pilares na substituição do modelo tradicional de assistência e na 

mudança da organização dos serviços, inserindo o trabalho multidisciplinar voltado 

para ações de promoção e proteção a partir das necessidades epidemiológicas da 

clientela adscrita ao território (CAMPOS, 2007). Esta abordagem familiar como 

proposta nacional teve início com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) estabelecido em 1991 pelo Ministério da Saúde (MS) que é considerado um 

antecessor da ESF criada em 1994 (VIANA; DAL POZ, 2005). 
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Porém, muitos desafios tornam esse processo complexo. Franco e Merhy 

(2003, p.119) apontam que a:  

 

[...] implantação do PSF por si só não significa que o modelo assistencial 

esteja sendo modificado. Podem haver PSF’s médico centrados assim 

como outros usuário centrados, isso vai depender de conseguir reciclar a 

forma de produzir o cuidado em saúde [...] aos diversos modos de agir dos 

profissionais em relação entre si e com os usuários. 

 

2.2. O Município de Niterói 

 

No censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, Niterói, com área de 

133,916 Km², totalizou 487.562 habitantes e densidade demográfica 3.640,80 

hab./Km² (IBGE, 2010). O gráfico 1 mostra a estrutura etária da população no ano 

de 2010. 

 
Gráfico 1. Pirâmide Etária do Município de Niterói, 2010: 

 
Fonte: Elaborado pela autora em janeiro de 2012 com base nos dados do IBGE, 2010. 

 

Em 2003, o município apresentou Índice Gini de 0,46 e incidência de pobreza 

de 12,47% (IBGE, 2003), esses indicadores apresentaram valores inferiores quando 

comparados ao município do Rio de Janeiro, capital do estado, com Índice Gini de 

0,48 e incidência de pobreza de 23,85% (IBGE, 2003).   
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No ano de 2009, o Produto Interno Bruto Per Capita foi de 22.530,31 reais 

(IBGE, 2009), enquanto a capital do estado apresentou, para o mesmo ano, o 

Produto Interno Bruto Per Capita de 28.405,95 (IBGE, 2009).  

Niterói possuía, em 2010, 77 aglomerados subnormais, ficando atrás apenas 

da capital com o total de 763 (IBGE, 2010).  

Com a NOAS 01/2002 (BRASIL, 2002) Niterói foi habilitado a exercer Gestão 

Plena do Sistema Municipal. Em 2009, assinou o Termo de Compromisso de Gestão 

Municipal em conformidade com a Portaria GM/MS nº 408 de 02 de março de 2009, 

logo, com a adesão ao Pacto pela Saúde, passou a compor o quadro de municípios 

com descentralização administrativa e com mecanismos inovadores de gestão 

(BRASIL, 2009).  

Em 2009 foram realizados 45.436 procedimentos de odontologia a um valor 

de 14.446,4 reais (DATASUS/CADERNOS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE, 2010), 

ou seja, um custo médio por procedimento de aproximadamente 0,32 reais. Em 

2010, apresentou despesa total com saúde de 460,15 reais por habitante, (SIOPS, 

situação da base de dados nacional em 20/01/2012). Abaixo tabela com dados e 

indicadores entre os anos de 2006 e 2009. 

 
Tabela 1. Orçamento público do município de Niterói, de 2006 a 2009: 

 
Fonte: SIOPS. Situação da base de dados nacional em 24/05/2010, apud Caderno de Informações de 
Saúde, 2010. 

 

Desde sua implantação, 07 ESB distribuem-se nas 104 equipes de saúde da 

família (BRASIL/DAB, 2011). A porcentagem da população coberta, entre os anos 

2010 e 2011, ficou praticamente invariável, ou seja, a cobertura populacional 

estimada das equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família foi de 5,1% 
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em 2010, e de 5,0% em 2011 (BRASIL/DAB, 2011). Paralelamente, a média da ação 

coletiva de escovação dental supervisionada variou de 0,42% em 2010 a 0,81% em 

2011(DATASUS/PACTO PELA SAÚDE: METAS DO BIÊNIO 2010-2011, 2012), 

enquanto a meta para o Brasil no ano de 2011 era de uma cobertura estimada de no 

mínimo 40% da população, com a média de 3% de ação coletiva de escovação 

dental supervisionada (DATASUS, 2012). 

A cobertura populacional das equipes de saúde da família do município 

apresentada no Caderno de Informações em Saúde (DATASUS/CADERNOS DE 

INFORMAÇÃO DE SAÚDE, 2010) para os anos de 2004 a 2009 está representada 

no gráfico 2. Em 2011, a proporção da população cadastrada no programa foi de 

27,3% (DATASUS/PACTO PELA SAÚDE: METAS DO BIÊNIO 2010-2011, 2012). 

 
Gráfico 2. Cobertura populacional das equipes de saúde da família, Niterói - 
DATASUS: 

 
Fonte: Elaborado pela autora em janeiro de 2012 com base nos dados do DATASUS (2010). 

 

Já a cobertura populacional apresentada pelo Departamento de Atenção 

Básica (DAB) (BRASIL/DAB, 2012), é maior, possivelmente pelo fato do número de 

pessoas estabelecido para cálculo, especificado em Nota Técnica do DAB, ser de 

3.450, valor superior ao número de pessoas acompanhadas por uma equipe do 

PMF. 
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Gráfico 3.  Cobertura populacional das equipes saúde da família, Niterói - DAB: 

 

 

Contrastando a cobertura do serviço público municipal de saúde com a 

cobertura conferida pelo setor privado, no mês de setembro de 2011, mais da 

metade da população estava coberta para assistência médica por meio de vínculos 

com planos privados de saúde (tabela 2), concomitantemente, a assistência 

odontológica apresentou 104.379 beneficiários (BRASIL, 2012c).  

 
Tabela 2. Beneficiários de planos privados de saúde no município de Niterói: 
assistência médica e assistência odontológica: 

 
Fonte: BRASIL, 2012c.  

 

Em face do exposto, considerando os dados populacionais, o PIB do 

município de Niterói e a cobertura do setor público e privado de saúde, concluímos 

que menos da metade da população depende do Sistema Único de Saúde, talvez 

este seja um dos motivos, senão um fator fundamental, que justifica, em termos, a 

baixa abrangência populacional e a concentração de unidades do PMF em áreas 

sob risco social.  

 

2.3. O Processo de Municipalização e o Cenário Político Institucional da 

Secretária Municipal de Saúde de Niterói 
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Em 1975, após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, 

Niterói deixou a posição de capital do estado enfrentando, além da perda de poder 

político, déficit de recursos. Os serviços de saúde localizavam-se na região centro-

sul do município, assim caracterizava-se a exclusão no acesso “pela deficiência de 

transporte, motivada pelas características topográficas” e “pela discriminação de 

clientela (INAMPS, IPASE, FUNRURAL, IASERJ, outros)” (MASCARENHAS, 2003, 

p.53). 

 

A década de 70 já encontra Niterói com uma rede estadual de serviços de 

saúde, uma rede vinculada à previdência social e um Hospital Universitário. 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde tinha 

como função a administração de cemitérios municipais capelas e serviços 

funerários, além de, eventualmente, desenvolver algumas ações de saúde 

pública através de campanhas (TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988 

p.2)
1
. 

 

Arouca (2003, depoimento ao CONASEMS, 2007, p.60) relatou que Niterói foi 

uma das cidades identificadas que até então, em meados dos anos 70, voltava-se à 

implantação de mudanças: 

 

O trabalho em saúde era assim entendido como instrumento de 

redemocratização, na perspectiva de construir um modelo de saúde em que 

o município seria o eixo. Na nossa luta pela questão da democratização, 

[...], a nossa ideia era descentralizar como eixo democrático. A luta era para 

abrirmos esse espaço no nível de pequenos municípios, para que eles 

conseguissem se transformar em efeito de demonstração. 

 

A gestão municipal de saúde entre os anos de 1977 a 1980 introduziu novos 

atores sociais na participação da gerência da saúde, alicerçando os saberes e a 

inteligibilidade para criação de um novo projeto a partir da perspectiva de processos 

de trabalho inovadores (CONASEMS, 2007). Dessa maneira, o município elencou 

um conjunto de propostas que possibilitaram novas práticas concernentes à área da 

saúde; sua experiência “[...] na vanguarda do Movimento Municipalista, registra uma 

                                                           
1
 Informações retiradas do anexo da tese de doutorado de SANTIAGO, Maximus Taveira.  Uma 

História da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (1975 - 1991). 3v. [Tese de doutorado]. Rio de 
Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 



26 
 

história de luta pela democratização do setor da saúde conjugada ao processo de 

redemocratização do país” (CONASEMS, 2007, p.07).   

Mascarenhas e Almeida (2002, p.84) discorrem sobre a organização da 

estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói e abordam que desde meados 

da década de 70 essa estruturação é acompanhada por: 

 

[...] movimentos reivindicativos organizados por profissionais de saúde de 

várias instituições (Universidade Federal Fluminense - UFF, Instituto 

Nacional de Assistência Médica de Previdência Social - INAMPS, Secretaria 

Estadual de Saúde e Higiene - SESH e SMSPSN) e grupos comunitários 

ligados à Federação de Associação de Moradores de Niterói - FAMNIT, que 

denunciavam as más condições de vida da população e as mazelas do 

sistema de saúde. 

 

Em relato ao CONASEMS, o então secretário municipal de saúde (1977-

1980) refere-se à composição da equipe da Secretaria e à implantação de uma rede 

de saúde local: 

 

Quando comecei a montar a Secretaria, recorri à UERJ e à UFF para 

compor a equipe de trabalho. Convoquei todos os técnicos da Secretaria 

que existiam (eram poucos), mais a secretária e os motoristas, os médicos 

(eram poucos também, os que existiam eram do Estado) e começamos a 

percorrer Niterói. Trabalhávamos com as associações de moradores e as 

lideranças locais discutindo as necessidades dos bairros. O intuito era fazer 

um diagnóstico da saúde. Então, levávamos as ideias que tínhamos e eles 

nos ajudavam, por sua vez, a mostrar as necessidades de Niterói. Com isso 

pudemos fazer um diagnóstico da saúde e foi possível elaborar o plano de 

trabalho da Secretaria. Foi o primeiro Plano Municipal de Saúde que a 

cidade teve. A preocupação era começar logo a implantar uma rede de 

saúde local para dar assistência à população. (DEPOIMENTO DE HUGO 

TOMASSINI AO CONASEMS, 2007, p.82). 

 

Em 1978, Niterói contava com serviços de média e alta complexidade, 

localizados, em sua maioria, na região central do município, oferecidos pelo Hospital 

Universitário Antônio Pedro; INAMPS através de três Postos de Assistência Médica 

(PAMs) e do Hospital Orêncio de Freitas; Secretaria Estadual de Saúde (SES) 

operando com quatro hospitais, três Centros de Saúde e três subpostos de saúde. A 
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Secretaria Municipal de Saúde responsabilizava-se apenas por serviços funerários 

(TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988). 

O Plano de Ação elaborado durante a gestão de Hugo Tomassini indicava 

que a Secretaria Municipal de Saúde não dispunha de nenhuma unidade de saúde, 

e apresentava metas de implantação de quatro unidades em 1977, quatro unidades 

em 1978, duas em 1979 e mais duas em 1980. Outro programa apresentado era o 

de assistência odontológica, cujos objetivos seriam: ênfase às ações de baixo custo 

e de alta eficiência para prevenção da cárie, fluoretação das águas de 

abastecimento público, programas permanentes de aplicação tópica de flúor e 

prioridade a escolares do ensino fundamental; as justificativas para essa ações 

seriam a inexistência de uma rede municipal estruturada e a alta prevalência de 

cárie, principalmente em escolares. Dentre as atividades, estariam previstas no 

plano a instalação de equipes odontológicas em duas ou três escolas municipais, 

desenvolvimento do sistema incremental, atividades de exodontia, aplicação tópica 

de flúor e ações educativas nas unidades municipais de saúde (PLANO DE AÇÃO 

SMSPS/NITERÓI-1977/1980, 1978)2. 

Em 1980, cinco Unidades Municipais de Saúde (UMS) operavam no município 

quando: 

 

[...] houve a substituição do secretário, e o plano municipal de saúde deixou 

de ser prioritário para a Prefeitura de Niterói. Novas UMS foram sendo 

construídas, mas a indicação das chefias passou a ter cunho político e o 

trabalho, como um todo, passou a ter um caráter mais assistencialista, com 

maior ênfase aos pronto-atendimentos. (TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 

1988, p.50). 

 

Em 1982, havia seis Unidades Básicas de Saúde/Unidades Municipais de 

Saúde (UBS/UMS), destas, três ofereciam serviços odontológicos em seis 

consultórios. Por sua vez, a SES mantinha serviços odontológicos nos Centros de 

Saúde (CS) e em escolas estaduais, enquanto o acesso aos PAMs limitava-se aos 

contribuintes do sistema previdenciário e o Hospital Universitário Antonio Pedro 

(HUAP) oferecia serviços de emergência e exodontias (TANCREDI; VECINA NETO; 

                                                           
2
 Informações retiradas do anexo da tese de doutorado de SANTIAGO, Maximus Taveira.  Uma 

História da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (1975 - 1991). 3v. [Tese de doutorado]. Rio de 
Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 
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DIAS, 1988). Nas Unidades Municipais de Saúde, a demanda inicial era espontânea 

e os serviços, em sua maioria, eram curativos e mutiladores; nas unidades do 

INAMPS a lógica dos serviços baseava-se na produtividade e os profissionais da 

rede estadual atuavam na rede escolar (SERRA, 1998). 

A partir de 1984, todas as UMS foram equipadas para oferecer assistência 

odontológica, nas escolas municipais foram introduzidos serviços odontológicos e os 

CS passaram a oferecer serviço de endodontia.  

