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APRESENTAÇÃO

Desde 2002, quando houve a inserção das equipes de Saúde Bucal (eSB) na Estratégia da Saúde 
da Família (ESF), evidencia-se a notória evolução da assistência odontológica no município de 
Belo Horizonte, a ponto de ser alcançado o status de referência nacional entre as capitais do país.

O fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) como eixo central permeia a gestão da 
assistência no município, o que resultou na consolidação e evolução do Sistema Único de Saú-
de (SUS) em Belo Horizonte (BH) como um sistema possível, humanizado e resolutivo, mesmo 
considerando os desafios e problemas inerentes a uma organização tão robusta.

As diretrizes nacionais e estaduais que acompanham a dinâmica das mudanças políticas, vêm 
propor novas ferramentas e desafios, alterações nos processos de trabalho que visam melhorar 
o acesso da população aos serviços de saúde. A experiência acumulada do SUS BH provoca a 
busca de soluções que se aproximem cada vez mais aos princípios constitucionais. 

Este Manual tem por objetivo apresentar e alinhar as políticas e diretrizes da Saúde Bucal da 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA BH) para nortear as ações das equipes 
e profissionais envolvidos. 

Este manual foi construído a partir do documento base “A Saúde Bucal no Sistema Único de 
Saúde” publicado em 2018 pelo Ministério da Saúde (MS) e adaptado pela área técnica de saúde 
bucal de Belo Horizonte. Foi elaborado com a participação de profissionais da atenção primária, 
secundária, terciária e universidades, onde foram incorporadas as sugestões e experiências.

Pretende instrumentalizar os profissionais com tecnologias e com o entendimento das políticas 
públicas aplicadas, tão necessários à construção de uma assistência à saúde bucal mais resolu-
tiva que busque a melhora gradativa do acesso, da capacidade profissional, dos indicadores de 
saúde e da qualidade dos serviços.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf
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INTRODUÇÃO

A APS é considerada a principal porta de entrada na rede assistencial à saúde e deve cumprir 
funções essenciais a este nível da atenção, como a resolubilidade da maioria dos problemas de 
saúde da população, organização e responsabilização do cuidado dos usuários nos diversos 
pontos da atenção. A APS acolhe o usuário dos serviços de saúde em sua singularidade, na 
complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural. Tem como missão a promoção de 
saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que pos-
sam comprometer as possibilidades de viver de modo saudável.

A ESF no Brasil é um marco importante tanto na mudança do processo de trabalho, quanto na 
precisão do diagnóstico situacional, alcançada por meio da descrição de clientela e aproxima-
ção da realidade sociocultural da população e da postura proativa desenvolvida pela equipe.

Belo Horizonte utiliza a ESF como modelo de atenção da APS. O Centro de Saúde (CS) é a princi-
pal porta de entrada do usuário ao Sistema de Saúde e o instrumento ordenador do cuidado no 
território. A APS é orientada pelos princípios do SUS e diretrizes da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), que são: universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, inte-
gralidade da atenção, responsabilização, humanização, equidade e participação social.

O município possui nove Diretorias Regionais de Saúde: Barreiro, Centro Sul, Leste, Nordeste, 
Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Em cada regional trabalha uma Referência 
Técnica (RT) em Saúde Bucal, que apoia o gerente e equipe das unidades do território, atuando 
de forma articulada com a Coordenação de Saúde Bucal. 

Em fevereiro de 2020, a APS em Belo Horizonte era composta por 152 Centros de Saúde, 592 
Equipe Saúde da Família (eSF), 308 eSB, 64 Equipes de apoio em Saúde Bucal, 152 equipes de 
Saúde Mental (SM), 82 pólos de Núcleo Ampliado à Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-
-AB) e 78 academias da cidade. 

A distribuição e a adequação das equipes atendem prioritariamente ao risco maior de adoeci-
mento e vulnerabilidade da população através de instrumento desenvolvido pelo município. O 
Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) combina variáveis socioeconômicas (saneamento, habi-
tação, escolaridade, renda, social, entorno) em um indicador síntese. Foi elaborado pela SMSA, 
o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS - BH) em 1998, apontando áreas prioritárias para 
intervenção e alocação de recursos. (Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS-BH))

Desde 2002, a SMSA BH faz investimentos em tecnologia da informação. O Sistema Saúde em Rede 
integra o escopo definido pelo Ministério da Saúde, mas o ultrapassa, em diversas dimensões. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/estatisticas-e-indicadores/indice-de-vulnerabilidade-da-saude
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Trata-se de um produto de qualidade que foi incorporado pelos profissionais, além de provocar 
mudanças muito significativas nos processos de trabalho e na gestão dos serviços. O sistema infor-
matizado possui vários módulos, como o agendamento, recepção, triagem classificatória, atendi-
mento ambulatorial com o prontuário eletrônico e seus vários protocolos, coleta de material bioló-
gico, almoxarifado e farmácia, integração com o senso BH Vida, custos, dentre outros. 

Este sistema disponibiliza procedimentos individuais e coletivos (enfermagem, vacina, grupos, aten-
dimento do NASF-AB e saúde bucal). O foco do sistema está no processo de trabalho assistencial, 
organizado em função do atendimento prestado ao usuário na rede do SUS BH. Está em andamento 
na SMSA BH a implantação da Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e de Regulação 
(SIGRAH). O sistema oferece a possibilidade de agregação dos indicadores por vários níveis de com-
plexidade. O SIGRAH será implantado em todos os CS, unidades especializadas, unidades de saú-
de mental e reabilitação, academias da cidade, Complexo Hospital Metropolitano Odilon Behrens 
(HMOB), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), entre outros. Entre os principais benefícios, está o 
acesso aos dados do prontuário do cidadão, inclusive resultados de exames, em tempo real, a partir 
de qualquer ponto da rede SUS BH possibilitando um atendimento integral do usuário. 

De acordo com a portaria 3.589, de 19/12/2019, Belo Horizonte possui a adesão das equipes 
de Saúde da Família informatizadas ao Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos 
Dados da Atenção Primária à Saúde (Informatiza APS).

O SUS BH é também uma escola. Várias unidades de saúde contemplam o Programa de Estágio 
das universidades em diversos cursos, inclusive, na odontologia.  Trata-se de uma parceria que 
agrega conhecimento e prática para o serviço e acadêmicos, evidenciando a importância dessa 
experiência na formação dos profissionais de saúde.  (Integração, Ensino e Serviço)

Os CS possuem as eSF que são compostas por enfermeiro, médico, auxiliar e técnico de enfer-
magem, Agente Comunitário de Saúde (ACS) e também as eSB que estão vinculadas às eSF 
e são formadas pelo Cirurgião Dentista (CD), Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) e/ou Técnico em 
Saúde Bucal (TSB). Cada equipe é responsável por um determinado número de famílias em uma 
área geográfica definida. Possui ainda os profissionais de apoio: cirurgião dentista, TSB/ASB, 
médicos clínico, ginecologista, pediatra e psiquiatra, psicólogo, assistente social, nutricionista, 
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, farmacêutico, educador físico e equipe 
de zoonoses. Todos estes profissionais são responsáveis pela assistência, prevenção de doen-
ças, promoção da saúde, coordenação do cuidado, monitoramento e acompanhamento da po-
pulação da sua área de abrangência.

Prioritariamente, os CS respondem pelo atendimento das urgências odontológicas.  A rede de 
urgência oferece suporte para a Atenção Primária na realização desses atendimentos, através 
das UPA (Unidades de Pronto Atendimento) Norte e Oeste, bem como no Hospital Metropolita-
no Odilon Behrens (HMOB), quando não for possível a resolução da demanda do atendimento 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/educacao-em-saude/integracao-ensino-servico
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pelo profissional da APS. Estas unidades de urgência são retaguarda para as equipes de saúde 
em situação de complicação clínica ou impossibilidade de atendimento por falta de recursos 
locais. É feito o encaminhamento por escrito, utilizando-se o impresso “Referência e Contrar-
referência” para garantir a boa comunicação entre as unidades, evitando que as informações 
sejam prestadas apenas verbalmente pelos usuários. 

A Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar em Saúde Bucal está associada à consoli-
dação da Política Nacional de Saúde Bucal, sendo potencializada por meio da criação dos Cen-
tros de Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária 
(LRPD). É constituída por unidades municipais e serviços contratados que estão vinculadas a 
Gerência Rede Ambulatorial Especializada (GERAE) da SMSA. São quatro CEO implantados pelo 
Ministério da Saúde: Barreiro, Centro Sul, Paracatu e Venda Nova. As especialidades ofertadas 
pelo CEO de Belo Horizonte são: Odontologia / cirurgia odontológica, Odontologia / disfunção 
de ATM, Odontologia / endodontia, Odontologia / estomatologia, Odontologia / infectologia, 
Odontologia / necessidades especiais, Odontologia / odontopediatria, Odontologia / ortodon-
tia, Odontologia / periodontia, Odontologia / prótese total, Odontologia / radiologia e Odon-
tologia / prótese parcial cromo cobalto.  Na atenção terciária são ofertados: Odontologia / ne-
cessidades especiais sob anestesia geral, Odontologia / tratamento em ambiente hospitalar, 
cirurgia deformidade crânio facial / fissura lábio palatal. Esses serviços ofertam consultas, exa-
mes e tratamentos especializados aos usuários que são encaminhados pelos CS de referência. 

A rede possui um Sistema de Regulação e Marcação de Consulta (SISREG) para regular, quan-
do necessário, de forma equânime, os encaminhamentos da Atenção Primária para a Atenção 
Secundária. As marcações de consultas especializadas são realizadas através da Central de Mar-
cação de Consultas (CMC) e de acordo com protocolo específico de cada especialidade. Após o 
agendamento pela CMC, o Centro de Saúde comunica ao usuário e solicita seu comparecimen-
to no setor de odontologia para receber a guia com os dados do agendamento (data, local e 
horário de atendimento) pela Equipe de Saúde Bucal.  

Da mesma forma, as consultas e exames solicitados pelos profissionais do CEO serão comuni-
cados aos usuários. Ao término do tratamento é emitida a guia de contrarreferência para que o 
usuário volte a ser acompanhado pela equipe da APS.

A Atenção Terciária em Saúde Bucal é responsável pelos casos de maior nível de complexidade. 
Refere-se ao atendimento odontológico com retaguarda hospitalar, tratamentos de Pacientes 
com Necessidades Especiais sob anestesia geral, tratamento e cirurgia de Disfunção Temporo-
mandibular, Deformidades Crânio Facial e Cirurgias Bucomaxilofaciais.

O município conta com oito Centrais de Esterilização distribuídas por regionais de saúde. O  Manual 
de Biossegurança em Saúde Bucal é a ferramenta norteadora protocolar das operações relacio-
nadas a esta temática. Esse documento deverá ser atualizado sempre que o cenário demandar. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/manual_biosseguranca_saude_bucal-20-08-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/manual_biosseguranca_saude_bucal-20-08-2019.pdf
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A rede SUS/BH conta com um Protocolo para Exposição Acidental com Risco Biológico. Este 
tema será abordado no Ciclo de Vida.

Baseado em estudos nacional, estadual e do município, bem como nos dados coletados ao 
longo dos anos referentes às necessidades em saúde bucal dos usuários do SUS BH é que os 
serviços são organizados no enfrentamento e controle das principais doenças bucais.

O resultado da última pesquisa nacional em Saúde Bucal – SB Brasil 2010 mostrou mudança no 
perfil epidemiológico das doenças bucais. O Brasil encontra-se atualmente no grupo dos países 
com baixa prevalência de cárie, com o índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados (CPOD) 
de 2,07 aos 12 anos. Embora os resultados sejam satisfatórios nacionalmente, chama a atenção 
às diferenças regionais na prevalência e gravidade da cárie. Isso indica a necessidade de polí-
ticas voltadas para a equidade na atenção. É pequena a redução da cárie na dentição decídua, 
sendo que 80% dos dentes afetados continuam não tratados. O déficit de tratamento em idosos 
é significativo, mesmo que as necessidades de próteses tenham diminuído em adolescentes e 
adultos. A prevalência de oclusopatia requer tratamento em 15,3% dos adolescentes. No que 
diz respeito às condições periodontais, avaliadas pelo Índice Periodontal Comunitário (CPI), em 
termos populacionais, estes problemas aumentam, de modo geral, com a idade. Os resultados 
do Projeto SB Brasil 2010 indicam que o percentual de indivíduos sem nenhum problema pe-
riodontal foi de 63% para a idade de 12 anos, 50,9% para a faixa de 15 a 19 anos, 17,8% para os 
adultos de 35 a 44 anos e somente 1,8% nos idosos de 65 a 74 anos.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/SBBrasil_2010.pdf
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1. ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 
E ATRIBUIÇÕES

De acordo com o Decreto Nº 17.345, DE 24 DE ABRIL DE 2020, que dispõe sobre a organização 
da Secretaria Municipal de Saúde, a Coordenação Técnica de Saúde Bucal está inserida na Ge-
rência de Atenção Primária (GEAPS)/ Diretoria de Assistência à Saúde (DIAS) e é responsável 
pela proposição, implantação e monitoramento das políticas assistenciais. 

No Capítulo X, Seção I, art. 33, está descrita a competência da Diretoria de Assistência à Saúde, 
que é coordenar a integração dos programas, ações e serviços da atenção primária e da rede de 
urgência, visando ao cuidado assistencial, otimização dos recursos e eficiência do SUS. 

A Gerência de Atenção Primária à Saúde (GEAPS) faz parte da Diretoria de Assistência à Saúde e 
tem como competência gerir a integração dos programas, ações e serviços da atenção primá-
ria, contribuindo para a racionalidade e eficiência do sistema municipal de saúde (Capítulo X, 
Subseção III, art.37).

A GERAE tem como competência coordenar o funcionamento da rede de atenção especializada 
de média complexidade do SUS/BH (Capítulo X, subseção IV, art. 38). Esta gerência está inserida 
na alta complexidade.

A Coordenação Técnica de Saúde Bucal é composta por um coordenador, referências técnicas 
(RT) lotados no nível central. Esta Coordenação, tem como atribuição específica a implantação e o 
monitoramento das políticas assistenciais de SB do Município.
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1.1 Atribuições das Referências Técnicas 
de Saúde Bucal das Diretorias 
Regionais de Saúde

• Apoiar gerentes e eSB na organização do Levantamento de Necessidades (LN) em SB a ser rea-
lizado anualmente nas escolas do território.

• Auxiliar e orientar as eSB no planejamento das ações preliminares ao LN conforme orientações 
da coordenação. 

• Verificar junto aos Gerentes dos CS e a eSB quem ficará com a responsabilidade de incluir os 
dados coletados no Módulo Coletivo do sistema de informação e como será este processo.

• Conferir com as eSB as instituições de educação pública onde o LN deve ser realizado. Verificar 
se todas as instituições de ensino onde as equipes atuarão estão no sistema.

• Orientar, acompanhar e monitorar a realização do LN em 100% das Escolas Municipais e Escolas 
de Educação Infantil, além de no mínimo 70% das escolas estaduais.

• Extrair o relatório consolidado por escola para conferir se as eSB cumpriram a meta esperada. 
Caso não tenham atingido a meta orientar a fazer a repescagem, ou seja, realizar nova busca 
ativa daquele escolar não captado anteriormente.

• Verificar se os Eventos Sentinelas encontrados no LN foram notificados no FORMSUS (Formu-
lário do SUS).

• Monitorar e acompanhar quadrimestralmente o atendimento dos Eventos Sentinela em Saúde Bucal.
• Analisar o LN e o atendimento dos alunos com necessidades individuais.
• Extrair os dados do LN disponíveis no sistema de informação no final do ano e analisar o perfil 

de SB dos usuários de cada CS.
• Monitorar junto às eSB o atendimento de 100% dos escolares com código 3 (prioritário) e códi-

go 2 da área de abrangência do centro de saúde (1ª consulta e TC). Após esse atendimento as 
eSB devem agendar os escolares com código 1, visando também o atendimento de 100% deles.

• Certificar se houve encaminhamento correto para o atendimento dos alunos residentes em 
outras áreas de abrangências, em especial os de código 3 e código 2.

• Apoiar gerentes e equipes de saúde bucal na regulação anual da fila de espera da atenção 
secundária.

• Encaminhar a planilha (ANEXO I) para os CS realizarem as revisões das filas junto com o passo 
a passo (ANEXO II).

• Orientar e tirar as dúvidas das eSB a respeito da revisão das filas.
• Definir prazo para as equipes finalizarem a ação de regulação local, considerando o cronogra-

ma da Coordenação Técnica de Saúde Bucal (CTSB).
• Verificar se o preenchimento está correto, consolidando a planilha com todos os dados de 

todos os CS.
• Devolver para a Coordenação o consolidado dos dados finais nas datas estabelecidas.
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• Acompanhar e apoiar na construção de planos de ação utilizando os indicadores de SB como 
ferramentas.

• Conhecer os indicadores e metas que a Coordenação acompanha quadrimestralmente no 
Município, Estado e Ministério da Saúde (Previne Brasil, Saúde na Hora, Pacto Interfederativo, 
Sistema Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas de MG, Programação Anual de 
Saúde (PAS), dentre outros).

• Acompanhar, analisar e discutir os indicadores e o processo de trabalho das eSB com o gestor 
local e eSB, utilizando o instrumento:  Roteiro para o monitoramento da gestão do cuidado do 
território/ processo de trabalho em saúde bucal - CTSB/SMSABH (ANEXO III)

• Conferir a produção em SB de cada CS, fazendo uma análise crítica e o registro dos procedi-
mentos, ações e condutas no Sistema.

• Calcular os indicadores e apresentar aos gerentes e eSB, visando alcançar os parâmetros mínimos.
• Apresentar anualmente à CTSB os indicadores, com as ações desencadeadas para corrigir as 

inconsistências detectadas nos dados da produção e as adequações realizadas para melhorar 
o indicador, a fim de ampliar o acesso.

• Acompanhar a manutenção e conserto de equipamentos odontológicos da regional de saúde.
• Solicitar os equipamentos móveis portáteis, quando demandados pela eSB.
• Acompanhar, sempre que necessário, o abastecimento de insumos em saúde bucal (padroni-

zação de materiais e medicamentos odontológicos). 
• Acompanhar o fluxo direto, entre as eSB/ gerentes e a Engenharia Clínica, quando acionado 

pelo CS, através de protocolos para abertura de chamada de serviço.
• Acionar a CTSB para apoio, após esgotar os recursos no CS e Regional.
• Enviar e pedir para afixar próximo aos compressores, as orientações e ferramentas de controle 

dos cuidados destes equipamentos (ANEXO IV e V).
• Desencadear e acompanhar o remanejamento de insumos, inclusive a baixa e o recebimento 

no sistema, entre os CS e as Regionais.
• Informar à Coordenação da falta de insumos, após a negativa do almoxarifado, e após a tenta-

tiva de remanejamento entre os Centros de Saúde/Distritos.
• Receber e encaminhar para a RT de Saúde bucal da Coordenação de Insumos de Saúde (cois@

pbh.gov.br), responsável pela aquisição dos insumos, as avaliações dos materiais realizadas pe-
las eSB, quando estas se manifestarem.

• Orientar e acompanhar o controle de estoque de insumos odontológicos nas unidades.
• Realizar visitas técnicas junto aos gerentes e a eSB para conhecer e discutir o processo de traba-

lho das eSB do nível local, com o objetivo de padronizar condutas, ampliar o acesso e promover 
a integração das ações individuais e coletivas com as outras áreas da assistência.

• Acolher e orientar, a respeito das diretrizes da instituição, os novos profissionais (gerente, CD, 
TSB e ASB) nomeados ou contratados para a assistência na rede SUS/BH. 

• Orientar os gerentes para solicitar a capacitação dos novos profissionais para inserção dos da-
dos no sistema de informação.

• Orientar e mediar a relação entre os CS e Centrais de Esterilização (CEST).

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/padronizacao_material_consumo_redebasicaSMSA.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/padronizacao_material_consumo_redebasicaSMSA.pdf
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• Orientar as eSB sobre o uso do Protocolo de Encaminhamento para a Atenção Secundária. Se 
necessário, entrar em contato com a CMC, e caso não seja resolvido o problema, realizar con-
tato com a CTSB.

• Orientar e mediar os casos que necessitem de atendimento de urgência no HMOB/ UPA. Caso 
não resolva, fazer contato com a CTSB.

• Conhecer o Novo Fluxo para atendimento de Demandas Judiciais, Delegacias, Defensorias, Mi-
nistério Público e outros e, orientar as eSB e gerente quando necessário.

• Buscar informações, quando solicitados, para as respostas das demandas judiciais da regional e 
depois encaminhar uma cópia do processo para conhecimento da CTSB.

• Acompanhar e monitorar todo o processo de produção de prótese que envolve a regional, 
incluindo contato com os laboratórios.

1.2 Atribuições das Equipes de Atenção 
Primária

• Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, iden-
tificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

• Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação.
• Realizar ações organizacionais do processo de trabalho e agenda, conforme a necessidade de 

saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades.
• Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 

saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros).
• Viabilizar a atenção à saúde, buscando a integralidade, por meio da realização de ações de pro-

moção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e promover o atendimento 
à demanda espontânea, realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde.

• Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de 
saúde, procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, 
coleta de informações e sinais clínicos) e à identificação das necessidades de intervenções de 
cuidado, proporcionando atendimento humanizado, responsabilizando-se pela continuida-
de da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

• Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando esta necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde.

• Praticar cuidado familiar e cuidado dirigido a coletividades e grupos sociais.
• Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e a avaliação das 

ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis.
• Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do 

processo de trabalho. 
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1.3 Atribuições do Cirurgião Dentista

Como a equipe de saúde da família pode melhorar os indicadores de desempenho

• Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações.

• Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.
• Participar das atividades de educação permanente.
• Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social.
• Participar de Grupos Educativos.

• Realizar o atendimento aos usuários após o Levantamento de Necessidades, priorizando os 
códigos de maiores necessidades, e após estes os demais casos definidos pela equipe.

• Encaminhar, às unidades de urgência, usuários que apresentem condições clínicas que necessitem 
mais recursos para propedêutica e manejo ou maior tempo de observação. Caso seja necessário, 
solicitar transporte adequado e garantir suporte ao usuário até que o mesmo seja transferido.

• Avaliar/atender todos os usuários com queixa clínica, independente de pertencerem à área 
adscrita do centro de saúde, definindo a prioridade para atendimento.

• Participar de estudos epidemiológicos fazendo o diagnóstico com a finalidade de obter o per-
fil epidemiológico para o planejamento e a programação em Saúde Bucal, quando necessário.

• Realizar a atenção em Saúde Bucal: promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde, de forma 
individual e coletiva a todas às famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com o 
planejamento da equipe, com resolutividade.

• Realizar os procedimentos clínicos em Saúde Bucal, incluindo atendimento das urgências, pe-
quenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados à fase clínica da instalação de 
próteses dentárias, podendo ser realizados preferencialmente na presença do TSB/ASB.

• Realizar atividades e atendimentos das demandas programadas e espontâneas.
• Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à Saúde Bucal com os demais mem-

bros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multiprofissional.
• Realizar supervisão técnica do TSB e ASB, acompanhando as várias etapas das ações coletivas 

e individuais.
• Participar do gerenciamento dos insumos (através de inventários) necessários para o adequa-

do atendimento.
• Realizar visita domiciliar.
• Realizar atendimento domiciliar diante da impossibilidade de atendimento nos Centros de Saúde.
• Realizar o Levantamento de Necessidades nas escolas na ausência do TSB/estagiário.  
• Realizar atendimento no espaço escolar diante da impossibilidade de atendimento nos Centros 

de Saúde.

https://sisab.saude.gov.br/resource/file/documento_orientador_indicadores_de_desempenho_200210.pdf
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• Preencher e acompanhar a caderneta da gestante, criança e idoso.
• Participar da capacitação de Técnico de Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde.
• Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
• Realizar a inserção/digitação de dados no sistema informatizado.
• Realizar revisão da fila. 
• Realizar acompanhamento do evento sentinela.

1.4 Atribuições do Técnico em Saúde Bucal
• Realizar a escuta qualificada classificando os usuários de acordo com os critérios do Levanta-

mento de Necessidades em Saúde Bucal, priorizando os casos mais graves no agendamento de 
primeira consulta odontológica. 

• Auxiliar o cirurgião dentista durante os atendimentos, na ausência da ASB ou quando se fizer 
necessário.

• Prestar assistência clínica individual sob a supervisão do cirurgião dentista. 
• Organizar e conferir rotineiramente materiais, insumos e medicamentos necessários para o 

atendimento e solicitar a troca ou reposição destes.
• Participar do gerenciamento dos insumos (através de inventários) necessários para o adequado 

atendimento.
• Realizar a atenção em Saúde Bucal individual e coletiva às famílias, a indivíduos e a grupos es-

pecíficos, segundo a programação e as competências técnicas e legais.
• Avaliar dentro de suas competências, por meio do levantamento de necessidades, todos os 

usuários com queixa clínica, independente de pertencerem à área adscrita do centro de saúde. 
• Coordenar e monitorar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
• Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à Saúde Bucal com os demais mem-

bros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
• Apoiar as atividades dos CD, ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da Saúde Bucal.
• Participar da capacitação de auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações 

de promoção à saúde.
• Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais.
• Participar da realização de estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.
• Fazer remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista.
• Realizar tartarectomia e polimento coronário de acordo com a indicação técnica definida pelo 

cirurgião dentista.
• Realizar fotografias e tomadas radiográficas de uso odontológico exclusivamente em consul-

tórios e/ou clínicas odontológicas, quando solicitado.
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1.5 Atribuições do Auxiliar em Saúde Bucal

• Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária dire-
ta, sob supervisão direta do cirurgião dentista, vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião dentista.

• Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive 
em ambientes hospitalares.

• Executar limpeza, assepsia, desinfecção, preparo e esterilização do instrumental, dos equipa-
mentos odontológicos e do ambiente de trabalho, conforme orientações presentes no docu-
mento Manual de Biossegurança em Saúde Bucal.

• Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos.

• Realizar visitas domiciliares.
• Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
• Realizar a inserção/digitação de dados no sistema informatizado.
• Realizar o Levantamento de Necessidades nas escolas.  
• Realizar a fase administrativa da revisão de fila. 
• Realizar acompanhamento do evento sentinela. 
• Fazer registro e encaminhamento das experiências exitosas para as RT para divulgação na rede, 

congressos, etc. Os registros devem ser de acordo com o Protocolo para divulgação das ações 
de Saúde Bucal no “Acontece Saúde” (ANEXO VI).

• As experiências exitosas de 2019 estão disponíveis no link:.(EXPERIÊNCIAS EXITOSAS)

• Realizar a escuta qualificada classificando os usuários de acordo com os critérios do Levanta-
mento de Necessidades em Saúde Bucal, priorizando os casos mais graves no agendamento 
de primeira consulta odontológica.

• Auxiliar o cirurgião dentista e o TSB durante os atendimentos.
• Organizar e conferir rotineiramente materiais, insumos e medicamentos necessários para o 

atendimento e solicitar a troca ou reposição destes.
• Realizar ações de promoção e prevenção em Saúde Bucal para as famílias, os grupos e os indi-

víduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde.
• Executar limpeza, assepsia, desinfecção, preparo e esterilização do instrumental, dos equipa-

mentos odontológicos e do ambiente de trabalho, conforme orientações presentes no docu-
mento Manual de Biossegurança em Saúde Bucal.

• Realizar o acolhimento do usuário nos serviços de Saúde Bucal.
• Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à Saúde Bucal com os demais mem-

bros da eSF, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/manual_biosseguranca_saude_bucal-20-08-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/experiencias_exitosas-odontologia-29-10-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/manual_biosseguranca_saude_bucal-20-08-2019.pdf
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• Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos.

• Processar filme radiográfico.
• Selecionar moldeiras.
• Preparar modelos em gesso.
• Manipular materiais de uso odontológico.
• Participar da realização de estudo epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.
• Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
• Realizar a inserção/digitação de dados no sistema informatizado.
• Acompanhar o Levantamento de Necessidades nas escolas.  
• Realizar a fase administrativa da revisão de fila. 
• Realizar acompanhamento do evento sentinela.
• Fazer registro e encaminhamento das experiências exitosas para as RT para divulgação na 

rede, congressos, etc. Os registros devem ser de acordo com o Protocolo para divulgação das 
ações de Saúde Bucal no “Acontece Saúde” (ANEXO VI).
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PROGRAMAS,METAS 
E LEGISLAÇÃO 
ACOMPANHADOS 
PELA COORDENAÇÃO 
DE SAÚDE BUCAL

2.

A Lei nº 8.080, de 1990, estabelece que o processo de planejamento e orçamento do SUS deve 
ser ascendente, direcionando-se do nível local até o federal, fazendo-se ouvir seus órgãos deli-
berativos, compatibilizando-se com as necessidades da política de saúde junto à disponibilida-
de de recursos. (L8080)

O Decreto nº 7.508, de junho de 2011, que regulamenta essa lei e dispõe sobre alguns aspectos 
do planejamento, define como obrigação do gestor público a elaboração e apresentação dos 
instrumentos de planejamento. (Decreto nº 7508)

A Portaria nº 2.135, de setembro de 2013 estabelece diretrizes para o planejamento do SUS, de-
fine como instrumentos do planejamento em saúde o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Pro-
gramação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) e orienta os pressupostos 
para o planejamento. (Ministério da Saúde)

O financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas e o monitoramento da produ-
ção mínima mensal apresentada no SIA/SUS (Sistema de Informação Ambulatorial) são regula-
mentados por Portarias Ministeriais e Resoluções Estaduais SES/MG.

