
Ata de Reunião: AGENDA EM SAÚDE BUCAL                

Data 24/01/2012 - Local: Sala de Videoconferência – GTIS  

Participantes: Eliana Sá (Coordenação de Saúde Bucal / GEAS), Lea (GERASA Noroeste), Nomária  (GERSA Venda 

Nova), Rosangela  (GERASA Oeste), Taís  (GERASA Leste), Ângela  (GERASA Centro Sul), Grace e Márcia  

(GERASA Barreiro), Bruno (GTIS), Vanessa (GTIS). 

Foi apresentado os recursos da agenda genérica e da sub especialidade. A opção foi trabalhar com agenda sub 

especialidade para todas as consultas e procedimentos da Odontologia. 

O padrão preconizado foi definido a partir de algumas experiências de equipes de saúde bucal da rede SUS-BH. 

Segue a mesma tendência das Oficinas da Atenção Primária à Saúde. Difere ao direcionar uma porcentagem 

maior de tempo para o atendimento à demanda programada. A agenda deve seguir o padrão: 65% demanda 

programada, 25% de demanda espontânea (urgência, pronto atendimento) e 10% de ações administrativas e 

de educação permanente (EP).  Segundo a OPAS, “EP é a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho 

nos diferentes serviços, cuja finalidade é melhorar a saúde da população”.  

A primeira consulta será parametrizada na agenda subespecialidade como: Exame clínico / Primeira consulta 

odontologia. Para as outras consultas subseqüentes ou de retorno, usar o registro de Consulta individual da 

odontologia. Na construção da agenda, definir o intervalo de 1 hora entre as consultas. Procurar fazer 

consultas de 45 minutos. Assim, haverá o tempo de 15 minutos para inserção dos encaixes provenientes da 

demanda espontânea. O número de encaixes deve ser definido e pactuado em cada Centro de Saúde. Não 

reservar horário para atendimento de urgência; encaixar entre consultas.  

Na agenda do C.Dentista, agendar no mínimo 8 consultas ao dia sendo (no mínimo) 3 primeiras consultas. 

Considerar o absenteísmo, e se necessário, fazer over book.  Para agendamentos compartilhados usar o evento 

atendimento em grupo para diabetes, Hipertensão, pré natal e saúde escolar.  

Outros eventos podem ser usados: reunião de equipe, reunião administrativa, reunião externa, educação 

permanente em saúde, atividade de teleconsultoria. 

Agenda do Técnico em Saúde Bucal - TSB: 

Primeiramente conferir se na agenda tem o nome do TSB. Se negativo, inserir. 

É adequada a opção por concentrar em alguns dias da semana (na agenda do TSB - atendimento a demanda 

espontânea, com levantamento de necessidades) horários para uma escuta qualificada. Entretanto, se houver 

entendimento da necessidade atual de manter diariamente horário de demanda espontânea na agenda do 

TSB, não ultrapassar o tempo de 25%.  

A agenda do TSB deve ficar mais aberta, favorecendo o encaixe de usuários atendidos pelo C.Dentista (1ª 

consulta) para que recebam Tratamento Completado em 2 sessões (média). Buscar o equilíbrio entre as ações 

individuais e coletivas. No Programa Saúde na Escola, o levantamento de necessidades deve ser feito pelo 

TSB/ASB nas escolas.  

Como avaliar o acesso por equipe: 15 primeiras consultas X 4 semanas= 60 por mês x 10 meses = 600 ano. O 

total de Tratamento Completado (TC) deve se aproximar o máximo possível deste número.  