A criação do CONASP, Decreto Presidencial nº 86.329 de setembro de 1981, 

resultado da crise previdenciária, tinha como objetivo a redução de gastos na saúde; 

esse contexto propiciou a integração dos serviços de forma hierarquizada levando a 

criação do Projeto Niterói em 1988 (SERRA, 1994) para extensão da cobertura dos 

serviços de saúde à população e aumento da eficiência e eficácia das ações de 

saúde pública através da (TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988, p.7-8): 

 

a) Integração, Regionalização e Hierarquização dos serviços de saúde a 

partir do setor público; 

b) Estabelecimento de uma “porta de entrada” no sistema de saúde, 

preferencialmente através dos níveis mais simples de atenção à saúde; 

c) Procura de obtenção de maior garantia de resolutividade em cada nível 

de atenção; 

d) Garantia de um sistema de “referência e contra-referência” entre os 

diferentes níveis de complexidade do sistema; 

e) Obtenção da participação da comunidade tanto de técnico como de 

usuários, através de reuniões, seminários, discussões, matérias 

informativas, etc. 

 

Nos anos 80, Niterói oferecia serviços de saúde nos três níveis de 

complexidade e estava acima da média nacional, tanto no número quanto na 

qualidade da capacidade instalada; os prestadores eram o Ministério da Saúde, por 

meio da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), a 

Universidade Federal Fluminense, a Previdência Social (INAMPS), a SES e a SMS 

(TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988). Entretanto, a rede de serviços “operava 

de forma desarticulada com superposição e duplicidade de ações” (TANCREDI; 

VECINA NETO; DIAS, 1988, p.4). Deste modo um dos principais objetivos do Projeto 

Niterói foi a reorganização dos serviços com o redirecionamento da população às 
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UMS, postos e subpostos de saúde, tornando-os porta de entrada aos serviços, 

tanto médicos quanto odontológicos (TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988, p.4).  

A tabela 3 revela que apenas a SMS ofereceu um aumento na oferta de 

atendimentos odontológicos no período de 1983 a 1987, ratificando o processo de 

municipalização.  

 
Tabela 3. Atendimentos odontológicos no setor público do Projeto Niterói - anos de 
1983 e 1987: 

                                                                ANO 
   INSTITUIÇÃO  

1983 1987 

Secretária Municipal de Saúde 5.740 17.046 

Secretária Estadual de Saúde 33.631 9.571 

INAMPS 266.220 137.639 

Hospital Universitário Antônio Pedro 2.160 5.889 

Fonte: Tancredi; Vecina Neto; Dias, 1988, p.15 (adaptado). 

 

Em 1987, treze UMS já haviam sido instaladas: Largo da Batalha, Engenhoca, 

Jurujuba, Piratininga, Várzea das Moças, Santa Bárbara, M. de Castro, V. Ipiranga, 

Viradouro, Atalaia, Morro do Estado, Conceição e Cantagalo (TANCREDI; VECINA 

NETO; DIAS, 1988, p.44). 

O surgimento dessa rede de unidades básicas criou condições de 

acessibilidade a uma população, até então marginalizada, de não previdenciários e 

implantou vários programas de atenção primária. Apesar das dificuldades de 

manutenção dos serviços (financiamento, manutenção de edifícios e equipamentos, 

fornecimento de material de consumo e medicamentos, manutenção de um quadro 

de pessoal adequado), esta rede provocou um grande avanço na oferta e 

acessibilidade de serviços de saúde (TANCREDI; VECINA NETO; DIAS, 1988, 

p.44). 
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Figura 1. Distribuição geográfica das unidades públicas do Projeto Niterói: 

 
Fonte: Tancredi; Vecina Neto; Dias, 1988. 

 

O relatório de atividades indicou a realização em 1988, pela Secretaria 

Municipal de Saúde nas UMS e em conjunto com a rede escolar municipal, 24.127 

atendimentos de odontologia, dentre extrações, restaurações, drenagens de 

abcessos, aplicações de flúor e palestras educativas (RELATÓRIO DO GOVERNO 

WALDENIR BRAGANÇA, 1983 a 1988)3. 

A mudança na gestão, pela eleição de um novo prefeito em 1989, provocou a 

indicação do secretário executivo do Projeto Niterói para o cargo de secretário de 

saúde, muitos funcionários do Projeto Niterói também passaram a atuar na 

Secretária Municipal de Saúde contribuindo para a assunção do processo de 

municipalização e para a recomposição do sistema de saúde local (SENNA; 

COHEN, 2002). No mesmo ano, Niterói, junto à Secretaria de Estado de Saúde, 

assinou convênio para aderir ao Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

(SUDS/RJ), e com a criação da Resolução nº 1, “[...] construída em conjunto pela 

Comissão Executiva Local do Projeto Niterói com a secretaria Municipal de Saúde 

em 12 de julho de 1989 [...]”, a Comissão Executiva do Projeto Niterói, pela 

unificação de suas ações, transformou-se na Comissão Executiva do SUDS 

                                                           
3
 Informações retiradas do anexo da tese de doutorado de SANTIAGO, Maximus Taveira.  Uma 

História da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (1975 - 1991). 3v. [Tese de doutorado]. Rio de 
Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 
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(CE/SUDS); posteriormente foram implantadas ações do SUDS (SANTIAGO, 2010, 

p.74-5). 

 

Niterói, por ocasião da 8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª CNS) em 

1986, encontrava-se com um nível de discussão sobre as bandeiras da 

reforma sanitária, as estratégias das AIS e do Sistema Único e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) para a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) bastante amadurecido, capaz de propor, em 1988, a 

municipalização radical dos serviços de saúde em seu território (SERRA, 

1994, p.56). 

 

Em 1991 foi realizada a I Conferência Municipal de Saúde4 (CMS) de Niterói, 

cujo artigo 8º da seção I define o tema central “Saúde – Municipalização é o 

Caminho”, subdividido em: 

 

I - Sistema Único de Saúde – SUS 

II - Financiamento do Sistema de Saúde 

III - Política de Recursos Humanos 

IV - Política de Saúde no Município 

V - Participação Popular e Conselho Municipal de Saúde 

 

Tendo como eixo a democratização, foi instituído em 1992 o Conselho 

Municipal de Saúde através da Lei Municipal nº 1.085 de 24 de julho, definindo a 

participação popular na gestão (SANTIAGO, 2010). 

Niterói dá início ao processo de municipalização, consolidando sua rede de 

assistência à saúde (MASCARENHAS; ALMEIDA, 2002), “[...] incorporando as 

unidades Estaduais e Federais, gradativamente, até fevereiro de 1992. Para gerir 

todo esse processo foi criada a Fundação Municipal de Saúde (FMS) em maio de 

1991” (SERRA, 1998, p.57). Com a implantação da FMS estruturaram-se os Distritos 

Sanitários Centro-Sul, Norte e Leste, compostos pelos seus respectivos Conselhos 

Comunitários, de acordo com “[...] critérios sociais, regionais e da capacidade 

instalada do setor saúde” (SERRA, 1998, p.57). A tabela 4 mostra a situação em 

                                                           
4
 Informações retiradas do anexo da tese de doutorado de SANTIAGO, Maximus Taveira.  Uma 

História da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (1975 - 1991). 3v. [Tese de doutorado]. Rio de 
Janeiro, RJ: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010. 
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1993 da distribuição de consultórios ambulatoriais municipais e municipalizados por 

finalidade nos Distritos Sanitários (DS) de Niterói. 

 
Tabela 4. Distribuição dos consultórios ambulatoriais municipais e municipalizados por 
finalidade nos Distritos Sanitários de Niterói em 1993: 

TIPOS DS CENTRO SUL DS LESTE DS NORTE TOTAL 

CONSULTÓRIO 249 31 59 339 

ODONTOLOGIA 28 6 17 51 

PEQUENA CIRURGIA 9 5 3 17 

CIRURGIA 
AMBULATORIAL 

6 8 2 16 

LABORATÓRIOS 3 0 1 4 

RAIOS-X 1 0 2 3 

TOTAIS 296 50 84 430 

Fonte: SUAS/FMS/SMS Niterói (1993), apud Serra, 1998. 

 

Durante o processo de descentralização, a coordenação de saúde bucal 

tomou várias iniciativas, como: 

 

[...] levantamento/recadastramento dos recursos humanos e dos 

equipamentos odontológicos com a sua imediata padronização, divulgar o 

primeiro plano do setor para todos os profissionais da rede, implantar 

programas como o das creches e o escolar, abrir concurso público para 

preenchimento de vagas, introduzir algumas modificações no modelo de 

assistência (foram eliminados os privilégios para algumas faixas etárias) 

(SERRA, 1998, p.72). 

  

Apesar dos esforços “[...] a Saúde Bucal, concretamente, pouco avançou no 

sentido da sua inserção na área de Saúde Coletiva, dentro da estrutura 

administrativa desconcentrada da Fundação Municipal de Saúde” (SERRA, 1998 

p.72). A extinção dos Distritos Sanitários (DS) em 1995, “[...] aparentemente por 

problemas relativos à falta de controle que essa descentralização precoce havia 

produzido” (MASCARENHAS, 2003, p.57) e a volta da concentração funcional 

administrativa: 
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 [...] propiciou à Saúde Bucal elementos para ascender ao convívio com os 

outros setores da saúde, não só nos programas conjuntos, de caráter 

coletivo, como na sistemática interna da Secretaria de discussão das 

questões referentes às ações de saúde e o seu financiamento. A Saúde 

Bucal, a partir de 1995, pode ser vista em Niterói participando igualmente 

das decisões sobre projetos de saúde no interior da Superintendência de 

Atenção Ambulatorial e Coletiva (SERRA, 1998, p.72). 

 

Ainda em 1992, foi criado o Programa Médico de Família, que consolidou o 

pioneirismo do município com a implementação de um novo modelo de assistência à 

saúde, pautado nos princípios e diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde. 

 

2.4. Atenção Primária à Saúde e Programa Médico de Família no Município de 

Niterói  

 

O processo de mudança, pautado na distritalização da saúde, culminou com a 

criação do Programa Médico de Família (PMF) em 1992, baseado no modelo de 

saúde cubano adaptado à realidade de Niterói (MASCARENHAS, 2003). Seu 

desenvolvimento foi baseado na reorganização das ações de saúde no município 

através hierarquização e descentralização dos serviços (TEIXEIRA, MONTEIRO, 

MIRANDA, 1999). 

A implantação do PMF em 1992 é considerada por Mascarenhas (2003, p.61): 

 

[...] uma experiência inovadora, que busca a reorientação das ações de 

saúde em nível local, apoiada nas diretrizes do SUS (universalização, 

equidade, integralidade e participação social) e na reorganização da 

atenção básica. Busca contribuir para a reorientação do modelo local de 

atenção à saúde, ampliando a cobertura a áreas previamente desassistidas 

e rearticulando a hierarquização da rede, segundo níveis de atenção. 

 

Com características peculiares, o PMF constitui-se juntamente com a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) a porta de entrada do usuário aos serviços de saúde no 

município (MASCARENHAS, 2003). O quadro 2 apresenta as principais diferenças 

entre unidades PMF e UBS com base em estudo realizado pelo Grupo de Estudos 

de Gerência e Ensino em Saúde/Universidade Federal Fluminense (GEGES/UFF) 

em 1999 (apud MASCARENHAS, 2003). 
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Quadro 2. Diferenças entre os modelos de atenção primária em Niterói: 
CARACTERÍSTICAS 

DO MODELO DE 
ATENÇÃO 

UBS – FMS/NITERÓI - RJ PMF – FMS/NIERÓI - RJ 

Posição na rede de 
serviços 

Porta de entrada - população da área 
de abrangência das ações da UBS 
(bairros) - sem adscrição. 

Porta de entrada - população definida por 
setorização. 

Relação equipe- 
população/família 

Não existe vinculação e valor padrão 
distribuído na rede. 

01 equipe para 1000 - 1200 habitantes. 
01 equipe para 250 - 300 famílias. 

Composição da equipe 
da unidade 

Médicos das áreas básicas (clínica 
médica, pediatria e ginecologista 
obstetrícia), nutricionista, psicólogo, 
enfermeiro e auxiliares, assistente 
social. Sanitarista e outros. 

Médico generalista, auxiliar de 
enfermagem. 

Coordenação, 
supervisão e gerência 

Sanitarista supervisionando um 
conjunto de USB referenciadas por 
áreas das Policlínicas Comunitárias 
chefias da USB (gerente, administrador 
e vigilância da saúde). 

Coordenador, médico das áreas básicas 
(clínica médica, pediatria, e ginecologista 
obstetrícia), sanitarista, enfermeiro, 
assistente social e médicos especialistas 
(variados para todas as equipes). 

Processo de trabalho 
Centrado no conhecimento médico. 
A equipe trabalha de forma 
fragmentária. 

Centrado no conhecimento médico e 
multiprofissional (supervisão). 
A equipe junto com a supervisão trabalha 
interdisciplinarmente. 

Fonte: GEGES, 1999 (apud Mascarenhas, 2003). 

 

O PMF busca organizar seu processo de trabalho através de um modelo de 

assistência voltado à humanização na relação entre usuários e profissionais, ao 

acesso à atenção e resolutividade, com ênfase em ações que remetem à promoção 

da saúde e prevenção de doenças e agravos, e à articulação entre serviços de 

referência (MASCARENHAS, 2003). Sua lógica de acesso e equidade opera pela 

ampliação da porta de entrada ao sistema de saúde atingindo comunidades de baixa 

renda, que devem, inclusive, participar do processo de gestão do programa 

(MOREIRA; FRANCO, 2007).  

A operacionalização do programa se dá, primeiramente, pela divisão das 

comunidades em setores, de acordo com a área de moradia, sendo uma equipe 

básica (médico e auxiliar ou técnico de enfermagem) responsável por 

aproximadamente 400 famílias (NITERÓI, 2009)5; “[...] a área de abrangência de 

cada setor é definida de acordo com a possibilidade de acesso da equipe básica a 

todos os domicílios do setor, sem uso de meios de transportes” (MASCARENHAS, 

                                                           
5
 Informação documental oriunda do Plano Municipal de Saúde do exercício de 2010 a 2013. 

Prefeitura Municipal de Niterói. Secretária Municipal de Saúde. Fundação Municipal de Saúde, 2009. 
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2003, p.61). Posteriormente os moradores são cadastrados em prontuários 

individuais e familiares.  

A organização do PMF é baseada em Grupos Básicos de Trabalho (GBT). 