O PMS (Plano Municipal de Saúde), instrumento central de planejamento para definição e im-
plementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde para o período de quatro anos, explici-
ta os compromissos do governo para o setor saúde, por meio da definição de objetivos, diretri-
zes e metas, e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as 
peculiaridades próprias do município (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 a 2021).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2135_25_09_2013.html
A Lei nº 8.080, de 1990, estabelece que o processo de planejamento e orçamento do SUS deve ser ascendente, direcionando-se do nível local até o federal, fazendo-se ouvir seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se com as necessidades da política de saúde junto à disponibilidade de recursos. (L8080)O Decreto nº 7.508, de junho de 2011, que regulamenta essa lei e dispõe sobre alguns aspectos do planejamento, define como obrigação do gestor público a elaboração e apresentação dos instrumentos de planejamento. (Decreto nº 7508)A Portaria nº 2.135, de setembro de 2013 estabelece diretrizes para o planejamento do SUS, define como instrumentos do planejamento em saúde o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) e orienta os pressupostos para o planejamento. (Ministério da Saúde)O financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas e o monitoramento da produção mínima mensal apresentada no SIA/SUS (Sistema de Informação Ambulatorial) são regulamentados por Portarias Ministeriais e Resoluções Estaduais SES/MG.O PMS (Plano Municipal de Saúde), instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde para o período de quatro anos, explicita os compromissos do governo para o setor saúde, por meio da definição de objetivos, diretrizes e metas, e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias do município.Sistema Único de Saúde Secretaria Municipal de Saúde PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 a 2021A PAS (Programação Anual de Saúde) modela a atuação anual em saúde do governo municipal, ao definir as ações, os recursos financeiros e outros elementos que contribuem para o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas expressas no Plano Municipal de Saúde.O RAG (Relatório de Gestão) é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da PAS, apurados com base no conjunto de diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde, e orienta eventuais redirecionamentos necessários ao Plano de Saúde e às Programações seguintes. Por essas características, é o instrumento em que o gestor do SUS presta contas das ações do Plano de Saúde operacionalizadas pela PAS, que foram executadas no ano anterior. O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é um instrumento legal normatizador do planejamento de médio prazo da esfera pública, que explica diretrizes, objetivos, programas, ações e metas a serem atingidas, definindo quantitativamente recursos necessários para sua implementação. Faz referência para a formulação dos programas do governo no período de quatro anos e constitui-se como uma importante tarefa de se pensar o futuro, pois através dele se decide quais são os investimentos prioritários para os projetos de desenvolvimento da cidade. PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL PPAG 2018-2021O RDQA (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior) é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS. Deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIORO repasse de recursos para a atenção secundária é regulamentado e monitorado por Portarias do Ministério da Saúde e Resoluções Estaduais, conforme o tipo de CEO. Na Rede SUS/BH, existem somente CEO tipo III (7 ou mais Cadeiras).O município de Belo Horizonte aderiu à Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência (RCPD) com assinatura de Termo onde constam os compromissos assumidos pela SMSA/BH. O Ministério da Saúde, por meio da PORTARIA Nº 3.165, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019  avalia a produção e define os valores adicionais dos incentivos financeiros destinados ao custeio mensal da RCPD.O Programa Saúde na Hora foi instituído pelo Ministério da Saúde, pela portaria Nº 930, de 15 de maio de 2019 e dispõe sobre o horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família. Tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de APS, proporcionando maior possibilidade dos usuários conseguirem atendimento. Também pretende reduzir o volume de atendimento de usuários com avaliação de risco baixo (azul e verde) segundo a classificação de risco, em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares. (Ministério da Saúde). Belo Horizonte aderiu ao programa e no dia 11/11/19 os Centros de Saúde passaram a funcionar 12 horas por dia. Para o monitoramento do programa, serão observados alguns indicadores com o propósito de avaliar a melhoria do acesso, da abrangência, da oferta de serviços, da produtividade e da resolutividade da APS. A Saúde Bucal está incluída na avaliação respondendo por três dos onze indicadores (essenciais) existentes.
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A PAS (Programação Anual de Saúde) modela a atuação anual em saúde do governo municipal, 
ao definir as ações, os recursos financeiros e outros elementos que contribuem para o alcance 
dos objetivos e o cumprimento das metas expressas no Plano Municipal de Saúde.

O RAG (Relatório de Gestão) é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a exe-
cução da PAS, apurados com base no conjunto de diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de 
Saúde, e orienta eventuais redirecionamentos necessários ao Plano de Saúde e às Programações 
seguintes. Por essas características, é o instrumento em que o gestor do SUS presta contas das 
ações do Plano de Saúde operacionalizadas pela PAS, que foram executadas no ano anterior. 

O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) é um instrumento legal normatizador do pla-
nejamento de médio prazo da esfera pública, que explica diretrizes, objetivos, programas, ações 
e metas a serem atingidas, definindo quantitativamente recursos necessários para sua imple-
mentação. Faz referência para a formulação dos programas do governo no período de quatro 
anos e constitui-se como uma importante tarefa de se pensar o futuro, pois através dele se deci-
de quais são os investimentos prioritários para os projetos de desenvolvimento da cidade. PLA-
NO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL PPAG 2018-2021

O RDQA (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior) é um instrumento de monitoramento e 
acompanhamento da execução da PAS. Deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos 
meses de maio, setembro e fevereiro. RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR

O repasse de recursos para a atenção secundária é regulamentado e monitorado por Portarias 
do Ministério da Saúde e Resoluções Estaduais, conforme o tipo de CEO. Na Rede SUS/BH, exis-
tem somente CEO tipo III (7 ou mais Cadeiras).

O município de Belo Horizonte aderiu à Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência (RCPD) 
com assinatura de Termo onde constam os compromissos assumidos pela SMSA/BH. O Ministé-
rio da Saúde, por meio da PORTARIA Nº 3.165, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 avalia a produção e 
define os valores adicionais dos incentivos financeiros destinados ao custeio mensal da RCPD.

O Programa Saúde na Hora foi instituído pelo Ministério da Saúde, pela portaria Nº 930, de 15 de maio 
de 2019 e dispõe sobre o horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família. 
Tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de APS, proporcionando maior possibilidade dos 
usuários conseguirem atendimento. Também pretende reduzir o volume de atendimento de usuários 
com avaliação de risco baixo (azul e verde) segundo a classificação de risco, em unidades de pronto 
atendimento e emergências hospitalares. (Ministério da Saúde). Belo Horizonte aderiu ao programa e 
no dia 11/11/19 os Centros de Saúde passaram a funcionar 12 horas por dia. Para o monitoramento do 
programa, serão observados alguns indicadores com o propósito de avaliar a melhoria do acesso, da 
abrangência, da oferta de serviços, da produtividade e da resolutividade da APS. A Saúde Bucal está 
incluída na avaliação respondendo por três dos onze indicadores (essenciais) existentes.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria%20Central%20de%20Planejamento/PPAG%202018-2021/Livro%20completo.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUPLOR/Diretoria%20Central%20de%20Planejamento/PPAG%202018-2021/Livro%20completo.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2-rdqa-2019.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-3.165-de-3-de-dezembro-de-2019-231271614
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ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE

3.
A APS constitui um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange 
situações no primeiro nível de atenção do sistema de saúde. A APS se ocupa com a promoção 
e a    proteção   da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde. Tais ações são desenvolvidas sob a forma de trabalho em equipe, diri-
gidas a populações adscritas aos territórios, pelas quais assumem a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem.

Os Centros de Saúde desempenham papel central na garantia do acesso a uma atenção à saúde 
de qualidade para a população, pois são estrategicamente instalados perto de onde as pessoas 
moram, trabalham, estudam e vivem. Representam a principal porta de entrada e a base para 
comunicação entre toda a Rede de Atenção à Saúde. A APS, como todo o sistema, possui como 
princípios a universalidade, a acessibilidade, o vínculo, a continuidade do cuidado, a integrali-
dade da atenção, a responsabilização, a humanização, a equidade e a participação social.

Os profissionais de SB que compõem as eSF são organizados no formato de duas modalidades. Na 
Modalidade I são dois profissionais: 1 CD + 1 ASB ou 1 TSB. Na Modalidade II são três profissionais: 1 
CD + 1 TSB + 1 ASB ou 1 CD + 2 TSB. Essa divisão de modalidades é padronizada pelo Ministério da 
Saúde. Este formato auxilia na organização do serviço, mas não impede que o profissional de uma 
equipe possa ajudar, atender e auxiliar, sempre que necessário, outra equipe. Assim como os usuá-
rios, os profissionais fazem parte de um mesmo CS. O trabalho em equipe é a base da assistência 
em saúde, sem, contudo, vincular que o profissional de nível superior não possa atuar sem a pre-
sença do ASB ou TSB. De uma maneira geral, uma ASB faz o trabalho de apoio ao atendimento clí-
nico, independentemente do número de dentistas.  Quando necessário, a ASB auxilia diretamente 
o CD no trabalho a quatro mãos. Independente da modalidade adotada, os profissionais de Saúde 
Bucal são vinculados a uma equipe de Atenção Básica (eAB) ou eSF, devendo compartilhar a gestão 
e o processo de trabalho da equipe, tendo responsabilidade sanitária pela mesma população e 
território adstrito que a equipe de Saúde da Família ou Atenção Básica a qual integra.

A PORTARIA 2.539, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, que altera as Portarias de Consolidação nº 2/
GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir a equipe 
de Atenção Primária - eAP e dispor sobre o financiamento de equipe de Saúde Bucal - eSB com 
carga horária diferenciada para a eSB.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.539-de-26-de-setembro-de-2019-218535009
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A PORTARIA Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 - DOU institui o Programa Previne Brasil, que 
estabelece novo modelo de financiamento de custeio da APS no âmbito do Sistema Único de Saúde.

As novas regras do financiamento terão como importante base de cálculo o número de pessoas ca-
dastradas oficialmente no município através do Cartão Nacional de Saúde (CNS), o que eleva a impor-
tância do cadastro dos usuários. Sendo assim, cabe ao gestor local o monitoramento e a solicitação de 
correção de irregularidades dos cadastros, para que estes se mantenham sempre atualizados. 

Os profissionais da saúde bucal também devem observar o cadastramento oficial dos usuários, 
conferindo durante o atendimento individual ou atividade coletiva o número do CNS. O registro 
individual do Levantamento de Necessidades do Programa Saúde na Escola (PSE), bem como 
ressalta-se a importância do acompanhamento constante, pelos gestores locais, dos dados das 
eSF e eSB cadastradas, tais como:

• Duplicidade de cadastro profissional, após um período superior a 2 (duas) competências con-
secutivas do SCNES.

• Não envio de informação (ex. produção) por três competências consecutivas por meio do 
e-SUS AB/SISAB.

• Ausência de profissional, por um período superior a 60 dias, da equipe mínima.
• Descumprimento da carga horária mínima prevista para os profissionais das equipes.

*TODOS os profissionais das eSB (exceto apoio) deverão estar alocados em uma equipe de saú-
de bucal. 

**E TODA eSB (exceto apoio) deverá estar vinculada a uma eSF.

3.1 O Acesso aos serviços de saúde bucal 
e urgência

A prestação de serviços de saúde bucal na APS deve priorizar o enfrentamento dos proble-
mas de maior prevalência e relevância encontrados. Os principais agravos que têm sido objetos 
de estudos epidemiológicos na saúde bucal brasileira são: cárie dentária, doença periodontal 
(gengivite e periodontite), edentulismo, má-oclusão, câncer de boca, fluorose dentária e trau-
matismos dentários. 

Os CS devem estar preparados para identificar as necessidades coletivas e individuais, organizan-
do o atendimento de forma equânime. O tratamento concluído e o cuidado longitudinal, emba-
sados em protocolos e notas técnicas da rede, são necessários e não excluem a responsabilidade 
da eSB realizar o primeiro atendimento no caso de urgência odontológica, quando demandado 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180
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por qualquer usuário. A demanda espontânea com queixa clínica odontológica deve ser avalia-
da durante todo o horário de funcionamento do CS, com atendimento mais resolutivo. Quando 
possível, converter o atendimento de urgência em primeira consulta com vistas ao tratamento 
completado. A realização do Levantamento de Necessidades tem como objetivo ampliar e quali-
ficar o acesso aos serviços da APS e fortalecer a organização do processo de trabalho.

O acesso do usuário está apresentado no FLUXOGRAMA 1 e é guiado pelos atributos da APS e esta-
belece uma visão sistêmica do cuidado, promovendo a integração dos setores e trabalho em equi-
pe, definição de necessidades, resolubilidade e referência aos demais pontos da rede de atenção. 

O acesso sócio-organizacional da APS inclui características e recursos que facilitam ou impedem os 
esforços das pessoas em receber os cuidados da equipe de saúde. O horário de funcionamento, a 
forma de marcação de consulta, a presença de longas filas podem significar barreiras ao acesso. É 
necessário facilitar o acesso para idosos e portadores de deficiências, cuidar do tempo médio gasto 
na sala de espera, oferecer acomodações e infraestrutura para atendimento, bem como considerar 
o intervalo de tempo entre marcar e consultar. O acesso também é influenciado pela disponibilida-
de para visitas domiciliares, pela oferta de cuidados para grupos que não procuram espontanea-
mente o serviço e pelo trabalho do ACS na busca ativa de usuários.



28

Usuário chega à unidade de saúde

Pré-recepção Fale com a Equipe
Fale com a Equipe
(Saúde da Família)

Fale com a Equipe
de Saúde Bucal

No horário da 
Escuta Qualificada

Encaminha para eSB fazer o 
Levantamento de Necessidades

Agendamento com 
priorização, equidade 
– Consulta agendada/ 

programada

Atendimento 
coletivo de grupos 

operativos

Alta do episódio

Fora do horário da 
Escuta Qualificada

Usuário COM 
queixa clínica

Usuário SEM 
queixa clínica

Avaliação de risco pela 
equipe de Saúde Bucal

Orientar usuário a 
retornar no horário da 

Escuta Qualificada

Atendimento 
resolutivo

Alta do episódio

Usuário com outras 
necessidades deverão 
retornar a UBS para a 

Escuta Qualificada com LN

Consulta agendada/ 
programada

Avisar eSB e orientar 
a aguardar

Realizar o atendimento

Verificar o protocolo de 
SISREG, após esgotar os 

recursos do Centro de Saúde

Encaminhar para 
Atenção Secundária

Atendimento na 
Atenção Secundária

Atenção Terciária

Precisa de atendimento 
com fluxo interno

Referenciado para 
a APS acompanhar

Alta do episódio

SIMNÃO

Usuário de grupos de 
risco encaminhado 

por outro profissional 
(gestante, diabetes). 
Avisar a eSB, se tiver 

disponibilidade atender 
na hora e/ou agendar 

consulta casada, ou 
seja, realizar o atendi-
mento de Saúde Bucal 

no mesmo turno de  
uma consulta médica,  
enfermagem ou ativi-

dades coletivas

AZUL VERDE
AMARELO

 VERMELHO

*Usuários que comparecem no serviço 
de urgência com recorrência – atender a 
urgência- Dar alta do episódio - Realizar 
LN na hora - Inserir na Agenda para 
1ª consulta e remarcar para consulta 
subsequente, se necessário.

Fluxograma 1 - Acesso do cuidado em Saúde Bucal.
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O acolhimento é uma postura, de todos os profissionais, durante todo o horário de funcionamen-
to da unidade, não tem hora certa para acontecer, nem profissional específico para fazê-lo. É uma 
postura ética e deve ser praticada com todos os usuários que procuram os serviços de saúde. 

Em Belo Horizonte, o usuário ao chegar ao CS é pré recepcionado (acolhido). Caso este usuário 
esteja com queixa clínica e procure a unidade fora do horário da escuta qualificada da eSB, este 
deve ser direcionado inicialmente para o atendimento da demanda espontânea da Odontologia 
no qual o profissional fará a avaliação de risco do mesmo para que seja definida a prioridade de 
atendimento pela eSB. Caso este mesmo usuário que tenha queixa clínica relacionada à saúde 
bucal chegue no horário da escuta qualificada, esse usuário é encaminhado para essa escuta 
qualificada da equipe de saúde bucal. O link a seguir trata do documento “A avaliação de risco 
das condições mais prevalentes” (Avaliação de Risco). A avaliação de risco é uma ferramenta para 
priorizar os casos de maior vulnerabilidade e contém um fluxograma específico para queixas 
relacionadas à saúde bucal, conforme mostrado no QUADRO 1.

Caso o usuário seja avaliado como Azul (Prioridade – Atendimento Agendado), este deverá ser 
informado sobre os dias e horários para realização da escuta qualificada pela eSB, onde será 
classificado de acordo com os códigos do Levantamento de Necessidades (ANEXO VII). Na escu-
ta qualificada, o usuário será orientado quanto aos cuidados com sua saúde bucal e agendado 
para consulta individual, coletiva ou dispensado, se for o caso. Devem ser ofertadas agendas 
para um período inferior a 30 dias.

Quadro 1 - Classificação de risco.

CLASSIFICAÇÃO SINAIS/SINTOMAS

ATENDIMENTO
IMEDIATO

• Alteração da consciência.
• Dispneia grave.
• Sinais de choque.
• Convulsionando.
• Déficit neurológico focal com início nas últimas 24h.
• Dor espontânea intensa associada a sintomas neuro vegetativos.
• Tumefação da região submandibular com risco imediato de comprometimen-

to das vias aéreas inferiores.
• Trauma dentário com avulsão (dente fora do alvéolo / boca).
• Luxação temporomandibular (mandíbula deslocada).
• Sangramento espontâneo, não controlável.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/avaliacao_risco_condicoes_mais_prevalentes-11-05-2020.pdf
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Quadro 1 - Classificação de risco (continuação).

CLASSIFICAÇÃO SINAIS/SINTOMAS

ATENDIMENTO
PRIORITÁRIO

• Dor intensa não associada a sintomas neurovegetativos ou dor moderada.
• Tumefação da região submandibular sem risco imediato de comprometimen-

to das vias aéreas inferiores.
• Presença de coleção purulenta (gosto ruim na boca).
• Mobilidade, deslocamento ou fratura/ trauma sem avulsão dentária (dente se 

encontra no alvéolo dentário/boca).
• Sangramento espontâneo associado a alguma medicação (anticoagulante) e/

ou a alguma doença hemorrágica sistêmica.
• Febre moderada/alta.
• Cirurgia odontológica recente (nos últimos 7 dias).

ATENDIMENTO
NO DIA

• Dor espontânea leve.
• Febre baixa ou história de febre associada ao quadro atual.
• Relato de lesão associada na mucosa oral.
• Dor provocada moderada/intensa que permanece ainda por um tempo após 

a suspensão da irritação (doce, frio, quente, mecânico).
• Histórico de trauma dental nos últimos 7 dias, porém não há sintomas agudos 

no momento.
• Sangramento não espontâneo (provocado, por exemplo, por escovação) e 

controlável.
• Comprometimento da estética e/ou funcionalidade da dentição em função 

de problemas com prótese ou restauração.
• História de problema na mucosa oral, com progressão lenta.
• Remoção de Sutura.

ATENDIMENTO
AGENDADO

• Dor provocada, NUNCA ESPONTÂNEA, e cessa com a remoção do agente 
agressor.

• Dentes com presença de mobilidade, sem história de trauma oral recente e 
sem história de dor associada ao quadro.

• História de sangramento leve, porém não há sintomas agudos no momento 
do acolhimento.

O acesso à urgência deve ser facilitado, evitando engessamentos na agenda que dificultem a 
escuta deste usuário. Os atendimentos com queixa clínica, devem ser respondidos com pronti-
dão ao problema apresentado, conferindo-lhe resolubilidade (executar procedimentos que não 
levem ao retrabalho nem exponha o usuário a novas consultas desnecessárias). Deste modo, a 
intervenção torna-se efetiva sobre os processos para não ocorrer a reagudização, colaborando 
para o atendimento e controle dessas demandas. Além dos CS, há também atendimento da 
demanda espontânea com queixa clínica nas UPA (Norte e Oeste) e HMOB. Realizar obrigato-
riamente o contato telefônico prévio. Os encaminhamentos para UPA Norte ou Oeste poderão 
ocorrer de 7 às 19 horas e para o HMOB durante 24 horas, observando o referenciamento por 
regional, de acordo com o QUADRO 2. Os casos de maior gravidade devem ser encaminhados 
diretamente ao HMOB.
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Quadro 2 - Referenciamento para Unidade de Urgência por Regional.

REGIONAL
UNIDADE DE REFERÊNCIA DE URGÊNCIA

UPA NORTE UPA OESTE HMOB

BARREIRO X X

CENTRO-SUL X

LESTE X

NORDESTE X X

NOROESTE X X

NORTE X

OESTE X

PAMPULHA X X

VENDA NOVA X X

UPA Norte: Av. Risoleta Tolentino Neves, 307 - Novo Aarão Reis - (31) 3277-7464/7465/7467
UPA Oeste: Av. Barão Homem de Melo, 1710 - Nova Granada - (31) 3277-6855
Hospital Metropolitano Odilon Behrens: Rua Formiga, 50 - São Cristóvão - (31)3277-6256/6111

Os usuários acessam o Centro de Saúde de duas formas: por agendamento ou por demanda 
espontânea. Entende-se por Demanda Espontânea a porta de entrada sem agendamento pré-
vio dos usuários nos CS, com ou sem queixa clínica. A demanda espontânea com queixa clínica 
será respondida com o atendimento imediato e prioritário ou atendimento no dia. A demanda 
espontânea sem queixa clínica será orientada a retornar no horário da Escuta Qualificada.  

Na demanda espontânea com atendimento imediato e prioritário, o usuário estará acometido 
por quadro agudo ou agudizações de patologias crônicas ou queixa de dor dentária espontâ-
nea. O usuário deverá ser encaminhado para o atendimento imediato da eSB.

Na demanda espontânea com atendimento no dia, o usuário será atendido no mesmo dia em 
que procurou o serviço, de caráter não urgente. O usuário não apresenta dor, mas apresenta 
uma necessidade sentida, como por exemplo, fratura de resina anterior, curativo que soltou, 
cimentação de provisório, etc. 

Na demanda espontânea sem queixa clínica, o usuário procura o CS para atendimento odon-
tológico e não apresenta nenhuma necessidade urgente. Dessa forma, o mesmo deverá ser in-
formado pelo Fale com a Equipe de Saúde Bucal sobre os dias e horários da escuta qualificada 
pela eSB, onde será classificado de acordo com os códigos do Levantamento de Necessidades 



32

(ANEXO VII). Na escuta qualificada, o usuário será orientado quanto aos cuidados com sua saú-
de bucal e agendado para consulta individual, coletiva ou dispensado, se for o caso. Devem ser 
ofertadas agendas para um período inferior a 30 dias.

No caso de usuário que vai a urgência de forma recorrente e necessita de tratamento imediato, 
após solucionar a urgência, recepcionar, realizar a primeira consulta, iniciar o tratamento e rea-
gendar para dar continuidade, se necessário. O usuário que precisa de mais tratamento, mesmo 
com a urgência solucionada, deve ser classificado pelo Levantamento de Necessidade em Saú-
de Bucal, agendado com equidade, e assim, planejar a solução para a demanda. O usuário cuja 
necessidade foi solucionada na urgência, deve ser recepcionado, atendido como primeira con-
sulta e receber alta (se possível, na mesma sessão). O usuário que não pertence ao CS deve ser 
atendido na urgência, independente da unidade, e orientado a buscar a unidade de referência 
ou a sua cidade para tratamento, se necessário.

A Primeira Consulta/ Exame Clínico é registrado somente pelo Cirurgião Dentista (CD). Essa consulta 
deve ser registrada quando o usuário é atendido pela primeira vez na rede para realização de trata-
mento terapêutico ou quando retorna 12 meses após a data da Alta /Tratamento Concluído para um 
novo exame clínico ou quando abandona o tratamento e retorna após um ano da primeira consulta.

A Consulta Subsequente se refere ao retorno programado para dar continuidade ao tratamento 
terapêutico do usuário, com objetivo de alcançar o seu término.

3.2 Fale com a Equipe de Saúde Bucal
Na Rede SUS/BH o serviço Fale com a Equipe será voltado para o atendimento das necessidades 
assistenciais dos usuários em demanda espontânea sem queixa clínica. Deve ser realizado de forma 
acolhedora, com escuta qualificada, de maneira a dar uma resposta mais adequada a cada usuário.

Ele é subdividido em: 

• Fale com a Equipe de Saúde da Família    
O horário para o serviço Fale com a Equipe de Saúde da Família deverá ser pactuado entre 
a equipe de Saúde da Família e o gerente do Centro de Saúde para o atendimento dos 
usuários com demandas não clínicas. Cada equipe deve ofertar o serviço diariamente, de 
segunda a sexta-feira, com variação de períodos entre manhã e tarde.

• Fale com a Equipe de Saúde Bucal   
É uma escuta qualificada que deverá ser realizada diariamente, nos dois turnos, com duração de 
pelo menos 1 hora por turno e ser feita com qualidade, empatia e respeito. Neste momento será 
realizado o Levantamento de Necessidades do usuário, a fim de ordenar o atendimento subse-
quente, com o agendamento de consulta individual ou na participação de grupos educativos.
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A Escuta qualificada deve ser realizada preferencialmente pelo TSB ou ASB, para evitar a descon-
tinuidade dos atendimentos clínicos do CD. Significa também, traduzir a necessidade de saúde 
do usuário em uma oferta de serviço. Dessa forma, a escuta qualificada é instrumento importan-
te para a gestão do SUS, tendo em vista o seu papel de garantir o acesso à saúde.

A identificação de necessidade do usuário que busca o cuidado em saúde bucal poderá ser feita 
em qualquer espaço do CS ou no próprio consultório odontológico. Nessa primeira avaliação 
ocorre a codificação do usuário, avaliação de vulnerabilidades, coleta de informações, além de 
identificação das necessidades de intervenções de cuidado, priorizando situações cujas neces-
sidades clínicas são mais imediatas ou que apresentem maiores riscos de danos futuros. Esta 
ação proporciona um atendimento com equidade e mais humanizado, responsabilizando-se 
pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Após a identificação da necessidade e codificação pelos critérios LN em saúde bucal, agendar 
com prioridade/equidade e/ou direcionar o usuário para os grupos educativos.

O LN é um instrumento de vigilância epidemiológica que, ao mensurar as necessidades indivi-
duais, gera um panorama coletivo de necessidade de tratamentos em saúde bucal. Refere-se 
a um recurso de planejamento local, criado e utilizado pelos trabalhadores da rede SUS/BH 
desde a década de 90. Trata-se de uma avaliação visual da cavidade bucal que classifica o indi-
víduo mediante critérios estabelecidos e possibilita a análise e tomada de decisões futuras. Tem 
por finalidade o planejamento das ações de saúde bucal, subsidiando o acesso ao tratamento, 
identificando vulnerabilidade, a necessidade de atendimento individual e a frequência de par-
ticipação nos procedimentos coletivos, bem como, a construção de perfis epidemiológicos das 
instituições ou grupos avaliados. Esta ferramenta de estimativa rápida pode ser utilizada por 
qualquer integrante da eSB, preferencialmente pelo TSB e ASB. A orientação é codificar a po-
pulação adscrita em todos os espaços onde se pretende intervir (escuta qualificada, domicílios, 
creches, escolas, ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos, CIAM - Centro Integrado 
de Atendimento à Mulher, dentre outros equipamentos do território). Também é usado nos 
eventos de promoção em saúde, como campanhas de vacinação, Outubro Rosa e Novembro 
Azul. Desta forma, gradativamente, constrói-se o perfil de necessidades de tratamento da po-
pulação adscrita nos territórios de cada centro de saúde. 

A partir do LN é possível avaliar o impacto das ações de saúde bucal, analisando internamente 
a mudança do percentual de pessoas com o controle das doenças bucais.
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3.3 Protocolo clínico Atenção Primária 
Saúde Bucal

A ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal é o desafio permanente. A priorização 
no atendimento das urgências, segue as diretrizes de responsabilização e vínculo vigentes no SUS 
BH e deve estar de acordo com a política nacional de humanização. A recuperação estética ocorre 
por meio de restaurações diretas e próteses totais ou parciais acrílicas removíveis. A melhoria da 
função mastigatória ocorre prioritariamente por meio das restaurações diretas com ionômero de 
vidro e/ou próteses. No SUS BH, a reabilitação na APS ocorre com as próteses totais removíveis. 
Para todos os outros casos, é feito o controle das doenças bucais, sendo que para a paralisação da 
progressão de lesões cariosas, as abordagens priorizadas são o Tratamento Restaurador Atrau-
mático (ART) e o Tratamento Restaurador Minimamente Invasivo (TRMI). A intensificação das 
ações de promoção e prevenção da saúde deve estar direcionada principalmente para os grupos 
vulneráveis. O processo de trabalho das equipes deve ser organizado em função dessas ativida-
des. Cabe ao gestor e a eSB estabelecer uma agenda que contemple as ações programadas e 
não programadas, disponibilizando um mínimo de 80% para ações clínicas. A proposta para uma 
atenção equânime é utilizar o LN como ferramenta de organização da demanda. Os atendimen-
tos de códigos 02, 03, 04 e 05 devem preencher 70% da agenda, enquanto 20% devem ser volta-
dos para os códigos 0 e 01 e 10% para encaminhamentos de outras áreas da assistência. 

O TRMI é uma abordagem definitiva e tem por princípio, fortemente embasado cientificamen-
te, a remoção seletiva da dentina, para receber o material restaurador (preferencialmente ci-
mento ionomérico em dentes posteriores e resina composta em anteriores). Compreende-se 
por remoção seletiva, o preparo da cavidade limitado a retirar somente o tecido dentinário 
irreversivelmente lesado pela doença cárie, mantendo-se o que está parcialmente desminera-
lizado, mas passível de reparação. Para identificar o limite de corte desse tecido, têm-se como 
parâmetro clínico confiável a textura da dentina, o que demanda a utilização exclusiva de ins-
trumento manual. Portanto, durante o preparo, remove-se toda a dentina alterada nas paredes 
circundantes da cavidade, para melhor adesão e vedamento promovidos pelo material restau-
rador. Na parede pulpar ou axial, apenas a dentina amolecida, desorganizada, de fácil remoção 
e insensível à instrumentação é retirada. A curetagem deve ser interrompida quando a dentina 
se mostrar mais resistente à cureta e começar a sair em lascas ou escamas, pois trata-se de um 
tecido remineralizável e, portanto, precisa ser mantido, evitando-se o sobretratamento.

O uso do instrumento rotatório fica restrito ao esmalte, em duas situações principais:

a. Esmalte translúcido, sem sustentação, no caso de lesões socavadas e com abertura míni-
ma, para ampliar a cavidade e favorecer o acesso para a cureta.

b. Em cavidades ocluso-proximais ou pouco retentivas, para se criar retenções adicionais (no 
nível de esmalte) que favoreçam a permanência do material restaurador na cavidade.
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Para as restaurações em dentes anteriores, em superfícies que comprometem a estética do pa-
ciente (lesões que envolvem a face vestibular) e nas cavidades que apresentam dentina escure-
cida, especialmente na junção amelodentinária, o instrumento rotatório também está indicado. 
Isso porque, se não removida, pode exibir uma faixa pigmentada sob a resina composta (mate-
rial de escolha nesses casos) utilizada para restaurar a área. O uso do instrumento rotatório deve 
ser restrito à dentina pigmentada, para se evitar a remoção excessiva da dentina. No esmalte, 
ele é usado para a confecção do bizel. Nas lesões na face palatina ou lingual, o cimento iono-
mério é o material de eleição.

O TRMI difere do tratamento restaurador tradicional por remover menos tecido (não é necessá-
ria a remoção completa do tecido dentinário afetado), dispensar o uso de anestesia e isolamen-
to absoluto, criar um microambiente propício à remineralização da dentina parcialmente des-
mineralizada, prevenir a exposição pulpar nas lesões profundas (que atingem o terço interno 
da espessura da dentina), preservar ao máximo a estrutura dental. Nesse contexto, mais restau-
rações podem ser feitas numa mesma sessão, permitindo-se ampliar o número de atendimen-
tos com eficiência e efetividade, ampliando o acesso, promovendo a diminuição da demanda 
reprimida com necessidade de tratamento e diminuindo os custos. Além disso, no atendimento 
de paciente ansiosos, tensos, fóbicos e no de crianças e adolescentes (especialmente aqueles 
não colaboradores no início do tratamento), a técnica promove a adaptação comportamental, 
aumentando a capacidade cooperativa do paciente e diminuindo o stress durante o atendi-
mento. Para os atendimentos realizados nos CS da rede SUS/BH, o TRMI é considerado a técnica 
mais adequada.