Cada GBT segue a distribuição territorial das Policlínicas Regionais que atendem à 

divisão político-administrativa de Niterói de acordo com o fluxo viário, a cobertura 

dos serviços e o acesso dos usuários às unidades (NITERÓI, 2009).  

Um GBT é composto por coordenador, equipe multidisciplinar de supervisão 

(sanitarista, clínico geral, pediatra, ginecologista-obstetra, psiquiatra ou psicólogo, 

enfermeiro e assistente social) “que darão apoio técnico e metodológico à equipe 

básica, que é constituída de médicos generalistas e auxiliares de enfermagem.” 

(MOREIRA; FRANCO, 2007, p.183).  

Até 2009 existiam quatro GBT fornecendo suporte técnico a equipes, 

distribuídas em módulos PMF (NITERÓI, 2009), conforme quadro 3. 

 
Quadro 3. Abrangência dos GBT de acordo com as regiões administrativas de Niterói: 

GBT 
REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
POLICLÍNICA BAIRROS 

TOTAL DE 
MÓDULOS 

PMF 

TOTAL DE 
EQUIPES 

I  Praias da Baía II 
 Policlínica 

Regional Sérgio 
Arouca 

 Jurujuba 
 Charitas 
 Icaraí 
 Santa Rosa 
 Vital Brasil 
 Viradouro 
 Ingá 

8 27 

II 
 Leste 
 Oceânica  
 Pendotiba 

 Policlínica 
Regional Itaipu 
 Policlínica 

Regional do Largo 
da Batalha 

 Piratininga 
 Cafubá, 
 Maravista 
 Itaipu 
 Engenho do Mato 
 Serra Grande 
 Cantagalo 

8 26 

III 
 Praias da Baía I 
 Norte II 

 Policlínica 
Regional Carlos 
Antônio da Silva 
 Policlínica 
Regional da 
Engenhoca 

 Ilha da Conceição 
 Engenhoca 
 Barreto 
 Parte do Fonseca 

7 24 

IV 
 Norte I 
 Pendotiba 

 Policlínica 
Regional Dr. 

Guilherme March 
 Policlínica 

Regional do Largo 
da Batalha 

 Cubango 
 Viçoso Jardim 
 Caramujo 
 Cachoeiras 
 Matapaca 
 Ititioca 

7 27 

Fonte: Elaborado pela autora em maio de 2011, a partir de dados disponíveis em Niterói, 2009. 
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Figura 2. Distribuição das unidades de saúde no município de Niterói: 

 
Fonte: Niterói, 2009.  

 

Em 2011, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES, 2011), o município apresenta sete policlínicas comunitárias (Policlínica 

Comunitária Carlos Antônio da Silva, Policlínica Comunitária da Engenhoca, 

Policlínica Comunitária da Ilha da Conceição Dr. Ruy Carlos, Policlínica Comunitária 

de Itaipu, Policlínica Comunitária de Jurujuba, Policlínica Comunitária do Largo da 

Batalha e Policlínica Comunitária Dr. Sergio Arouca), duas policlínicas de 

especialidades (Policlínica de Especialidades Sylvio Picanço e Policlínica de Saúde 

da Mulher Malu Sampaio) e uma policlínica regional (Policlínica Regional de Saúde 

Dr. Guilherme Taylor March), dez Unidades Básicas de Saúde e trinta e quatro 

Unidades de Saúde da Família. 

Iniciou-se, em 2006, a implantação do Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) com as seguintes especialidades: cirurgia bucomaxilofacial, 

endodontia, periodontia, atendimento a pacientes com necessidades especiais e 

prótese dentária (NITERÓI, 2009).  
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Até 2009, em Niterói, funcionavam 35 consultórios odontológicos: 29 na 

VIPACAF (Vice Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família) (05 no 

PMF), 04 na VIPAHE (Vice Presidência de Atenção Hospitalar) e 02 na SUASE 

(Superintendência de Assistência aos Servidores da Prefeitura de Niterói), 

totalizando 96 dentistas, 35 técnicos em saúde bucal (TSB) e 02 auxiliares de saúde 

bucal (ASB) na atenção primária e especializada (NITERÓI, 2009). 

Em 2009 foi proposto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), pela 

coordenadora do programa de saúde bucal, a implantação da ESB no PMF 

(NITERÓI, 2010): 

 

O projeto, na ocasião, foi encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e 

Defesa Civil (SESDEC RJ), com uma Declaração de Incentivo à instância do 

Estado, identificando o número de equipes a serem implantadas para 

aprovação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

 

Inicialmente, dez ESB seriam inseridas progressivamente em módulos PMF 

(NITERÓI, 2010).  No ano seguinte, foi acrescido cirurgião-dentista e auxiliar de 

saúde bucal à equipe do PMF. As ESB nas USF em Niterói foram cadastradas no 

CNES a partir de julho de 2010, neste período o município contava com 110 equipes 

de saúde da família, dentre estas, 07 com saúde bucal modalidade I (CNES, 2010).  

 

2.5. Saúde Bucal como Política Pública  

 

A partir de 1923, a assistência à saúde dependia diretamente dos recursos 

oriundos das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) que, a partir de 1933, 

foram reorganizadas em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) de acordo 

com a respectiva classe trabalhadora. 

Com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) pelo 

Decreto Lei nº 72 de 21 de novembro de 1966, houve a fusão de todos os IAPs e as 

responsabilidades federais relativas à saúde foram divididas entre Ministério da 

Saúde e o Ministério da Previdência Social (MPS) (MERCADANTE, 2002). 

O INPS propunha a centralização do eixo administrativo dos IAPs, permitindo 

que a arrecadação previdenciária, entre outros benefícios, fosse destinada para a 

contratação de serviços junto ao setor privado para garantia da oferta de serviços de 
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saúde dos seus beneficiários. Naquele momento cada trabalhador passou a ter 

descontado um valor previdenciário do seu pagamento, de acordo com suas 

disponibilidades financeiras. A quem não podia pagá-lo, era reservado um 

atendimento gratuito ofertado pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, com grande escassez de recursos para sua efetivação 

(WERNECK, 1994, p.24). 

Nesse contexto, a assistência odontológica pública no Brasil foi baseada na 

livre demanda e no modelo de assistência a escolares, preconizado pela então 

Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (Fundação SESP), órgão responsável 

pela assistência à saúde da população brasileira desde a década de 50, financiado 

pelo governo norte americano (RONCALLI et al., 1999). 

As primeiras intervenções planejadas pelo Estado em saúde bucal remontam 

ao ano de 1952 através do chamado Sistema Incremental (SI) cuja lógica voltava-se 

à atenção de escolares (NARVAI, 2006). Esse sistema se tornou hegemônico, mas 

“a despeito do grande avanço que representou para a assistência odontológica da 

época, se mostrou já no início dos anos 70, como um modelo superado, tanto do 

ponto de vista de sua eficácia, quanto de sua abrangência e cobertura” (RONCALLI 

et al., 1999, p.9).  

Cabe aqui, brevemente, uma discussão sobre o significado do termo 

"modelo". Com o intuito de ilustrar o modelo preconizado pela Fundação SESP, 

Zanetti et al. (1996) evidenciou a expressão "modelo escolar-sespiano". No entanto, 

modelos não devem se confundir com programas ou sistemas de atendimento, como 

conclui Narvai: 

 

[...] deve ficar claro que incremental, por exemplo, refere-se apenas a um 

sistema de atendimento e não pode ser tomado como um modelo [...]. Da 

mesma forma, não parece correto caracterizar um conjunto de ações 

coletivas como programa e muito menos tomar tal conjunto como modelo 

(NARVAI, 1992, p.10).  

 

O SI foi considerado ineficaz pelo fato de ter se estabelecido a partir do 

paradigma curativo-reparador, o que resultou no máximo, em “um aumento no 

número de dentes restaurados, mas sem nenhum impacto sobre os níveis de 

doença bucal” (CALADO, 2002, p.7). Tratava-se de um modelo excludente, na 
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medida em que se dedicava aos escolares de 7 a 14 anos (NARVAI, 1994; ZANETTI 

et al., 1996; CALADO, 2002). Werneck (1994) criticando o SI, ressalta que este 

sistema se assentava em base populacional infantil, de maior facilidade 

administrativa e de controle para o serviço. O autor ainda aponta que, mesmo nas 

escolas envolvidas, a cobertura das crianças, era apenas parcialmente alcançada 

dentro dos cronogramas previstos. 

Roncalli et al. (1999, p.10) destaca que mesmo tendo surgido algumas 

alternativas nos anos 70, como a Odontologia Simplificada e a Odontologia Integral, 

estes modelos “não chegaram a romper com a lógica programática do Incremental” 

e “não se consolidaram, a não ser em algumas experiências pontuais”.  

Na década de 80, a falta de recursos, a crise previdenciária, “[...] a 

multiplicidade de órgãos na definição e condução dos programas, as decorrentes 

ações paralelas e interpostas destes órgãos [...]” (WERNEK, 1994, p.39) levou a 

criação do “[...] Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária 

(CONASP) – o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no Âmbito da 

Previdência, que adotou a regionalização e a hierarquização como estratégia para 

reorganizar o sistema público e o Programa de Ações Integradas (PAIS), 

posteriormente, Ações Integradas de Saúde (AIS) para concretizar a proposta 

operacional” (SERRA, 1998, p.5). Em 1987 foi criado o Sistema Único 

Descentralizado de Saúde (SUDS) que substituíram as AIS. 

A concepção de saúde garantida efetivamente pelo Estado, como direito 

universal, permitiu a configuração, em meados da década de setenta, de um 

movimento pela reforma sanitária com proposições concretas, que enquanto 

proposta resultou de movimento da população civil que almejava direitos sociais e 

de saúde, transformando-se em projeto com a realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde (CNS) em 1986 (PAIM, 2007). 

Na VIII CNS, que contou com a participação efetiva de representantes da 

sociedade civil, grupos profissionais e dos partidos políticos, foi proposta a criação 

de trabalhos técnicos desenvolvidos pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária 

(CNRS) e reestruturação do sistema de saúde brasileiro a partir da proposta do SUS 

(MERCADANTE, 2002).  

Ainda em 1986, ocorreu a I Conferência Nacional de Saúde Bucal (CNSB), 

estabelecendo a inclusão da saúde bucal no conceito ampliado de saúde: 
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A Saúde Bucal, parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, 

está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, 

trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse 

da terra, acesso aos serviços de saúde e à informação. A luta pela saúde 

bucal está intimamente vinculada à luta pela melhoria de fatores 

condicionantes sociais, políticos e econômicos, o que caracteriza a 

responsabilidade e dever do Estado em sua manutenção. (BRASIL, 1986b, 

p.1-2). 

 

Em 1987 foi criada, Portaria nº 420 de 24 de agosto, a Divisão Nacional de 

Saúde Bucal no Ministério da Saúde (DNSB) composta pelos setores de 

Epidemiologia, de Programação e Normas Técnicas e de Recursos Operacionais, 

que apoiou a criação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) em 1988 

(ZANETTI, 1993), e:  

 

Mesmo com a novidade de ser uma iniciativa conjunta MS, MEC e 

Previdência; e, de incorporar a consulta às principais instituições de defesa 

dos interesses corporativos da categoria (CFO, ABO, FNO, ABENO e a 

Academia Brasileira de Odontologia); além de contar com a colaboração 

dos seis Macro-Coordenadores Regionais de Odontologia; novamente, as 

prioridades programáticas públicas federais foram definidas sem contar com 

um debate subsetorial suficientemente amplo para as expectativas de um 

entendimento político maior (ZANETTI, 1993, p.103). 

 

A partir da criação do SUS com o crescente incremento da municipalização 

das ações de saúde, os modelos assistenciais em saúde/saúde bucal passaram a 

ter uma importância maior (RONCALLI et al., 1999).  O SUS, através dos princípios 

da universalidade e da integralidade e das diretrizes descentralização e controle 

social, colocou em xeque as práticas vigentes e impôs aos municípios o desafio da 

reorganização de seus modelos assistenciais (BRASIL, 2011a). 

Em 1992 foi publicada Portaria n° 184 promulgando modificações na tabela 

de procedimentos odontológicos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS), criando procedimentos coletivos (PC) (NARVAI; FRAZÃO, 2009). 

 

O PC foi concebido com a finalidade de substituir, nos mecanismos de 

repasse de recursos federais para estados e municípios, os Tratamentos 

Completados (TC), tidos como anacrônicos e inadequados, pois seriam 
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inerentes ao denominado sistema incremental e, portanto, estimuladores de 

um tipo de prática odontológica baseada em ações curativo-restauradoras e 

não em ações preventivas (CARVALHO et al., 2009, p.495). 

 

Garrafa (1993), em estudo realizado até o ano de 1992, diagnosticava que no 

Brasil a falta de comprometimento para viabilização de procedimentos odontológicos 

no SUS e a exiguidade de interesse por doenças bucais pela população, respaldada 

na ideia da priorização de problemas vitais, eram motivos que contribuíam para a 

precariedade da saúde bucal. O autor considerava à época que a melhora dessa 

situação, só seria alcançada “[...] no bojo dos avanços políticos que a sociedade 

conquistar” (GARRAFA, 1993, p.56).  

Em 1993 ocorreu a II CNSB, cujo relatório alertava:  

 

[...] a falência do sistema, os vergonhosos indicadores de saúde e de 

morbidade bucal existentes, traduzidos pelos elevados índices de 

mutilações, cáries dentárias, doenças periodontais, câncer bucal, má 

oclusão e anomalias congênitas colocam o Brasil entre os países de piores 

condições de saúde bucal no mundo (BRASIL, 1993, p.6). 

 

A inserção da ESB na ESF em 2001 ocorreu através de incentivo financeiro 

determinado pela Portaria nº 1.444 de 28 de dezembro de 2000 e de normas e 

diretrizes (Portaria GM/MS nº 267 de 06 de março de 2001) explicitadas no Plano de 

Reorganização das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica (BRASIL, 2000, 

2001a). 

Segundo Calado (2002) antes da inclusão oficial da saúde bucal no PSF 

havia relatos de 76 experiências de incorporação de dentistas nas equipes de saúde 

da família no país. Essa participação era promovida de variadas formas, desde o 

treinamento dos agentes comunitários de saúde (ACS), no sentido da inclusão de 

temas relativos à saúde bucal em seu cotidiano de trabalho, até a real inclusão do 

cirurgião-dentista na equipe do PSF. Merece destaque o município de Curitiba no 

estado do Paraná que, de forma pioneira, inseriu ESB na ESF antes mesmo da 

criação do incentivo nacional.   

Em um intervalo de catorze meses após a divulgação da Portaria de 

incentivos, em fevereiro de 2002, segundo o Departamento de Atenção Básica 

(BRASIL, 2002), o número de municípios com Equipe de Saúde Bucal havia 
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aumentado substancialmente para 1.526 em todo o Brasil. Em janeiro de 2006, esse 

número era de 4.285 municípios totalizando 15.086 ESB (BRASIL, 2006), em 2009 

18.982 equipes para 4.717 municípios (BRASIL, 2009) e em 2011 eram 21.425 

equipes de saúde bucal implantadas em 4.883 municípios (BRASIL, 2011). 

A indução de mudanças fundamentadas na incorporação de ações em saúde 

bucal na ESF promoveu a expansão dos serviços odontológicos voltados para a 

comunidade e suas necessidades, percebidas através de um diagnóstico situacional, 

tornando-a participativa no planejamento das ações (BARBOSA, BRITO, COSTA, 

2007). Pode-se destacar que o trabalho com famílias introduz uma nova lógica para 

a saúde bucal, rompendo com a “prática histórica odontológica essencialmente 

centrada no alívio da dor” e no trabalho individual e curativo restrito ao consultório 

(RONCALLI et al., 1999, p.13). Moysés e Silveira Filho (2002, p.141) defendem que 

“a inclusão de equipes multiprofissionais no processo de assistência ou do cuidado 

[...] possibilita organizar o trabalho com níveis de complementaridade e, ao mesmo 

tempo, de especificidade”. 

Nesse sentido, é preciso cuidar para que as experiências de inserção da ESB 

na ESF “não apenas transfiram linearmente” o espaço de trabalho do profissional, 

“mas que produzam um ganho no sentido do reordenamento da prática 

odontológica” (RONCALLI et al., 1999, p.9), de uma mudança qualitativa na 

abordagem de saúde bucal na APS. Diante desta perspectiva,  

 

Para dar sustentabilidade a esta nova proposta, fazem-se necessárias 

práticas diferenciadas das executadas no modelo assistencial ora vigente, 

como agendamento das consultas, visitas domiciliares, trabalhos com 

grupos específicos, propiciando o envolvimento de todos os segmentos da 

comunidade [...] (BARBOSA, BRITO, COSTA, 2007, p.55). 

 

O relatório da III CNSB, 2004, registra a operacionalização da oferta de 

serviços na Atenção Básica (AB) através do PSF, como um de seus pressupostos:  

 

Compreender o Programa Saúde da Família (PSF) como uma estratégia, e 

não apenas como mais um programa verticalizado, focalizado, reducionista 

e compartimentalizado. A estratégia da Saúde da Família deve ser 

entendida como a aplicação plena dos princípios do SUS, notadamente os 

da universalidade, da equidade, integralidade e do Controle Social [...] 
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Nesse contexto, as práticas de saúde bucal na estratégia de Saúde da 

Família, devem se processar no sentido da atenção integral, dentro da 

perspectiva dos ciclos de vida da família, num processo de construção de 

novas práticas de saúde coletiva (BRASIL, 2004a, p.117). 

 

A integralidade em saúde vai de encontro ao trabalho fragmentado e 

tecnicista historicamente enraizado na prática odontológica. Dessa maneira, para 

acompanhar a dinamicidade desse processo de mudança é necessário que os 

profissionais recebam uma formação que permita transformações de suas práticas e 

de sua organização do trabalho (CECCIM, FEUERWERKER, 2004). Entender o 

binômio saúde/doença como resultado de um processo ancorado nas condições 

sociais exige estratégias para educação em saúde: Educação Permanente 

(educação formal, educação em serviço, educação continuada), trabalho (gestão 

setorial, práticas profissionais, serviço) e cidadania (controle social) (CECCIM, 

FERLA, 2009).  

Em 2004 o Ministério da Saúde publicou as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal (PNSB) que respaldaram a publicação no mesmo ano, da política 

Brasil Sorridente.  A ideia era reorganizar a atenção em saúde bucal pela 

reorientação do modelo, pautada em preceitos de promoção proteção e recuperação 

da saúde, humanização, responsabilização, vínculo, acolhimento, integralidade no 

fluxo de atendimento, garantindo qualidade e resolutividade (BRASIL, 2004b). 

A PNSB tem como pressupostos a ampliação e a qualificação da Atenção 

Básica, além da integralidade nas ações. Ressalta a necessidade de se trabalhar 

com a epidemiologia e informações sobre o território, acompanhar o impacto das 

ações e incorporar a saúde da família como estratégia de reorganização.  

A Portaria GM/MS nº 3.840 de 07 de dezembro 2010 inclui a Saúde Bucal no 

Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde para o fortalecimento da Atenção 

Básica através da ampliação do número de ESB na ESF e aumento da prevenção 

das doenças cárie e periodontal. Estabelece indicadores de cobertura populacional 

estimada das ESB da ESF e média de ação coletiva de escovação dental 

supervisionada (BRASIL, 2010b). 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivo Geral: 

 

Descrever o processo histórico de implantação e implementação das equipes 

de saúde bucal na estratégia de saúde da família do município de Niterói. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar a percepção dos atores (gestores, profissionais e representantes 

de usuários) em relação ao processo histórico de implantação e implementação das 

Equipes de Saúde Bucal no Programa Médico de Família;  

2. Descrever e discutir o processo de implementação das equipes de saúde 

bucal no Programa Médico de Família considerando os atributos fundamentais da 

APS: Acesso, Longitudinalidade, Integralidade e Coordenação da Atenção. 
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4. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E ÉTICAS 
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 4.1. Características e Cenário da Pesquisa 

 

Pesquisa de campo exploratório-descritiva de abordagem qualitativa, com a 

finalidade de descrever o processo histórico de implantação e implementação da 

saúde bucal na estratégia de saúde da família do município de Niterói (Programa 

Médico de Família - PMF), e estudar essa atenção, adotando como referência os 

atributos fundamentais da APS: acesso, longitudinalidade, integralidade e 

coordenação da atenção. 

 

4.2. Sujeitos da Pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 09 atores-chave (figura 1) cujas identidades foram 

preservadas na análise, através de códigos alfanuméricos. Os participantes foram 

selecionados segundo os seguintes critérios de inclusão: 

a) Indivíduos que fizeram parte da SMS enquanto gestores responsáveis pela 

reorganização da rede de serviços de saúde de Niterói na década de 90 e nos anos 

2000, e que se envolveram com as questões de saúde bucal nas discussões da 

Reforma Sanitária. Esses indivíduos foram identificados como ATOR-HISTÓRIA. 

Nesse grupo foram incluídos dois atores-chave, doravante denominados atores H1 e 

H2. 

b)  Indivíduos que fizeram parte da SMS enquanto gestores responsáveis pela 

implantação de equipes de saúde bucal (ESB) no PMF em 2010, e que se 

envolveram com o processo desde a apresentação da proposta de inserção ao 

Conselho Municipal de Saúde até a aprovação do projeto na Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB). Esses indivíduos foram identificados como ATOR-IMPLANTAÇÃO. 

Nesse grupo foram incluídos três atores-chave, doravante denominados atores IA1, 

IA2 e IA3. 

c) Indivíduos que participam do controle social como representantes de 

usuários em conselhos locais ou municipais de saúde, e que fizeram parte do 

processo de implantação e implementação das ESB no PMF. Esses indivíduos 

foram identificados como ATOR-CONTROLE SOCIAL. Nesse grupo foram incluídos 

dois atores-chave, um conselheiro municipal de saúde e um presidente de 
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associação de moradores com saúde bucal inserida, doravante denominados atores 

CS1 e CS2.  

d) Indivíduos que atuam como profissionais das ESB nos módulos do PMF, 

desde sua implementação. Esses indivíduos foram identificados como ATOR-

IMPLEMENTAÇÃO. Nesse grupo foram incluídos dois atores-chave, doravante 

denominados atores IE1 e IE2.  

A escolha dos sujeitos participantes da pesquisa exigiu a investigação prévia 

onde foram identificados os atores com importante acúmulo de reflexões sobre as 

dimensões do objeto de estudo.  

 
Figura 3.  Atores-chave da pesquisa: 

 

 

O estudo está referenciado na perspectiva destes participantes (atores) dos 

processos de implantação e implementação das Equipes de Saúde Bucal no PMF 

do município de Niterói/RJ e assim representa uma recuperação histórica de tais 

fatos. Para tanto, adotamos o conceito significado por Jenkins (2009) em que a 

história compõe um dos discursos sobre o mundo e na forma como esses discursos 

se apropriam do mundo e conferem a ele todos os sentidos que possui. 

Diversas são as fontes utilizadas para a compreensão e análise da história, 

Febvre (1949, apud LE GOFF, 1994, p.107) explicita que “a história fez-se, sem 

dúvida, com documentos escritos. Quando há. Mas pode e deve fazer-se sem 

documentos escritos, se não existirem [...]”. Os relatos orais adquiriram “estatuto de 

documento”, desde que o passado não seja abordado realmente como aconteceu, 

mas no modo de como o objeto documentado é construído a partir das 

subjetividades do sujeito. 
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A entrevista de história oral - seu registro gravado e transcrito - documenta 

uma versão do passado [...]. Trata-se de ampliar o conhecimento sobre os 

acontecimentos e conjunturas do passado através do estudo aprofundado 

de experiências e versões particulares; de procurar compreender a 

sociedade através dos indivíduos que nela viveu; de estabelecer relações 

entre o geral e o particular através da analise comparativa de diferentes 

testemunhos, e de tomar as forma como o passado é apreendido e 

interpretado por indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender 

suas ações (ALBERTI, 2005, p.19). 

 

4.3. Técnica e Instrumento de Coleta de Dados  

 

O objeto da pesquisa qualitativa é imensurável por se tratar do universo da 

produção humana, composta por diversos fenômenos representativos (MINAYO, 

2009, p.22). As entrevistas foram realizadas com base em roteiro semiestruturado 

(apêndice), específico para cada tipo de ator, com questões que possibilitaram a 

narrativa livre, sem se ater à indagação levantada. Para garantir a fidedignidade do 

registro, as entrevistas foram gravadas, mediante autorização dos interlocutores. 

 

4.4. Procedimentos Éticos e Legais  

 

Este trabalho foi realizado em acordo com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense (parecer nº 283/2010).  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram informados sobre seus objetivos, 

sendo sanadas dúvidas e prestados esclarecimentos quanto a todas as etapas do 

processo, riscos, benefícios, divulgação de resultados e finalidade do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Após a anuência de todos, iniciaram-se as 

atividades de campo. Todas as informações obtidas foram especificamente e 

exclusivamente para propósitos da pesquisa e estarão sob a guarda da 

pesquisadora por cinco anos; após esse período serão incineradas. 

 

 

 



50 
 

4.5. Tratamento dos Dados 

 

Para reflexão sobre os dados obtidos a partir das entrevistas foi aplicada a 

técnica de Análise de Conteúdo que pode ser entendida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2010, p.44). 

 

Bardin (2010) caracteriza a análise de conteúdo como sendo empírica, ou 

seja, não pode ser desenvolvida baseada em um modelo exato, assim a técnica é 

reinventada com frequência para atendimento aos objetivos pretendidos. O processo 

de “explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão deste 

conteúdo” (BARDIN, 2010, p.44), promovido pela análise de conteúdo, foi 

organizado em três fases realizadas em conformidade com três polos cronológicos 

diferentes: pré-análise, exploração do material, tratamento e interpretação dos 

resultados (BARDIN, 2010; MINAYO, 2010). 

Na pré-análise do material, foi feita a leitura flutuante das falas dos 

entrevistados identificando as ideias correspondentes às categorias de análise. A 

exploração do material consistiu em fazer recortes de trechos das entrevistas 

transcritas e agrupamento nas categorias identificadas. O tratamento e interpretação 

dos achados qualitativos se procederam com a utilização de análise das falas e 

significados atribuídos pelos entrevistados. 

A partir dos dados colhidos e acumulados no trabalho de campo, voltou-se 

aos fundamentos teóricos, para reflexão sobre os conceitos de acesso, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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5.1. O processo Histórico de Implantação da Equipe de Saúde Bucal no 

Programa Médico de Família de Niterói 

 

O Programa Médico de Família de Niterói foi implantado em 1992, sendo 

anterior à definição do modelo nacional de abordagem familiar. A equipe 

originalmente era composta por um médico e um auxiliar de enfermagem que 

ficavam responsáveis por um setor com aproximadamente 1200 pessoas ou 250 a 

300 famílias. Em 1994, o modelo nacional, então chamado de Programa de Saúde 

da Família, foi implantado com uma composição multiprofissional que incluía o 

enfermeiro e agentes comunitários de saúde. Apesar da força dessa proposição, 

Niterói optou por manter seu desenho metodológico baseado no modelo cubano de 

medicina familiar, permanecendo com uma equipe centrada no médico e no técnico 

ou auxiliar de enfermagem e com apoio de supervisão multiprofissional.  

A primeira tentativa de implantação da saúde bucal no Programa Médico de 

Família (PMF) foi proposta em 1997 pelo então coordenador de um dos Grupos 

Básicos do programa. Foram inseridos na equipe do Médico de Família dois 

dentistas e dois técnicos de saúde bucal na unidade do módulo denominada 

Preventório, onde foi implantado o primeiro módulo do programa (MOREIRA, 1999). 

 

“Essa ideia é antiga [...] a gente sempre teve essa ideia de 
incluir, assim pela falta de acesso, pela dificuldade mesmo de 
acesso ao serviço de odontologia. Eu achava que essa 
experiência podia ser uma experiência muito legal, muito 
interessante.” (ator H1). 

 

A inserção foi precedida de discussões técnicas envolvendo a coordenação 

de odontologia e do PMF. Considerando que o programa tinha visibilidade nacional 

como uma experiência bem sucedida, a fala dos atores demonstra a preocupação 

que existia em relação à maneira como tal implantação iria acontecer. 