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma abordagem embasada nos mesmos prin-
cípios biológicos do TRMI e, também é considerado um tratamento curativo definitivo utilizado 
em programas de controle da doença cárie. Entretanto, a técnica não prevê o uso de instrumen-
to rotatório. O preparo cavitário é realizado exclusivamente com instrumento manual, tanto no 
nível de esmalte quanto no de dentina, o que é fator limitante por dificultar sua utilização nas 
lesões de cárie oculta ou de pequena visibilidade e pequeno acesso para a curetagem, como 
no caso de lesões oclusais e nas interproximais com integridade da crista marginal. Portanto, 
sendo fiel à essa técnica e considerando suas limitações, o ART está indicado em situações de 
campo, atuações domiciliares e hospitalares ou em outros locais onde equipamentos odon-
tológicos não estão disponíveis ou ainda, quando o profissional opta pelo uso exclusivo do 
instrumento manual em qualquer situação. É uma estratégia efetiva, de baixo custo e constitui 
uma alternativa viável para tratamento de cárie dentária em saúde coletiva. 

Na abordagem de lesões dentinárias, utilizando-se as duas técnicas de mínima intervenção 
(ART e TRMI), a remoção seletiva da dentina deve ser realizada exclusivamente pelo cirurgião 
dentista. É ele quem tem a capacitação para fazer as avaliações pré e transoperatória, para con-
firmação do diagnóstico pulpar e indicação do tratamento restaurador; definir se está indicada 
a remoção seletiva; utilizar o instrumento rotatório em esmalte quando necessário; identificar 
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qual tecido deve ser removido e qual deve permanecer na cavidade, especialmente em lesão 
profunda. Concluído o preparo da cavidade, a colocação do material restaurador (cimento io-
nomérico) pode ser realizada pelo TSB, desde que sob supervisão do CD.

O consenso sobre a prática clínica do TSB foi documentado em 2013 pelo presidente e procurado-
ria jurídica do Conselho Regional Odontologia de Minas Gerais. (Documento de Consenso Técnico).

O indicador de Percentual de tratamentos completados em relação à primeira consulta odon-
tológica programática, além de estar no Plano Municipal de Saúde e programações anuais, está 
contemplado no monitoramento do Programa Saúde na Hora. Nas discussões da Gestão do 
Cuidado do Território (GCT), é o indicador de escolha para avaliar o acesso ao atendimento indi-
vidual. O parâmetro do denominador é o mínimo de 600 ano/CD de 8 hs e 300 ao ano/CD de 4 
hs.  Adequar o processo de trabalho seguindo as orientações do Manual, fazendo o controle da 
doença cárie por meio da técnica de mínima intervenção (TRMI) e/ou Tratamento Restaurador 
Atraumático (ART) utilizando o cimento de ionômero de vidro como conduta padrão (parali-
sação da progressão das lesões e restabelecendo a função). Esta ação diminui a demanda por 
procedimentos mais complexos (capeamento direto, pulpotomia, tratamento endodôntico ou 
até exodontias), promove maior agilidade, os tratamentos são finalizados mais rapidamente e 
consequentemente mais pessoas terão oportunidade de realizar seus tratamentos, ampliando 
o acesso da população aos serviços. 

Selamento de fossas e fissuras: que é uma abordagem fundamental para pacientes com a 
doença cárie, especialmente considerando a presença de lesões de mancha branca e as lesões 
cavitadas pequenas no nível de esmalte. Essa abordagem é fundamental para a paralisação do 
processo. 

Reparação da restauração: no caso de fratura ou perda parcial do material restaurador, ao in-
vés de refazer a restauração, é também considerada atualmente uma abordagem de mínima 
intervenção.

Ruptura do ciclo restaurador repetitivo

Estudos demonstram que o ciclo restaurador repetitivo tem sido mantido por décadas, uma 
vez que a qualidade das restaurações depende de critérios subjetivos adotados por cada profis-
sional. Em relação à repetição das restaurações com ionômero de vidro não tem sido diferente. 
Para além das limitações apresentadas pelo material restaurador, a troca de restauração deve 
ser utilizada com parcimônia.
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Quadro 3 - Critérios para avaliação clínica de restaurações feitas com cimento de ionômero 
de vidro e para a abordagem a ser planejada.

ESCORE AVALIAÇÃO CLÍNICA ABORDAGEM

0  Restauração adaptada, com ponto de contato, íntegra e 
em boas condições. Não requer intervenção.

1

Restauração com pequenas alterações: subcontorno em 
qualquer superfície da cavidade, visualizando o esmalte 
interno sem exposição do limite amelo-dentinário. Ponto 
de contato preservado. Sem lesão cariosa adjacente à 
restauração.

Não requer intervenção.

2

Restauração com alterações significativas: 
• Subcontorno em relação ao ângulo cavo-superficial da 

cavidade, expondo o limite amelo dentinário ou além dele. 
• Perda do ponto de contato. 
• Fenda visível entre dente / restauração.
• Com lesão cariosa adjacente à restauração.

Requer intervenção.
(Realizar, sempre que 
possível, o reparo ao 
invés da substituição da 
restauração).

3 Restauração realizada anteriormente e ausente.
(perda total). Requer nova restauração.

4 Dente com comprometimento pulpar irreversível ou com 
grande destruição por cárie.

Tratamento Endodôntico
ou exodontia.

5 Dente extraído. Não requer intervenção.

OBS: No caso de dente decíduo, é importante considerar o tempo esperado que ele permanecerá em boca, pois se estiver 
próximo à esfoliação, a necessidade de se refazer a restauração deverá ser avaliada.

3.4 Atividades coletivas e ampliação do acesso
A partir do conceito de saúde como resultado das condições de vida e trabalho, tornou-se mais 
complexo o processo do cuidado das populações. Assim, os grupos educativos passaram a ser 
utilizados na Atenção Primária com o propósito de sensibilizar a família para uma nova perspec-
tiva de vida e foco na prevenção, promoção, recuperação da saúde, como também no diagnós-
tico precoce e tratamento, conforme as diretrizes do SUS.
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3.4.2 Reunião de equipe
A reunião de equipe é o espaço utilizado por profissionais da eSF, incluindo a eSB, para discutir 
questões referentes ao planejamento e a organização do processo de trabalho, fortalecendo o 
trabalho em equipe e multiprofissional.

Nas reuniões de equipe é feita a discussão de casos, a fim de planejar ações e estratégias para 
melhor entender e atender aos usuários. São utilizadas para planejar agenda e atividades volta-
das para promoção e prevenção em saúde, sendo também um espaço de educação permanen-
te, com trocas de experiências e conhecimentos.

A saúde do trabalhador é um norteador da motivação dos profissionais no processo de traba-
lho, que também deve ser abordada nesse momento de reunião com a participação da eSB. 
São utilizadas ferramentas criativas e acolhedoras para fortalecer o diálogo nessas reuniões, 

3.4.1 Grupos educativos
Os grupos educativos surgem para promover uma maior otimização do trabalho, com a dimi-
nuição das consultas individuais, participação ativa e empoderamento do indivíduo no proces-
so educativo e envolvimento da equipe multiprofissional. Além de propiciar estes encontros, a 
saúde bucal deve buscar a aproximação e inserção nos grupos existentes no centro de saúde, 
contribuindo para uma abordagem mais ampla e integral do indivíduo. O objetivo é estreitar 
o vínculo entre a equipe e as famílias adstritas, promover a escovação supervisionada, orientar 
sobre o uso racional do açúcar, avaliar a prevalência dos problemas bucais por meio do Levan-
tamento de Necessidades e realizar o diagnóstico precoce de câncer bucal nos participantes 
destes grupos. Esses espaços também devem ser aproveitados para ampliar o acesso, fazendo 
os agendamentos quando necessário e facilitando o contato com a eSB, o que pode influenciar 
na maior adesão às consultas odontológicas. É um espaço de prática educativa para motivar 
e refletir sobre o autocuidado e também um convite para que os profissionais saiam do auto-
matismo no repasse de informações, reforçando a importância da saúde bucal na melhoria da 
qualidade de vida.

As estratégias utilizadas durante esses encontros de grupo são apresentações, dinâmicas, jogos 
e brincadeiras, criadas em um ambiente propício para uma maior interação entre os participan-
tes e a equipe, estimulando o diálogo, reforçando a aprendizagem e oferecendo subsídios para 
a adoção de novos hábitos de saúde. Dessa maneira, os usuários são desafiados a desenvolver 
ou modificar suas atitudes, adquirindo maior autonomia e responsabilidade no autocuidado. A 
participação da eSB nos grupos educativos tem sido benéfica tanto para a comunidade quanto 
para o desenvolvimento e crescimento da eSF.
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estimulando e exercitando o poder de reflexão e conscientização do processo de trabalho, fun-
damentais na humanização da prática profissional. A busca por qualidade de vida, tema central 
dos grupos educativos, deve começar pelo trabalhador, que uma vez motivado, irá mobilizar 
todos a sua volta, ampliando o cuidado aos usuários. A eSB deve participar desse momento, no 
mínimo, uma vez a cada quinze dias, com duração de 1 hora, visando a inclusão da saúde bucal 
em todos os fluxos. 

A eSB também deve participar ativamente no poder decisório (colegiado gestor) e de reuniões 
do controle social (Comissão Local de Saúde) com o propósito de ampliar a captação, o acesso 
dos usuários, a qualidade do atendimento e a resolubilidade dos serviços de saúde. Estas ações 
devem ser registradas no sistema de informação. 

3.4.3 Escovação supervisionada
O desenvolvimento da higienização com pasta fluoretada tem efeito reconhecido no controle 
das doenças bucais (sobretudo cárie dentária e doença periodontal). A educação em saúde é 
um longo caminho, dividido sobretudo com os profissionais da educação no controle e preven-
ção dessas doenças. A prática da escovação supervisionada (sobretudo pelo TSB e ASB) antes 
do atendimento individual, ou em grupos é a oportunidade de orientar, motivar e capacitar a 
população para o exercício do autocuidado. Essa atividade contribui para o estabelecimento de 
hábitos saudáveis, sobretudo em crianças e adolescentes, devido à receptividade a novos co-
nhecimentos e aprendizados. Tão importante quanto fazer a escovação supervisionada é lançar 
os dados no sistema de informação. Para esta atividade é necessária uma área específica e de 
uma breve instrução prévia, com sessão média de 15 minutos para cada grupo formado. Mais 
importante que repassar informações é ouvir as dificuldades apresentadas pelos participantes 
e sugerir alternativas para superar os problemas apresentados.

Quanto maior a articulação intersetorial para expansão do acesso a essas ações (escolas, cen-
tros comunitários, comunidades terapêuticas, Instituições de Longa Permanência para Idosos 
- ILPI), melhor.

A escovação supervisionada não deve ser um procedimento isolado, mas integrado ao proces-
so de educação para a saúde bucal, tornando o indivíduo capaz de promover sua própria saúde.
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3.4.4 Sala de espera
A Sala de Espera de um CS é um espaço importante para a prática educativa de promoção da 
saúde, pois é nela que várias pessoas de diferentes faixas etárias, classes sociais e culturais se 
agrupam para aguardar atendimentos.

O aproveitamento do tempo ocioso do usuário no CS deve ser direcionado para apresentação 
de atividades educativas, concebidas de maneira a informar sobre o processo de trabalho das 
equipes, contextualizando nos princípios e doutrinas do SUS, bem como as questões ligadas ao 
exercício da cidadania, cuidados individuais e coletivos.

Essa atividade é uma ferramenta utilizada para a conversão do tempo ocioso despendido entre 
a chegada desses usuários e a satisfação de suas expectativas, transformando esse ambiente 
propício para a construção de momentos de vivências construtivas. Nesta conversa, é possível 
esclarecer dúvidas que contribuem para a qualidade de vida do usuário. 

Essa estratégia tanto contempla o aproveitamento do tempo ocioso quanto fomenta a aproxi-
mação do usuário ao CS de referência. Esta ação educativa na sala de espera também deve ser 
lançada como “Educação em Saúde” no sistema de informação. Para isso, é necessário contar 
quantas pessoas (aproximadamente) estavam presentes no momento da conversa.

As eSB devem promover eventos com temas de promoção à saúde em espaços específicos 
(inclusive sala de espera) nas datas comemorativas. Sugestões: Dia mundial da saúde bucal (20 
de março). Dia mundial da saúde (7 de abril), Semana da educação infantil (semana do dia 25 
de agosto), Dia mundial do Sorriso (primeira sexta-feira do mês de outubro) e Dia nacional da 
saúde bucal (25 de outubro), Semana de Prevenção ao Câncer Bucal (a primeira semana do mês 
de novembro).

Organização dos prontuários

Os profissionais da Odontologia deverão manter no prontuário do usuário os dados clínicos 
necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem 
cronológica, com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião dentista no 
Conselho Regional de Odontologia (Resolução CFO nº 118/2012). Com a sistematização da in-
formação pelo e-SUS, os Prontuários Eletrônicos do Cidadão (PEC) são individualizados e neles 
são inseridas todas as informações técnicas e os procedimentos realizados, independentemen-
te do ponto da rede onde aconteçam as ações de cuidado em Saúde Bucal.

Fundamental também é a anuência tácita do usuário, a cada procedimento realizado pelo CD, 
bem como o seu consentimento livre e esclarecido sobre todo o tratamento a ser realizado.    
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Buscando a ampliação do acesso e a minimização do impacto do absenteísmo na assistência, 
orienta-se que os usuários que não comparecerem a 02(duas) consultas de retorno (consecuti-
vas ou não), sem justificativa documental (atestado médico, etc), deve ocorrer a suspensão do 
atendimento. O usuário deverá ser reagendado, respeitando os princípios do SUS da universali-
dade, da integralidade e da equidade, conforme disponibilidade da agenda, ressaltando-se que 
deverá ser estudado caso a caso. Todo este processo deverá ser registrado em prontuário, com 
assinatura do profissional e incluindo o registro das faltas.
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PLANEJAMENTO LOCAL 
EM SAÚDE BUCAL E A 
GESTÃO DO CUIDADO NO 
TERRITÓRIO

4.

O desafio de se ter uma APS resolutiva e ordenadora do cuidado nas redes de atenção aumenta 
gradativamente devido às demandas cada vez mais complexas e diversificadas neste nível da 
atenção. A necessidade de qualificação é contínua, gerencial inclusive, a fim de enfrentar os 
problemas de saúde mais importantes nos territórios adscritos observando o melhor aproveita-
mento e direcionamento dos recursos.  A construção de ferramentas para lidar com dificuldades 
como a falta de conhecimento dos métodos, a falta de disponibilidade de tempo para acessar 
informações do território, a organização do processo de trabalho, a realização de diagnóstico, 
planejamento e acompanhamento dos resultados das ações locais é desafio para todos. Neste 
sentido, estratégias de organização vêm sendo disponibilizadas, como a Gestão do Cuidado do 
Território (GCT). Na GCT, ações e instrumentos de vigilância em saúde subsidiam o processo em 
todos os momentos. A GCT utiliza-se também de ferramentas da Gestão Clínica, principalmente 
na atenção às condições crônicas de saúde. Dentre estas, o Ciclo de Melhorias PDSA (“plan – do 
– study – act”, traduzido como “planejar, fazer, estudar/avaliar e ajustar”) funciona como ferra-
menta para a ação e a aprendizagem contínuas. E ainda, ajuda a testar mudanças em pequena 
escala e a acumular de forma rápida o conhecimento sobre os resultados por meio de ciclos 
interativos, isto é, que se repetem várias vezes até atingir o objetivo pré-determinado. Desta 
forma, é possível saber se as mudanças realizadas de fato levaram às melhorias almejadas. Ges-
tão do cuidado no território - PBH

Toda melhoria decorre de mudanças em processos, produtos ou serviços. Tais mudanças po-
dem ocorrer, fortuitamente, como consequência de fatores externos ou meramente por sorte. 
Entretanto, a melhor forma para aumentar as chances de se atingir uma melhoria é estabelecer 
objetivos, realizar ações planejadas e monitorar os resultados. A FIGURA 1 ilustra o ciclo do 
PDSA. Seguir todas as etapas desse ciclo é fundamental para o seu sucesso. É muito comum que 
se deixe de fazer as etapas de diagnóstico e planejamento nas atividades em saúde e se inicie 
pela etapa de execução. Quem nunca se defrontou com o eterno “fazer, fazer, fazer” da saúde? 
No entanto, quantas vezes esse tipo de trabalho leva a melhorias constantes?
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O planejamento deve ser entendido como um processo contínuo que propõe soluções para 
problemas de forma racional e quando alcançados os objetivos, gera satisfação e bem estar dos 
trabalhadores e usuários. Portanto, o tempo “gasto” com o planejamento é essencial para se 
obter bons resultados, assim como, o cuidado constante na análise dos resultados obtidos para 
identificar ajustes necessários e inserir novas propostas de atuação. Na fase do planejamento, é 
necessário realizar um diagnóstico e estabelecer a natureza do problema a ser enfrentado, esta-
belecer os objetivos e listar as ações, com os respectivos planos de ação que ajudarão a atingir 
os objetivos (equivale a fazer predições). 

Os planos de ação devem, minimamente, conter o nome do responsável, etapas, como realizar, 
prazos, onde ocorrerão as etapas, identificar os recursos necessários (pessoal, agenda, tempo, 
material) e a duração das ações. Na saúde bucal, os planos de ação para o LN nas instituições de 
ensino do território fazem parte da rotina da eSB.

• Entregar o resultado 
alcançado (produto).

• Identificar não 
conformidades 
persistentes e definir 
ações corretivas.

• Identificar 
oportunidades de 
aperfeiçoamento 
futuro.

• Discutir sobre o tema 
proposto na etapa e 
identificar, investigar e 

priorizar os problemas 
relacionados.

• Definir o objetivo 
de melhoria a ser 
alcançada.
• Realizar 
alinhamento 
conceitual e 
treinamento sobre 
as ferramentas 
específicas.

• Elaborar o plano 
de ação.

• Executar as ações 
como planejadas e junto 

com as equipes da unidade.
• Realizar capacitações breves de 

acordo com a necessidade dos profissionais.
• Revisar normas e rotinas da unidade, 

em comparação com as recomendações 
centrais da secretaria.

• Coletar dados quantitativos e qualitativos 
sobre as ações desenvolvidas.

• Verificar o 
cumprimento das 
ações planejadas.

• Analisar os dados coletados.
• Avaliar as melhorias alcançadas.

A P

D
S

Figura 1 - Cada ação como um ciclo de PDSA.

A P
DS

STUDY 
(ESTUDAR)

ACT 
(AGIR)

PLAN 
(PLANEJAR)

DO 
(FAZER)

AÇÃO
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4.1 Diagnóstico situacional

4.2 Vigilância no território

A organização social do território influencia na forma de produzir saúde nas comunidades e 
nos serviços. O reconhecimento do território surge como elemento fundamental no planeja-
mento de ações em saúde. É uma ferramenta de gestão que influi no processo saúde/doença 
da população e na criação de ambientes saudáveis. Ao incorporar informações mais específicas 
neste reconhecimento, como dados estruturais, indicadores de saúde, características sociode-
mográficas, fichas de visitas dos ACS, dados do LN, uma análise mais qualificada estará sendo 
construída trazendo um conhecimento gradativo do território e sua população. Assim, propos-
tas mais realistas e assertivas para o enfrentamento dos problemas da comunidade poderão ser 
construídas. Cabe ao gerente local, facilitar o acesso e subsidiar a eSF/eSB e ACS com informa-
ções gerais e específicas da área.

A análise situacional inicialmente deve identificar os problemas ou dificuldades mais relevantes 
para a equipe para que possam ser priorizados. Isso, requer uma escuta livre de todos os profis-
sionais, que valorize a percepção das condições de trabalho em geral, mas também, mantenha 
o foco na resposta assistencial demandada pela população como orientado na GCT.                                                                           

Para integrar o Diagnóstico Situacional e orientar as ações, as eSB dispõem dos dados coletados 
pelo LN. Estes dados norteiam a organização do processo de trabalho das eSB e oferecem mui-
tas possibilidades de análise nem sempre exploradas na sua potencialidade durante o planeja-
mento. É um instrumento de fácil aplicação que não só identifica vulnerabilidades e subsidia o 
acesso individual ao tratamento, como também, permite a construção de perfis epidemiológi-
cos das instituições e grupos avaliados, importantíssimos para determinação de ações futuras.

Todo território possui vários equipamentos que precisam de vigilância em saúde bucal: as cre-
ches, escolas municipais e estaduais, Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Instituição 
de Longa Permanência (ILPI), Centros de Convivência, Centro de Referência em Saúde Mental 
(CERSAM), Unidade de Acolhimento Institucional (UAI), dentre outros. A eSB deve realizar visi-
tas e acompanhamentos periódicos de usuários dos equipamentos do território, utilizando o 
LN, com a finalidade de planejar ações para atendimento e/ou direcionar para grupos, imple-
mentando constante reforço na educação em saúde para o usuário e para os cuidadores. Nes-
sas visitas, as ações educativas devem focar em orientações para os cuidados e identificação da 
melhor maneira de serem realizados, entendendo a realidade dos usuários e de seus familiares, 
cuidadores e educadores. Sugere-se que a eSB esteja completa na primeira visita, mas para o 
acompanhamento periódico, poderá ser realizado pelo TSB ou ASB.
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4.3 Cadastro e territorialização
O cadastro de usuários no SUS BH têm como objetivos prover informações para a identifica-
ção dos mesmos por meio do sistema de informação e apoiar as eSF/eSB no mapeamento das 
características sociais, econômicas e de saúde da população adscrita ao território. Cadastros 
qualificados contendo o máximo de informações, percursos atualizados e atendimentos infor-
matizados possibilitam a segurança do registro das informações, impactando positivamente 
no acompanhamento dos indicadores epidemiológicos e assistenciais das eSF/eSB, dos CS, das 
regionais e do município. O cadastro é realizado pelo ACS a partir do preenchimento do Formu-
lário de Cadastro de Pessoa Física na Visita domiciliar, alimentando automaticamente o e-SUS, 
no sistema de coleta de dados simplificada. O registro das informações em saúde é realizado de 
forma individualizada, permitindo o acompanhamento do histórico de atendimentos de cada 
usuário. Os dados dos usuários também podem ser inseridos na própria recepção da unidade 
de saúde mediante apresentação de documento de identificação e comprovante de endereço. 
Se o usuário alegar que não há nenhum comprovante em seu nome, deverá ser solicitado ao 
mesmo que assine o Formulário de Autodeclaração de Endereço Residencial. Manual do Agen-
te Comunitário de Saúde da Atenção Primária à Saúde de Belo Horizonte.

A ficha de visita domiciliar e territorial do ACS é um instrumento oficial para acompanhamento 
das famílias adscritas e pouco utilizado pela eSB no planejamento. É através desta ficha que o ACS 
registra sua produção em campo, dentre outras importantes informações. Este documento agrega 
informações ao histórico de saúde de cada usuário, o que possibilita a vigilância em saúde da co-
munidade. Ao mapear as áreas de atuação dos ACS, vários outros mapas indicativos importantes 
são produzidos, tais como:  recorte da identificação de riscos, condições de saúde/doença, necessi-
dades por domicílios, presença de idosos, pessoas com deficiências, acamados e gestantes.

A análise destas informações junto à gerência local ajuda na definição do perfil da população, 
tornando-se base para construção do Diagnóstico Situacional do Território. Os dados obtidos 
irão auxiliar no plano de ações da eSB, definição de prioridades e ações de promoção e vigilân-
cia em saúde, subsidiando assim, o planejamento estratégico para uma atuação mais organiza-
da e resolutiva. 

A eSB deve incluir agendas de discussão de casos, ações e estratégias, por meio de reuniões co-
munitárias, grupos de discussão de ações específicas, reuniões do colegiado gestor, conselhos 
e conferências locais de saúde. 

O QUADRO 4 demonstra ações de planejamento e ferramentas de saúde bucal disponíveis para 
uso das equipes.   

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/manua-acs.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/manua-acs.pdf
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Quadro 4 - Ações de planejamento e ferramentas disponíveis para as equipes de Saúde Bucal. 

ETAPA/FASE AÇÃO
(O QUE FAZER)

DESCRIÇÃO / LOCAL / 
ESPAÇO (ONDE FAZER)

INSTRUMENTO/FORMA 
DE AÇÃO (COMO FAZER)

Diagnóstico 
Situacional

• Territorialização
(Integração com eSF e 

ACS) – ESB/ESF
• Identificar equipamen-

tos sociais
• Usar o LN em todos os 

espaços onde se pre-
tende intervir (coleta 
de dados)

• Acessar relatórios 
oficiais

• Analisar dados socioe-
conômicos e demográ-
ficos

• Analisar os formulários 
dos ACS

Espaços:
Equipamentos do território 
(creches, EMEI, ILPI, CIAM, 
UAI, escolas, etc) com o 
Levantamento de Necessi-
dades
Fichas de Cadastro do ACS 
e Visitas domiciliares
Dados intranet/ IVS

Instrumentos:
Agendar visitas aos
equipamentos para o LN
Análise dos dados
coletados

Demanda espontânea:
com queixa clínica
sem queixa clínica

Espaços: Na unid. de Saúde
Avaliação de risco
Escuta qualificada (acolhi-
mento)
Fale com a Equipe

Instrumento:
Levantamento de
Necessidades

Planejamento/ 
execução

Construir e divulgar flu-
xos de acesso
Definir problemas/prio-
ridades
Construir planos ação

Grupos já em desenvolvi-
mento no Centro de Saúde
Grupo de Acesso ao trata-
mento (Educação em Saú-
de/ Promoção de Saúde)

Instruir a recepção no flu-
xo para encaminhamento
Determinar o que fazer, 
prazo, atores, recursos, 
objetivos

Planejamento das agen-
das com priorização- 
equidade – ESB/GERENTE 
DA UNIDADE

Reuniões com gerente e 
ESB

Indicadores Planejamento
Reuniões de equipe com 
a Gerência para:
Priorização dos problemas 
Desenvolver planos de 
ações

Monitoramento

Monitoramento dos Indi-
cadores e do Processo de 
Trabalho - ESB/GERENTE 
DA UNIDADE

Instrumentos:
Relatórios do Sisrede
Relatórios de produção

Reuniões da eSB com 
gerência local
Reuniões periódicas para 
acompanhamento com 
a RT distrital e apoio da 
Coordenação
Análise dos indicadores

Monitoramento 
de todo o 
processo

Aplicar a ferramenta PDSA para implantar e avaliar melhorias
Diagnóstico + Planejamento + Monitoramento = PDSA
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4.4 Agendas
O planejamento e a organização da agenda são determinantes na ampliação do acesso aos ser-
viços e na redução do tempo de espera para a realização do atendimento individual. O gerente 
e as eSB devem considerar o perfil das demandas e necessidades da população para o plane-
jamento da agenda dos profissionais, sendo reformulada e pactuada, em reunião de equipe, 
periodicamente, através de análise de dados e indicadores. Os profissionais devem conhecer e 
serem corresponsáveis pela construção das agendas, a fim de garantir o atendimento/amplia-
ção do acesso em todo o horário de funcionamento /atendimento do Centro de Saúde, que 
será de 7 às 19 horas, conforme definido pelo Programa Saúde na Hora.

Recomenda-se evitar a divisão da agenda por programas/grupos e avaliar constantemente 
para ajustes e monitoramento do absenteísmo. Quanto maior o tempo de espera do usuário 
pela próxima consulta, maiores as taxas de absenteísmo observadas. O absenteísmo deve ser 
combatido de forma sistemática pelas equipes, pois impacta diretamente na acessibilidade à 
assistência interferindo no cumprimento de metas estabelecidas, como Primeira consulta e Tra-
tamentos Concluídos (TC). Existem várias formas de combater o absenteísmo, uma delas seria a 
confirmação prévia das consultas agendadas, em que a recepção ligaria 1 ou 2 dias antes para 
os pacientes a fim de confirmar a presença no dia da consulta agendada, quando possível.

Trabalhar com a individualização do tempo de consulta parece adequado. As necessidades das 
pessoas na APS são diferentes, bem como o ritmo de cada profissional. Agendas inteligentes 
contribuem para a otimização do tempo clínico. A construção de agendas pode ser flexível, 
desde que sejam contempladas as atribuições e responsabilidades das eSB. Nada impede que 
na prática, haja consultas rápidas para favorecer uma melhor resolutividade da demanda diá-
ria. Os casos com queixa clínica (urgência) devem ser inseridos entre as consultas agendadas 
(encaixe), durante todo o horário de funcionamento do CS. Eventuais ajustes na duração das 
consultas agendadas contribuem para viabilizar o atendimento de urgências ou situações não 
urgentes com necessidade de pronto atendimento através de encaixes na agenda (remoção 
de suturas, cimentação de próteses unitárias, avaliação de lesões de mucosa, retorno de ava-
liações radiográficas). Para consultas agendadas, pode-se disponibilizar um tempo maior para 
procedimentos mais demorados (instalação de próteses ou cirurgias mais complexas) e fazer 
compensações com agendamentos de consultas sabidamente mais rápidas (pequenos ajustes 
de próteses instaladas, manutenção de usuários que estão aguardando consultas especializa-
das, manutenção de restaurações após TC, avaliações para prótese, procedimentos simples). A 
divisão da agenda em intervalos de 60 minutos é uma ferramenta de organização ajustável que 
não deve ser vista como um fator restritivo para o atendimento clínico. 

As técnicas restauradoras ART e TRMI são as definições da SMSA BH para o controle das doenças 
bucais e proporcionam o maior rendimento da hora clínica para alcançar a média de três con-
sultas para TC, ampliando o acesso ao serviço pelos usuários.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt0930_17_05_2019.html
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No sistema de informação é possível que os profissionais visualizem a sua agenda. O agenda-
mento de usuários deverá acontecer na recepção, mesmo que haja um controle interno da 
equipe e com validação do gestor local. 

A organização das atividades da eSB deve ser orientada de forma a contemplar não só as ações 
de atendimento clínico individual em consultório odontológico, como também ações coletivas,  
atividades de promoção em saúde, visita domiciliar, creches, instituições de ensino, EMEI, ILPI, 
UAI, participação em Conselhos Locais, colegiado gestor, reuniões, atividades de Educação Per-
manente (Webconferência), dentre outras. A agenda é a garantia da execução do planejamento 
na prática clínica, portanto, exige que se dê a devida importância na sua construção. 

O QUADRO 5 apresenta uma sugestão de agenda do CD 40 horas semanais, fixado no horário 
de 7 às 16 horas. Esta sugestão de agenda é apenas uma proposta de organização e deve ser 
discutida no colegiado gestor do Centro de Saúde para que seja adequada à realidade local.

Para os atendimentos agendados (um total de 10), considerando um mínimo de 8 consultas 
realizadas por dia e ainda mais 2 agendamentos extras para compensar o absenteísmo. Destas 
8 consultas, realizar pelo menos 3 primeiras consultas por dia. Para as consultas subsequentes, 
considerar o mínimo de 5 consultas realizadas por dia.
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HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

7 - 8 1ª Consulta 1ª Consulta 1ª Consulta 1ª Consulta 1ª Consulta

8 - 9 Atendimento aos usuários da escuta qualificada realizada pelo TSB

Encaixe

9 - 10 Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente 1ª Consulta Consulta 

Subsequente
Consulta 

Subsequente

Encaixe

10 - 11 Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente 1ª Consulta Consulta 

Subsequente
Consulta 

Subsequente

Encaixe

11 - 12 Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente

12 - 13 Almoço

13 - 14 1ª Consulta Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente

Consulta 
Subsequente

Encaixe

14 - 15 1ª Consulta 1ª Consulta Reunião / 
EP /Visita 

Domiciliar

1ª Consulta 1ª Consulta

15 - 16 Consulta 
Subsequente 1ª Consulta 1ª Consulta 1ª Consulta

Quadro 5 - Sugestão de agenda do dentista com tempo de consultas flexíveis.