 

“O PMF tem toda uma estrutura que é diferente, forma de 
vínculo, a contratação deles, supervisão, treinamento. Aí como 
é que eu pegaria a odontologia e colocaria dentro desse 
escopo do PMF? Esse foi o grande nó.” (ator H2). 

 

 “O desafio era como pegar essa equipe separada e colocar 
dentro daquele modelo que a gente já tinha de PMF, que é um 
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modelo legal. Naquela época, tinha certa visibilidade nacional o 
modelo de Niterói e o nosso medo era colocar saúde bucal sem 
planejamento prévio, e aí você acabar detonando até o 
programa que já estava funcionando assim de forma legal.” 
(ator H2). 

 

Definiu-se que a experiência-piloto envolveria profissionais da rede de Niterói 

lotados nas Unidades Básicas de Saúde tradicionais. A inserção aproximou 

profissionais oriundos desse modelo de atenção à lógica do PMF de  

 

[...] práticas assistenciais centradas na concepção da produção social da 

saúde, referenciada no campo teórico da vigilância à saúde; e à produção 

de novos sujeitos históricos, profissional e população, com base em práticas 

de educação permanente, realizadas no próprio ambiente de trabalho e 

orientadas para a práxis, associada a processos de subjetivação disparados 

a partir do contato direto no ambiente social da população adscrita às 

equipes (MOREIRA; FRANCO, 2007, p.173). 

 

Por não haver espaço físico na unidade do Preventório, o consultório 

odontológico foi instalado no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), ao lado 

do módulo. O dentista e a auxiliar de saúde bucal trabalhavam em espaços físicos 

diferentes do médico e do auxiliar de enfermagem, o que, segundo o ator H1, 

provocava o isolamento da ESB.  

 

“Um CIEP que era ao lado da unidade, botamos o dentista lá, o 
que foi também um equivoco, mas era possível naquele 
momento. Então aí a equipe ficava completamente isolada, 
entendeu?” (ator H1).  

 

A distância física entre os profissionais de saúde bucal e a equipe do PMF, 

associada à cultura assistencial odontológica trazida de sua origem na atenção 

básica tradicional, dificultou o necessário entrosamento entre os profissionais, 

condição indispensável para a compreensão e adesão à metodologia do programa.   

Os médicos contratados para o PMF passavam por treinamento introdutório 

prévio ao trabalho nos módulos. Por sua vez, o caráter pontual da experiência piloto 

de inserção de profissionais de saúde bucal, não facultou a estes tal ambientação, o 

que acabou promovendo a manutenção, no PMF, da lógica de ações e serviços com 

que estavam acostumados a trabalhar.  
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Os atores entrevistados ressaltaram que essa desarticulação entre 

profissionais de saúde bucal e o restante da equipe de saúde da família era 

reforçada pela diferença de vínculo empregatício. Os médicos e auxiliares foram 

contratados com uma carga horária semanal de 40 horas e vínculo CLT. Os 

odontólogos eram estatutários, com carga horária de 20 horas.  Apesar dessa 

diferença de carga horária, do ponto de vista dos gestores, a diferença salarial em 

relação aos médicos do PMF teria contribuído para que a experiência não fosse bem 

sucedida.  

 

“Como é que você vai colocar uma equipe, essa equipe, por 
exemplo, dentro do PMF que trabalha lá numa metodologia já 
consolidada, com treinamento, trabalhando em área de risco, 
como é que eu vou pegar esse dentista com o salário menor, 
que vai trabalhar na mesma metodologia. [...] Como é que eu 
vou explicar para o cara que ele vai receber metade do que o 
outro ganha?” (ator H2). 

 

“Eu avaliei como muito ruim essa experiência, é difícil mesmo o 
perfil porque são vínculos diferentes, salários diferentes. Os 
dentistas eram estatutários, os médicos CLT. Enfim, não foi 
uma boa experiência.” (ator H1). 

 

Assim, na execução desse piloto, optou-se por promover a inserção de dois 

profissionais, com carga horária semanal de 20 horas, da rede básica tradicional, 

para cobrir a carga horária do PMF. No entanto, nessa época, começou-se a pensar 

a questão da complementação salarial, para os que porventura se interessassem em 

migrar para o modelo 40 horas. 

Estudo de Mascarenhas e Almeida (2002) alertava para o fato de que as 

diferenças salariais entre profissionais vinculados ao programa e aqueles da rede 

tradicional eram na época substantivas em favor dos primeiros. A autora 

considerava que esse fato poderia ser um fator de conflito.  (MASCARENHAS; 

ALMEIDA, 2002).  

 

“Então o cara que tá trabalhando na atenção básica [UBS] vai 
ter um salário menor ainda do que o cara que tá lá [PMF] [...]. 
Sabe como é que é, você tem vários modelos dentro do 
espaço. Ocorre é isso, acaba acontecendo um conflito.” (ator 
H2). 
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Além das questões já citadas como complicadoras para a inserção da saúde 

bucal no PMF, a necessidade de um profissional com perfil adequado à atuação na 

atenção primária e, em especial ao trabalho com famílias, marcava as discussões na 

gestão.  

 

“Não dá pra ser o que tem acontecido na maioria das vezes, eu 
pegar o dentista da rede e dar o nome a ele de dentista de 
família. O cara continua fazendo a mesma coisa. A gente tem 
que ampliar essa nossa visão, a gente precisa de um dentista 
generalista.” (ator H1). 

 

“Um dentista com um novo perfil, que aí ele vai saber o 
momento de interfacear com a equipe, ele vai saber o 
momento que a equipe vai depender dele, [...] qual vai ser a 
lógica de organização dele.” (ator H2). 

 

O modelo flexneriano que defende um ensino-aprendizado centrado no 

biologicismo e tecnicismo marcou sobremaneira a formação em saúde e ainda pode 

ser considerado hegemônico no Brasil. A formação extremamente direcionada para 

a especialização dificulta muitas vezes, tanto as relações do trabalho em equipe 

quanto o próprio engajamento no programa. Segundo Mascarenhas (2003), o 

trabalho com saúde da família exige suplantar a fragmentação dos saberes e 

envolver a perspectiva do trabalho interdisciplinar com foco nas necessidades do 

usuário. Neste sentido, a prática odontológica fundamentada apenas em ações 

técnicas torna-se uma um problema. 

 

“Eu vejo dentista que não vai trabalhar porque o equipo 
quebrou, ele sem aquela caneta na mão ele não faz nada, 
entendeu? Que isso! Pode fazer tanta coisa, tanta ação 
interessante. Mas essa é a nossa forma da odontologia 
tradicional de trabalho: eu sou uma caneta girando a procura 
de um esmalte para tirar cárie e meter porcelana.” (ator H1). 

 

“A gente brincava com eles assim: ‘esquece que você é 
dentista, você é profissional de saúde, você vai fazer parte de 
uma equipe’ [...]. Esse cara tem que ter noção de hipertensão, 
esse cara tem que ter noção de diabetes.” (ator H1). 

 

No entanto, percebe-se um certo desmerecimento do saber específico na 

tentativa de se contrapor ao modelo biomédico hegemônico de organização de 
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prática. Campos contribui com essa discussão quando refere que o “núcleo 

demarcaria a identidade de uma área de saber e de prática profissional e o campo, 

um espaço de limites imprecisos onde cada disciplina ou profissão buscaria em 

outras apoio para cumprir suas tarefas teóricas e práticas”. Ressalta ainda que é 

preciso escapar ao que chama de “isolamento paranoico” ou da “fusão 

esquizofrênica”, e refere que núcleo e campo seriam “mutantes e se inter-

influenciariam, não sendo possível detectar limites precisos entre um e outro”. 

(CAMPOS, 2000, p.53-54) 

A partir dos relatos dos atores-história, a despeito de toda a movimentação 

nacional, observa-se que, a essa primeira experiência de inserção da saúde bucal 

nas equipes de PMF, não se seguiu qualquer proposta concreta no período de 1997 

a 2006. Mesmo com o incentivo financeiro determinado pela Portaria nº 1.444 de 28 

de dezembro de 2000, de normas e diretrizes (Portaria GM/MS nº 267 de 06 de 

março de 2001a) explicitadas no Plano de Reorganização das Ações de Saúde 

Bucal na Atenção Básica e posteriormente em 2004 com a Política Nacional de 

Saúde Bucal a inclusão destes profissionais no PMF não se consolidou. 

 

 “Realmente as pessoas pressionavam: ‘o Ministério está 
cobrando, tantos municípios tem, Niterói não tem.” (ator H2). 

 

Em 2006, para substituição de uma dentista da rede que atuava no Morro do 

Céu, foi contratado um dentista por RPA e carga horária de 20 horas semanais. 

Assim como no Preventório, o consultório também ficava fisicamente separado do 

módulo, e a ESB desarticulada do restante da equipe.  

 

“Não havia estrutura física adequada, [o dentista] trabalhava 
[...] fora da unidade [...]. Ele trabalhava [...] contratado, dessa 
forma pontual [...], uma vez, duas vezes na semana.” (ator IA2). 

 

Apesar de algumas semelhanças entre o contexto de inserção de 

profissionais de saúde bucal nas duas primeiras experiências, carga horária de 20 

horas semanais e instalação em consultório isolado do módulo e das equipes PMF, 

os atores entrevistados relatam que os resultados foram diferentes.  

  Deve-se considerar que a existência da grande demanda reprimida poderia 

dificultar a substituição do modelo tradicional de atendimento centrado no cirúrgico-
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restaurador para a lógica da vigilância à saúde. Porém, a orientação para que o 

profissional organizasse seu processo de trabalho dentro da metodologia do 

programa, mesmo sendo seu contrato de apenas 20 horas, associado ao seu perfil, 

foi determinante para que ele fosse considerado o primeiro dentista de família do 

município.  

 

“E mesmo com vinte horas, essa experiência foi muito legal. 
Mesmo com vinte horas, mesmo distante do módulo, que ele 
também ficava fisicamente em outro espaço.” (ator H1). 

 

“O próprio perfil dele [era] mais generalista [...]. A partir desse 
momento, eu falei: ‘eu acho que tem que ter, agora não é 
qualquer profissional [...]’. O desempenho dele lá no Morro do 
Céu facilitou muito o convencimento das pessoas na questão 
da importância disso aí [inserção da saúde bucal no PMF].” 
(ator H1). 

 

“Um profissional com muito perfil, um profissional muito afinado 
com a proposta de saúde da família.” (ator IA2). 

 

O projeto de inserção da saúde bucal no PMF foi apresentado pela primeira 

vez ao Conselho Municipal de Saúde em 23 de maio de 2006, sendo indeferido em 

virtude da ausência de critérios para as contratações, avaliação curricular e prova de 

admissão. O ator IA3 lembra que a intenção do CMS era manter o mesmo padrão já 

adotado na contratação dos médicos. Em 2007, a discussão sobre a inclusão do 

dentista de família nas equipes do PMF teve destaque na V Conferência Municipal 

de Saúde. Com o início de uma nova gestão municipal, este processo foi retomado e 

o projeto foi reapresentado pela segunda vez ao CMS em abril de 2009 e aprovado 

por unanimidade. 

 

“Então a segunda vez, vinte e oito de abril de dois mil e nove, 
segunda vez. Você tá entendendo que tem um processo que aí 
não foi naquele [primeiro] momento [em 23 de maio de 2006]. 
[A aprovação no CMS] Foi na outra gestão né.” (ator IA3).  

 

Nessa época, além do PMF Morro do Céu que já envolvia o dentista na 

metodologia PMF (mesmo que com 20 horas), algumas outras unidades PMF 

contavam com profissionais que atuavam na lógica de UBS tradicional. A partir da 
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disposição política firmada pelo gestor municipal em promessa de campanha, foram 

realizados estudos para a implantação da ESB no PMF. Assim, em 2009, com o 

início de uma nova gestão municipal, o processo foi retomado. Foram realizadas 

visitas nas unidades do programa onde já havia dentista, embora não estivessem 

trabalhando na metodologia do PMF. As unidades eram Ititioca, Atalaia, Vila Ipiranga 

e Caramujo/Lagoinha e Morro do Céu. 

 

“Já existia muito clara essa demanda desse governo novo, que 
era a implantação do dentista na equipe do Médico de Família, 
até então uma equipe só centrado no médico, sendo que 
anteriormente essa discussão já vinha acontecendo em Niterói. 
Mas de fato assim, desejo de governo, que entrou com esse 
foco, que eu tenha participado, foi nessa discussão, nesse 
momento [...] dessa nova gestão. Essa já era uma direção 
dada pelo governo municipal.” (ator IA1). 

 

Nesses locais avaliou-se o trabalho que estava sendo realizado e o interesse 

dos dentistas em “migrar” para o modelo PMF. O projeto foi então construído e 

apresentado à Fundação Municipal de Saúde. 

 

“Então, assim, nós íamos visitando os locais que tinha o 
gabinete odontológico pra ver se a gente conseguiria adequar. 
Então selecionamos seis ou sete locais aonde existiam 
gabinetes odontológicos, mas o modelo era um modelo ruim 
porque era um dentista part-time, era um dentista que 
trabalhava pontualmente, algumas vezes durante a semana. E 
aí a ideia foi converter esta proposta para saúde bucal no 
modelo Saúde da Família, com quarenta horas, com a 
população adscrita, trabalhando em parceria com a equipe.” 
(ator IA2).  

 

Inicialmente o município incorporou ao PMF os dentistas de seu próprio 

quadro que já atuavam nos módulos selecionados, desde que estivessem 

interessados em aumentar sua carga horária, além de dois profissionais não 

estatutários que já atuavam na rede como dentistas contratados. A perspectiva é 

que, com a ampliação da cobertura, seja realizada seleção pública para a 

contratação de dentistas com perfil para atuar no programa.  

 

“Para ver se realmente o profissional tem o perfil para esse tipo 
de atendimento. Porque não basta ser só um profissional 
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técnico, ele tem que ter realmente um perfil de acolhimento, um 
perfil que condiz com o que a gente está querendo para um 
bom atendimento desse público que é coberto.” (ator IE2). 