As consultas de pronto atendimento e urgência devem ser interconsultas (encaixes). Os encai-
xes podem ser feitos em qualquer horário durante o funcionamento da unidade. Observar o 
mínimo de oito atendimentos diários. Para que ocorra o mínimo de 8 atendimentos/dia, nor-
malmente é necessário o agendamento de 10 usuários.

Com três primeiras consultas realizadas por dia, é totalizado 15 por semana e 60 por mês. Con-
siderando 10 meses de trabalho (o 11º mês é para as atividades coletivas, reuniões, Educação 
Permanente, dentre outros e o 12º mês é para as férias do profissional), espera-se o mínimo de 
600 primeiras consultas por ano, por profissional de 40 horas. Para exemplo, se acaso em um dia 
o profissional fizer somente 2 primeiras consultas, no dia seguinte precisa fazer 4 para compen-
sar. Para o profissional de 20 horas, o parâmetro mínimo é de 300 consultas por ano. 
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HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

7 - 8 Escuta/LN Escuta/LN Escuta/LN Escuta/LN Escuta/LN

8 - 9 Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

9 - 10 Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

10 - 11 Atendimento 
Individual Ação Coletiva Ação Coletiva Ação Coletiva Ação Coletiva

11 - 12 Atendimento 
Individual Ação Coletiva Ação Coletiva Ação Coletiva Ação Coletiva

12 - 13 Almoço

13 - 14 Escuta/LN Escuta/LN Escuta/LN Escuta/LN Escuta/LN

14 - 15 Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

Atendimento 
Individual

15 - 16 Ativ. Adminis. Atendimento 
Individual Ativ. Adminis. Atendimento 

Individual
Reunião / 

Educ Perm.

Quadro 6 - Sugestão de agenda do técnico em saúde bucal.

As reuniões com as eSF e entre os profissionais da eSB devem ter duração e pautas pré definidas. 
As visitas domiciliares para o CD deverão ser agendadas após avaliação do TSB ou ASB com o LN.

O overbooking (expressão em inglês que significa excesso de marcações, acima do número 
previsto) poderá ser utilizado a fim de diminuir o absenteísmo e ampliar o acesso. Uma vez que 
a eSB conheça o percentual de absenteísmo, este recurso pode ser usado com segurança. A eSB 
deverá estar atenta para as alterações na programação das atividades no sentido de preencher 
a agenda com consulta, em caso de desmarcação ou falta do usuário.

A agenda do TSB, apresentada no QUADRO 6, deve estar mais aberta, de forma que o CD possa 
repassar os casos e concluir o tratamento no menor número de sessões possíveis (média de 3). 
Esta metodologia favorece o término do tratamento em um menor número de retorno do usuá-
rio ao CS e contribui para a sua maior satisfação. O atendimento individual da TSB (raspagem e 
polimento, ART – inserção do material na cavidade, orientações, dentre outros) é realizado con-
forme as vagas disponíveis. Daí a importância de uma agenda aberta. Desta forma, depois que 
o dentista atender, direciona para o TSB realizar os procedimentos. Esta metodologia favorece 
o tratamento completado em um menor número de sessões.



Manual Saúde Bucal  

51

A eSB deverá estar atenta para as alterações na programação das atividades no sentido de preen-
cher a agenda com uma outra consulta, em caso de desmarcação, ou outra atividade (coletiva).

A distribuição da carga horária para atividades individuais e coletivas irá variar de acordo com 
a realidade local. A agenda do TSB é organizada considerando a escuta qualificada e LN, diaria-
mente. Caso não haja demanda, as atividades administrativas relativas ao cuidado com o consul-
tório poderão ser realizadas nesse período, bem como outras atividades pertinentes ao trabalho. 

Para a ação coletiva, estão incluídas as atividades de LN no território, escovação supervisiona-
da, orientações aos usuários, grupos educativos, sala de espera, dentre outros. Inclui-se ainda a 
reunião de equipe, matriciamento ou monitoramento, Educação Permanente, visita domiciliar, 
webconferência, dentre outros pactuadas localmente com o gerente e eSB.

A desinfecção dos equipamentos e as anotações em prontuários deverão ocorrer ao longo do 
dia entre as consultas. Orienta-se reservar um mínimo de 30 minutos ao dia para a conclusão 
dos registros. Os horários das atividades propostas nas agendas estão sujeitos a adequação 
local de cada equipe.  O elenco de atividades propostas na rotina de trabalho contempla dife-
rentes aspectos do planejamento local.

Quando um CS possui mais de uma eSB e somente uma TSB, ainda que esteja vinculada a uma 
equipe, este profissional pode apoiar no atendimento individual e ações coletivas de outra 
equipe. Esta decisão será tomada pelo gerente e profissionais envolvidos. Nos CS onde não há 
um equipamento disponível para cada profissional (mais de um TSB, por exemplo), os horários 
de atendimento individual devem ser conciliados no sentido de potencializar ao máximo o uso 
da cadeira odontológica e o acesso.

As orientações a seguir ilustram como o gerente irá inserir no sistema a Escuta qualificada para o 
TSB. No módulo agenda, identificar o nome do profissional TSB. Na descrição, escolher a opção 
Atividade Coletiva Saúde Bucal. No parâmetro, definir a duração (em torno de 5 minutos). Na 
quantidade de atendimento simultâneo, colocar a média de usuários que procuram o centro de 
saúde na demanda espontânea para saúde bucal. A exemplo disso, pode ser colocado 20 atendi-
mentos. A largura da agenda fica aberta (pode ser 30 dias). A tabela de expediente define o dia e 
horário para este atendimento. Pode ser (7 às 8 horas e de 13 às 14 horas) na semana toda. O nú-
mero de encaixes pode ser zero, uma vez que a quantidade de atendimento simultâneo foi alta.  

Quando o usuário sem queixa clínica procura por atendimento em saúde bucal ele é recepcionado 
no CS e orientado a procurar o TSB/ASB nos horários de escuta qualificada. Neste momento o TSB/
ASB irá colher os dados do levantamento de necessidades e realizar o encaminhamento necessário.
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http://manuaisdasaude.pbh/sisrede/Sisrede_manuais/Manual_
Atividades_Coletivas_052019.htm

Para lançar a avaliação do usuário no sistema de informação, Atividades Coletivas, o TSB irá 
escolher a opção Outros Programas (onde se encaixa as atividades desenvolvidas no CS). Sele-
cionar Avaliação / Procedimentos coletivos. Depois selecionar novamente a opção Avaliação e 
inserir os dados do LN em Saúde Bucal.

Se o usuário tiver necessidades e houver vaga para o atendimento no mesmo dia (falta de outro 
usuário ou necessidade de fazer encaixe), será agendado para o atendimento individual. Precisa 
ser dispensado no sistema na atividade coletiva e ser novamente inserido no módulo agenda 
genérica do CD disponível para fazer o atendimento individual (demanda espontânea ou encai-
xe). O nome do usuário irá aparecer para o CD fazer o atendimento individual.

Todos os usuários que procuram por atendimento em saúde bucal sem queixa clínica são en-
caminhados para avaliação diária da equipe, nos horários definidos da Escuta Qualificada. Se 
o usuário chega no horário da escuta qualificada da saúde bucal, sem relato de queixa clínica, 
com o objetivo de se informar, a recepção encaminha diretamente para o Fale com a Equipe 
de Saúde Bucal.  Caso o usuário chegue fora do horário da escuta, é orientado sobre o horário.

Esta forma de organização favorece o atendimento e cumprimento de parâmetros pelo CD. 
Quando um usuário de grupos de riscos, estiver no Centro de Saúde, com necessidade de aten-
dimento odontológico e encaminhado por outro profissional, será conduzido, a princípio, por 
meio da escuta qualificada. A partir daí é priorizada a sua consulta, com encaixe no dia, sempre 
que possível. Para a continuidade do tratamento, o recurso da agenda casada no mesmo horá-
rio da consulta médica, de enfermagem ou de atividades coletivas diminui o absenteísmo.

http://manuaisdasaude.pbh/sisrede/Sisrede_manuais/Manual_Atividades_Coletivas_052019.htm
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4.5 Monitoramento dos indicadores e 
processo de trabalho 

Os Indicadores são métricas que quantificam a performance do processo de trabalho. Eles são 
de fácil leitura por se tratarem de números, não sendo primordial o conhecimento técnico 
odontológico do gestor local para realizar esse controle. Em caso de dúvida, o gerente gestor 
conta com o suporte da RT de Saúde Bucal da Regional de Saúde, com a retaguarda da CTSB.

Na PAS 2020, existem quatro indicadores a serem acompanhados pelas eSB e gerentes (QUADRO 7).

DESCRIÇÃO DA META INDICADOR

Aumentar a média de Ação Coletiva de 
Escovação Dental Supervisionada para 9,78 da 
população até 2021

Média da Ação Coletiva de Escovação Dental 
Supervisionada

Ampliar para 80% o percentual de tratamentos
completados em relação à primeira consulta 
odontológica programática até 2021

Percentual de tratamentos completados em 
relação à primeira consulta odontológica 
programática

Ofertar 8.000 próteses acrílicas anualmente Número de próteses acrílicas ofertadas

Ampliar para 100% de escolas municipais 
cobertas com ações de saúde bucal até 2021

Percentual de escolas cobertas com ações de 
saúde bucal

Quadro 7 - Metas da programação anual de saúde de Belo Horizonte.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/pas-2020.pdf

Para a Média de Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada, as eSB precisam acom-
panhar com os ACS o cadastramento dos escolares da rede pública no Cadastro Nacional de 
Saúde, além de registrar no módulo coletivo as atividades realizadas pelo profissional da edu-
cação e supervisionadas pelos profissionais do Centro de Saúde mensalmente. Acompanhar e 
monitorar a escovação supervisionada nas instituições de educação municipal da rede própria 
e conveniada faz parte da agenda do ASB e TSB. A implantação da escovação diária supervisio-
nada nas escolas integradas da rede municipal é desafio para todo o município.

O indicador de Percentual de tratamentos completados em relação à primeira consulta odon-
tológica programática, além de estar no Plano Municipal de Saúde e programações anuais, está 
contemplado no monitoramento do Programa Saúde na Hora. Nas discussões da GCT, é o indi-
cador de escolha para avaliar o acesso ao atendimento individual. O parâmetro do denomina-
dor é o mínimo de 600 consultas ao ano/CD de 8 h/dia e 300 ao ano/CD de 4 h/dia. Além disso, 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/pas-2020.pdf


54

é necessário adequar o processo de trabalho seguindo o protocolo de saúde bucal, fazendo o 
controle da doença cárie por meio da técnica de mínima intervenção (ART e TRMI), utilizando 
o cimento de ionômero de vidro como conduta padrão. Esta ação promove maior agilidade, os 
tratamentos são finalizados mais rapidamente e consequentemente mais pessoas terão opor-
tunidade de realizar seus tratamentos, ampliando o acesso da população aos serviços. Quando 
estas orientações são seguidas, há um impacto direto no número de consultas programáticas 
por Tratamento Completado. Observar também que quanto maior o número de retornos e 
quanto mais tempo para agendar as consultas de retorno, maior o absenteísmo e o abandono 
do tratamento. Isso impacta o numerador (TC). Uma ação que também impacta positivamen-
te neste indicador é a busca ativa dos usuários faltosos. A criação de um maior vínculo com o 
usuário pode diminuir o absenteísmo ao tratamento. Os registros realizados no módulo saúde 
bucal precisam estar ajustados à realidade. Em relação aos escolares, buscar apoio nas reuniões 
de pais e sensibilizar sobre o atendimento individual e presença às consultas agendadas.

O indicador de Número de próteses acrílicas ofertadas (8.000 no ano) requer inicialmente foco 
na identificação das pessoas que necessitam deste tipo de procedimento. Usar a codificação do 
Levantamento de Necessidades em Saúde Bucal, aplicado durante a escuta qualificada ou em 
atividades coletivas diversas desenvolvidas na unidade, como campanhas e grupos educativos.

Para extrair a listagem nominal das pessoas com necessidades de prótese, segue o passo a passo. 
No link de Manuais da Saúde PBH, acessar o Extrator, Indicador SISREDE, Relatórios, Listagem e 
Tabulações. Depois de clicar no Menu de listagem e tabulação de atividades coletivas, clicar no-
vamente na Listagem de Atividades Coletivas. Na tela de relatórios, listagem e tabulações, fazer 
a seleção das características da listagem. Selecionar a Unidade de Saúde de Atendimento (Nome 
do Centro de Saúde) e Ano de Atendimento (por exemplo, 2019). Na coluna disponível, selecio-
nar: Profissional Atendimento, CNS paciente (sim e não), Data de Nascimento, Nome do paciente, 
Nome da Mãe do Paciente, Idade no atendimento, Tipo de Logradouro do Paciente, Logradouro 
do Paciente, Equipe de PSF do paciente. Ao clicar em Necessidade de Prótese - Inferior, selecionar 
a informação desejada: igual - Necessidade de Prótese - Inferior igual a Necessidade de Reparo - 
Necessidade de Prótese - Inferior igual a Prótese Parcial - Necessidade de Prótese - Inferior igual 
a Prótese Total. Seguir o mesmo raciocínio na Necessidade de Prótese - Superior igual a - Neces-
sidade de Prótese - Superior igual a Necessidade de Reparo - Necessidade de Prótese - Superior 
igual a Prótese Parcial - Necessidade de Prótese - Superior igual a Prótese Total.

O que se espera é a captação dos usuários que estão com esta necessidade sobretudo onde há 
pouca procura direta pelo serviço. Com esta listagem em mãos, é possível fazer a busca ativa. O 
parâmetro para a instalação de prótese é de 3 unidades por CD de 8hs/mês. Será necessário a 
adequação da agenda para procedimento específico de usuários com necessidade de prótese, 
uma vez que pode ser necessário consultas maiores.  Divulgar aos usuários e Conselho local de 
Saúde a oferta de prótese e fluxo. A busca ativa e divulgação do serviço de prótese pelo ACS 
nas campanhas de vacinação e eventos de promoção da saúde ou até mesmo a promoção de 
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visitas programadas às Academia da cidade e ILPI, são estratégias para a maior captação de 
usuários com necessidades de prótese.  O edentulismo é considerado um marcador da desi-
gualdade social no Brasil, e a reabilitação disponível na APS, direito do cidadão, vem ao encon-
tro da implementação de políticas públicas que buscam este enfrentamento. 

Para o indicador de Percentual de escolas cobertas com ações de saúde bucal, espera-se am-
pliar para 100% as escolas municipais cobertas com ações de saúde bucal até 2021. Caminhan-
do neste sentido, acompanhar a realização anual do levantamento de necessidades em saúde 
bucal e monitorar os encaminhamentos e conclusão dos tratamentos odontológicos. Reforçar 
localmente a parceria com a Secretaria Municipal de Educação para aumentar o número de 
escolares que procuram o Centro de Saúde para tratamento odontológico, após o encaminha-
mento realizado durante o Levantamento de Necessidades em saúde bucal.

A Portaria Nº 3.222, de 10/12/19, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempe-
nho, no âmbito do Programa Previne Brasil, definiu para o ano de 2020, a proporção de gestantes 
com atendimento odontológico realizado, entre outros. No SUSBH, este indicador (Proporção de 
cobertura de 1ª consulta odontológica à gestante) já era acompanhado por muitas equipes.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-
dezembro-de-2019-232670481

As propostas descritas a seguir podem melhorar muito os resultados deste indicador:

• Obter a relação das gestantes cadastradas/captadas/ESF e conferir o acesso à primeira con-
sulta e TC.

• Vincular a consulta médica (ou de enfermagem) do pré-natal com a primeira consulta odonto-
lógica, garantindo uma única ida da gestante ao centro de saúde para este fim.

• Melhorar a captação de gestantes através das consultas de pré-natal, encaminhamentos das 
eSF, ginecologista e médico de apoio, com atendimento compartilhado e agendamento ime-
diato garantido.

• Conversar com os outros profissionais da equipe da ESF sobre a importância do controle das 
infecções bucais no controle da glicemia em gestantes e sobre as diversas afecções bucais 
favorecidas pelo descontrole glicêmico.

http://manuaisdasaude.pbh/sisrede/Sisrede_manuais/Manual_Atividades_Coletivas_052019.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481


56

• Ter sempre em mãos a listagem das gestantes do território e fazer busca ativa delas para me-
lhorar a captação.

• Monitorar as gestantes cadastradas pela eSF e atendidas, contemplando as informações de 
primeira consulta e TC.

• Participar nos grupos de gestantes já existentes na unidade juntamente com os demais pro-
fissionais da ESF/NASF.

• Disponibilizar consulta no dia da abertura do SIS PRÉ NATAL, independente de horário previa-
mente agendado com a Odontologia. Se não houver tempo neste dia para realizar procedi-
mento terapêutico, garantir o exame clínico.

• Conhecer as expectativas, anseios, ideais das gestantes cadastradas para discussão nos gru-
pos educativos sobre o tratamento odontológico na gravidez.

• Divulgar para as gestantes, informações e orientações sobre a sua saúde bucal, não somente 
cuidados com a dentição do seu futuro bebê.

• Obter informações dos contatos eletrônicos das gestantes e criar um meio de comunicação 
fácil e viável com as gestantes (ex: WhatsApp, email).

• Sistematizar a participação de profissionais da saúde bucal nas reuniões das equipes da ESF.
• Participar de grupo educativo com as gestantes, informando a importância do acompanha-

mento da saúde bucal.
• Agendar a 1ª consulta odontológica da gestante no mesmo dia do pré-natal (consulta casada). 
• A eSB deverá realizar busca ativa, de pessoas com diabetes e das gestantes faltosos, através 

de contato telefônico. Caso não tenha sucesso, informar na reunião da eSF para definição de 
realização de busca ativa com envolvimento do ACS e outros profissionais da equipe.

• Marcar consulta com a equipe de saúde bucal já no primeiro contato pré-natal da equipe de 
saúde da família (preferencialmente no momento da confirmação da gestação, inserindo esse 
elemento como mais um no checklist básico de primeira consulta).

• Realizar encaixe para o atendimento de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde 
da família (agendamento casado - atendimento de SB no mesmo turno da consulta médica/
enfermagem e/ou das atividades coletivas).

• Criar canal de comunicação direto entre as equipes (e-mail, chat, prontuário eletrônico, tele-
fone ou outro disponível) para verificar o encaminhamento e retorno, mesmo que ambas as 
equipes estejam no mesmo ambiente físico. 

Outras sugestões estão disponíveis em: Como a equipe de saúde da família pode melhorar os 
indicadores de desempenho

https://sisab.saude.gov.br/resource/file/documento_orientador_indicadores_de_desempenho_200210.pdf
https://sisab.saude.gov.br/resource/file/documento_orientador_indicadores_de_desempenho_200210.pdf


Manual Saúde Bucal  

57

REDE DE ATENÇÃO À 
SAÚDE BUCAL (RAS) 

5.
Após esgotarem os recursos da APS, se as condições de SB do usuário se enquadrarem dentro 
do Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária, este deverá ser referen-
ciado para a atenção secundária e urgência por meio de referência e contrarreferência, por isso 
a necessidade de preenchimento correto e esclarecedor deste formulário.

O sistema de referência e contrarreferência é o modo de organização dos serviços configurados 
em redes e, são sustentados por critérios, fluxos e mecanismos de pactuação de funcionamento 
a fim de assegurar a atenção integral aos usuários. Na compreensão de rede, deve-se reafirmar a 
perspectiva de seu desenho lógico que prevê a hierarquização dos níveis de complexidade, viabi-
lizando encaminhamentos resolutivos (entre os diferentes equipamentos de saúde), mas também 
reforçando a sua concepção central de fomentar e assegurar vínculos em diferentes dimensões: 
entre os profissionais da equipe de saúde, interequipes/ serviços, entre trabalhadores e gestores e, 
entre usuários e serviços/equipes. Cabe destacar que, embora não haja ordem nem grau de impor-
tância entre os diferentes pontos da rede, a APS tem o papel fundamental de ordenador das RAS.

5.1 Integração da RAS: ordenamento e definição 
de fluxos para outros pontos da rede 

O objetivo é que as equipes de APS realizem o encaminhamento através do formulário de re-
ferência/contrarreferência e acompanhem o desenvolvimento do atendimento no tratamento 
especializado. Concluído o tratamento, este usuário deverá ser contrarreferenciado e assistido 
pela eSB/eSF, estabelecendo a longitudinalidade do cuidado.

Só deverão ser encaminhados para a atenção secundária usuários com a adequação do meio 
bucal realizada (remoção de fatores retentivos de placa, lesões cariosas, restos radiculares e ele-
mentos dentários com acentuada mobilidade vertical, selamento de cavidades, instruções de 
higiene bucal, profilaxia, controle do biofilme dental, controle de bolsa periodontal de até 4 mm).

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
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A Gerência da Central de Marcação de Consultas (CMC), que faz parte da Diretoria de Regulação 
de Média e Alta Complexidade, através da referência técnica da Odontologia, realiza a regula-
ção assistencial dos casos encaminhados pelo sistema de regulação.

A CMC agenda a primeira consulta para usuários encaminhados para a atenção secundária e 
terciária. Para esse agendamento, é muito importante que o profissional solicitante realize a 
requisição com todos os dados clínicos odontológicos relevantes, que justifiquem a consulta 
especializada de acordo com o protocolo de encaminhamento para a atenção secundária e ter-
ciária (ANEXO VIII). Além disso, são necessárias outras informações, tais como: gravidez, PNE, co-
morbidades, situação de risco, idade avançada, dentre outros. Esses dados facilitam a definição 
da prioridade de cada caso. Após o agendamento realizado pela CMC, o usuário é comunicado 
pelo CS ou pela própria CMC, sobre a data, o local e o horário de atendimento. Este usuário de-
verá buscar com a eSB esse agendamento. Neste momento, a eSB realizará as devidas orienta-
ções reavaliando a necessidade de readequação antes da data da consulta especializada.

Ao inserir esse usuário na regulação, podem-se seguir três caminhos: se o pedido estiver com os 
dados clínicos completos e corretos, seguindo o protocolo vigente, esse usuário será agendado 
conforme a disponibilidade de vagas no sistema. O usuário aguardará na fila de regulação. Se 
o pedido estiver incorreto: especialidade incorreta ou falta de dados clínicos que justifiquem o 
agendamento sob regulação ele será retirado da fila da regulação. A eSB deverá realizar a busca 
ativa desse usuário que foi recusado na regulação, se necessário, reinseri-lo com os dados cor-
retos e/ou fila correta. Se o pedido estiver correto, porém o caso não for prioritário, conforme o 
protocolo vigente, ele poderá ser mantido em fila de espera com prioridade alta, média ou baixa. 

Entende-se como regulação assistencial o conjunto de ações realizadas ou desenvolvidas em 
todas as etapas do processo de atendimento do usuário, desde a solicitação da consulta espe-
cializada e/ou exame, até seu atendimento e retorno à unidade solicitante, conforme protoco-
los existentes.

Recomendações para organização deste processo:

Regulação na solicitação: a solicitação para marcação de consulta especializada deverá ser feita 
em impresso próprio (guia de referência), disponível na unidade (informatizada ou manual), 
que deverá ser retida pela unidade marcadora, mediante entrega de protocolo para o usuário.

Toda guia de referência/contrarreferência deve conter as seguintes informações: identificação do 
usuário, data de nascimento, nome da mãe, PE e CNS, identificação da unidade de saúde solici-
tante, assinatura e carimbo do profissional solicitante, qual especialidade, classificação de prio-
ridade clínica de acordo com os protocolos assistenciais, dados clínicos com História da Doença 
Atual (HDA), tempo de evolução, exame físico, hipótese diagnóstica terapêutica adotada e re-
sultados de exames complementares. A guia não deve conter rasuras. A letra precisa ser legível.
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É necessário que as seguintes especialidades enviem dados do laudo/relatório médico e/ou ris-
co cirúrgico para regulação: Odontologia/Necessidades Especiais sob anestesia geral, encami-
nhados somente pelo CEO; Odontologia/Tratamento em Ambiente Hospitalar; e, Odontologia/
Cirurgia de Deformidade Crânio Facial/ Fissura Labio Palatal. 

O encaminhamento poderá ser preenchido por qualquer profissional da eSB, de acordo com 
protocolos da SMSA e, validado, assinado e carimbado pelo CD.

A CMC realiza o agendamento de consultas especializadas em caráter eletivo.  Casos de urgên-
cia/emergência devem ser referenciados aos serviços ambulatoriais de urgência/emergência. 
Na atenção secundária, os usuários com necessidade clínica de retorno devem ser agendados 
internamente.
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Formulário 1 - Guia de referência e contrarreferência.

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO ( INCLUI OS DADOS DE ANAMNESE , EXAME FÍSICO, EXAMES SOLICITADOS E DIAGNÓSTICO )

NOME DO PACIENTE

SEXO

NOME DA UNIDADE SOLICITANTE

DA CLÍNICA 

2 DADOS DO PACIENTE

3 REFERÊNCIA

MÉDICO SOLICITANTE ( ASSINATURA E CARIMBO ) DATA

GUIA DE REFERÊNCIA

1 DADOS DA UNIDADE

IDADE (EM ANOS) PRONTUÁRIO NA UNIDADE BÁSICA

S
A

M
C

 -
 0

30
25

01
1 

- 
G

 / 
E

 

ESTA CONSULTA FOI PAGA COM RECURSOS DOS IMPOSTOS PAGOS POR VOCÊ

PARA CLÍNICA (ESPECIALIDADE) 

ATENÇÃO
AO RETORNAR O PACIENTE À UNIDADE DE ORIGEM UTILIZAR A GUIA DE CONTRA - REFERÊNCIA (MODELO SAMC - 03025012)

MASCULINO FEMININO

/ /

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO ( INCLUI OS DADOS DE ANAMNESE , EXAME FÍSICO, EXAMES SOLICITADOS E DIAGNÓSTICO )

NOME DO PACIENTE

SEXO

NOME DA UNIDADE SOLICITANTE

DA CLÍNICA 

2 DADOS DO PACIENTE

3 REFERÊNCIA

MÉDICO SOLICITANTE ( ASSINATURA E CARIMBO ) DATA

GUIA DE REFERÊNCIA

1 DADOS DA UNIDADE

IDADE (EM ANOS) PRONTUÁRIO NA UNIDADE BÁSICA

S
A

M
C

 -
 0

30
25

01
1 

- 
G

 / 
E

ESTA CONSULTA FOI PAGA COM RECURSOS DOS IMPOSTOS PAGOS POR VOCÊ

PARA CLÍNICA (ESPECIALIDADE) 

ATENÇÃO
AO RETORNAR O PACIENTE À UNIDADE DE ORIGEM UTILIZAR A GUIA DE CONTRA - REFERÊNCIA (MODELO SAMC - 03025012)

MASCULINO FEMININO

/ /

27/03/12 - GEORG

27/03/12 - GEORG

Limpar

Imprimir

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/guia-de-referencia-modernizacao.pdf
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Formulário 1 - Guia de referência e contrarreferência (continuação).

4 ENCAMINHAMENTO PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Nº DA CONSULTA NOME DO MÉDICO DATA HORÁRIO

     ________: _______

5 LOCAL DE ATENDIMENTO

6 ORIENTAÇÕES

1- PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR ESTE DOCUMENTO

. 2 - PARA GARANTIR SEU ATENDIMENTO, O PACIENTE DEVERÁ CHEGAR 30 MINUTOS ANTES DA HORA MARCADA

3 - AO CHEGAR  AO LOCAL DA CONSULTA, PROCURAR O GUCHÊ DE RECEPÇÃO.

7 OBSERVAÇÕES

NOME DO RESPONSÁVEL/ ASSINATURA DATAESSA CONSULTA FOI MARCADA PELA UNIDADE:

                    /                /

NOME ENDEREÇO

HOSPITAL ODILON BEHRENS PRONTO SOCORRO

HOSPITAL ODILON BEHRENS AMBULATÓRIO

R. CAMPOS SALES, 472

R. PADRE EUSTÁQUIO, 1951

AV.SILVIANO BRANDÃO (COM JOAQUIM FELÍCIO)

R. JURAMENTO, 1464

R. GENTIOS, 1420

R. CARIJÓS, 528

R. FORMIGA, 50

R. PROFESSOR JOSÉ CARVALHAES , 75 CONJUNTO IAPI / ESCOLA MUNICIPAL

ÔNIBUS

2102 - 4202

4110 - 4111 - 2402

9209 - 9104

9201

9208 - 4110

CENTRO

4103 - 4102 - 4106

4103 - 4102 - 4106

BAIRRO

GAMELEIRA

PADRE EUSTÁQUIO

SAGRADA FAMÍLIA

SAUDADE

CONJ. SANTA

CENTRO

SÃO CRISTOVÃO

SÃO CRISTOVÃO

REFERÊNCIA

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL

PAM CARLOS PRATES

HOSPITAL DA BALEIA

HOSPITAL LUXEMBURGO

LOJAS AMERICANAS

CONJUNTO IAPI

PAM CAMPOS SALES

PAM PADRE EUSTÁQUIO

PAM SAGRADA FAMÍLIA

PAM SAUDADE

POL. ANTÔNIO CÂNDIDO

POL. CENTRO SUL

            /                /

4 ENCAMINHAMENTO PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Nº DA CONSULTA NOME DO MÉDICO DATA HORÁRIO

     ________: _______

5 LOCAL DE ATENDIMENTO

6 ORIENTAÇÕES

1- PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR ESTE DOCUMENTO

. 2 - PARA GARANTIR SEU ATENDIMENTO, O PACIENTE DEVERÁ CHEGAR 30 MINUTOS ANTES DA HORA MARCADA

3 - AO CHEGAR  AO LOCAL DA CONSULTA, PROCURAR O GUCHÊ DE RECEPÇÃO.

7 OBSERVAÇÕES

NOME DO RESPONSÁVEL/ ASSINATURA DATAESSA CONSULTA FOI MARCADA PELA UNIDADE:

                    /                /

NOME ENDEREÇO

HOSPITAL ODILON BEHRENS PRONTO SOCORRO

HOSPITAL ODILON BEHRENS AMBULATÓRIO

R. CAMPOS SALES, 472

R. PADRE EUSTÁQUIO, 1951

AV.SILVIANO BRANDÃO (COM JOAQUIM FELÍCIO)

R. JURAMENTO, 1464

R. GENTIOS, 1420

R. CARIJÓS, 528

R. FORMIGA, 50

R. PROFESSOR JOSÉ CARVALHAES , 75 CONJUNTO IAPI / ESCOLA MUNICIPAL

ÔNIBUS

2102 - 4202

4110 - 4111 - 2402

9209 - 9104

9201

9208 - 4110

CENTRO

4103 - 4102 - 4106

4103 - 4102 - 4106

BAIRRO

GAMELEIRA

PADRE EUSTÁQUIO

SAGRADA FAMÍLIA

SAUDADE

CONJ. SANTA

CENTRO

SÃO CRISTOVÃO

SÃO CRISTOVÃO

REFERÊNCIA

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL

PAM CARLOS PRATES

HOSPITAL DA BALEIA

HOSPITAL LUXEMBURGO

LOJAS AMERICANAS

CONJUNTO IAPI

PAM CAMPOS SALES

PAM PADRE EUSTÁQUIO

PAM SAGRADA FAMÍLIA

PAM SAUDADE

POL. ANTÔNIO CÂNDIDO

POL. CENTRO SUL

            /                /

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/guia-de-referencia-modernizacao.pdf
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Formulário 1 - Guia de referência e contrarreferência (continuação).