 

O módulo no Morro do Céu foi o primeiro a incorporar a saúde bucal no 

modelo PMF. Foi realizada uma reforma para que o dentista pudesse compartilhar o 

espaço físico da unidade com os demais profissionais do PMF e usuários.  

 

“Foi uma experiência interessante porque essa equipe do 
Morro do Céu, que era do centro de controle de zoonoses, 
trabalhava em condições muito adversas. Porque era próxima 
ao lixão, enfrentamento também com tráfico de drogas, a 
violência no local era muito grande. Fortalecer a equipe era 
uma direção importante não só pra, enfim, o trabalho como um 
todo, mas pra permanência da equipe ali.” (ator IA2). 

 

O projeto foi encaminhado para a área técnica de saúde bucal do estado. 

Técnicos da SESDEC RJ visitaram, em 04 de novembro de 2009, os módulos PMF 

de Caramujo, Ititioca, Atalaia, Engenho do Mato, Ilha da Conceição, Morro do Céu e 

Vila Ipiranga. Engenho do Mato não foi considerado apto. Para implantação de dois 

dentistas na Vila Ipiranga foi sugerido que um profissional ficasse no andar superior 

e outro no andar inferior para possibilitar acesso físico. Em Atalaia foi sugerido 

ampliação na área do consultório, no Morro do Céu troca do piso e no restante das 

unidades adequação de materiais6. 

 

“Desde que tivesse uma possibilidade ergonômica de 
funcionar, o estado entendeu que poderia autorizar essas 
equipes, mesmo não estando nos estritos metros quadrados 
ali. E assim foi: o estado visitou as propostas por Niterói, fez 
algumas sugestões de alteração.” (ator IA2). 

 

Em 25 de janeiro de 2010, o projeto foi aprovado na CIB (CIB, 2010) e foram 

implantadas, no mesmo ano, as sete equipes de saúde bucal. Segundo os 

entrevistados há projeto para a implantação de mais dez equipes, aguardando a 

liberação da Fundação Municipal de Saúde e da prefeitura para destarte dar 

continuidade ao fluxo de aprovação pelos órgãos decisórios (CMS, CIB e CIT). No 

entanto, uma dificuldade apontada pelo ator IE2 para a expansão da saúde bucal no 

                                                           
6
 Informações documentais apresentadas pelo ator IA3 durante a realização da entrevista desse trabalho. 
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município ainda consiste na falta de estrutura física dos módulos e até o final de 

2011 não houve mudança neste cenário. 

 

“A gente já preparou o projeto, [...] a gente já revisou, agora 
falta a liberação da própria secretaria, do prefeito também [...]. 
A gente ampliaria aproximadamente pra dez equipes a mais 
[...] aproximadamente, dependendo da avaliação e aprovação 
do Ministério.” (ator IE2). 

 

Até dezembro de 2011 o município ainda dispunha apenas dos seis módulos 

PMF com saúde bucal, totalizando sete dentistas de família: Vila Ipiranga (com dois 

dentistas), Ilha da Conceição, Morro do Céu, Ititioca, Atalaia e Caramujo/Lagoinha.  

 

5.2. O Processo de Implementação da Equipe Saúde Bucal do Programa 

Médico de Família de Niterói 

  

O projeto aprovado na CIB em 2010 consubstanciou vários pré-requisitos em 

discussão desde a primeira tentativa de inserção da saúde bucal no município, em 

1997, tais como vínculo empregatício, contratação de profissionais com perfil 

adequado ao programa, superação da fragmentação física dos profissionais e 

reorientação do trabalho em equipe.  

A ideia de equiparar o salário do dentista com o do médico não foi 

contemplada. Vale dizer, que a disparidade entre salários trata-se de um problema 

que acomete toda a Atenção Primária à Saúde no país.  A diferença salarial 

existente entre os profissionais da APS é muitas vezes aviltante, principalmente 

quando comparados os salários dos profissionais de nível superior (médico, dentista 

e enfermeiro) ao dos profissionais de nível médio e fundamental (técnico e auxiliar 

de enfermagem, técnico e auxiliar de saúde bucal, agente comunitário de saúde, 

auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, vigia). 

 

“Em 2009 resolveu não se equiparar. Colocou o salário mais ou 
menos como em outros municípios, mas abaixo do médico, o 
que não é aceitável, mas de acordo com a oferta e a procura.” 
(ator IA3). 
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Quanto ao vínculo empregatício, nos módulos PMF, dentista e auxiliar de 

saúde bucal são contratados pelo regime CLT, com carteira de trabalho assinada 

pelo presidente da associação de moradores da área adscrita à unidade, com 

exceção dos profissionais estatutários que foram mantidos no programa, e com 

carga horária semanal de 40 horas de trabalho.  

Antes de iniciar o trabalho nas unidades, os profissionais de saúde bucal 

participaram de um curso introdutório para reconhecimento do território e do perfil da 

população adscrita.  

 

“Então a primeira coisa é entender isso daí, conhecer o 
território, e a partir daí você começa a conhecer as pessoas 
começa a trabalhar com elas, tanto dentro da unidade quanto 
fora da unidade.” (ator IE1). 

 

A semana de trabalho é organizada em dez períodos, de segunda a sexta, 

manhã e tarde. Um deles é destinado para treinamento, realizado às quartas-feiras à 

tarde. Neste momento, os módulos são fechados e todos os profissionais do PMF se 

reúnem para capacitação com supervisão. 

Cinco períodos são destinados para atendimento em consultório. Oito 

pacientes são agendados em cada período mais a demanda de emergência ou 

urgência. Quatro períodos são destinados ao trabalho em campo. Exceto o período 

para capacitação, essa divisão entre consultório e campo não é engessada. Os 

profissionais têm autonomia para adequar o horário à necessidade da população. 

 

“Há casos em que a demanda é tão grande que o dentista é 
obrigado a abdicar de um dia de campo pra fazer mais um dia 
de consultório, pra que ele dê conta da demanda, porque 
senão a fila de espera fica muito grande.” (ator IE2). 

 

Muitos profissionais, no horário de campo, participam de grupos de promoção 

e prevenção, como grupos de tabagismo, de gestantes e de idosos, o que contribui 

para a integração com os médicos e auxiliares de enfermagem. Além do trabalho 

com grupos específicos, são realizadas visitas domiciliares, reuniões de setor e 

reuniões com a equipe.  
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“Você faz uma reunião com os pacientes de cada setor, para 
conversar a respeito do processo de trabalho mesmo, como é 
que funcionam as marcações, trabalha informação, [...] uma 
sugestão do que eles estão achando do atendimento. Reunião 
de equipe, você faz reunião com a equipe, médico, auxiliar, 
dentista, para discutir algum caso ou para resolver algum 
problema do próprio processo de trabalho dentro da unidade.” 
(ator IE1). 

 

O período de campo compreende o trabalho com questões relacionadas à 

realidade do território e da comunidade adscrita. Dentro das diretrizes do PMF, de 

ênfase na prevenção de doenças e promoção de saúde, bem como de articulação 

com outros setores que interferem na saúde, alguns profissionais elaboram 

atividades em escolas, creches, e outras instituições dentro da comunidade.   

 

“A gente está fazendo um projeto legal aqui no colégio. A gente 
está pensando em fazer uma série de sábados com oficinas, 
com oficina de grafite, oficina de música, oficina de edição de 
vídeo, de literatura, para depois fazer um festival de talentos 
com o tema relacionado à comunidade [...]. Isso não dá pra 
fazer trabalhando só na unidade.” (ator IE1). 

 

Atualmente, cada setor compreende um médico e um técnico ou auxiliar de 

enfermagem, responsáveis por cerca de mil e quatrocentos a duas mil pessoas. 

Entretanto, não há um dentista e um auxiliar de saúde bucal para cada setor. No 

programa, há casos em que um profissional de saúde bucal chega a ser responsável 

por até cinco setores, ainda que no CNES esteja vinculado a apenas um setor.  

 

“Eu tento programar meu horário para fazer pelo menos um 
horário, um turno por semana com cada equipe [...]. Nesse 
horário eu discuto com a equipe, com o médico, com a auxiliar, 
o que é que pode ser feito, algum caso interessante para gente 
fazer uma VD [visita domiciliar] para avaliar [...]. Eu fiz uma 
conta, se eu fosse atender na cadeira, assim, todo mundo, eu 
ia ter que marcar uma consulta de quatro em quatro anos. São 
seis mil pessoas cadastradas no Programa, no Médico de 
Família, nos cinco setores que tem.” (ator IE1). 

 

Organização, planejamento e um bom relacionamento interpessoal facilitam o 

desafio de lidar com a complexidade dos diversos problemas de saúde da 
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população. Os profissionais são estimulados nas capacitações e nas reuniões 

semanais de equipe. 

 

“As relações são favoráveis. Lógico que tem disputa, atritos, 
conflitos, mas as relações são favoráveis.” (ator IE1). 

 

“É claro que cada equipe é uma equipe. Então existem equipes 
que têm mais dificuldade nessa integração e têm equipes que 
se integraram perfeitamente, que não têm nenhuma 
dificuldade.” (ator IE2). 

 

A partir da inserção dos profissionais de saúde bucal no PMF, foi criada a 

figura do supervisor de odontologia/saúde bucal que, em 2011, agregava todas as 

unidades com ESB no município. Considerando a atuação dos dentistas no território 

em atividades de campo, além da relação com a equipe médica, a ESB recorre à 

supervisão na perspectiva interdisciplinar, em especial à de saúde coletiva, serviço 

social, saúde mental e enfermagem, que contribuem nas respostas às necessidades 

de saúde da população.  

Em uma adaptação do quadro proposto pelo Grupo de Estudos de Gerência e 

Ensino em Saúde/Universidade Federal Fluminense (GEGES/UFF) em 1999 (apud 

MASCARENHAS, 2003), procurou-se relacionar as peculiaridades do processo de 

trabalho da ESB frente ao médico e o técnico de enfermagem em um módulo do 

PMF (quadro 4). 

 
Quadro 4. Diferenças entre processo de trabalho considerando dentistas e médicos e 
seus auxiliares no PMF de Niterói em 2011 

Características do 
Modelo de Atenção 

Médicos e técnicos de enfermagem 
PMF – FMS/NIERÓI - RJ 

Dentistas e auxiliares de saúde bucal 
PMF – FMS/NIERÓI - RJ 

Relação equipe- 
população/família 

Cada dupla médico/técnico ou auxiliar é 
responsável pela população referente a 01 
setor territorial. 
 

01 equipe para 1400-2000 pessoas. 

Cada dupla dentista/ASB é responsável 
pela população coberta pelo módulo (no 
máximo 05 setores). 
 

Não existe valor padrão. 

Processo de trabalho 

Centrado no conhecimento médico e 
multiprofissional (supervisão). A equipe 
junto com a supervisão trabalha 
interdisciplinarmente. 

Centrado no conhecimento odontológico e 
multiprofissional (supervisão). A ESB 
trabalha interdisciplinarmente com a ESF. 
 

Coordenação, 
supervisão e gerência 

Coordenador, supervisão médica, 
supervisão interdisciplinar (saúde coletiva, 
enfermagem, serviço social e saúde 
mental). 

Coordenador, supervisão odontológica e 
supervisão interdisciplinar (saúde coletiva, 
enfermagem, serviço social e saúde 
mental). 



64 
 

5.2.1. Acesso de Primeiro Contato  

 

Segundo Starfield (2002), a definição de acesso de primeiro contato 

pressupõe a acessibilidade e a utilização do serviço de saúde como fonte de 

cuidado para cada necessidade, e aponta para a distinção entre acesso e 

acessibilidade. Para que o usuário tenha acessibilidade é necessário que unidade de 

saúde seja “facilmente acessível e disponível”, ou seja, refere-se às características 

estruturais da unidade ou sistema. Já o acesso é a forma como a pessoa vivencia a 

acessibilidade de seu serviço de saúde.  

Mascarenhas (2003) pormenorizou a diferença de acesso e acessibilidade: 

 

No campo da saúde, acesso pode ser definido por aquelas dimensões que 

descrevem a entrada potencial ou real de um dado grupo populacional em 

um sistema de prestação de cuidados de saúde. A acessibilidade é 

entendida como o conjunto de circunstâncias, de diversa natureza, que 

viabiliza a entrada de cada usuário ou paciente na rede de serviços, em 

seus diferentes níveis de complexidade e modalidade de atendimento. 

Representa as dificuldades ou facilidades em obter tratamento desejado, 

estando, portanto, intrinsecamente ligada às características da oferta e 

disponibilidade de recursos (MASCARENHAS, 2003, p.44). 

 

Em Niterói, pode-se dizer que, após a inclusão das ESB nos módulos do 

PMF, houve melhora do acesso de primeiro contato da população adscrita.  

 

“Foi muito bom para que as comunidades tenham dentro da 
sua comunidade [um] dentista, para que ele [o morador] não 
precise sair da sua comunidade para tratar do seu dente.” (ator 
CS1). 

 

“Lógico que com a implantação do dentista de família esse 
acesso se amplia.” (ator IA1). 

 

“O que a gente observa é que o acesso é um bom acesso, a 
gente tem uma facilidade muito grande. Os dentistas fazem de 
tudo realmente para não deixar de atender, mesmo que tenha 
que fazer o usuário passar por grupos primeiro. Mas ele [o 
paciente] sempre vai ter o atendimento vai ter o acolhimento 
primeiro e depois acaba entrando na agenda e sendo 
atendido.” (ator IE2). 
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O usuário antes de entrar na agenda para dar início ao tratamento continuado 

passa por grupos de prevenção e promoção e ainda que dentista e auxiliar 

trabalhem com mais de um setor, o fato de terem uma população definida para 

atendimento possibilita o agendamento de consultas e a administração dos casos de 

urgência e emergência. Pinheiro (2009, p.96), atenta que a “delimitação das 

fronteiras” para oferta do cuidado “pode não atender ou mesmo satisfazer” essa 

população adscrita, pois o acesso concerne à disponibilidade do serviço e a 

localização geográfica “dos equipamentos sociais” o que em áreas com deficiências 

“acaba por se conciliar com as diretrizes do programa”. 