ENCAMINHAMENTO                                                                                           
   
                                                                                
                                                                                             
                                                                                                                                                                                

               

                                    
                               
                                    
                                                                                                                                                                                                 

  ALTA 

PARECER, CONDUTA E ORIENTAÇÕES

NOME DO PACIENTE

ESPECIALISTA RESPONSÁVEL DATA

                       /             / 

GUIA DE CONTRA-REFERÊNCIA

1 CONTRA-REFERÊNCIA

S
A

M
C

 -
 0

30
25

01
2 

- 
G

/G
E
/E

ESTA CONSULTA FOI PAGA COM RECURSOS DOS IMPOSTOS PAGOS POR VOCÊ

PRONTUÁRIO DA UNIDADE SECUNDÁRIA

DIAGNÓSTICO CID UNIDADE ESPECIALIZADA

 RETORNO À UNIDADE ORIGEM

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

INTERNAÇÃO

ENCAMINHAMENTO                                                                                           
   
                                                                                
                                                                                             
                                                                                                                                                                                

               

                                    
                               
                                    
                                                                                                                                                                                                 

  ALTA 

PARECER, CONDUTA E ORIENTAÇÕES

NOME DO PACIENTE

ESPECIALISTA RESPONSÁVEL DATA

                       /             / 

GUIA DE CONTRA-REFERÊNCIA

1 CONTRA-REFERÊNCIA

S
A

M
C

 -
 0

30
25

01
2 

- 
G

/G
E
/E

ESTA CONSULTA FOI PAGA COM RECURSOS DOS IMPOSTOS PAGOS POR VOCÊ

PRONTUÁRIO DA UNIDADE SECUNDÁRIA

DIAGNÓSTICO CID UNIDADE ESPECIALIZADA

 RETORNO À UNIDADE ORIGEM

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

INTERNAÇÃO

27/03/12 - GEORG

27/03/12 - GEORG

Limpar

Imprimir

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/guia-de-contra-referencia-modernizacao.pdf
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Figura 2 - Planilha de revisão da fila eletrônica de odontologia do SISREG.

REGULAÇÃO DA FILA 
DE ESPERA DAS 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS

6.

A fim de acompanhar e reduzir o tempo de espera nas filas das especialidades odontológicas, 
se faz necessária a revisão sistemática pela eSB das mesmas. Em 2018, ficou pactuado, junto 
aos diretores e gerentes das regionais, que a partir de 2019, uma vez por ano, as eSBs deverão 
consolidar a revisão das filas de espera para as especialidades Odontológicas. Neste momento, 
as RT regionais encaminharão às unidades uma planilha e o passo a passo  (ANEXO II)  para rea-
lização desse processo.
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Nome do Usuario/ PE
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Especialidade
Centro Saúde: Data: Responsável :

nº 

Primeiro Momento                                                                                                                                        Segundo momento                        
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BUSCA TELEFÔNICA OU 
POR DOMICÍLIO   (MARCAR 

COM UM X)

CONSULTA NA APS                            
(MARCAR COM UM X) ***

1

2  

Após preenchimento pelas eSB, as RT Regionais consolidam os dados e encaminham as pla-
nilhas para a CTSB analisar, discutir e revisar o processo de trabalho. No final do ano ocorre a 
apresentação desses dados para as RT Regionais, GAERE, Diretorias, GERAE e GEAPS.
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ANO FILA RETIRADOS

2018 - 1º Semestre 10.969 1.112

2018 - 2º Semestre 8.409 993

2019 - Revisão Única 15.604 2.949

2020 - Revisão período pandemia 20.242
Somente revisão administrativa, intuito 
era priorizar atendimento, e não retirar. 
(pandemia)

2021 - Revisão Única 10.237 2.994

Tabela 1 - Consolidado da regulação das filas de espera das especialidades odontológicas.
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ATIVIDADES

Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Cirurgia 
Oral Menor/ Estomatologia, Endodontia, Odontopediatria, Periodontia, 
Ortodontia/ Ortopedia Funcional dos Maxilares, Disfunção de ATM, Radio-
logia, Prótese Parcial Removível- PPR, Prótese total Removível- PTR, Pacien-
te com Necessidades Especiais – PNE.

EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS

Aparelho de raios- x dentário; equipo odontológico; canetas de alta e baixa 
rotação; fotopolimerizador; compressor compatível com os serviços; e sete 
ou mais consultórios odontológicos completos (cadeira, unidade auxiliar, 
equipo e refletor).

OUTROS RECURSOS Mobiliário e espaço físico compatível com os serviços ofertados.

RECURSOS 
HUMANOS

Sete ou mais cirurgiões dentistas e um auxiliar de Saúde Bucal/técnico de 
Saúde Bucal por cadeira odontológica.
Obs.: cada um dos consultórios odontológicos deve ser utilizado para a 
realização de procedimentos clínicos por, no mínimo, 40 horas semanais, 
independentemente do número de cirurgiões dentistas que nele atue.
Número mínimo de pessoal de apoio administrativo - recepcionista, auxi-
liar de serviços gerais e auxiliar administrativo.

Quadro 8 - Características do CEO TIPO III – MS/SMSA.

CENTROS DE 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS (CEO)

7.

A Rede SUS/BH possui 4 CEO credenciados pelo MS, conforme os princípios constitucionais que 
regem o SUS, mantendo-se a rede de serviços de atenção à SB. São eles: CEO Barreiro (CEO Tipo 
III), CEO Centro Sul (CEO Tipo III), CEO Paracatu (CEO Tipo III) e Venda Nova (CEO Tipo III).

Essas unidades atendem além do que o preconizado pelo MS, pois algumas são ofertadas na 
atenção terciária, sendo essas as seguintes especialidades: Odontologia / endodontia, Odonto-
logia / estomatologia, Odontologia / infectologia, Odontologia / necessidades especiais, Odon-
tologia / odontopediatria, Odontologia / ortodontia, Odontologia / periodontia, Odontologia 
/ prótese total, Odontologia / radiologia, Odontologia / necessidades especiais sob anestesia 



66

geral, Odontologia / prótese parcial cromo cobalto, Odontologia / tratamento em ambiente 
hospitalar, cirurgia deformidade cranio facial / fissura lábio palatal.

Para o atendimento da atenção secundária, além dos CEO, a rede SUS/BH conta atualmente 
com as universidades, instituições e entidades de ensino odontológico do município (UFMG, 
PUC, dentre outros), através de convênios/contratos. 

O CEO realiza o movimento diário, registrando a produção no 5Q9 (ANEXO IX).

7.1 Organização do processo de trabalho no CEO

7.1.1 Diagnóstico Situacional

O MS monitora a produção mínima mensal dos CEOs através das seguintes portarias: Portaria 
1464 de 24/06/2011 e a Portaria de Consolidação nº6 de 28/09/2017. 

O não cumprimento das metas estabelecidas na Portaria 1464, gera, por parte do ministério, a 
suspensão dos recursos de custeio mensal. 

A SESMG monitora a produção dos CEOs conforme disposto na SES/MG Nº 5.249, de 13/04/2016 
que estabelece os critérios, normas e requisitos para a implantação, credenciamento e mudan-
ça de modalidade dos CEO no Estado de Minas Gerais. Rege também, as normas gerais de ade-
são, execução, acompanhamento, controle e avaliação dos processos de concessão dos incen-
tivos financeiros estaduais para implantação e custeio dos referidos serviços. Estas pactuações 
orientam os gestores do município a fim de organizar, otimizar e discutir o processo de trabalho 
de forma a possibilitar o cumprimento dessas metas.

Para a organização do processo de trabalho do CEO, sugere-se que o gerente da unidade, com 
o apoio da DRES, CTSB e da GERAE, faça o monitoramento que contemple minimamente os 
seguintes aspectos listados a seguir:

• Monitorar o número de usuários na fila de espera de encaminhamentos, registrados no serviço 
de regulação. O tamanho da fila de espera por especialidade permite ao gestor dimensionar 
a capacidade de absorção da demanda e redimensionar o número de horas disponibilizadas 
por especialidade para o atendimento.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1464_24_06_2011.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1464_24_06_2011.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html
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7.1.2 Planejamento

• Monitorar o tempo médio de espera entre o encaminhamento e o início do atendimento no 
CEO. Esta informação contribui para organização do serviço e orientação da APS quanto à 
previsão de atendimento para cada especialidade.

• Monitorar o número de usuários que não comparecem à consulta inicial por especialidade. 
Esta informação favorece o planejamento do volume de usuários chamados para primeira 
consulta, permitindo sobreagendamento (overbooking) adequado ao absenteísmo de cada 
especialidade e mantendo a qualidade do serviço, no caso de comparecimento de todos os 
novos atendimentos.

• Monitorar o número de encaminhamentos inadequados. Consideram-se inadequados os en-
caminhamentos nos quais o usuário não está com o meio bucal livre de cálculo, e/ou apresenta 
cavidades e/ou outras condições tratáveis na APS (salvo no caso de paciente com necessidade 
especial não colaborador). Esta informação deve ser utilizada para desencadear treinamentos 
a fim de qualificar os referenciamentos para os tratamentos e incentivar a execução total do 
plano de tratamento antes do encaminhamento para serviços de maior complexidade.

• Monitorar o percentual de tratamentos não concluídos. Este indicador serve para identificar 
as especialidades com maior ocorrência de não conclusão e para desencadear, quando ne-
cessária, a busca ativa nas unidades de origem dos usuários para reinício do tratamento e 
compreensão das causas que os levam a abandonar o tratamento.

• Monitorar o tempo médio de tratamento por especialidade. Considerando o tempo médio 
de atendimento em conjunto com outros indicadores, é possível estimar a capacidade de 
absorção da demanda. Com essa informação, é possível redimensionar a disponibilidade de 
horários por especialidade e/ou a ampliação do serviço, levando em conta as necessidades da 
população. Espera-se com essa ação que as agendas não tenham prazos longos, diminuindo 
o absenteísmo e melhorando o acesso às consultas especializadas.

• Instrumentos de monitoramento e diagnóstico:
•  Fila/Oferta.
•  Monitoramento da Agenda como ferramenta para discussão do processo de trabalho.
•  Indicadores de monitoramento (MS, SES).

A função de gerente do CEO deve ter a finalidade de reformular o modo tradicional de supervi-
são em saúde, que precisa ter caráter compartilhado, considerando as realidades e as singulari-
dades locais, pressupondo planejamento, avaliação constante, além de suporte a intervenções 
e agendas de educação permanente. Devem ser estabelecidas agendas regulares de encontros 
com a equipe do CEO, de forma a fortalecer o vínculo entre eles e o acompanhamento das 
ações e dos processos de trabalho.
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Devem ser promovidas ações de qualificação do processo de trabalho do CEO envolvendo to-
dos os profissionais, de nível médio e superior. São exemplos dessas ações: discussão e defini-
ção das agendas dos profissionais; suporte à implantação de dispositivos para a qualificação da 
clínica; análise de indicadores e informações em saúde; facilitação de processos locais de pla-
nejamento; discussão qualitativa das referências e contrarreferências; mediação de conflitos, 
buscando ajudar na conformação de projetos comuns entre trabalhadores, gestores e usuários.

Atuar de forma articulada com as equipes de saúde bucal da Atenção primária identificando 
oportunidades para o desenvolvimento de ações integradas que garantam o alcance de resul-
tados efetivos evitando, na maioria das vezes, o retrabalho.

 
Absenteísmo no CEO 

O absenteísmo é um tema constantemente abordado nos serviços públicos de saúde pelo im-
pacto na organização e, consequentemente, na agenda dos profissionais. 

Fatores que podem provocar o absenteísmo:

•  Do ponto de vista dos serviços:
•  O prazo de espera para o agendamento.
•  A antecedência com a qual o usuário deva ser avisado da consulta.
•  As orientações recebidas na APS do motivo do encaminhamento.
•  As orientações recebidas durante o tratamento e o término na atenção secundária.

•  Do ponto de vista dos usuários:
•  A desatenção em relação à data da consulta.
•  O horário da consulta que, por vezes, inviabiliza o comparecimento por motivos de tra-

balho, entre outros.
•  A impossibilidade de identificar o local da consulta apropriadamente.
•  A falta de recursos financeiros para realizar o deslocamento.

•  Algumas sugestões para enfrentar o problema:
•  Overbooking.
•  Disponibilizar para os usuários, em local de fácil acesso e boa visibilidade, o percentual 

de faltas às consultas.
•  Pautar o assunto absenteísmo no espaço comum de espera dos CEO.
•  Envidar esforços para aproximar geograficamente os serviços de referência da APS. 
•  A unidade de saúde deverá informar ao usuário sobre a data de agendamento com an-

tecedência, sempre que possível.
•  No momento da entrega da guia de referência pela eSB e/ou agendamento pelo CEO, 

após reavaliar e confirmar a necessidade, verificar o interesse e disponibilidade do usuá-
rio para aquela data/horário, caso contrário, transferir a consulta para o usuário seguinte 
da fila, devidamente adequado.
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• Solicitar ao usuário que comunique à APS sua impossibilidade de comparecimento à consulta 
o mais rápido possível para que a mesma providencie, em tempo oportuno, a substituição.

Organização da agenda 

A organização da agenda dos profissionais do CEO deve garantir que 90% dela seja voltada ao 
atendimento clínico, reservando-se 10% para atividades em grupo, para reuniões de equipe e, 
em especial, para o matriciamento das equipes de APS. A utilização dessa reserva deverá ser 
discutida com o gestor local e CTSB.

Vale ressaltar que, nos momentos destinados ao atendimento e/ou ao planejamento da agenda, 
devem ser consideradas também: as necessidades de encaixes das urgências do CEO, o preenchi-
mento do absenteísmo e o retorno dos usuários operados para o controle pós-operatório, ajus-
tes protéticos imediatos, além daqueles destinados à proservação específica da especialidade.
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PROFISSIONAIS DO CEO 
E AS ATRIBUIÇÕES DA 
EQUIPE

8.

Inicialmente, cabe destacar que a denominação “Centro de Especialidades Odontológicas” rea-
firma que o equipamento não se caracteriza como um “centro de especialistas”, mas sim como 
um ponto da rede de atenção especializada ambulatorial que, integrado à APS, promove a cul-
tura da continuidade do cuidado e da assistência. Todos os profissionais dos CEO devem desen-
volver as competências no campo relacional, de caráter clínico, de aprendizagem e de gestão, 
de forma a promover a continuidade do cuidado.

A integração da equipe do CEO com outros pontos da rede se dá por meio dos recursos de refe-
rência e contrarreferência, pelo matriciamento e pela realização de interconsultas.

A proposta de matriciamento pelo CEO, que será apresentada nos tópicos a seguir, tem o obje-
tivo de apoiar os profissionais, possibilitando um aumento da autonomia das equipes da APS, 
proporcionar novas capacidades técnicas e pedagógicas para os projetos terapêuticos e pro-
mover a cultura da continuidade do cuidado e da assistência. 
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ACOLHIMENTO9.
Sendo o CEO uma referência para tratamento especializado, o acesso a este, como regra geral, 
será sempre por meio da referência a partir da APS. O impresso de referência deverá ser devida-
mente preenchido e assinado pelo profissional responsável nos CS e inserido no Protocolo de 
Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária.

Todos os usuários encaminhados para o CEO devem ser instruídos detalhadamente (comuni-
cação clara) sobre o que foi realizado no CS, o porquê do seu encaminhamento e o que será 
feito no CEO. Essa ação evita a criação de falsas expectativas e desgaste no relacionamento 
profissional/usuário.

É fundamental que os usuários e seus responsáveis, quando houver, sejam instruídos sobre 
local, horários e documentação necessária para o atendimento.

Quanto ao acolhimento do usuário no CEO, vale destacar que a anamnese é parte importante, 
devendo ser realizada para a revisão da saúde sistêmica, assim como o planejamento do aten-
dimento proposto. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf


72

APOIO MATRICIAL - 
TELECONSULTORIA 
EM SAÚDE BUCAL 

A equipe do CEO também é responsável pela integralidade em SB, atuando de maneira articu-
lada com os demais pontos da rede de serviços de SB, garantindo a continuidade do cuidado e 
participando do matriciamento entre as eSB da atenção primária e secundária.

Os profissionais do CEO têm formação complementar relacionada ao trabalho que desenvolvem 
na atenção secundária. Tais qualificações podem contribuir para melhorar o seu desempenho 
técnico e profissional e para desenvolver novas competências e habilidades a fim de colaborar 
com a integração da rede. Um exemplo disso, é o apoio matricial às equipes de SB.  Isso permite 
compreender o sistema de saúde e o papel do CEO como serviço integrante da rede. O apoio 
matricial tem objetivo de melhorar a comunicação da rede, reduzir encaminhamentos incorretos por 
parte dos CS, além de ser uma atividade de educação permanente para os profissionais. 

A orientação para esse processo se encontra no Manual para Teleatendimento publicado em 
agosto de 2020. O referenciamento por distrito para teleconsultoria encontra-se no Quadro 9.

DISTRITO CONTATO

Barreiro ceobarreiro@pbh.gov.br

Centro Sul ceosusbh@pbh.gov.br

Leste ceosusbh@pbh.gov.br

Nordeste ceosusbh@pbh.gov.br

Noroeste ceosusbh@pbh.gov.br

Norte ceo-vn@pbh.gov.br

Oeste ceobarreiro@pbh.gov.br

Pampulha ceo-vn@pbh.gov.br

Venda Nova ceo-vn@pbh.gov.br

Quadro 9 - Referência para teleconsultoria por distrito.

A fim de padronizar, escrever no ASSUNTO do email para referenciamento: Teleconsultoria para 
a especialidade X, com todas as informações para análise do especialista.

10.
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INTERCONSULTA11.
A interconsulta é um momento de conversa entre especialistas que serve para discussão téc-
nica de casos e esclarecimento de dúvidas a respeito de diagnóstico ou tratamento. Deve ser 
um instrumento de matriciamento na atenção à SB. Ao receber um usuário e, for verificada a 
necessidade de intervenção de outro especialista ou houver dúvida quanto a esta necessidade, 
os profissionais do CEO devem solicitar a avaliação de seus colegas, preferencialmente no mo-
mento da consulta, com profissional do mesmo turno. Esta é uma estratégia para fortalecer a 
rede integrada do cuidado e possibilitar a solução oportuna dos problemas de saúde do usuário. 
Quando não houver um profissional da especialidade demandada no mesmo turno, o usuário 
deverá ser agendado, em prazo curto e oportuno, para avaliação clínica com o outro especialista. 

Quando houver necessidade de intervenção do segundo especialista e esta for condição ne-
cessária para a continuidade do cuidado com o especialista de origem (aquele que recebeu o 
usuário para primeira consulta encaminhada pela CMC), o usuário será marcado internamente, 
no próprio CEO, e a intervenção será realizada. Um exemplo desta situação é o aumento de 
coroa clínica, solicitado à periodontia por endodontistas e protesistas.

Quando a necessidade de intervenção do segundo especialista for confirmada, mas não for 
condição fundamental para o seguimento do tratamento, o usuário deverá receber a guia de 
referência/contrarreferência com a descrição detalhada do caso. Esta deverá ser apresentada à 
eSB no CS de origem. O CD da eSB, ordenador do cuidado, avaliará o caso e a necessidade de 
solicitação da consulta especializada junto ao sistema de regulação. Esta medida é necessária 
para respeitar a posição dos usuários que aguardam na fila de espera eletrônica.

Existe uma situação específica de interconsulta já padronizada na rede SUS BH. Trata-se do 
usuário que recebeu alta do tratamento endodôntico no próprio CEO. Quando o especialista 
avalia que o dente tratado endodonticamente necessita de prótese fixa indireta, o usuário é 
encaminhado internamente para o Protesista que finalizará a restauração do dente. Para os 
casos em que, após a realização do tratamento endodôntico no CEO, os dentes forem passíveis 
de restauração direta, estes deverão ser contrarreferenciados para realizar a restauração na APS.

No caso dos usuários com necessidades especiais e portadores de condições crônicas não com-
pensadas, o contato com médicos e outros profissionais de saúde pode ser necessário para o 
desenvolvimento do trabalho odontológico especializado. Nestes casos, as interconsultas de-
vem ser solicitadas por meio do sistema de referência/contrarreferência.
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A necessidade de avaliação e relatório de saúde por outros profissionais, em casos de alterações 
sistêmicas que possam interferir na condução do tratamento, não deve ser motivo de impedi-
mento para a atuação do CD. Para estes casos os gestores locais devem viabilizar esta troca de 
informações entre os diversos pontos de atenção da rede de saúde para que o usuário receba 
o tratamento melhor indicado.
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FLUXO DO CUIDADO 
LONGITUDINAL

12.
A contrarreferência deve conter um sumário de alta para que a comunicação com os demais 
pontos de atenção da rede seja efetiva. A ficha de contrarreferência deve ser enviada ao CS após 
conclusão do tratamento no CEO, com descrição do diagnóstico e dos procedimentos realiza-
dos e identificação do profissional, contendo também sugestões/orientações para proservação 
na APS. Ressalta-se que, após a alta clínica, o usuário retorne ao CS de origem, onde seu cuidado 
longitudinal deve ser retomado pelos profissionais da eSB. A contrarreferência também é asse-
gurada após o tratamento completado no CEO e/ou durante o tratamento.
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UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO (UPA)

13.
O atendimento aos usuários com quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de 
entrada dos serviços de saúde do SUS (exceto CEO), possibilitando a resolução integral da de-
manda ou transferindo-a, responsavelmente, para o serviço de maior complexidade, dentro de 
um sistema hierarquizado e controlado.

As UPA são o ponto intermediário entre os estabelecimentos de saúde da APS, a atenção espe-
cializada ambulatorial e hospitalar, compondo uma rede organizada de atenção às urgências, 
ampliando e qualificando o acesso e a resolutividade da atenção à saúde nos serviços do SUS.

Na Rede SUS/BH existem duas UPA com atendimento Odontológico, Norte e Oeste. Essas uni-
dades estão subordinadas à Gerência de Urgência-GEURE, Gerência ligada a DIAS (Diretoria de 
Assistência). O horário de atendimento é de 7:00 às 19:00. Além da urgência, eles são referência 
para intervenções cirúrgicas iniciadas e não concluídas na APS, bem como, em casos de drena-
gem de abscesso extra oral e outras complicações.

Considerando o acesso mais fácil para os usuários, deve-se observar o QUADRO 2, referencia-
mento para unidade de urgência por regional, para primeira referência entre os CS, UPA Norte 
e Oeste e HMOB, com exceção dos casos de maior gravidade, que devem ser encaminhados 
diretamente ao HMOB.

Para esses casos, o CD da unidade deverá fazer encaminhamento por escrito, utilizando o im-
presso referência/contrarreferência e usar contato telefônico. É importante ter clareza na comu-
nicação entre as unidades.

Ao chegar a UPA Norte ou Oeste, o usuário é acolhido e assistido na própria unidade com aten-
dimento resolutivo e qualificado aos quadros agudos ou agudizados.

Conforme o caso, após este primeiro atendimento, o usuário pode ser encaminhado a um hos-
pital ou a um CS. Em situações mais complexas, envolvendo fraturas ósseas ou traumas de-
correntes de acidentes em que a UPA não ofereça os recursos necessários para o tratamento 
resolutivo e qualificado, o primeiro atendimento envolve a investigação diagnóstica inicial e a 
estabilização do quadro para encaminhamento aos demais serviços da rede.
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Entre outras competências da UPA na Rede de Urgência e Emergência (RUE), destacam-se:

• Utilizar o processo de acolhimento com classificação de risco realizado pelo profissional 
de nível superior, considerando a identificação de necessidade de tratamento imediato na 
UPA, o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento, de modo a priorizar 
atendimento e encaminhar o usuário para a eSB, com a referência/contrarreferência devi-
damente preenchida.

• Estabelecer e adotar o cumprimento de protocolos de acolhimento, atendimento clínico, de 
classificação de risco e de procedimentos administrativos conexos, atualizando-os sempre 
que a evolução do conhecimento se tornar necessária.

• Articular-se com os CS, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), unidades 
hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e, com outros serviços de atenção 
à saúde, a fim de construir fluxos coerentes e efetivos de referência e contrarreferência.

• Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela APS e decorrentes de atendimentos do CEO 
na impossibilidade de retorno a esses.

 
Destaca-se a necessidade desse ponto de rede ser o máximo resolutivo possível. Isso sugere 
priorizar o cuidado dos quadros agudos, como: dor, inflamação, hemorragias, traumas, luxa-
ções, fraturas, entre outros, implicando a realização de exodontias, trepanações, estabilização, 
drenagens, tratamento de alveolites e medicação. Incluem-se como atribuições do cuidado na 
UPA a atenção às necessidades trazidas pelos usuários, tais como: queda ou fratura de restau-
rações, com comprometimento estético, funcional ou que provoque lesão em tecidos moles.
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ODONTOLOGIA HOSPITALAR14.
Segundo a Resolução CFO-163, de 9 de novembro de 2015, a Odontologia Hospitalar é uma 
área da odontologia que atua em usuários que necessitem de atendimento em ambiente hos-
pitalar, internados ou não, ou em assistência domiciliar. Tem como objetivos: promoção da saú-
de, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças orofaciais, de manifestações bucais de 
doenças sistêmicas ou de consequências de seus respectivos tratamentos.

Em conformidade com o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamen-
tos e OPM do SUS – SIGTAP – e com as Deliberações CIB/SUS-MG 2.613 de 6 de dezembro de 
2017 e nº 2.849, de 5 de dezembro de 2018, o seguinte rol de procedimentos odontológicos 
estão disponibilizados para registro da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que pode 
ser emitida pelo profissional CD:

CÓDIGO PROCEDIMENTO

0404020038 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORO-NASAL / ORO-SINUSAL

0404020275 RESSECÇÃO DE LESÃO MALIGNA E BENIGNA DA REGIÃO CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0404020291 RESSECÇÃO DO CÔNDILO MANDIBULAR COM OU SEM RECONSTRUÇÃO

0404020313 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DOS OSSOS DA FACE

0404020356 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA E CISTOS ORO-MAXILARES

0404020380 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMIELITE DE OSSOS DA FACE

0404020453 OSTEOTOMIA DA MAXILA

0404020461 OSTEOTOMIA DA MANDÍBULA

0404020470 RECONSTRUÇÃO DO SULCO GENGIVO-LABIAL

0404020488 OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS

0404020496 OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA UNILATERAL DO CÔNDILO MANDIBULAR

0404020500 OSTEOSSÍNTESE DA FRATURA COMPLEXA DA MANDÍBULA

0404020518 OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA COMPLEXA DA MAXILA

Tabela 2 - Procedimentos odontológicos hospitalares NÃO DEPENDENTES de habilitação 
específica.
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Tabela 2 - Procedimentos odontológicos hospitalares NÃO DEPENDENTES de habilitação 
específica (continuação).

CÓDIGO PROCEDIMENTO

0404020526 OSTEOSSINTESE DE FRATURA DO COMPLEXO ÓRBITO-ZIGOMÁTICO-MAXILAR

0404020534 OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA DO COMPLEXO NASO-ÓRBITO-ETMOIDAL

0404020542 REDUÇÃO CIRÚRGICA DE FRATURA DOS OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ

0404020550 OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA SIMPLES DE MANDÍBULA

0404020569 ARTROPLASTIA DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR (RECIDIVANTE OU NÃO)

0404020577 REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE

0404020585 REDUÇÃO DE FRATURA DA MAXILA - LE FORT I SEM OSTEOSSÍNTESE.

0404020593 REDUÇÃO DE FRATURA DA MAXILA - LE FORT II, SEM OSTEOSSÍNTESE

0404020607 REDUÇÃO DE FRATURA DA MANDÍBULA SEM OSTEOSSINTESE.

0404020640 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANQUILOSE DA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR

0404020658 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOMA, ODONTOMA /OUTRAS LESÕES 
ESPECIFICADAS

0404020666 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO OSSO ZIGOMÁTICO SEM 
OSTEOSSÍNTESE

0404020690 OSTEOTOMIA CRÂNIO-FACIAL

0404020704 OSTEOSSÍNTESE DA FRATURA DO OSSO ZIGOMÁTICO

0404020712 ELEVAÇÃO DO ASSOALHO DO SEIO MAXILAR

0404020720 OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA BILATERAL DO CÔNDILO MANDIBULAR

0404020739 RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE MANDÍBULA / MAXILA

0404020771 RESSECÇÃO DE LESÃO DA BOCA

0404020780 RECONSTRUÇÃO TOTAL DE MANDÍBULA/MAXILA

0404030068 OSTEOPLASTIA DO MENTO COM OU SEM IMPLANTE ALOPLÁSTICO

0404030076 LABIOPLASTIA UNILATERAL EM DOIS TEMPOS

0414010256 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA ORO-SINUSAL / ORO-NASAL

0414010272 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA CUTÂNEA DE ORIGEM DENTÁRIA

0414010329 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO DO COMPLEXO MAXILO-MANDIBULAR

0414020413 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
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CÓDIGO PROCEDIMENTO

0404030033 OSTEOTOMIA DE MAXILA EM PACIENTES COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0404030050 OSTEOTOMIA DA MANDÍBULA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0404030106 PALATOPLASTIA PRIMÁRIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0404030084 ALVEOLOPLASTIA COM ENXERTO ÓSSEO EM PACIENTE COM ANOMALIA 
CRÂNIOFACIAL

0404030122 LABIOPLASTIA SECUNDÁRIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0404030130 RINOSEPTOPLASTIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

0404030157 RECONSTRUÇÃO TOTAL DE LÁBIO EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0404030246 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA ORO-SINUSAL EM PACIENTE COM 
ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

0404030254 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULAS ORONASAIS EM PACIENTE COM ANOMALIA 
CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

0404030262 PALATOPLASTIA SECUNDÁRIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0404030289 TRATAMENTO CIRÚRGICO REPARADOR DA FISSURA FACIAL RARA EM PACIENTES 
COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL

0404030297 OSTEOTOMIA CRANIOFACIAL COMPLEXA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

0414010027 LABIOPLASTIA SECUNDÁRIA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E 
BUCOMAXILOFACIAL

Tabela 3 - Procedimentos odontológicos hospitalares DEPENDENTES de habilitação 
específica em centro de má formação lábio-palatal

14.1 Competências dos profissionais de SB no 
hospital

O cuidado em âmbito hospitalar exige equipes multiprofissionais e interdisciplinares, observan-
do leis, protocolos, diretrizes e rotinas em que as condutas e procedimentos são discutidos e 
planejados em conjunto e as responsabilidades compartilhadas entre toda a equipe assistencial.
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Desse modo, CD, TSB e ASB que compõem a equipe precisam conhecer as rotinas, estruturas e 
tecnologias do ambiente hospitalar; estar ciente das normas e dos procedimentos operacionais 
padrões; dominar protocolos assistenciais e farmacológicos de prescrição da equipe e sua inte-
ração com os equipamentos e medicamentos de uso odontológico; ter habilidade para o traba-
lho em equipe; saber interpretar exames laboratoriais e de imagens; e, reconhecer situações de 
emergência e ações de suporte básico de vida. Além disso, como em qualquer ponto da rede, o 
CD deve conhecer a repercussão dos problemas bucais na saúde geral do indivíduo, atentando 
também na sua correlação com a doença de base dos usuários internados; bem como a influên-
cia de problemas sistêmicos na SB.