Após a inserção do dentista e auxiliar de saúde bucal no PMF, o ator CS2 

exemplifica sua percepção de melhora do acesso ao cuidado em saúde bucal dos 

moradores da sua comunidade. 

 

“Mais, muito mais, muito mais [acesso ao tratamento 
odontológico] [...]. Era assim: ele [dentista] vinha três vezes na 
semana e era muita gente. A comunidade tinha doze mil ou 
treze mil habitantes há seis anos. Deve ter aumentado [para] 
uns catorze mil. É uma área muito grande: Ititioca, Atalaia e 
Capim Melado e adjacências [...]. Então o pessoal [usuários] 
reclamava muito. O dentista é bom, mas não dá conta. Um 
dentista para a população toda não tinha condição. Aí quando 
ele veio para cá [Ititioca], botou outro lá [Atalaia].” (ator CS2). 

 

A aproximação do profissional de saúde bucal com a metodologia do PMF 

tem a potencialidade de propiciar melhoria de acesso na medida em que 

conhecendo melhor o território, é possível planejar com maior eficiência e eficácia 

ações de proteção e recuperação da saúde da população adscrita. No entanto, até 

2011, apenas famílias adscritas aos seis módulos com ESB estavam cobertas, 

sendo a maioria da população orientada para as unidades tradicionais.  

O PMF procura enfatizar atividades que promovam a resolutividade da 

maioria dos problemas de saúde da população de risco (MASCARENHAS; 

ALMEIDA, 2002), mas no que tange a saúde bucal, considerando a demanda 

reprimida por anos, e a relação ESB/população muito superior à do médico é comum 

incorrer em desassistência pelo estrangulamento do acesso da população adscrita.  

 

“Mesmo ele [dentista] tendo três setores, a gente observa que 
essa demanda dele [dentista] é quase que igual a um [dentista] 
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que tem só dois setores. Quer dizer, na verdade não há uma 
mudança muito grande, até por conta da capacidade dele 
[dentista] atender. Então ele [dentista] não tem como atender 
um público muito grande, e esse público ele acaba sendo 
filtrado e sendo atendido até dentro da sua necessidade.” (ator 
IE2). 

 

“Eu comecei fazendo assim: ‘olha só, quem está interessado 
vai ter grupo dia tal’. Só que começou a vir muita gente. Teve 
uma vez que a gente marcou cento e cinquenta pessoas aqui, 
foi um absurdo tinha muita gente aqui, e a gente começou a 
restringir [...]. Então de dois em dois meses tem umas quinze 
famílias entrando para fazer o tratamento.” (ator IE1). 

 

Para o ator IA2, o PMF promoveu uma expansão da cobertura muito 

importante, entretanto a saúde bucal não acompanhou esse aumento o que torna 

explícita a necessidade de investimentos nesse setor. A cobertura populacional 

estimada das equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família do 

município foi de 5,0% em 2011 (BRASIL/DAB, 2011). 

 

 “Tem essa defasagem de tempo, de amadurecimento do 
processo [...]. Para isso avançar e chegar próximo ao que tem 
hoje a qualidade da atenção médica [no PMF] precisa investir 
significativamente, inclusive na modalidade de contratação.” 
(ator IA2). 

 

“Faltaria uma ampliação desses módulos com saúde bucal 
para toda a população do município, porque existe dentista, 
mas da rede, não no [Programa] Médico de Família e são 
filosofias totalmente diferentes.” (ator IE2). 
 

“Tá faltando mais profissional para dentro das comunidades, 
porque têm certos módulos que não tem [ESB].” (ator CS2). 

  

5.2.2. Longitudinalidade 

 

Longitudinalidade, no contexto da APS, é uma relação duradoura 

estabelecida entre os profissionais de saúde e os pacientes nas unidades 

(STARFIELD, 2002), pressupondo a regularidade da atenção, a constituição do 

vínculo e responsabilização, diferentemente da continuidade que não é uma 
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particularidade da APS e significa “[...] acompanhamento durante um episódio de 

doença” (CONASS, 2011, p.32). 

O acolhimento favorece a construção de uma relação de confiança e 

compromisso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), trata-se de uma técnica de conversa 

que pode ser efetuada em qualquer momento do atendimento e que auxilia no 

conhecimento das necessidades dos usuários a serem satisfeitas, e é necessário 

em todos os lugares onde se dá os encontros entre trabalhador e usuário (MERHY, 

2004; TEIXEIRA, 2005). Silva Júnior, Merhy e Carvalho (2007, p.124) advogam que 

a falta de êxito na relação entre paciente e profissional resulta, muitas vezes, da 

dificuldade em ouvir a demanda desse usuário do sistema e de tratá-lo como “outro 

sujeito, com desejos, crenças e temores”.  

No depoimento dos entrevistados nota-se a existência de um consenso de 

que uma relação humanizada e pautada na confiança são elementos constitutivos 

do processo de produção do cuidado, e a metodologia de trabalho do PMF é um 

catalisador no engendramento desse cenário. 

 

“A gente constrói vínculo o tempo inteiro no nosso trabalho. O 
tempo inteiro: quando a gente encontra o paciente a gente está 
construindo vínculo, tanto no consultório quanto no campo [...]. 
A possibilidade que a gente tem de ir à casa da pessoa 
fortalece vínculo, porque é diferente você [...] dentro da 
unidade só recebendo paciente, só conhece aquela realidade 
ali: paciente dentro da unidade. Outra coisa é você conhecer o 
paciente, encontrar o paciente na rua ou então na casa dele. Aí 
você tem uma outra visão, aí você consegue perceber aquela 
pessoa dentro do lugar onde ele vive. Isso daí fortalece o 
vínculo também [...]. O vínculo remete à confiança. A pessoa 
identificar você como uma como uma pessoa... como um 
parceiro mesmo. Uma pessoa comprometida, uma pessoa que 
te escuta, que vai tentar dar um encaminhamento para aquele 
problema que você tem. Isso tudo faz parte da criação de 
vínculo que se dá nessa relação [...]. Você trabalhar só em 
consultório não incapacita você a fazer acolhimento, mas você 
ter essa possibilidade de trabalhar no campo, eu acho que 
favorece a questão do acolhimento, do vínculo, da escuta.” 
(ator IE1). 
 

“Fazendo campo [...] lá no Morro do Céu, muitas vezes, os 
pacientes vinham abraçavam ele [dentista]. As crianças gostam 
muito dele [dentista]. Isso não é só lá no Morro do Céu. A gente 
observa em outros módulos que dentista quando chega, não só 
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dentista, como toda equipe chega é muito bem tratada. Eles 
[pacientes] chamam para dentro da casa, às vezes oferecem 
água, às vezes oferecem até almoço dependendo da hora. 
Então eu acho que tem uma boa relação.” (ator IE2). 

 

“Se você sair perguntando quem é ele [dentista], todo mundo 
conhece [...]. O dentista sabe do paciente que ele cuida.” (ator 
CS2). 

 

O atributo longitudinalidade no PMF e no Brasil tem sido prejudicado em 

virtude da rotatividade de médicos que a estratégia de saúde da família vem 

sofrendo. Os médicos vêm se desvinculando das unidades, atraídos por melhores 

salários e carga horária de trabalho mais flexíveis De forma inversa, no caso da 

odontologia, o número restrito de oportunidades de trabalho no mercado privado e 

público, associado a mudanças na graduação com maior enfoque à formação para o 

SUS, tem aumentado o interesse e a valorização da atuação na APS.  

Desde que foi implantada a ESB até 2011, não houve troca de profissionais 

de saúde bucal no PMF. 

 

5.2.3. Integralidade 

 

Dada a polissemia do termo, reiteramos que neste estudo será utilizado o 

conceito empregado por Starfield (1992, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) de 

que a integralidade implica nos arranjos dos serviços para atendimento das 

necessidades de saúde da população. O cuidado integral requer ações articuladas 

de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação que possibilitem ao usuário não 

apenas sua condução terapêutica, mas também sua instrumentalização para 

desenvolvimento de autonomia.  

Nos discursos dos atores observa-se anuência de que, em Niterói, existe 

grande preocupação para a realização de ações de promoção de saúde e prevenção 

da doença nos módulos do programa. 

 

“A todo o momento, dentro do consultório, no campo, fazendo 
grupo, sempre existe essa ideia. A ideia principal é essa: 
prevenção e promoção da saúde.” (ator IE2). 
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“[A ESB] executa diariamente [ações de] prevenção e 
promoção. Prevenção, por exemplo, a gente faz escovação 
[supervisionada]. Todo paciente que está marcado a gente 
pede para trazer a escova, a gente distribui escova [...]. E 
ações de promoção quando a gente vai a campo.” (ator IE1). 

 

Ações de promoção são mais efetivas se várias instituições estiverem 

comprometidas e neste sentido seu planejamento implica envolver a comunidade 

como um ator estratégico (TAVARES et al., 2011). O trabalho intersetorial “[...] é 

imprescindível para incidir sobre os determinantes sociais do processo saúde-

enfermidade e promover a saúde [...]” essa articulação na perspectiva da APS “[...] 

se processa na ação comunitária no território, articulação na SMS e articulação de 

políticas municipais” (GIOVANELLA et al., 2009, p.785). 

 

“Você consegue atender as necessidades, cada vez mais 
necessidades, quanto mais você consegue se relacionar com 
as pessoas, com as instituições que estão relacionadas com o 
setor saúde. Você amplia sua possibilidade de intervenção nas 
necessidades se você amplia o seu leque de relações: você 
trabalhar com escola, você consegue trabalhar a questão 
ambiental. Você vai ampliando a possibilidade de você intervir 
nas necessidades de saúde das pessoas e eu acho que isso o 
programa também facilita esse tipo de relação.” (ator IE1). 

 

Nas unidades PMF também são realizadas ações de recuperação da saúde, 

considerando a capacidade e a estrutura do programa, no entanto, nem todas as 

necessidades são resolvidas, sendo necessária a articulação com atenção 

especializada.  

Para ampliação e qualificação da atenção secundária, através das Portarias 

GM/MS nº 1.570, nº 1.571 e nº 1.572 de 29 de julho de 2004, foram criados os 

Centro de Especialidades Odontológicas e os Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias (LRPDs) (BRASIL, 2004c, 2004d, 2004e). Os LRPDs são unidades 

responsáveis pela confecção de próteses totais ou próteses parciais removíveis e 

podem estar vinculadas aos CEOs ou ser terceirizadas (BRASIL, 2004b). 

Niterói recebeu uma parcela única no valor de 50.000 reais, Portaria GM/MS 

nº 680 de 30 de março de 2006, para implantação de um CEO, e pela Portaria 

GM/MS nº 721 de 4 de abril de 2007 recebe incentivos no valor de 8.800,00 reais 

mensal para custeio de um centro de especialidades tipo II (de quatro a seis 
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cadeiras odontológicas) localizado na Policlínica Comunitária Carlos Antônio da 

Silva (BRASIL, 2006d, 2007). 

 

 “Tem o CEO que a gente pode referenciar os casos que a 
gente não tem condição de fazer aqui [no módulo PMF], que 
utiliza outro tipo de tecnologia que são as especialidades.” (ator 
IE1). 

 

O único CEO do município oferece os serviços de endodontia, cirurgia oral 

menor, periodontia, atendimento a pacientes com necessidades especiais e 

estomatologia, de acordo com a Portaria/GM nº 599 de 23 de março de 2006 

(BRASIL, 2006c). Não é oferecido serviço para confecção de prótese dentária, 

apesar da grande demanda pelo serviço. 

 

“Tem algumas [especialidades] que a gente não tem. Que a 
rede não oferece. Tipo prótese que realmente faz falta.” (ator 
IE1). 

 

“Temos o laboratório [de prótese], que não está funcionando 
por problema de estrutura no local [...]. Já funcionou e parou. 
Uma angústia isso.” (ator IA3).  

 

Assim, no município há apenas uma unidade de referência que atende a 

demanda proveniente tanto dos módulos do PMF quanto das UBS e nem sempre é 

dado desenlace para os problemas de saúde bucal de todos os usuários que 

utilizam o sistema pela falta de acesso aos serviços da atenção secundária. 

 

“Um [tratamento de] canal já fica bem difícil. [Tratamento de] 
canal é caro [...]. Acho que tinha que ter uma referência 
grande.” (ator CS2). 
 

“É um absurdo não ter um laboratório de prótese [funcionando]. 
O que tem de idoso absolutamente desdentado [...]. Precisa de 
protético, protesista e laboratório de prótese. É pensar de 
acordo com a realidade.” (ator H1). 
“Quando você amplia o acesso [na APS] você tem necessidade 
de ter as referências para você poder trabalhar na 
integralidade, e aí eu acho que Niterói precisa avançar também 
nas questões das especialidades [odontológicas].” (ator IA1). 
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5.2.4. Coordenação da Atenção 

 

Coordenação da Atenção é a capacidade de garantir a continuidade da 

atenção, através da integração do cuidado entre os diferentes níveis (STARFIELD, 

1992, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), estabelecendo uma relação dialética 

na busca da resolutividade dos problemas de saúde do usuário.  

Para Mendes (2007) a continuidade da atenção possui três dimensões: 

 

A continuidade do profissional (ver sempre o mesmo profissional todo o 

tempo); a continuidade através dos níveis primário e secundário (o plano de 

referência entre atenção primária e secundária); a continuidade da 

informação (registros clínicos compartilhados) (MENDES, 2007, p.15). 

 

Após a formação do grupo de famílias para realização de ações de promoção 

e prevenção, a continuidade da atenção nos módulos se dá através do 

agendamento de acordo com as necessidades de cada usuário.  

 

“A gente marca [o paciente] logo para mais breve possível, de 
acordo com a necessidade [do paciente] [...]. A gente atende 
primeiro as prioridades mesmo, aquelas coisas mais urgentes. 
E depois quando termina o tratamento, a gente já marca [o 
paciente] para fazer revisão. Já marco [para depois de] seis 
meses, um ano. Já deixo marcado para ele [o paciente] voltar. 
Não deixo o paciente solto não.” (ator IE1). 

 

O trabalho em equipe aumenta a capacidade de resolução dos problemas de 

saúde do usuário, pois promove complementaridade dos saberes e ações 

(CONASEMS, 2011). A atividade de supervisão como um elemento constitutivo da 

equipe do PMF, além do apoio técnico e metodológico, contribui para a continuidade 

do cuidado. Foi criada uma supervisão de saúde bucal/odontologia para 

acompanhamento específico das atividades desenvolvidas pela ESB nos módulos 

do programa.  

 

“As equipes de supervisão são um modelo bem legal, porque 
você tem uma equipe multiprofissional com ginecologista, 
pediatra, clínico, serviço social, enfermagem, saúde mental e o 
dentista se acoplaria a essa equipe perfeitamente como um 
supervisor de campo. Esse acompanhamento faz muita 
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diferença do ponto de vista da qualidade do trabalho de Niterói 
e isso é histórico, tanto é que foi o modelo que inspirou acho 
que a maior parte das organizações de matriciamento aí nos 
municípios com saúde da família [...]. [Os supervisores] vão ao 
módulo concretamente, vão mesmo né, com agenda marcada 
acompanham as pessoas as equipes, então acho que essa 
forma de funcionar ela ajuda muito [...] é um trabalho que tem 
um lastro muito sólido.” (ator IA2). 

  

“Todas as possibilidades de melhora a gente procura buscar 
para que haja a melhora da qualidade para o usuário [...]. Eu 
acho que a gente tem que estar realmente integrado com toda 
equipe, tentar solucionar problemas juntos.” (ator IE2). 

 

Para continuidade do cuidado é preciso integrar e articular sistematicamente 

as ações, melhorando a qualidade da atenção à saúde bucal. Apenas uma APS 

“organizada e resolutiva dá acesso aos demais níveis do sistema, com qualificação e 

de forma racional e humanizada” (CONASEMS, 2009, p.103). 

Para encaminhamento é seguido um protocolo. Os problemas de saúde do 

paciente são identificados na unidade PMF e os que exigem atenção especializada 

são referenciados. O encaminhamento é feito por intermédio de guia de referência e 

o usuário se dirige ao CEO para tentar obter uma vaga.  Entretanto existe um 

esforço para modificar este fluxo através de agendamento prévio do usuário na 

unidade do PMF via central de marcação.  

 

 “As referências funcionam perfeitamente, por exemplo, o 
paciente chega para um tratamento endodôntico no módulo 
existe o protocolo que tem que ser seguido. É feito o acesso 
[endodôntico], colocado o curativo e ele é encaminhado para o 
CEO. Lá no CEO eles recebem esse paciente que, estando 
dentro do protocolo, ele vai ser agendado e depois ele retorna 
[...], ele leva a referência e não é atendido na primeira. Isso é 
até um fator que a gente já tentou modificar, porque muitas 
vezes o paciente tem pouca condição de pagar a passagem, 
então ele já vai às vezes com dificuldade e muitas vezes ele vai 
e somente é avaliado e agendado, e só retorna depois da 
dessa avaliação. Então a gente tentou, está tentando conversar 
uma forma de marcar esse agendamento por telefone para 
facilitar para o usuário. Eu acho que a gente vai conseguir.” 
(ator IE2). 
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Na realidade, o que se observa na maioria dos relatos é que nem sempre no 

momento da necessidade do paciente há a resolutividade do seu problema, devido à 

saturação do serviço.  Muitas das dificuldades enfrentadas para oferta das ações 

especializadas estabelecem relação com o baixo financiamento provocado 

aparentemente pelo desinteresse em investimentos para oferta de cuidado integral à 

saúde bucal. 

 

“Por exemplo, tem um paciente hoje, que é a terceira vez que 
eu atendo de urgência e eu já encaminhei ele para fazer o 
canal e ele relata que já foi lá [CEO] duas vezes e não 
consegue fazer a carteirinha lá [CEO] para começar o 
atendimento lá [CEO]. Esse é um caso, mas tem outros que o 
paciente vai lá [CEO] faz e termina o canal rapidinho e volta.” 
(ator IE1). 
 

“O pior para comunidade é a referência.” (ator CS2). 

 

Para Moysés (2005) a organização dos serviços deve ser pensada na 

amplitude das necessidades da população a qual atendem. Na perspectiva do 

cuidado integral  

 
[...] deve gerar indignação a situação de um usuário que tem seus dentes 

perdidos por uma doença periodontal avançada e permanece edêntulo 

porque o serviço não tem com reabilitá-lo ou indicá-lo para um nível 

resolutivo de assistência (MOYSÉS, 2005, p.60). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Antes mesmo da publicação da estrutura nacional da Estratégia de Saúde da 

Família, alguns municípios vivenciaram configurações próprias condicionadas, entre 

outros fatores, pelas características de gestão e organização dos sistemas locais. O 

Programa de Médico de Família de Niterói (PMF) é reconhecido como uma das 

iniciativas consideradas pioneiras no país por desenvolver um modelo de saúde com 

base na organização da Atenção Primária à Saúde (MENDES, 2002 apud CAMPOS, 

2007). 

O processo de municipalização que emergiu em Niterói nos anos 70 conferiu-

lhe pioneirismo na organização dos serviços de saúde local.  Pautado na pluralidade 

de suas características locorregionais, o município implanta em 1992 o Programa 

Médico de Família (PMF), configurando práticas inovadoras baseadas na medicina 

comunitária.  

Inicialmente, a equipe do PMF era formada por médico e auxiliar de 

enfermagem e manteve essa estrutura por praticamente 18 anos, quando, então, 

foram implantadas as Equipes de Saúde Bucal em 2010. O desafio aqui proposto 

consistiu em descrever o processo histórico de implantação de tais equipes no PMF, 

e analisar sua implementação tendo como referencia os atributos essenciais da 

Atenção Primária à Saúde (APS), a partir da diversidade de concepções e interesses 

dos atores sociais entrevistados. Apesar de considerar a complexidade do tema, a 

análise da experiência de Niterói permitiu algumas considerações que emergiram 

dos resultados da pesquisa.  

Uma primeira delas está relacionada ao reconhecimento e convicção 

observados em todos os atores entrevistados, com relação à importância do Sistema 

Único de Saúde, como uma política pública que aponta para um modelo de Estado 

cuja função primordial é contribuir para uma sociedade justa e menos desigual. 

Pôde-se observar nas falas, apreço pela metodologia do Programa Médico de 

Família como uma estratégia importante e inovadora. 

Apesar do PMF, em sua origem, ser considerado médico-centrado, observa-

se que no município existe a premência de abertura do seu modelo de estratégia de 

saúde da família para incorporação de um trabalho multidisciplinar, envolvendo, 

além das ESB, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, na perspectiva de 

melhoria das respostas às necessidades da população. 
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Nesse contexto caberia um segundo ponto de reflexão com relação à saúde 

bucal no município. Por que essa implantação tímida e tardia de equipes de saúde 

bucal no PMF? A partir da análise dos atributos da APS, propiciada pela pesquisa, 

emerge a constatação de dificuldades enfrentada para a garantia de ações e 

serviços de saúde bucal dignos da população de Niterói e em conformidade aos 

ideários do SUS. 

A primeira tentativa de inserção foi em 1997 em um cenário que incorreu em 

entraves: ausência de espaço físico nas unidades, perfil profissional inadequado, 

diferença de vínculo empregatício e de salário entre profissionais da rede e do PMF. 

Posteriormente, apesar de o governo federal incentivar desde o ano 2000 a 

implantação da saúde bucal nas estratégias de saúde da família, parece não ter 

existido proatividade em Niterói para adequar o seu modelo à proposta do Ministério 

da Saúde. A pesquisa permitiu observar que as primeiras tentativas de aproximação 

entre profissionais de saúde bucal e o PMF não aconteceram como parte de uma 

estratégia ampla, pois não aliou vontade política e capacidade técnica.  

Considerando o período de implementação das ESB no PMF, observa-se que 

a aproximação com a metodologia de cuidado do PMF pode potencializar mudanças 

não só na lógica organizativa dos serviços, mas na própria prática odontológica, 

introduzindo uma perspectiva de maior vínculo e responsabilização. Nesse sentido a 

pesquisa permitiu evidenciar a empregabilidade do atributo longitudinalidade no 

cotidiano de práticas de saúde. Quando serviços passam a ser oferecidos em uma 

unidade que atende a uma população delimitada, o acesso, no caso ao cuidado em 

saúde bucal, é ampliado, mesmo que um dentista e um auxiliar de saúde bucal 

sejam responsáveis por diversos setores territoriais. No entanto, é preciso expandir 

a inserção de profissionais de saúde bucal para módulos ainda não beneficiados e 

estabelecer uma adequada relação populacional de forma a minimizar o 

estrangulamento do acesso.  

O município sem organizar minimamente uma referência para a realização de 

próteses dentárias seguirá realizando ações de promoção, proteção e recuperação, 

porém sem responder pela reabilitação dentária de sua população e ao atributo da 

integralidade. É necessário o cuidado com a coordenação da atenção, uma vez que 

existe saturação da rede de serviços de saúde bucal o que dificulta ou até 

impossibilita a interrupção do quadro de mutilação dentária.  
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Por fim, ainda que incida em dificuldades de diversas ordens para garantir 

uma estratégia de atenção em saúde bucal resolutiva em acordo com os atributos da 

APS, espera-se que, com planejamento e orientação técnica e política tal inserção 

seja capaz de provocar a necessária discussão sobre a reorganização da rede de 

saúde bucal do município.  

Deve-se ainda considerar que apesar da abertura do programa ser incipiente 

para odontologia, as experiências e discussões abordadas pelos sujeitos da 

pesquisa, relativas à implantação e à implementação das ESB, evidenciam o 

amadurecimento do processo, refletindo um acúmulo importante para que maiores 

passos possam ser dados. 

Não esperamos com este trabalho esgotar os diversos aspectos que 

envolvem o tema. Almejamos incitar novas reflexões por acreditar que é na 

heterogeneidade e na unicidade dos acontecimentos que novos olhares reacendem 

os momentos de luta pela melhoria nas condições de vida da população brasileira. 
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Roteiros das Entrevistas Semiestruturadas: Atores-chave 

 

Ator história  

1. Você saberia dizer quando e como surgiu no município a ideia de inserir a saúde 

bucal no PMF? Qual a história da inserção? 

2. Quais atores foram relevantes nesse momento?  

3. Você identifica possíveis fatos que tenham dificultado a inserção da saúde bucal 

no PMF? 

4. A qual necessidade a inserção da saúde bucal no PMF veio para atender? A 

quem? 

5. Como você avalia a atenção odontológica no município de Niterói? 

 

Ator controle social 

1. Quando e como a inserção da ESB começou? 

2. Quem você considera que participou do processo de implantação de ESB desde 

os primeiros movimentos? 

3. A inserção da saúde bucal no PMF foi demandada pelo Conselho Municipal de 

saúde? Em Conferência Municipal de Saúde? 

4. O Conselho Municipal de Saúde participou da definição da inserção da saúde 

bucal no PMF? 

5. A população de Niterói, nas áreas com ESB no PMF, teve mais acesso à atenção 

odontológica? 

6. Como você avalia a atenção odontológica no município de Niterói? 

 

Ator implantação  

1. Em qual período você esteve na gestão municipal da saúde em Niterói?  

2. Durante esse período, como se deu a discussão e o processo de implantação das 

ESB no PMF?  

3. Chegou a participar do planejamento da implantação das ESB no PMF (caso 

positivo, a previsão seria de implantar quando, quantas ESB e em quais 

localidades?). 

4. Chegou a acompanhar a implantação dessas equipes? (caso positivo, quando, 

quantas ESB e em quais localidades acompanhou?). 
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5. Quem você identificaria como responsável (ou responsáveis) por essa 

implantação? Quais atores eram favoráveis ou foram fundamentais para que 

ocorresse a implantação, havia atores desfavoráveis?  

6. Em sua opinião, que características o modelo PMF de Niterói apresenta que são 

favoráveis ou desfavoráveis à implantação de ESB? 

7. Você considera que os módulos PMF oferecem infraestrutura adequada ou 

suficiente para a implantação das ESB?  

8. Em sua opinião, o modelo de Niterói apresenta fatores capazes de facilitar ou 

dificultar a integração dos profissionais de saúde bucal com as equipes do módulo? 

9. Foi discutida a relação ESB/população adscrita ou a relação ESB/equipes PMF?  

10. Considerando a implantação das ESB no modelo Niterói, como você avaliaria o 

acesso à assistência odontológica da população de Niterói coberta pelo PMF?   

11. Considerando o seu período na gestão municipal, como você avaliaria a 

integralidade da atenção odontológica no município de Niterói?  

12. Discutiu-se supervisão própria para a ESB? 

13. Considerando o seu período na gestão municipal, como você avaliaria a atenção 

odontológica no município de Niterói? 

 

Ator implementação  

1. Como você avalia a implantação das ESB no PMF do município de Niterói? 

2. Há quanto tempo você trabalha no município de Niterói e no PMF?  

3. Qual o seu regime de contratação? Quantas horas semanais de trabalho? 

4. Como foi o início do trabalho da ESB no módulo? 

5. Quais as principais atividades que você realiza?  

6. Você se sente parte da(s) equipe(s) PMF com quem trabalha no módulo? O 

que facilita ou dificulta a integração dos profissionais no módulo? 

7. Qual a população adscrita ao módulo?  

8. Como é o acesso à assistência odontológica da população adscrita ao 

módulo?   

9. Quando há indicação, o indivíduo ou as famílias assistidas têm acesso à 

assistência especializada?  

10. Caso positivo, quais as especialidades oferecidas? Qual o tempo de espera?  
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11. Como é feita e por quem é feita a marcação de exames ou consultas 

especializadas? 

12. A ESB executa ações de promoção e prevenção? 

13. Você consegue constituir vínculo com a população adscrita? Consegue 

realizar acompanhamento das famílias sob sua responsabilidade? (o que facilita 

ou dificulta esse acompanhamento?).   

14. Em sua opinião, qual a qualidade da relação estabelecida entre a equipe e o 

paciente/comunidade? 

15. Em sua opinião, o seu serviço no módulo consegue atender as 

necessidades da população adscrita? 

16. O trabalho da ESB possui coordenação própria? Tem supervisão? 

17. Como você avalia a atenção odontológica no município de Niterói? 

 