Pelo exposto, pode-se aduzir que, dentro da RAS, os hospitais próprios ou conveniados pode-
rão dispor de equipamentos e equipes que garantam: 

• Tratamento odontológico no âmbito da promoção, prevenção e reabilitação oral para os 
usuários internados ou para os que possuam patologias importantes e requeiram tratamento 
odontológico em ambiente hospitalar.

• Diagnóstico e tratamento em ambiente hospitalar, clínico, cirúrgico e coadjuvante, a usuários 
vítimas de traumatismo bucomaxilofacial.

• Reabilitação protética dos usuários que sofreram mutilações faciais por cirurgias oncológicas 
ou outras causas.

•  Tratamento odontológico para usuários com necessidades especiais: assistência odontoló-
gica, tanto restauradora quanto cirúrgica, sob anestesia local ou geral em centro cirúrgico, 
abordagens interprofissionais para realização de exames de imagem ou clínicos, viabilizando 
diagnóstico e tratamentos especializados.

• Tratamento para disfunções temporomandibulares e dores orofaciais que demandem am-
biente hospitalar.

• Tratamento integral e multidisciplinar para usuários portadores de fissuras lábiopalatais.
• Tratamento com cirurgia ortognática para usuários com anomalia crânio facial congênita.
• Atividades odontológicas preventivas e curativas que necessitem de internação, para usuários 

pertencentes aos grupos de crônicos acompanhados pelo hospital em linhas de cuidado de alta 
complexidade, como oncologia, cardiologia, neurologia, nefrologia, genética e transplantes.

Cirurgia bucomaxilofacial

Belo Horizonte possui serviços hospitalares que possuem porta de entrada aberta para a aten-
ção de urgência e emergência ao trauma, tais como: Hospital João XXIII, Hospital Metropolitano 
Odilon Behrens e Hospital Risoleta Tolentino Neves – em fucionamento 24 horas por dia, de 
maneira initerrupta, visando assegurar atendimento à demanda espontânea, ao SAMU e à Cen-
tral de Internação (CINT/BH), seguindo a linha de cuidado do trauma, incluindo o traumatismo 
e as fraturas de face.
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Ainda, compõe a rede do município outros quatro serviços – Hospital das Clínicas da UFMG, 
Complexo Hospitalar São Francisco, Hospital Evangélico e Hospital Universitário Ciências Mé-
dicas – que dispõe de oferta e marcação eletiva de consultas através da Central de Marcação 
de Consultas – CMC /SISREG para Cirurgia Bucomaxilofacial, disponibilizando tanto a consul-
ta ambulatorial diagnóstica quanto a consulta pré-operatória (com emissão de laudo de AIH), 
podendo estes funcionarem também como retaguarda às portas de urgência para segundo 
tempo cirúrgico do trauma.

 
Situações clínicas que podem ser encaminhadas por intermédio do fluxo eletivo:

•  Tratamento de deformidades dentofaciais do crescimento e desenvolvimento.
•  Tratamento de tumores benignos da face.
•  Tratamento das disfunções articulares.
•  Tratamento de sequelas na face originadas por outras doenças.
•  Tratamento de doenças da cavidade oral, das glândulas salivares e dos maxilares com indica-

ção de ambiente hospitalar.
•  Biópsias das lesões da boca e dos ossos maxilares.

Profissional solicitante:

•  MÉDICO ou CD integrante da rede SUS/BH.
 

Profissional emissor do laudo de AIH:

•  MÉDICO ou CD integrante da rede SUS/BH.

Forma de Agendamento:

• Consulta ambulatorial de cirurgia bucomaxilofacial: inserção direta do pedido no SISREG pelas 
unidades solicitantes.

•  Consulta pré-operatória de cirurgia bucomaxilofacial (com emissão de AIH): unidade emiten-
te do laudo de AIH encaminha a versão digitalizada para o e-mail aih@pbh.gov.br ou o usuário 
submete o laudo de AIH para cadastro na URS Campos Sales, cabendo ao setor de destino a 
inserção do pedido na CINT/BH.



Manual Saúde Bucal  

83

Forma de Aviso:

• O aviso de agendamento ao usuário de BH é realizado pela APS quando a solicitação ambula-
torial partir da atenção primária.

•  O aviso de agendamento ao usuário de BH é realizado pela CMC quando a solicitação ambu-
latorial partir da atenção secundária.

•  O aviso de agendamento ao usuário de BH é realizado pela CINT (Central de Internações) para 
consulta pré-operatória (com emissão de AIH).

 

Formulário 2 - Modelo laudo AIH.
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14.2 Hospital Metropolitano Odilon Behrens
O Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HMOB) é uma autarquia municipal que funciona 24 
horas por dia. No local, é ofertado o serviço urgência odontológica. Esse setor é subdivido da 
seguinte forma:

1. Pronto Socorro Odontológico (PSO)
O serviço funciona 24 horas por dia e o atendimento é especificamente de urgência e emergên-
cia odontológica, resultando assim no alívio imediato dos processos agudos:
•  Infecção Odontológica.
•  Pulpites.
•  Pericementites.
•  Alveolites.
•  Problemas periodontais agudos (abscesso periodontal, pericoronarites, estomatites, etc).
•  Remoção de corpo estranho.
•  Fraturas dentais.
•  Processo agudo de DTM, na ausência do especialista em DTM do HMOB.
•  Fraturas buco dental.
•  Trauma múltiplo de face.
•  Sinusites de origem dentária.  

Orientação e referência para os Centros de Saúde e/ou município de origem, para os casos onde 
o usuário não seja residente em Belo Horizonte.

 
2. Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
O serviço funciona 24 horas por dia e o atendimento é especificamente para emergência/ur-
gência odontológica. 
•  Avaliar, diagnosticar e tratar as fraturas bucomaxilofaciais.
•  Ser suporte para o PSO no diagnóstico e resolução dos casos mais graves.
•  Atendimento aos usuários internados no HMOB e na rede pública* com necessidades cirúrgicas  

*Para esses casos, o Hospital solicitante deverá entrar em contato com a Coordenação Geral 
do Pronto Socorro do HMOB.

•  Avaliar, diagnosticar e definir condutas nas lesões e tumores da cavidade bucal e estruturas anexas.
•  Realizar exodontias.

3. Tratamento em Ambiente Hospitalar (com retaguarda hospitalar)
•  Usuários cooperativos com alterações sistêmicas graves (*) que precisam de EXODONTIA, mas 

que esta necessite ocorrer em ambiente hospitalar por indicação médica (laudo / relatório mé-
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dico e/ou risco cirúrgico obrigatório) na perspectiva da garantia de sua estabilidade clínica. 
*Portador de marca-passo, prótese de válvula cardíaca, arritmias graves, doença cardíaca grave.

•  Marcação das consultas via SISREG.
•  Profissional solicitante: CD da Rede SUS/BH.
•  Forma de Agendamento: Consulta ambulatorial - ODONTOLOGIA / TRATAMENTO EM AMBIEN-

TE HOSPITALAR: inserção do pedido no SISREG sob regulação pelas unidades solicitantes.
•  Forma de Aviso:

•  Aviso de agendamento ao usuário realizado pela APS quando a solicitação partir da 
atenção primária.

•  Aviso de agendamento ao usuário realizado pela CMC quando a solicitação partir da 
atenção secundária.

4. Estomatologia
(Marcação das consultas via SISREG)
•  Atendimento aos usuários com alterações na mucosa bucal e estruturas anexas.
•  Diagnóstico e tratamento de lesões bucomaxilofaciais.
•  Prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucomaxilofacial.
Orientação e contrarreferência para os CS e cidade de referência município de origem, para os 
casos onde o usuário não é munícipe de Belo Horizonte.

 
5. DTM e Dor Orofacial
(Marcação das consultas via SISREG)
•  Atendimento de usuários com cefaleia crônica, disfunção temporomandibular e dor orofacial.
•  Diagnóstico, tratamento e prevenção dessas patologias.
Orientação e referência/ contrarreferência para os Centros de Saúde município de origem, para 
os casos onde o usuário não é munícipe de Belo Horizonte.

 
6. Atendimento aos usuários da Odontopediatria e Portadores de Necessidades Especiais       
     (PNE) com necessidade de atendimento sob anestesia geral 
Esses usuários são encaminhados pelos especialistas dos CEO (via SISREG), após regulação rea-
lizada pela Coordenação de Saúde Bucal.
Orientação e contrarreferência para os Centros de Saúde.

7. Promoção de Saúde Bucal para usuários internados no HMOB
•  Clínica de internação dos usuários com AVC.
•  Clínica de internação da pediatria.
•  Alojamento gestante/bebê.
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Fluxograma 2 - Funcionamento HMOB.
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14.3 Hospital da Baleia

14.4 Hospital das Clínicas

Usuários portadores de fissuras lábiopalatais

Fluxo existente para o Hospital da Baleia, destinado à marcação de usuários portadores de fis-
suras lábiopalatais, podendo estar ou não associadas a síndromes e outras anomalias. Tem por 
objetivo promover a reabilitação funcional e estética de forma integral, prestada por uma equi-
pe multiprofissional, incluindo correções cirúrgicas, cuidados ambulatoriais e aspectos psico-
lógicos e de integração social do usuário. O acompanhamento e tratamento ocorre desde os 
primeiros meses de vida até a vida adulta, com vinculação permanente do usuário ao serviço. 

•  Profissional solicitante:
- Cirurgião Dentista integrante da rede SUS/BH.

•  Forma de Agendamento:
- Consulta ambulatorial - CIRURGIA DEFORMIDADE CRANIO FACIAL / FISSURA LABIO PALA-

TAL: inserção do pedido no SISREG sob regulação pelas unidades solicitantes.
• Forma de Aviso:

- Aviso de agendamento ao usuário realizado pelo CS quando a solicitação partir da aten-
ção primária.

- Aviso de agendamento ao usuário realizado pela CMC quando a solicitação partir da aten-
ção secundária.

1. Atendimento odontológico ambulatorial a usuários especiais, principalmente os que 
possuem os seguintes perfis (seguir o protocolo do perfil específico):

•  Usuários em terapia anticoagulante.
•  Usuários oncológicos em tratamento de radioterapia e quimioterapia.
•  Usuários com insuficiência renal crônica em hemodiálise.
•  Usuários com necessidade de transfusão de hemoderivados previamente ao procedimento 

odontológico.
•  Usuários imunossuprimidos.
•  Usuárias com gestação de risco.
•  Usuários idosos com quadros de demência e/ou morbidades associadas.
•  Usuários portadores de alterações genéticas sindrômicas.
•  Usuários com déficit cognitive.
•  Usuários com alterações psiquiátricas.
•  Usuários com doenças autoimunes graves.
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•  Usuários com alterações neurológicas.
•  Usuários portadores de doenças de base descompensadas (cardíaca, hepática, renais, endó-

crinas, pulmonar, entre outras).
•  Atendimento a usuários pré-transplante e pré-cirúrgico cardíacos: avaliação, adequação bu-

cal e liberação odontológica para usuários candidatos a transplantes de medula óssea ou ór-
gão sólidos e, àqueles com proposta de cirurgia cardíaca, principalmente valvuloplastias.

•  Tratamento de usuário adulto e pediátrico com comprometimento sistêmico.
•  Tratamento de usuários pediátricos de difícil manejo.
•  Coleta de material para exames histológicos e microbiológicos de lesões na cavidade bucal.
•  Biópsias bucais.  

 

2. Usuários Internados:

•  Atendimento dos usuários em quimioterapia e/ou radioterapia para diagnóstico de altera-
ções de mucosa e realização de laserterapia e/ou laserprofilaxia na prevenção de mucosites.

•  Atendimento de emergência a usuários internados que apresentem casos de dor, trauma e/
ou infecção odontogênica.

•  Avaliação odontológica e atendimento clínico (ações de prevenção e tratamento, quando ne-
cessário) em Unidades de Terapia Intensiva (adulto e pediátrico).

•  Atendimento a usuários pré-transplante e pré-cirurgico cardíacos: avaliação, adequação bucal 
e liberação odontológica de usuários candidatos a transplante de medula óssea ou órgão sóli-
do e, àqueles com proposta de cirurgia cardíaca, principalmente valvuloplastias (quando inter-
nados sem condição de aguardar a alta hospitalar para receber tratamento odontológico).  
 

3. Atendimentos de Usuários com Disfunção Temporomandibular:

•  Atendimento na clínica de Disfunção de ATM/ Clínica de Dor do HC.
• Oferta vagas para tratamento cirúrgico sem prótese.
•  Oferta de tratamento cirúrgico com prótese.    

 

4. Cirurgia Ortognática, Trauma e demais patologias dos maxilares 

5. Cirurgia Oral menor: exodontia de terceiros molares inclusos e biópsias
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ORGANIZAÇÃO DOS 
PRONTUÁRIOS

15.
Os profissionais da Odontologia deverão manter no prontuário do usuário os dados clínicos ne-
cessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, a cada avaliação, em ordem cronoló-
gica, com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião dentista no Conselho 
Regional de Odontologia (Resolução CFO nº 118/2012). Com a sistematização da informação 
pelo e-SUS, os Prontuários Eletrônicos do Cidadão (PEC) são individualizados e neles são in-
seridas todas as informações técnicas e os procedimentos realizados, independentemente do 
ponto da rede onde aconteçam as ações de cuidado em Saúde Bucal.

Fundamental também, é a anuência tácita do usuário, a cada procedimento realizado pelo CD, 
bem como o seu consentimento livre e esclarecido sobre todo o tratamento a ser realizado.
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ATENÇÃO EM SAÚDE 
BUCAL PARA CONDIÇÕES 
ESPECIAIS E ETAPAS DE 
VIDA

16.

16.1 Atenção à gestante e pré-natal 
A assistência pré-natal adequada, com a detecção e o atendimento precoce em situações de 
risco, é fundamental para a saúde da mãe e do bebê e ainda, pode diminuir as principais causas 
de mortalidade materna e neonatal.

Na gravidez ocorrem transformações que podem levar a situações de risco à saúde bucal. Ocor-
rem transformações hormonais que predispõem à agudização de processos inflamatórios pe-
riodontais ou ao surgimento de patologias inexistentes na cavidade bucal.

Podem ocorrer também mudanças comportamentais relacionadas ao aumento da frequência 
de ingestão de alimentos desacompanhada da higiene bucal.

Os profissionais de Saúde Bucal devem trabalhar de forma integrada com os demais profissio-
nais das eSF, visando melhorar a captação e adesão das gestantes ao cuidado em Saúde Bucal.

A partir do diagnóstico da gestação, é importante que os profissionais da eSF estabeleçam 
como rotina informar o nome da gestante (endereço, etc) à eSB, para que esta usuária seja 
encaminhada para avaliação odontológica. Para facilitar a adesão da usuária ao atendimento 
odontológico, recomenda-se o “agendamento casado”, ou seja, realizar o atendimento de SB 
no mesmo turno da consulta médica/enfermagem e/ou das atividades coletivas. Esta consulta 
pode ser feita no formato de encaixe, no sentido de otimizar o tempo da gestante no CS. A en-
fermeira (ou o profissional que fizer o primeiro contato com a gestante) deve viabilizar o acesso 
à primeira consulta odontológica.

A comunicação entre os profissionais da eSB e da eSF deve ser contínua para que as usuárias 
faltosas ou com dificuldade de adesão ao tratamento sejam sensibilizadas, por todos os pro-
fissionais, sobre a importância do tratamento odontológico para uma gestação saudável e se-
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gura para a mãe e para o bebê. A busca ativa das gestantes não captadas ou faltosas deve ser 
atividade contínua e acompanhada pelos profissionais. Uma outra forma de organizar o acesso 
da gestante ao tratamento odontológico, é por meio da realização do LN em SB nos grupos de 
gestantes, caso este já exista no CS.

Não restringir o acesso à gestante a determinados horários/dias e contemplar a possibilidade 
de flexibilizar o tempo de consulta. O registro das consultas deve ser feito no prontuário e na 
Caderneta da Gestante. O preenchimento e acompanhamento da Caderneta da gestante tam-
bém é responsabilidade da eSB.

As gestantes classificadas com códigos 0 e 00 (ANEXO VII) a partir do exame clínico, devem 
receber as orientações sobre os cuidados em SB em consultas mais curtas e em atividades co-
letivas, considerando que não necessitem de outro atendimento pelo CD. O encaminhamento 
para avaliação odontológica deve ser realizado em qualquer idade gestacional, garantindo, no 
mínimo, uma consulta de avaliação com o CD e, o seguimento de acordo com a necessidade.

O 2° trimestre de gestação (14ª a 28ª semana gestacional) é o período mais adequado para a 
realização de intervenções clínicas e procedimentos odontológicos essenciais, sempre de acor-
do com as indicações.

As gestantes com necessidade de reabilitação por meio de próteses odontológicas totais ou par-
ciais acrílicas devem ser reabilitadas para melhoria da função mastigatória, estética e autoestima.

As tomadas radiográficas são seguras para serem realizadas durante a gestação. Para isso, as 
radiografias devem ser solicitadas conforme indicação e as medidas protetoras (como o uso de 
filmes ultrassensíveis, avental de chumbo e colar de tireoide) utilizadas.

Alguns anestésicos locais apresentam plena segurança de uso durante todo o período de ges-
tação, não havendo contraindicações do seu uso. Embora tenham a capacidade de atravessar a 
barreira placentária, não estão relacionados a efeitos teratogênicos. A solução anestésica mais 
empregada é a lidocaína a 2%, com epinefrina na concentração de 1:100.000. A presença do va-
soconstritor na solução anestésica é essencial e também não apresenta contraindicações, ten-
do como vantagens o aumento da concentração local dos anestésicos (reduzindo a toxicidade 
sistêmica), a ação hemostática e o prolongamento do seu efeito farmacológico.

O anestésico sem vasoconstritor pode não ser eficaz, além de ter o seu tempo de ação reduzido.

A felipressina (octapressim) deve ser evitada em grávidas por ser derivada da vasopressina e, 
teoricamente, ter capacidade de levar à contração uterina.

A prilocaína e a mepivacaína não são consideradas seguras durante a gravidez, pois são rapida-
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mente absorvidas. A alta concentração, devido à ausência do vasoconstritor, no caso da mepi-
vacaína, eleva seu potencial tóxico. A administração da prilocaína pode levar a hipóxia fetal e 
ao final do terceiro trimestre gestacional, pode causar um fenômeno denominado metemoglo-
binemia no recém-nascido. O risco de desencadear tal doença restringe, também, a utilização 
da benzocaína (anestésico tópico) em gestantes. A metemoglobinemia é uma doença grave 
que ocorre devido à incapacidade de a molécula de hemoglobina transportar o oxigênio, ao 
ser oxidada do seu estado ferroso (Fe2+) para seu estado férrico (Fe3+), causando a cianose no 
recém-nascido. No Brasil, os anestésicos locais com base anestésica de prilocaína contêm como 
vasoconstritor a felipressina, como descrito anteriormente, contraindicada durante a gestação.

Na administração dos anestésicos locais, deve-se adotar como cuidado a aplicação lenta da so-
lução com aspiração previa a fim de evitar injeção intravascular. Além disso, deve-se utilizar no 
máximo dois tubetes (3,6 ml) de anestésico por sessão de atendimento empregando a técnica 
anestésica adequadamente, de modo a evitar repetições.

Não é recomendado suplemento de flúor no período pré-natal. A água do município de Belo 
Horizonte é fluoretada. É recomendado o uso de creme dental fluoretado.

A terapêutica medicamentosa durante a gravidez deve ser criteriosa, devido aos efeitos adver-
sos que alguns fármacos podem causar à mãe e ao bebê. A Food and Drug Administration (FDA) 
classifica os medicamentos de acordo com o risco de injúria fetal, sendo os da categoria de risco 
B aqueles que em estudos de reprodução animal não revelaram evidência de fertilidade preju-
dicada ou dano ao feto. Contudo, não existem estudos adequados e bem controlados em mu-
lheres grávidas. Como os estudos de reprodução animal nem sempre são preditivos da resposta 
humana, esses medicamentos devem ser usados na gravidez somente se necessário. Os da ca-
tegoria de risco C representam aqueles que tiveram efeito teratogênico ou outro efeito adverso 
demonstrado em animais ou estudos de reprodução animal. Não existem estudos adequados e 
bem controlados de risco C em mulheres grávidas. Portanto, o fármaco deve ser usado durante 
a gravidez somente se o benefício justificar o risco potencial para o feto. No QUADRO 10 estão 
descritos os fármacos de uso odontológico e o seu risco fetal.



Manual Saúde Bucal  

93

CLASSE FÁRMACO CATEGORIA 
DE RISCO OBSERVAÇÕES

Antibióticos

Amoxicilina B Mínimo

Cefalosporina B Mínimo

Eritromicina
(*exceto Estolato de 
eritromicina - Ilosone®)

B* Mínimo
(*risco de hepatite colestática)

Azitromicina B Mínimo

Clindamicina B Mínimo

Tetraciclina D
Manchamento dental; Inibição 
do desenvolvimento ósseo na 
criança

Cloranfenicol X Toxicidade materna; Risco de 
morte fetal

Metronidazol B Usar com cautela

Analgésicos

Acetoaminofeno B*
Mínimo (*consumo elevado 
pode levar a lesões hepáticas e 
renais na mãe e no feto)

Codeína C Malformações do aparelho 
respiratório

Aspirina
(ácido acetilsalicílico) C Inibe a síntese de prostaglandina

Ibuprofeno (após 1º 
trimestre e por 24-72 
horas apenas)

B Após 3º trimestre, inibe a síntese 
de prostaglandina

Dipirona B*

*1º trimestre: malformação do feto.
*3º. trimestre: risco de 
fechamento prematuro do 
ducto arterial e de complicações 
perinatais devido ao prejuízo da 
agregação plaquetária da mãe e 
do recém-nascido.

Anti-inflamatórios

Cetoprofeno D Após 3º trimestre, inibe a síntese 
de prostaglandina

Diclofenaco de sódio D
Inibe a síntese de 
prostaglandinas; prolonga a 
gravidez.

Naproxeno D Após 3º trimestre, inibe a síntese 
de prostaglandina

Quadro 10 - Classificação das drogas utilizadas na prática odontológica de acordo com as 
categorias de risco fetal da FDA.
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CLASSE FÁRMACO CATEGORIA 
DE RISCO OBSERVAÇÕES

Anestésicos locais

Lidocaína B Risco mínimo

Prilocaína B* *Risco de metomeglobinemia

Articaína C* *Risco de metomeglobinemia

Mepivacaína C
Possível associação com 
teratogênese em estudos com 
animais

Bupivacaína C
Possível associação com 
teratogênese em estudos com 
animais

Agente adrenérgico Epinefrina C Pode reduzir o fluxo de sangue 
uterino e a contratilidade

Sedativos, 
ansiolíticos e 
antidepressivos

Diazepam D Malformações cardiovasculares, 
fenda palatina, lábio leporino

Lorazepam D Risco de síndrome de 
abstinência fetal, lábio leporino

Fluoxetina B Risco de síndrome de 
abstinência fetal

Amitriptilina D

Taquicardia fetal, abstinência 
fetal, efeitos anticolinérgicos 
fetais, retenção urinária, 
obstrução intestinal, risco 
mínimo de teratogenicidade

Antimicrobianos Clorexidina B Risco mínimo

Anticoagulantes Warfarina X Hemorragia fetal e risco de 
aborto

Antiviral Aciclovir C Não há estudos controlados

Antifúngico Cetoconazol C

Possível associação com 
teratogênese em estudos com 
animais, reduz produção de 
cortisol

Protetores gástricos
Omeprazol C Não há estudos controlados

Ranitidina B Risco mínimo

Quadro 10 - Classificação das drogas utilizadas na prática odontológica de acordo com as 
categorias de risco fetal da FDA (continuação).

Fonte: Adaptado de HAAS et al., 2000; SHESSEL et al., 2013; ZINA; VASCONCELOS, 2017.
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Se necessário, discutir com o médico que acompanha a gestante sobre a melhor prescrição.

As ações educativas e orientações sistemáticas, direcionadas às mães, têm obtido grande im-
pacto na prevenção da cárie em bebês. 

O aleitamento materno deve ser estimulado de forma exclusiva até os seis meses de idade e 
complementado com outros alimentos a partir dos seis meses até os dois anos ou mais, confor-
me orientação da Organização Mundial de Saúde no GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS BRASI-
LEIRAS MENORES DE 2 ANOS. O ideal é que o uso da mamadeira não seja estimulado. Caso seja 
necessário, deve ser limitado ao primeiro ano de vida.

Antes de oferecer chupeta à criança, é importante que se faça uma reflexão sobre seus riscos 
e benefícios. Criança que usa chupeta tende a mamar menos tempo no peito. Qualquer tipo 
de chupeta, mesmo as chamadas ortodônticas, podem causar deformação na boca, mau ali-
nhamento dos dentes e provocar problemas na fala, mastigação e respiração. Além disso, usar 
chupeta aumenta a chance de a criança ter “sapinho” na boca, nome popular da candidíase ou 
monilíase. É importante que as famílias conheçam outras formas de acalmar a criança em subs-
tiuição ao uso da chupeta, como fazer carinho, colocar no colo, cantar e amamentar. 

Os principais problemas que a chupeta provoca podem ser prevenidos com o uso moderado 
do acessório e, se for tirada antes dos dois anos de idade. Como o bebê tem muita necessidade 
de sucção, é comum sugar dedos e até a mão devido a fase oral. A discussão ampliada sobre o 
caso com a equipe multiprofissional (eSB, eSF, NASF-AB, Equipe Complementar de Saúde Men-
tal, dentre outros), ajuda a desvelar as causas da ansiedade no ambiente familiar, dando orien-
tações adequadas para ajudar a família e, reduzindo ou até retirando a chupeta “sem grandes 
sofrimentos”.

Recomenda-se postergar ao máximo a introdução de alimentos açucarados ao bebê, de prefe-
rência somente após os 24 meses. 

Evidências apontam para a diminuição na prevalência de cárie em crianças que tiveram o con-
sumo de açúcar postergado.

Caso haja uma gestante com necessidades de cuidado domiciliar, a eSB deve fazer a visita e, se 
necessário, o atendimento odontológico. Neste caso, existe a possibilidade de uso do consultó-
rio móvel, que deve ser solicitado à RT de SB na Diretoria Regional de Saúde (DRES).

O atendimento individual e coletivo no pré-natal deve ser realizado pela equipe multiprofissio-
nal com destaque para a amamentação e a qualidade da alimentação. É importante promover 
a integração dos profissionais da eSB com o restante da eSF, fomentando a participação em re-
uniões de equipe, grupos, discussão de casos e atendimento compartilhado. Esse atendimento 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
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individual no pré-natal deve ser controlado através da PLANILHA 1 para Acompanhamento da 
Gestante, do recém-nascido e da criança até 12 meses, com apoio da gerência local.

O FORMULÁRIO 3 trata do “Agendamento casado” de pessoas com diabetes, gestante, recém-nas-
cido, criança até 12 anos e escolares (PSE). Este formulário deverá ser preenchido pela unidade, a 
critério do gestor local, e o atendimento será de acordo com a disponibildade dos profissionais.

Planilha 1 - Acompanhamento da Gestante, do recém nascido e da criança até 12 meses

Nome/Telefone: Codificação da 
gestante na Escuta 
qualificada

Data da 1ª consulta  Data do TC Previsão do Parto Data do 
acompanhamento 
no dia do teste do 
pezinho ou  no dia 
da 1ª vacina 

Agendamento 6 
meses de vida do 
bebê

Agendamento 12 
meses de vida do 
bebê

                           PLANILHA 1: Acompanhamento da Gestante, do recém nascido e da criança até 12 meses

Centro de Saúde:                                                                      CD responsável:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/planilha-1-acompanhamento-da-gestante-do-recem-nascido-e-da-crianca-ate-12-meses.pdf
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Formulário 3 - Para agendamento casado.

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

Nome do Usuário (a):

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

Nome do Usuário (a):

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

Nome do Usuário (a):

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/formulario-3-para-agendamento-casado.pdf
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16.2 Atenção à criança 
A SB da criança começa com a linha do cuidado da saúde da mulher (Linha do Cuidado Materno 
Infantil). Condições favoráveis antes e durante a gravidez e o aleitamento materno, promovem 
a saúde dos dentes e a prevenção de problemas ortodônticos e da fala.

Como ponto de partida, deve-se tentar conhecer, através de trabalhos em grupos, consultas e visitas 
domiciliares qual a importância atribuída pela gestante à sua saúde bucal e os hábitos que desen-
volve no seu dia a dia. Este processo de conhecimento entre os profissionais de saúde e a gestante/
puérpera/mãe com criança de colo e, com as próprias crianças, é fundamental para a construção 
de vínculo e laços de confiança. Esta postura possibilita o desenvolvimento de ações cuidadoras e 
estímulo à autonomia de mães e crianças em relação à SB. A discussão sobre as funções e a impor-
tância da boca para a saúde das pessoas e nas relações sociais, bem como o desenvolvimento das 
estruturas bucais durante a gestação e após o nascimento, é algo muito construtivo.

AGENDA DA CRIANÇA

http://www.pbh.gov.br/smsa/biblioteca/geas/agendadacrianca.pdf

Na gestação, os cuidados com a alimentação, ingestão de medicamentos, consumo de álcool, fumo 
e drogas e a sua relação com o desenvolvimento dos dentes/boca da criança são muito importantes.

Após o nascimento, nas ações coletivas, de acordo com a demanda das mães, destacar a impor-
tância do aleitamento, dos hábitos alimentares, as doenças que afetam a boca, medicamentos 
com manifestação sobre as estruturas dentárias, a cronologia de erupção dentária (os fenôme-
nos que geralmente os acompanham) e o uso excessivo de chupetas. Os cuidados de higiene 
bucal após o nascimento dos primeiros elementos dentários (dentes e mucosas), devem ser 
constantemente estimulados e construído nas diversas ações das equipes de saúde. 

Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE), para o 1º ano de vida da criança, recomenda-se duas consultas odontológicas: a pri-
meira consulta por volta do nascimento do primeiro dente de leite e a segunda aos 12 meses de 
idade.  Após o 1º ano de vida, a eSB deverá realizar uma programação de consultas periódicas 
para a criança em função da avaliação de risco e vulnerabilidade, garantindo pelo menos uma 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/linha-cuidado-materno-infantil-a3-28-5-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/linha-cuidado-materno-infantil-a3-28-5-2019.pdf
http://manuaisdasaude.pbh/sisrede/Sisrede_manuais/Manual_Atividades_Coletivas_052019.htm
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/07/Política-Nacional-de-Atenção-Integral-à-Saúde-da-Criança-PNAISC-Versão-Eletrônica.pdf
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consulta ao ano com o devido preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança. A política do 
município de Belo Horizonte orienta que seja realizada, no dia do teste do pezinho ou no dia 
da 1ª vacina, uma avaliação/orientação odontológica a fim de orientar a família sobre a SB do 
recém-nascido e informar aos responsáveis acerca de temas importantes, tais como: higiene 
oral do bebê, dieta, estimulação da amamentação exclusiva até os 6 meses, observando a pega 
do bebe durante a mamada e o freio lingual (se necessário auxílio/parceria do(a) fonoaudio-
lógo(a)), dentre outras. Além dessa avaliação odontológica, são orientadas as consultas de 6 
e 12 meses. É importante que nestes momentos, sejam realizadas ações de saúde com vistas 
ao esclarecimento de causas, determinações dos problemas, assimilação de hábitos positivos, 
bem como à autonomia das crianças, das mães e das famílias em relação a sua própria saúde.  

O LN é um instrumento fundamental para planejamento de ações, conforme a equidade. Essas 
ações devem ser voltadas para a promoção, prevenção e proteção da SB das crianças e tam-
bém, para a identificação e o tratamento precoce dos problemas detectados.

A Academia Brasileira de Odontopediatria e Associação Americana de Odontopediatria reco-
mendam a higienização após o nascimento do primeiro dente. São muitas as justificativas para 
a não realização da higiene antes do nascimento dos dentes (fase pré-eruptiva). A utilização de 
agentes antimicrobianos na limpeza da gengiva pode modificar a flora bucal, favorecendo o 
desequilíbrio da microbiota e possível desenvolvimento de algumas doenças oportunistas. Por 
meio da descamação da gengiva, a higiene bucal de bebês poderia remover anticorpos pro-
venientes do leite materno e que ficam depositados na mucosa oral do bebê, interferindo na 
sua imunidade. Não há nenhuma barreira mecânica na boca do bebê, assim, a saliva consegue 
realizar o papel de lavar os resíduos de leite. Outra justificativa é o fato de que nem sempre as 
mãos que realizam a higienização estão limpas.

A Associação Brasileira de Odontopediatria está de acordo com as associações nacionais e in-
ternacionais de pediatria e de odontopediatria que recomenda o uso de dentifrício fluoretado 
para a escovação dos dentes do bebê. Esta recomendação é segura em termos de toxicidade e 
deve ser realizada com supervisão, com pequena quantidade de pasta sobre a escova, similar a 
um grão de arroz cru, (FIGURA 2) para crianças menores de 3 anos de idade. Para crianças acima 
desta idade ou que já saibam cuspir a espuma causada pela pasta, esta será similar a um grão 
de ervilha. (FIGURA 3).
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Figura 3 - Quantidade de pasta para 
crianças menores de 3 anos.

Figura 4 - Quantidade de pasta para 
crianças acima de 3 anos.

16.2.1 Programa Saúde na Escola
O Programa Saúde na Escola (PSE), uma política intersetorial da saúde e da educação, instituído 
pelo decreto Nº 6286 de 5 de dezembro de 2007, tem como objetivo contribuir para a formação 
integral dos escolares por meio de ações de promoção, de prevenção de doenças e agravos e 
de atenção à saúde. Visa o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. (DECRETO Nº 6286 - INSTITUI 
O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOA- PSE).

A Portaria Nº 2.979 do Programa Previne Brasil, ressaltou e reafirmou que o PSE é uma ação 
estratégica da APS no âmbito do SUS. A portaria institui um novo modelo de financiamento de 
custeio da APS. Também define as ações de promoção da saúde que compreendem educação 
em saúde, a escovação diária supervisionada com pasta fluoretada e a aplicação tópica de flúor, 
quando recomendada, sendo que apenas a última é de competência exclusiva da eSB. A eSB 
deve realizar a capacitação de professores e outros parceiros da escola para orientar sobre os 
diversos cuidados em SB. 

Os conteúdos de educação em saúde bucal devem ser pedagogicamente trabalhados com os 
educadores, preferencialmente de forma integrada com as demais áreas. Poderão ser desen-
volvidos na forma de debates, oficinas de saúde, vídeos, teatro, conversas em grupo, cartazes, 
folhetos e outros meios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6286.htm
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O PSE possibilita a estruturação de conteúdos educativos em saúde no âmbito das escolas, sob 
uma ótica local, com apoio e participação das equipes das unidades de saúde.

O Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal – GTIM/PSE, constitui o grupo gestor do Programa 
Saúde na Escola no nível municipal, sendo de responsabilidade deste grupo a organização, o 
planejamento e a elaboração de propostas gerais, incluindo ações de SB, bem como de estraté-
gias para implementação do Programa Saúde na Escola nas instituições escolares, fundamen-
tando-se em dados e diagnósticos gerados nos territórios e em conformidade com a Portaria 
Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017.

O GTIM/PSE está constituído por representantes de diferentes setores da política pública (Edu-
cação, Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional, Esportes e Lazer, dentre outros setores) e reú-
ne-se, regularmente, uma vez ao mês.

A SMSA e SMED (Secretaria Municipal de Educação), promovem reuniões intersetoriais, buscan-
do planejar, incentivar e apoiar a realização de atividades coletivas, criativas, lúdicas e inovado-
ras sobre a SB dos escolares. Essas atividades devem estimular o autocuidado. 

A sustentabilidade dessas ações depende do alinhamento dos representantes das SMED, SMSA 
e demais atores envolvidos, tais como o gestor local, eSF, eSB, NASF, assistente social, professo-
res, merendeiras, escolares, pais, responsáveis, entre outros. A integração de todos esses atores 
é necessária no planejamento, execução, avaliação e cuidado realizados.

A avaliação do escolar não deve se restringir ao LN em saúde bucal, mas também identificar os fato-
res de risco a que estão expostos na sua rotina. São fatores de risco: o uso indiscriminado do açúcar, 
o uso do tabaco, as condições de vida da comunidade, a ausência de práticas cotidianas de higiene 
e ambientes favoráveis a acidentes (parquinhos, escadas, ambientes mal iluminados, entre outros).

Com base nessas avaliações é possível planejar ações que podem ser individuais e/ou coletivas. 
Escolares que exijam atendimento e acompanhamento ao longo do tempo precisam ser moni-
torados pela eSB.

Após avaliação em saúde bucal e recebimento do “FORMULÁRIO 4: Encaminhamento para 
atendimento odontológico no Centro de Saúde” os responsáveis deverão procurar o CS de re-
ferência da família no horário de funcionamento. Caso não ocorra essa procura por parte do 
usuário, no prazo máximo de 15 dias, a eSB junto com o ACS deverão realizar a busca ativa. A 
diretoria da escola é corresponsável na sensibilização junto aos pais quanto a importância do 
atendimento dos escolares (sobretudo Códigos 2 e 3). 
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Seguir Protocolos e Notas Técnicas vigentes da SMSA e da SMED (https://prefeitura.pbh.gov.
br/educacao/orientacoes-e-documentos-para-o-retorno-ao-atendimento-presencial-nas-esco-
las-municipais).

 Importante para durante a pandemia

16.2.2 Escovação diária supervisionada nos 
espaços escolares 

A principal ação de promoção de SB para os escolares é reforçar o hábito de escovar os dentes 
todos os dias. Por essa razão, é importante e prioritário implantar escovação diária em todas as 
escolas. Essa ação é de competência da eSB em conjunto com a escola (diretoria/professores/
colaboradores). Os profissionais da escola podem começar com uma turma de faixa etária me-
nor e ir ampliando à medida que sentirem domínio sobre esta ação. O importante é começar. 
As ações das eSB precisam ser direcionadas aos educadores, que irão trabalhar os conteúdos do 
autocuidado em saúde no cotidiano da sala de aula. 

A capacitação dos profissionais da escola para o acompanhamento e monitoramento da esco-
vação diária é necessária. Alguns cuidados precisam ser tomados em relação à quantidade de 
pasta dental, movimento de escova, cuidados especiais com crianças menores, armazenamen-
to de escovas e controle de biossegurança. É um momento oportuno para discutir a melhor 
forma de desenvolver esta ação, principalmente em relação a criação do fluxo para a escovação 
diária. Estudos mostram que ações pontuais em escolas não mudam o comportamento das 
crianças e adolescentes, nem institui hábitos saudáveis. 

A escovação deve ser feita uma vez ao dia nos escolares que permanecem um turno na escola 
e, duas vezes ao dia para os escolares que permanecem no horário integral.

Em 2012 a prefeitura de Belo Horizonte criou a Lei 10.552 que instituiu o Programa de Escova-
ção Dental Supervisionada - Peds - nas escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Hori-
zonte - RME-BH. São objetivos do programa motivar a mudança de hábitos de higiene bucal, 
promover hábitos bucais saudáveis e prevenir doenças bucais.  O principal foco são os escolares 
da educação infantil e, 1º e 2º ciclos do ensino fundamental nas escolas da RME-BH. Essas crian-
ças devem ser priorizadas nessas ações pelo impacto de medidas educativas e pela importância 
da atuação na fase de formação de hábitos.  Em relação à educação infantil pública de BH, a 
escovação supervisionada diária está implantada, faz parte do Projeto Político Pedagógico da 
SMED e está contemplada no contrato interno de gestão dos educadores.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/orientacoes-e-documentos-para-o-retorno-ao-atendimento-presencial-nas-escolas-municipais
https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/orientacoes-e-documentos-para-o-retorno-ao-atendimento-presencial-nas-escolas-municipais
https://prefeitura.pbh.gov.br/educacao/orientacoes-e-documentos-para-o-retorno-ao-atendimento-presencial-nas-escolas-municipais
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A ação de supervisão local na instituição de ensino deve ser desenvolvida pela eSB entre um 
período, no mínimo trimestral e, no máximo, semestral. A frequência das visitas favorece o pro-
cesso educativo e o vínculo. A eSB deve estar atenta quanto ao armazenamento adequado das 
escovas, uso suficiente de pasta dental, bem como outros cuidados de biossegurança. O ANEXO 
X apresenta as orientações sobre os cuidados com as escovas, elaborado pela Comissão Mu-
nicipal de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência (COMCIRA). A partir deste contato 
frequente, a eSB fará o lançamento dos dados no sistema, segura de que o número de escolares 
que faz a escovação supervisionada diária retrata a realidade do território. Essa atividade contri-
bui para o planejamento e monitoramento das ações de prevenção, promoção e autocuidado 
realizadas pelas eSB, subsidiando processos de gestão e avaliação de políticas de saúde bucal.

As eSB dos CS, desde 2006, realizam o LN em SB nas creches conveniadas com a PBH. Esta 
ação foi ampliada em 2008 para todas as instituições públicas de educação infantil e ensino 
fundamental da RME-BH. O levantamento nas escolas é realizado anualmente e necessita do 
envolvimento da diretoria escolar, corpo docente, gerentes locais, eSB, RT regionais e demais 
colaboradores em todo o processo.

Com o LN é possível identificar o usuário que seja evento sentinela em Saúde Bucal e registrar 
na “Notificação do evento sentinela em saúde bucal” (ANEXO XI). Esta planilha é o instrumento 
que as equipes devem usar para o acompanhamento e monitoramento desses usuários. O FLU-
XOGRAMA 3 de ações do evento sentinela identificado deve ser seguido rigorosamente.

Caso o evento sentinela seja um escolar de outro Centro de Saúde, mas da mesma regional, a 
eSB telefona para o CS da Aréa de abrangência do ES e informa o nº do protocolo gerado no 
FORM SUS para que o CS passe a acompanhar a criança.

Caso o evento sentinela seja um escolar de outro Centro de Saúde, de outra regional, a eSB de-
verá formalizar por e-mail o número do protocolo gerado pelo sistema para a RT regional. Essa 
RT regional entrará em contato com a RT da área de abrangência do Evento Sentinela (ES) e 
informará o número de protocolo para busca ativa e atendimento pela eSB. A RT desta regional 
deverá acompanhar se ocorreu o atendimento e a conclusão do mesmo para esse usuário.

Caso o escolar pertença a outro município, a eSB deverá mandar o número de protocolo do Sis-
tema, por e-mail, para Referência Técnica Distrital e para a Coordenação Técnica de Saúde Bu-
cal. A Referência Técnica Distrital deverá entrar em contato com a Superintendência Regional 
de Saúde a fim de passar os dados para que o município onde a família reside seja notificada. 
Desta forma, a criança evento sentinela pode realizar o acompanhamento onde reside.

A eSB deve garantir e concluir o tratamento do escolar EVENTO SENTINELA e assegurar, após 
conclusão do tratamento, o controle continuado desse escolar.



104

Em Belo Horizonte, as escolas estaduais não estão incluídas no PSE, mas no que se refere a 
saúde bucal elas recebem o mesmo cuidado das equipes de saúde bucal desde 2008.  Isso se 
justifica porque elas se encontram em área de abrangência de responsabilidade dos Centros de 
Saúde e recebem os cuidados preconizados no protocolo de saúde bucal.

Ações que devem ser realizadas nas instituições escolares anualmente

• Capacitar os profissionais indicados pela educação para realizar o acompanhamento e o mo-
nitoramento das escovações diárias dos alunos nas escolas, incluindo a escola integrada.

• Alinhar com os diretores das unidades escolares o planejamento e a realização das ações de 
promoção à saúde pelas equipes de Saúde Bucal dos Centros de Saúde.

• Monitorar continuamente por telefone, e-mail ou SISREDE a realização dessa escovação diária.
• Realizar o monitoramento quadrimestral de forma presencial.
• Repassar a listagem dos alunos com necessidade de atendimento individual para a Coordena-

ção de Saúde Bucal no email: vigilanciasb@pbh.gov.br, para que seja enviada à Coordenação 
do PSE na SMED.

• Cada equipe deve programar e realizar, no mínimo, uma ação na instituição de ensino da sua 
área de abrangência, além do LN.

• A eSB deve estar ciente do funcionamento, fluxos, rotinas e expectativas da escola em relação 
a interrelação saúde/educação.

 
A eSB deve utilizar o LN para planejar atividades de promoção e prevenção de saúde nos espa-
ços escolares, incluindo atendimentos de mutirão de ART, quando considerar que é uma estra-
tégia necessária para o controle de doença e ampliação do acesso de forma equânime. 
O atendimento ao escolar deve ser controlado através da PLANILHA 2 para acompanhamento 
e, o FORMULÁRIO 3 para o “agendamento casado” com eSF de escolares (PSE).

A partir da listagem dos escolares com códigos 2 e 3 e de uma avaliação individual na escola, o 
CD pode prescrever, quando indicado, a aplicação tópica de flúor gel (para o ASB ou TSB exe-
cutar em seis semanas consecutivas) na escova, com o propósito de controlar a doença cárie. 

Segundo as RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DE PRODUTOS FLUORADOS NO ÂMBITO DO 
SUS-SP EM FUNÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, a técnica de aplicação de gel fluorado com escova 
dentária pode ser feita em ambiente escolar. Consiste em colocar no centro da ponta ativa 
de uma escova dentária, utilizando-se a técnica transversal, uma pequena quantidade de gel, 
equivalente a um grão de ervilha pequeno (menos que 0,5 g). Durante cerca de 30 segundos, 
fricciona-se a ponta da escova contendo o gel sobre as superfícies dentárias de um hemi-arco, 
exercendo leve pressão nas proximais e oclusais. Iniciar pelo hemiarco superior direito e, em 
sentido horário, repetir o procedimento de modo a atingir os quatro hemi-arcos, perfazendo 
um total de 2 minutos de exposição ao gel. Orientar o escolar para não engolir em nenhuma 

http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/CRecomenda.pdf
http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/CRecomenda.pdf
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hipótese. O objetivo da atividade é, naquele momento, apenas aplicar flúor — não é, portanto, 
escovar os dentes. Assim, quem aplica o flúor não é o escolar, mas sim o agente da ação. Reco-
menda-se que este não chame mais do que 6 escolares ao mesmo tempo para fazer a aplicação 
de gel fluorado, de forma a facilitar o fluxo. É muito importante que esse número não seja exce-
dido, uma vez que o teor de flúor presente em géis é muito elevado, sendo necessário absoluto 
controle sobre o uso do produto. Cabe reiterar que não se trata de escovação dentária com gel 
fluorado. Recomenda-se enfaticamente que não se deve permitir que a criança, ou mesmo um 
adulto não qualificado, manipule gel fluorado. 

Primeiro passo

A Equipe de Saúde bucal, com o apoio da gerência do Centro de Saúde de referência da escola, 
entra em contato com a direção da escola com os seguintes objetivos:

• Agendar o dia de planejar e definir conjuntamente o cronograma do Levantamento de Ne-
cessidades.

• Encaminhar para a escola, via e-mail, a planilha do LN para que um profissional designado pela 
escola, insira os dados conforme o ANEXO XII (Registro do Levantamento de Necessidades).

• Solicitar o retorno dessa planilha devidamente preenchida, para o e-mail do Centro de Saúde.
*Observação: Salienta-se a necessidade de preenchimento correto dos dados a seguir: ca-
beçalho com os dados da instituição (ação que deve ser pactuada no dia do planejamento), 
nome completo do escolar, nome completo da mãe, data de nascimento e CNS. Esse fato é 
para que o ACS confira se eles já estão cadastrados no GESTÃO e cadastre os que ainda não 
possuem o CNS. Paralelo a isso, a escola pode ajudar nesta ação pedindo aos pais que levem 
seus filhos ao Centro de Saúde de referência de sua família e façam seu cadastro. Esta ação 
busca facilitar o lançamento de dados no Módulo Coletivo de Saúde Bucal do SISREDE pela 
eSB. Ressalta-se a importância do Cadastro Nacional de Saúde.

Segundo passo

No dia agendado com a direção da escola, a eSB comparecerá à Instituição de ensino portando 
a listagem recebida anteriormente por e-mail, para planejar a realização do Levantamento de 
Necessidades, a fim de:

• Apresentar os profissionais envolvidos, a dinâmica do Centro de Saúde (horário da Escuta 
qualificada) e da Escola.

• Discutir e definir o cronograma.
• Identificar e nomear quem poderá auxiliar nesta ação.
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• Conhecer (caso seja o primeiro contato) as ações de promoção de saúde que a escola já realiza 
com as crianças e adolescentes.
*Observação: Este passo é importante para valorizar e evitar que o Levantamento seja visto 
pela escola como uma atividade que vai atrapalhar a rotina da mesma.

 
Terceiro passo

Neste passo a escola deverá:

• Divulgar a data do levantamento para diminuir o número de alunos faltosos. Caso não seja 
possível o aluno comparecer neste dia, orientar os responsáveis a procurarem a eSB para a 
realização da avaliação no Centro de Saúde.

• Comunicar aos pais sobre a importância da presença do estudante neste dia e inclusive pedir 
ao aluno que leve sua escova de dente e pasta dental.
*Observação: Mesmo que o Centro de Saúde e o almoxarifado não tenham em estoque os Kits 
de higiene bucal, isso não deve impedir a realização do levantamento. 

Neste passo a eSB deverá:

• Apresentar o cronograma para que o Gestor local tenha ciência das ações e datas definidas.

Quarto passo

No momento de realização de LN:

• Recomendar que seja realizada a escovação prévia ao LN. Não sendo possível, os estudantes 
devem ser orientados a fazerem bochechos vigorosos com água para remoção dos resíduos 
alimentares.

• Orientar o professor(a) e/ou colaborador(a) para o acompanhamento da escovação dental 
dos alunos (quando estiverem disponíveis os Kits, ou quando os alunos levarem suas escovas).
*Observação: Este momento torna-se importante para capacitar o professor(a)/colaborador(a) 
a fim de acompanhar e monitorar posteriormente a escovação diária.

Quinto passo:

A Equipe de Saúde Bucal deverá realizar o exame bucal dos estudantes e classificar conforme a 
codificação do LN em Saúde Bucal.
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Todos os campos apresentados na planilha devem ser preenchidos e com a devida atenção para:

• Identificar o usuário que seja EVENTO SENTINELA em Saúde Bucal.
• Registrar na planilha de “NOTIFICAÇÃO DO EVENTO SENTINELA EM SAÚDE BUCAL” (ANEXO 

XI). Esta planilha é o instrumento que as equipes devem usar para o acompanhamento e mo-
nitoramento desses usuários.
*Observação: Considerado EVENTO SENTINELA a criança menor de seis anos com nove ou 
mais dentes permanentes ou temporários com cavidades necessitando de restauração e/ou 
extração, e usuários de dez a dezenove anos que possuem perda dentária anterior e não usam 
prótese odontológica.

• O fluxograma de ações do evento sentinela identificado (FLUXOGRAMA 3) deve ser seguido 
rigorosamente.

• Todos os escolares considerados EVENTO SENTINELA deverão ser encaminhados para o Cen-
tro de Saúde de sua área de abrangência para que possam ser agendados, durante o horário 
de funcionamento do mesmo.

• Caso o escolar seja de outro Centro de Saúde, a eSB deverá ligar para o CS da área de abran-
gência do EVENTO SENTINELA e entregar o número do protocolo gerado no Sistema para que 
o CS possa realizar a busca ativa e acompanhar o usuário.

• Caso o escolar pertença a outro município, a eSB deverá mandar o número de protocolo do Sis-
tema por e-mail para a Referência Técnica Distrital e para a Coordenação Técnica de Saúde Bucal.

• A Referência Técnica Distrital deverá entrar em contato com a SRS a fim de passar os dados 
para que o Municipio onde o EVENTO SENTINELA reside, realize o acompanhamento.

Sexto passo:

Usuários que apresentarem alguma necessidade de atendimento individual, mas não identifi-
cados como EVENTO SENTINELA:

• Educação infantil: o encaminhamento deve ser entregue a coordenação da instituição de en-
sino que encaminhará aos pais ou responsáveis.

• Fundamental: o encaminhamento deve ser entregue aos próprios escolares para que entre-
guem a seus pais.

• Todos estes escolares deverão ser encaminhados para a unidade de saúde de sua área de 
abrangência.

• Todos os escolares que apresentarem alguma necessidade de atendimento individual, mas 
não identificados como EVENTO SENTINELA deverão ser encaminhados para o Centro de Saú-
de de sua área de abrangência para que possam ser agendados.
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Sétimo passo: Repescagem

No dia do Levantamento de Necessidades em Saúde Bucal caso algum escolar não esteja pre-
sente, a Equipe de Saúde Bucal deverá:

• Retornar à escola para codificar os alunos faltosos.
• Verificar com a instituição de ensino, antes de sair da unidade, por telefone, se os alunos que 

ainda não foram codificados estão presentes.
• Codificar 100% das Escolas Municipais e da Educação Infantil e no mínimo 70% das Escolas 

Estaduais.
*Observação: Em Belo Horizonte as escolas estaduais não estão incluídas no PSE, mas no que 
se refere a saúde bucal elas recebem o mesmo cuidado das equipes de saúde bucal desde 
2008.  Isso se justifica porque elas se encontram em área de abrangência de responsabilidade 
dos Centros de Saúde e recebem os cuidados preconizados no protocolo de saúde bucal.
Deve ser comunicado qualquer problema encontrado no processo que venha a interferir nos 
resultados às Referências Técnicas Regionais, para que medidas sejam tomadas, a fim de não 
comprometer o resultado esperado.

Oitavo passo

Após a conclusão do Levantamento de Necessidade da Saúde Bucal e da repescagem, o profis-
sional responsável da Equipe de Saúde Bucal deve agendar uma reunião com representantes 
da escola, alunos, pais dos alunos e Centro de Saúde a fim de:

• Entregar uma cópia das planilhas à diretoria da escola para acompanhamento dos estudantes 
identificados com necessidade de atendimento odontológico individual.

• Apresentar e discutir os resultados e o perfil dos alunos em relação à Saúde Bucal.
• Entregar o encaminhamento (FORMULÁRIO 4) para tratamento dos escolares nos Centros de Saúde.
• Articular o desenvolvimento de ações de promoção à saúde.
• Estreitar a relação escola/família e Centro de Saúde, visando a melhoria da saúde dos escolares.
• Nesse momento apresentar como informe na reunião de comissão local de saúde.

Nono passo

Os registros do LN serão feitos apenas no Módulo coletivo de Saúde Bucal do SISREDE indivi-
dualmente. Isso significa que os registros já podem ser feitos desde o primeiro dia do LN.

Após a finalização do LN e já realizada a repescagem, a Equipe de Saúde Bucal consolida os dados 
das planilhas, e se reúne para planejar o atendimento dos escolares com necessidades individuais e 
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ou coletivas. Os dados encontrados devem ser apresentados para a comissão local de saúde e para 
a equipe envolvida da escola, incluindo o planejamento do atendimento dos escolares.

Décimo passo

Ações continuadas:

• Monitorar sistematicamente a planilha do LN.
• Viabilizar e concluir o tratamento do escolar EVENTO SENTINELA.
• Assegurar, após conclusão do tratamento, o controle continuado do escolar EVENTO SENTINELA.
• Acompanhar e monitorar o agendamento, o tratamento e a alta dos escolares com classifica-

ção dos códigos 1, 2, 3, 4 e 5, conforme critério de classificação das Necessidades em Saúde 
Bucal (PLANILHA 2- Acompanhamento do PSE).
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Fluxograma 3 - Ações do evento Sentinela (ES) em Saude Bucal. (Criança menor de 6 anos – código 3, Adolescente de 10 a 19 anos com 
perda dentária anterior e não usa prótese odontológica)

Campanha de Vacinação

Evento Sentinela pertence a 
mesma Area de Abrangência (AA)

Agendamento com o CD 
ou tendo disponibilidade, 

atendimento no mesmo dia

Informar a eSF para 
acompanhamento da 

família desse usuário ES

CS da mesma 
regional

CS de outra 
regional

A eSB/gerente formaliza 
por email o número de 
protocolo gerado pelo 

sistema para a RT regional

A eSB telefona para o CS 
da área de abrangência do 
ES e informa o número do 
protocolo gerado no FORM 
SUS para que o CS passe a 

acompanhar a criança

Usuário  não compareceu

Realizar a busca ativa 
por telefone e ACS. 

Informar a escola o não 
comparecimento do ES 

para ajudar nessa busca

Usuário compareceu

Escovação supervisionada 
com TSB ou ASB e 

atendimento pelo CD

Agendamento de 
consulta subsequente, 

caso necessário

A RT Regional entra em 
contato com a RT da área de 
abrangência do ES e informa 

o nº de protocolo para a busca 
ativa e atendimento pela eSB. 
A RT da outra regional deverá 

acompanhar se ocorreu o 
atendimento e a conclusão do 

atendimento deste usuário.

A eSB encaminha por email 
para a RT Regional e para 
vigilânciasb@pbh.gov.br 

o nº de protocolo do ES no 
FormSUS, nome completo, 

data de nascimetno, nome da 
mãe e município de origem.

A RT regional da PBH entra 
em contato com SRS/SES 
pelo e-mail saudebucal.

bh@saude.mg.gov.br e pelo 
telefone 3215-7420 a fim 
de fornecer os dados para 

acompanhamento do ES pelo 
município de origem, aos 

cuidados da RT Saúde Bucal 
do Estado.

Evento Sentinela pertence a 
outro Centro de Saúde (CS)

Evento Sentinela pertence 
a outro Município

eSF/ACS PSE NASFDemanda Espontânea/
Escuta Qualificada

Visitas Domiciliares Visitas em Equipamentos 
do Território

Outros

CAPTAÇÃO

Equipe de Saúde Bucal preenche o formulário Notificação e Monitoramento do Evento Sentinela (ES) em Saúde Bucal do FormSUS
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Formulário 4 - Encaminhamento para atendimento odontológico do escolar no centro saúde. 

 
                                                                                              Secretaria Municipal de Saúde                                                                   

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ESCOALR NO CENTRO DE SAÚDE 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Em __/__/__ a Equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde esteve na instituição _______________________________ examinando 
a Saúde Bucal do seu (sua) filho (a) sendo classificado (a) como código ___, necessitando de tratamento odontológico. 

Solicitamos o comparecimento ao Centro de Saúde próximo a sua residência para agendar a consulta/tratamento. 

Segunda a sexta de 07:00h as 19:00h. 

_____________________________________ 

Equipe de Saúde Bucal (ASB/TSB/CD Responsável) 

                                                                                              Secretaria Municipal de Saúde                                                                   

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ESCOALR NO CENTRO DE SAÚDE 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Em __/__/__ a Equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde esteve na instituição _______________________________ examinando 
a Saúde Bucal do seu (sua) filho (a) sendo classificado (a) como código ___, necessitando de tratamento odontológico. 

Solicitamos o comparecimento ao Centro de Saúde próximo a sua residência para agendar a consulta/tratamento. 

Segunda a sexta de 07:00h as 19:00h. 

_____________________________________ 

Equipe de Saúde Bucal (ASB/TSB/CD Responsável) 

                                                                                              Secretaria Municipal de Saúde                                                                   

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ESCOALR NO CENTRO DE SAÚDE 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Em __/__/__ a Equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde esteve na instituição _______________________________ examinando 
a Saúde Bucal do seu (sua) filho (a) sendo classificado (a) como código ___, necessitando de tratamento odontológico. 

Solicitamos o comparecimento ao Centro de Saúde próximo a sua residência para agendar a consulta/tratamento. 

Segunda a sexta de 07:00h as 19:00h. 

_____________________________________ 

Equipe de Saúde Bucal (ASB/TSB/CD Responsável) 

                                                                                              Secretaria Municipal de Saúde                                                                   

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO ESCOALR NO CENTRO DE SAÚDE 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Em __/__/__ a Equipe de Saúde Bucal do Centro de Saúde esteve na instituição _______________________________ examinando 
a Saúde Bucal do seu (sua) filho (a) sendo classificado (a) como código ___, necessitando de tratamento odontológico. 

Solicitamos o comparecimento ao Centro de Saúde próximo a sua residência para agendar a consulta/tratamento. 

Segunda a sexta de 07:00h as 19:00h. 

_____________________________________ 

Equipe de Saúde Bucal (ASB/TSB/CD Responsável) 
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Formulário 3 - Para agendamento casado.

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

Nome do Usuário (a):

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

Nome do Usuário (a):

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

Nome do Usuário (a):

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/formulario-3-para-agendamento-casado.pdf
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Nome/Telefone: Codificação na Escuta 
qualificada

Data da 1ª consulta  Data do TC Agendamento para controle após 
1 ano do TC do atendimento 
anterior (Evento Sentinela) 

Codificação deste 
retorno

Data do TC Agendamento para controle após 
1 ano do TC do atendimento 
anterior (Evento Sentinela) 

Codificação deste 
retorno

Data do TC

PLANILHA 2:  Acompanhamento PSE

Centro de Saúde:                                                                      CD responsável:

16.3 Atenção ao adolescente
A eSB deve estar integrada à rede de cuidados dos adolescentes e a espaços sociais, culturais e 
educacionais do território. Nesse sentido, vem se consolidando cada vez mais o PSE como uma 
forma de abordagem integral do adolescente onde a SB está inserida nas práticas educativas e 
preventivas. Todos os espaços de estabelecimento de vínculo do adolescente com a equipe de 
saúde devem ser potencializados a fim de garantir uma saúde integral nesse momento impor-
tante da vida dos indivíduos.

Algumas dicas e orientações adaptadas do documento “Proteger e cuidar da saúde de adolescentes 
na Atenção Básica” favorecem a adoção de hábitos bucais saudáveis pelos adolescentes. 

Quanto melhor o exemplo positivo dos pais, melhor a percepção dos adolescentes da impor-
tância do autocuidado em relação a SB.

Uma das principais razões apontadas pelos adolescentes com o cuidado insuficiente em SB foi 
a falta de tempo. Como tempo é uma questão de prioridade, refletir sobre a importância do 
autocuidado e empoderamento.

Planilha 2 - Acompanhamento PSE.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/planilha-2-acompanhamento-pse.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf


114

Ações coletivas em SB são eficazes no combate das doenças prevalentes (cárie dentária e doen-
ça periodontal) e na incorporação de hábitos saudáveis.

Nas atividades educativas, usar temas mobilizadores como o “beijar”, a importância do bom 
hálito, a função estética dos dentes, ascensão social e progressão no trabalho em função dos 
dentes, a boca como manifestação de afetividade e sexualidade, entre outros.

Conversar com o adolescente sobre o mecanismo da doença cárie e a técnica de escovação. 
Recomendar uma dieta balanceada, que não seja alta em carboidratos, e desaconselhar o con-
sumo indiscriminado de doces, que também contribui para provocar a obesidade. 

Desaconselhar mastigar alimentos muito duros como caramelos e gelo, que podem provocar 
microfraturas na estrutura dentária. Desaconselhar atos nocivos como:  abrir garrafa e cortar 
fios com os dentes, utilizar piercing na cavidade oral, pois podem provocar infecções, reab-
sorção óssea, gerar microfraturas ou até mesmo fraturar a estrutura dentária. Desaconselhar o 
uso doméstico de qualquer tipo de agentes branqueadores corrosivos como por exemplo, o 
bicarbonato de uso doméstico. No ANEXO XIII está o parecer do CRO sobre o atendimento do 
menor desacompanhado.  

16.4 Atenção ao adulto e idoso
Os levantamentos epidemiológicos realizados pelo Ministério da Saúde em 2003 e 2010 (SB 
Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais), apontam crescimento do 
índice CPOD com a idade, principalmente devido ao componente dentes perdidos. Tal fato si-
naliza as necessidades de melhoria das políticas públicas de prevenção e atenção à saúde bucal 
nessas faixas etárias, e em idades mais jovens, já que o índice CPOD é cumulativo e reflete a 
experiência passada de cárie. Muitas vezes, o adulto chega aos serviços de saúde afetado pela 
doença cárie e edentulismo, necessitando de atendimento especial que contemple a cobertura 
de uma demanda altamente reprimida.

Determinantes sociais tais como renda e situação sócio-familiar devem ser avaliados, pois estu-
dos diversos mostram o impacto dessas condições na SB. 

Segundo SB Brasil, 2010, no grupo etário de 35 a 44 anos, 32,3% apresentaram os sextantes 
excluídos como pior escore e 17,8% apresentaram todos os sextantes hígidos. A presença de 
cálculo foi a condição mais expressiva, presente em 28,6% dos adultos examinados. Além disso, 
19,4% tinham bolsas periodontais, sendo 15,2% rasas e 4,2% profundas. Esses dados mostram 
que a maior parte dos casos de periodontia podem ser resolvidos na APS, não necessitando do 
encaminhamento para a atenção secundária. Aproximadamente a metade dos adultos de 35 
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a 44 anos de idade e menos de um quinto dos idosos apresentaram sangramento gengival. A 
presença de cálculo dentário aumenta com a idade, atingindo a maior prevalência entre adul-
tos, aproximadamente 64%, declinando nos idosos. 

O planejamento de atividades para adultos pode ser feito da seguinte forma: realização de reuniões 
entre eSB e eSF para discussão e priorização da demanda voltada aos principais agravos, conforme 
LN, ressaltando a importância de métodos preventivos, como higiene bucal e alimentação.

Em relação aos idosos, os principais agravos de SB encontrados são os mesmos que  no usuário 
adulto (como as perdas dentárias, cárie dentária, doença periodontal), porém apresentando 
gravidade maior. Entre os idosos, a xerostomia e as lesões dos tecidos moles são mais frequen-
tes. Esses comprometimentos podem levar a incapacidades, que nem sempre são considera-
das, mas são fatores que podem acarretar perdas funcionais importantes.

Além da xerostomia, medicamentos usados no tratamento da hipertensão, como a nifedipina, 
anticonvulsivantes como a fenitoína, imunossupressores como a ciclosporina, na presença de 
placa dentária, podem induzir hiperplasia gengival. O uso de xaropes contendo açúcar pode 
levar ao desenvolvimento de lesões cariosas. Por essas razões é importante atentar para o uso 
da polifarmácia e seus impactos na saúde bucal, de forma a minimizá-los.

Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2014 a população de idosos no país era de 20,6 
milhões (10,8%). A expectativa é que, em 2060, o Brasil tenha 58,4 milhões de pessoas idosas 
(26,7% do total).

O último levantamento epidemiológico mostrou que 92,7% dos examinados na faixa etária 65 
a 74 anos necessitam de prótese para reabilitação oral. A prótese odontológica apresenta-se 
como a grande necessidade dessa população. 

As condições periodontais no grupo de 65 a 74 anos mostram que 90,5% tinham sextantes ex-
cluídos. Dos poucos sextantes em condições de exame neste grupo etário, 4,2% apresentavam 
cálculo e 3,3% bolsas periodontais, sendo que, dessas, 2,5% eram bolsas rasas. Bolsas perio-
dontais rasas acometem 14% dos idosos. Bolsas profundas são ainda mais raras, pois atingem 
aproximadamente 3% dos idosos. Isso demonstra que a ações como raspagem e polimento 
realizadas na APS são capazes de resolver  a maioria das demandas de tratamento periodon-
tal. O idoso que necessita de tratamento da doença periodontal sem procedimento cirúrgico, 
deve ter seu caso resolvido na APS, fortalecendo a capacidade de resolutividade desse nível de 
atenção, referenciando apenas os casos mais complexos, conforme os critérios do “Protocolo 
de Encaminhamento para a Atenção Secundária e Terciária”.

O gestor local e a eSB devem observar como é a porta de entrada dos usuários no CS, ou seja, 
como os idosos chegam até a unidade. Se é por meio de busca ativa em visitas feitas pelos ACS, 



116

ou por demanda espontânea, ou por vínculo a programas, ou como grupos de pessoas com 
hipertensão, diabetes, terceira idade ou outros. Esse estudo do acesso indica a necessidade 
ou não da realização de visita domiciliar, quando observada a insuficiência familiar e ou difi-
culdade de locomoção. A prestação de cuidados à saúde da pessoa idosa é necessariamente 
multiprofissional, tendo em vista a presença das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 
a necessidade do cuidado longitudinal.

A promoção da SB para idosos deve envolver especialmente as áreas de educação, nutrição, 
construindo ações para a prevenção de câncer, controle do tabaco e do álcool, na perspectiva 
do curso de vida e dos fatores comuns de risco.

Algumas ações podem ser executadas para a população idosa, com o objetivo de promover a 
inclusão social, contemplando institucionalizados e não-institucionalizados. Tais ações se refe-
rem à realização de grupos de educação em saúde, abordagens sobre as doenças crônicas não 
transmissíveis, visita domiciliar, escovação dentária supervisionada, cuidados com a prótese 
dentária, acolhimento e consulta ambulatorial.

16.5 Algumas alterações sistêmicas
A saúde bucal está diretamente relacionada aos determinantes sociais (saneamento, alimenta-
ção, moradia, educação, acesso aos serviços de saúde) e trabalho (renda, salubridade). Como re-
sultado de muitos estudos, existe na prática odontológica o consenso sobre a associação entre 
doença bucal e doença sistêmica. As doenças bucais podem representar fator de risco aumen-
tado para uma série de enfermidades sistêmicas, como acidentes vasculares cerebrais, doenças 
cardíacas coronarianas e doenças endócrinas. As enfermidades sistêmicas, sejam elas crônicas 
ou não, estão cada vez mais prevalentes na população, exigindo que a prática odontológica 
esteja cada vez mais alinhada aos cuidados sistêmicos.

16.5.1 Pessoas com Diabetes
O termo “Diabetes Mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologia heterogê-
nea, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e 
gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina.

O cuidado em SB para as pessoas com DM é fundamental para a manutenção dos níveis glicê-
micos e exige a conformação de uma equipe multiprofissional de trabalho que se relacione com 
usuários. Esta equipe deve participar da gestão dos serviços para dar resposta às demandas da 



Manual Saúde Bucal  

117

população, ampliando o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da 
saúde. A eSB deve realizar o acompanhamento do usuário no território por meio de atividades 
individuais e coletivas,  para orientação de dieta e controle do biofilme dental.

Dada a alta prevalência de DM na população e a importância da atenção integral à saúde, é 
fundamental que a eSB valorize na anamnese o estado geral de saúde do usuário, tratamentos 
realizados e possíveis doenças sistêmicas.

O CD pode identificar o usuário com DM e encaminhar a eSF para confirmação diagnóstica 
ou acompanhamento adequado. Para tanto, o profissional deve cruzar os dados coletados na 
anamnese com os obtidos pela análise clínica.

Usuários bem controlados, sem complicações crônicas, com boa higiene bucal e acompanha-
mento médico regular podem ser tratados sem necessidade de cuidados especiais, uma vez 
que eles respondem de forma favorável e semelhante aos que não apresentam DM.

Para facilitar a adesão do usuário ao atendimento, recomenda-se o “agendamento casado”, ou 
seja, realizar uma consulta médica ou de enfermagem ou atividades coletivas no mesmo turno 
do atendimento de SB. Esta consulta pode ser no formato de overbooking. Desta forma, a ade-
são é facilitada e o absenteísmo reduzido.

Durante a avaliação é importante que o profissional da odontologia leve em consideração al-
terações como hipoplasia (desenvolvimento defeituoso dos tecidos) e hipocalcificação do es-
malte, diminuição do fluxo, aumento da acidez e da viscosidade salivar. Outros incômodos re-
latados pelos usuários como boca seca, sensação de ardência, presença de periodontite, hálito 
cetônico, também não devem ser ignorados na consulta.

Recomenda-se que haja um monitoramento contínuo dos usuários com diabetes pela equipe 
de saúde, com o objetivo de prevenir complicações e hospitalizações, estimulando a adesão ao 
tratamento.

O rastreamento ou Screening é a utilização de exames para detectar uma doença em pessoas 
assintomáticas. Os critérios para o rastreamento do pré-diabetes e do diabetes tipo 2 em adultos 
devem ser considerados em todos adultos com IMC ≥ 25 (peso ÷ altura²) com um ou mais fatores 
de risco. São fatores de risco da DM o sedentarismo, parente de primeiro grau portador de dia-
betes, membros de grupos étnicos de alto risco (afrodescendentes, latinos, indígenas, asiáticos), 
mulheres com história de parto de criança com mais de 4 kg ou de diabetes gestacional, hiper-
tensão arterial, colesterol HDL < 35 mg/dl ou triglicérides > 250 mg/dl, mulheres com síndrome 
de ovários policísticos, pré-diabetes em exame anterior, outras condições associadas à resistência 
insulínica (obesidade grave, acantose nigricans), história de doenças cardiovasculares. 



118

Como a idade é um importante fator de risco, recomenda-se também o rastreamento de indiví-
duos sem fatores de risco a partir dos 45 anos de idade.

Se os resultados forem normais, o rastreamento deve ser repetido a cada 3 anos, com possibili-
dade de intervalos menores de acordo com o resultado inicial e com o risco individual. 

É necessário traçar o perfil de saúde das pessoas com determinadas características que possuem 
maior ou menor risco de desenvolver diabetes, aplicando o questionário: risco de ter diabetes em 
10 anos. Mais informações estão disponíveis em NOTA TÉCNICA 04/2015 - CUIDADO EM SAÚDE 
BUCAL DE USUÁRIOS COM DIABETES MELLITUS.

O atendimento individual da pessoa com diabetes deve ser controlado através da PLANILHA 
3, com apoio da gerência local. E o agendamento deverá ser Casado com a eSF, utilizando o 
FORMULÁRIO 3.

Formulário 3 - Para agendamento casado.

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

                                                  Data de nascimento:

Data Hora Profissionais

P1)

P2)

P3)

Nome do Usuário (a):

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

Nome do Usuário (a):

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

                           Formulário 3 - Para agendamento casado

       Pessoa com Diabetes            Gestante/ Recém nascido/criança até 12 meses           PSE

Nome do Usuário (a):

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/nota-tecnica-diabetes-sb.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/nota-tecnica-diabetes-sb.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/formulario-3-para-agendamento-casado.pdf
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Planilha 3 - Acompanhamento da pessoa com Diabetes.

Nome/Telefone: Codificação na 
Escuta qualificada

Data da 1ª 
consulta  

Data do TC Agendamento 
para controle após 
1 ano do TC do 
atendimento 
anterior 

Codificação na 
Escuta qualificada

Data do TC Agendamento 
para controle após 
1 ano do TC do 
atendimento 
anterior 

Codificação na 
Escuta qualificada

Data do TC

PLANILHA 3: Acompanhamento da Pessoa com Diabetes

Centro de Saúde:                                                                                        CD responsável:

16.5.2 Pessoa em uso de Anticoagulante
A proposta em linha de cuidado contribui para que as pessoas com indicação de uso prolon-
gado de anticoagulante sejam acompanhadas pela APS e quando haja necessidade chegue 
em tempo oportuno em todos os pontos da atenção (secundária, terciária), de acordo com o 
Protocolo de Anticoagulação Ambulatorial:

Protocolo de Anticoagulação Ambulatorial

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2021/protocolo_anticoagulacao_ambulatorial.pdf

Esta iniciativa visa proporcionar ao usuário um cuidado mais próximo do seu domicílio e possi-
bilita a abertura de vagas nos ambulatórios especializados para pessoas que estejam iniciando 
anticoagulação e para aqueles clinicamente instáveis ou com situação clínica mais complexa. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/planilha-3-acompanhamento-da-pessoa-com-diabetes.pdf
http://manuaisdasaude.pbh/sisrede/Sisrede_manuais/Manual_Atividades_Coletivas_052019.htm
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/protocolo_anticoagulacao_ambulatorial.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/protocolo_anticoagulacao_ambulatorial.pdf


120

As pessoas estáveis recebem alta do ambulatório de anticoagulação com formulário de contrar-
referência devidamente preenchido e são encaminhadas para a APS. 

Os procedimentos cirúrgicos odontológicos são realizados, em alguns casos, sem a necessi-
dade de suspensão da terapia anticoagulante. Isso vem sendo preconizado por um número 
crescente de autores, que observaram uma incidência mínima de episódios hemorrágicos após 
cirurgias onde os valores de RNI dos usuários estavam dentro dos índices terapêuticos.

Durante o procedimento cirúrgico recomenda-se que em usuário com cardiopatia, seja feito o 
uso de anestésico local com vasoconstritor (2 a 3 tubetes de lidocaína a 2% com 1:100.000 de 
epinefrina) para procedimentos odontológicos é seguro e recomendado para minimizar san-
gramento local. Atuar minimizando o trauma cirúrgico. Agendar um número maior de con-
sultas quando o usuário for realizar extrações múltiplas. Ao mesmo tempo, atentar que isso é 
relativo e depende de vários fatores. Por exemplo, a cirurgia para exodontia de um dente por 
via não alveolar pode ser muito mais complexa e gastar mais tempo cirúrgico do que extrações 
múltiplas por via alveolar. Ter um cuidado especial quando o usuário apresentar algum fator de 
risco ou comorbidade que podem interferir na anticoagulação e/ou sangramento, tais como a 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doenças periodontais. Reduzir áreas de cirurgias perio-
dontais e de raspagem e alisamento radicular (por sextante). Planejar as cirurgias de procedi-
mentos mais extensos no começo do dia e início da semana. 

Para o controle de sangramento no pós-operatório, recomenda-se remover a sutura não absorvível 
após 4-7 dias. Fazer a compressão com gaze de 15-30 minutos após procedimento cirúrgico. Utilizar 
agentes coagulantes, sendo que, nas primeiras 24h, deve ser orientado apenas lavagem bucal, evitar 
cuspir e não fazer bochechos. Fazer suturas adequadas para fechamento das feridas. Os meios dis-
poníveis para conter sangramento são os disponíveis nos CS (compressão local e esponja de fibrina).

16.5.3 Demais casos especiais
A complexidade no cuidado individual de determinados grupos ou de pessoas que apresentam 
condições de saúde que demandam acompanhamento médico, muitas vezes desafia a prática 
profissional. Para intervir e solucionar problemas de odontologia, muitas vezes é necessário co-
nhecimento específico para que a tomada de decisões seja baseada em diretrizes clínicas claras 
para o propósito de garantir a segurança e bem-estar do usuário.

Pessoas com dependência química: NOTA TÉCNICA: CUIDADO EM SAÚDE BUCAL A USUÁRIOS 
EM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS

Antibioticoterapia: NOTA TÉCNICA: PROFILAXIA ANTIBIÓTICA EM ODONTOLOGIA - PBH.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/nt_atendimento_cirurgioes_dentistas_ad.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/nt_atendimento_cirurgioes_dentistas_ad.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/nota-tecnica-antib.pdf
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16.5.4 Atenção à Pessoa com Necessidade 
Especial 

Na Odontologia, é considerado Pessoa com Necessidade Especial (PNE) todo usuário que apre-
senta uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, 
de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma assistência odontológica 
convencional. As razões das necessidades especiais são inúmeras e vão desde doenças heredi-
tárias, defeitos congênitos, até alterações que ocorrem durante a vida, como moléstias sistêmi-
cas, alterações comportamentais, envelhecimento, etc.

Para promover o atendimento integral e resolutivo às pessoas com deficiência que necessitem 
de orientação, prevenção, cuidados ou assistência à Saúde Bucal pelo SUS, a eSB deve estar ade-
quadamente capacitada para acolher, prestar assistência às queixas, orientar para exames com-
plementares, acompanhar a evolução de cada caso e encaminhar os usuários para unidades de 
atenção especializada, quando necessário e de acordo com o protocolo institucional. A orienta-
ção é de que seja realizada a busca ativa desses usuários no território pela eSB, eSF e ACS.

A PNE deve ter sempre o atendimento priorizado na APS. O referenciamento para a Atenção Secun-
dária deve seguir o FLUXOGRAMA 4 e o critério do Protocolo de Encaminhamento para a Atenção 
Secundária e Terciária. O usuário encaminhado para a especialidade PNE só será encaminhamento 
para a Atenção Terciária, quando regulado pelo nível central. Após o atendimento nesses dois últi-
mos níveis de atenção, o usuário deverá ser contra referenciado para a APS a fim de que seja reali-
zada a manutenção em SB, o controle da dieta e o acompanhamento no território.

Os critérios de inclusão para encaminhamento desses usuários da atenção secundária para a terciá-
ria constam no ANEXO VIII no Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
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Sucesso

Sucesso

Sucesso

Retorno a APS 
para controle 

acompanhamento

Retorno a APS 
para controle e 

acompanhamento

Coordenação de Saúde Bucal- 
Regulação

Atendimento 
Compartilhado

Autorizado atendimento 
hospitalar sob anestesia 

geral – PAM/Odilon

APS para controle e 
acompanhamento

Insucesso

Insucesso

Insucesso

CEO

SISREG

Tratamento 
concluído (TC)

PNE chega na Atenção Primária

Fluxograma 4 - Atendimento PNE.

Para os usuários com necessidades de tratamento odontológico em ambiente hospitalar, ou 
seja, usuários cooperativos com alterações sistêmicas graves e que necessitam de exodontia, 
que tenham indicação médica (relatório médico obrigatório), poderão ser encaminhados dire-
tamente da Atenção Primária para a Terciária, seguindo o Protocolo de Encaminhamento para 
Atenção Secundária e Terciária.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
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16.5.5 Pessoas com necessidades especiais sob 
anestesia geral em ambiente hospitalar

Trata-se de atendimento específico ofertado pelo Núcleo de Cirurgia Ambulatorial do Hospital 
Metropolitano Odilon Behrens a usuários com necessidades especiais, não cooperativo, após 
pelos menos três tentativas de atendimento pela rede de atenção secundária, acompanhado 
ou não de comorbidades sistêmicas graves. Concluído o tratamento odontológico sob aneste-
sia geral, o usuário deverá ser acompanhado pelo CS de origem. 

O atendimento ocorre a partir do encaminhamento do usuário via SISREG. O usuário é enqua-
drado nos critérios de alterações neurológicas graves, deficiência mental que não responde a 
comandos, deficiência sensorial e física, associado a distúrbio de comportamentos, doenças 
degenerativas do sistema nervoso central, autismo que não responde a comandos, patologias 
sistêmicas crônicas, endócrino metabólicas, alterações genéticas, quando associadas a distúr-
bios do comportamento.

O profissional solicitante é o CD especialista do CEO.

O agendamento ocorre clicando em Consulta ambulatorial, Odontologia / Necessidades Es-
peciais sob Anestesia Geral. É feita a inserção do pedido no SISREG sob regulação pelo CEO. O 
aviso de agendamento ao usuário é realizado pelo CS, quando a solicitação ocorre a partir da 
atenção primária. Quando a solicitação é feita a partir da atenção secundária, o aviso de agen-
damento ao usuário será realizado pela CMC. 

Atenção Domiciliar

A Atenção Domiciliar tem como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes 
que prestam cuidado domiciliar no território, visando à humanização da atenção, à desinstitu-
cionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.

Os cuidados domiciliares em SB compõem um conjunto de ações de educação em saúde, orien-
tações sobre o autocuidado, prevenção e assistência odontológica realizados no domicílio, 
além de estabelecer uma rede de comunicação participativa com a família. O desafio de propor-
cionar cuidados domiciliares em SB relativos à assistência deve considerar que, na maior parte 
das vezes, exige equipamentos, instrumentais, condições de biossegurança e de ergonomia 
que dificilmente serão alcançadas plenamente no domicílio. Em decorrência das dificuldades 
apontadas, o consultório odontológico dos serviços de saúde é o espaço privilegiado para o 
desenvolvimento das atividades clínicas.
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As atividades de assistência odontológica oferecidas no domicílio devem ficar restritas aos ca-
sos em que a equipe que acompanha o usuário julgar necessário, sempre considerando, acima 
de tudo, a necessidade apresentada por ele. Os mais variados critérios são utilizados pelos ser-
viços de saúde a fim de definir prioridades para o atendimento ou para a internação domiciliar, 
bem como para as ações, pois envolvem capacitação da eSB e dos familiares/cuidadores, assim 
como a integração com a equipe multiprofissional.

PROTOCOLO DE ATENÇÃO DOMICILIAR EM SAÚDE BUCAL

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-
de-governo/saude/protocolo_atencao_domiciliar_saude_
bucal-08-04-2019.pdf

16.5.6 Atenção à pessoa vivendo com HIV/
aids e hepatites virais

A Pessoa Vivendo Com HIV (PVIH) pode e deve ser atendida na APS. Os usuários portadores 
do HIV com contagem de LTCD4 maior que 350 cel./mm3 devem ser atendidos nos CS próxi-
mos de sua residência, desde que haja concordância do usuário. Caso contrário, respeitando a 
privacidade e confidencialidade, podem ser encaminhados para outro CS, com acordo prévio 
realizado entre a DRES, o gerente do CS e o gerente que receberá o usuário.

Apenas deve ser encaminhada para a atenção secundária (seguindo Protocolo de Encaminha-
mento para Atenção Secundária e Terciária) quando apresentar complicações sistêmicas avan-
çadas, necessidade de encaminhamento para exames de tecidos moles, tratamento de doença 
periodontal grave, necessidades de prótese, dentre outras. As ações de controle e manutenção 
preventiva em SB desenvolvidas nos CS deverão ocorrer sistematicamente, a fim de reduzir as 
possibilidades de recidivas e novas lesões da mucosa bucal.

A Atenção à Saúde Bucal da PVHIV deve ser assegurada pela eSB trabalhando de forma multidis-
ciplinar junto aos demais profissionais da equipe de saúde. O tratamento odontológico para es-
ses usuários deverá seguir os cuidados comuns a pessoas portadoras de outras doenças crônicas.

De acordo com o documento CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV PELA 
ATENÇÃO BÁSICA, em caso de dúvidas sobre a condição clínica da PVHIV, o diálogo entre o pro-

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/protocolo_atencao_domiciliar_saude_bucal-08-04-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/protocolo_atencao_domiciliar_saude_bucal-08-04-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/protocolo_atencao_domiciliar_saude_bucal-08-04-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/protocolo_atencao_domiciliar_saude_bucal-08-04-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_integral_hiv_manual_multiprofissional.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_integral_hiv_manual_multiprofissional.pdf
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fissional dentista e o profissional médico que faz o manejo clínico é fundamental para assegurar 
a qualidade da assistência. As medidas de biossegurança para atendimento à PVHIV são as mes-
mas usadas para qualquer pessoa, sabidamente saudáveis ou portadoras de alguma doença.

O fluxograma a seguir apresenta os critérios de encaminhamento de usuários portadores de 
HIV e outras doenças infecciosas crônicas para o serviço de odontologia do CTR - DIP Orestes 
Diniz da SMSA BH.
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Todos usuários portadores da infecção pelo HIV, hepatites virais crônicas e outras doenças infecciosas crônicas cadastrados 
nos SAE’s de BH: CTR-DIP Orestes Diniz, CTA-SAE Sagrada Família, URS Centro-Sul, Unifenas e Hosp. Eduardo de Menezes

Usuários NÃO residentes em Belo HorizonteUsuários residentes em Belo Horizonte

Usuários sem manifestações clínicas 
de imunossupressão ou outros 
critérios de encaminhamento*

Atendimento pela equipe de saúde bucal 
do Centro de Saúde (de referência ou 
outro, conforme acordo com usuário)

Em caso de evolução da 
imunossupressão sem alta 

do tratamento odontológico 
do Centro de Saúde

Encaminhamento 
para serviço de 

referência via SIS-REG

Encaminhamento para o Serviço de 
Odontologia do CTR-DIP Orestes Diniz, 
SMSA-BH/UFMG, com marcação pelo 
Centro de Saúde ou SAE, via SIS-REG, 

obedecendo aos critérios de prioridade*.
Especialidade: Odontologia/Infectologia

Encaminhamento para o Serviço 
de Odontologia do CTR-DIP Orestes 

Diniz, SMSA-BH/UFMG
Marcação pelo SAE, via telefone 

(3277-4341) com relatório médico 
e/ou odontológico, obedecendo aos 

critérios de prioridade*.

Encaminhamento formal para 
atendimento odontológico no 

município de origem.

Usuários com indicação de 
tratamento endodôntico ou de 

outras especialidades.

Contra referência ao centro de 
saúde ou município de origem 
quando terminar o tratamento 

odontológico proposto

Critério de alta:
Controle da infecção intra bucal, 

conforme Protocolo para Atenção 
Básica em SB da SMSA-BH

Usuários com manifestações clínicas de imunossupressão 
e/ou outros critérios de encaminhamento*

Usuários HIV+
 com indicação de 

tratamento  endodôntico ou 
de outras especialidades

Usuários sem manifestações clínicas 
de imunossupressão ou outros 
critérios de encaminhamento*

Usuários que apresentam necessidade de atendimento pela equipe de Saúde Bucal

**Critérios de prioridade p/ HIV+/Aids
Alta: presença de sinais ou sintomas de alterações 
patológicas buco-faciais.
Média: ausência de alterações patológicas buco-
faciais, mas com contagem de LTCD4 < 350 cel./mm3.
Baixa: ausência de alterações patológicas buco-
faciais e contagem de LTCD4 ≥ 350 cel./mm3.

*Principais indicações para encaminhamento
• Usuários com HIV/Aids segundo critérios definidos**.
• Usuários com  hepatites virais crônicas (B e C) candidatos ao tratamento e/

ou com doença hepática avançada (Child B/C e/ou distúrbio de coagulação), 
para diagnóstico e tratamento com reposição prévia de hemoderivado.

• Usuários com diagnóstico ou suspeita de leishmaniose, 
paracoccidioidomicose, outras micoses profundas, HPV e outras doenças 
infecciosas com lesões orais.

• Usuários com angioedema hereditário e outras imunodeficiências 
primárias.

Fluxograma 5 - Critérios de encaminhamento de usuários portadores de HIV e outras doenças infecciosas 
crônicas para serviço de odontologia do CTR- DIP Orestes Diniz SMSA/BH- Maio de 2016



Manual Saúde Bucal  

127

Exposição acidental com risco biológico

Belo Horizonte dispõe de uma rede de atendimento às vítimas de exposição aos materiais bio-
lógicos de risco, envolvendo as redes de atenção primária, rede ambulatorial especializada in-
cluindo os Serviços de Atenção Especializada (SAE), Unidades Dispensadoras de Medicamentos 
(UDM), Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (CEREST), Centro de Referência 
em Imunobiológicos especiais (CRIE) e laboratórios e a rede de urgência/emergência incluindo 
as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais.

Os testes rápidos para triagem e diagnóstico da infecção pelo HIV, hepatites virais B e C e sífilis 
estão amplamente disponíveis na rede SUS-BH e devem ser empregados localmente no caso 
dos acidentes com material biológico de risco tanto para testagem da pessoa exposta quanto do 
usuário fonte, se for possível. O uso do teste na ocasião da exposição de risco não tem finalidade 
diagnóstica e sim de balizar o procedimento terapêutico ou profilático no acidentado exposto.

A avaliação ao risco de exposição deve ser feita em caráter de urgência para que medidas es-
pecíficas possam ser adotadas em tempo hábil e o mais precocemente possível, conforme des-
crito no quadros e fluxogramas, que também discrimina as unidades de avaliação de risco e 
atendimento ao usuário e ao profissional da rede municipal da PBH. 

A PBH disponibiliza uma cartilha com Orientação para o atendimento e o acompanhamento 
pós-exposição não sexual aos materiais biológicos de risco na Rede Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte.

Orientação sobre o acidente profissional:

1) Onde buscar a CAT (Comunicação de Acidente de trabalho) na página da PBH (ou link)? 

Acesse o link: 03001028 - Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT. 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUGESP/
Formulários%20instruções%20normativas/03001028_comunicacaoacidentedotrabalho.pdf

Para os trabalhadores vinculados ao Regime  Geral da Previdência Social, contribuintes do  INSS, 
ele  permite o Registro da CAT de forma online, desde que preenchidos todos os campos obri-
gatórios. O sistema também permite gerar o formulário da CAT em branco para, em último 
caso, ser preenchido de forma manual.

Acessar site do https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-comunicacao-de-acidente-de-tra-
balho-cat. Clicar em “Preencha agora o formulário da CAT”.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/smpl_cartilha_materialbiologico_site2.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/smpl_cartilha_materialbiologico_site2.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/smpl_cartilha_materialbiologico_site2.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/SUGESP/Formulários%20instruções%20normativas/03001028_comunicacaoacidentedotrabalho.pdf
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat
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2) Quem preenche a CAT?

Para os trabalhadores vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (Celetistas), contribuin-
tes do INSS, a empregadora é obrigada a informar todos os acidentes de trabalho ocorridos 
com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil 
seguinte ao da ocorrência.

Se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade 
sindical, o médico ou a autoridade pública (magistrados, membros do Ministério Público e 
dos serviços jurídicos da União e dos Estados ou do Distrito Federal e comandantes de uni-
dades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar) 
poderão efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência Social, o 
que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa.

No caso do empregador público municipal a responsabilidade de emissão da CAT é da chefia 
imediata do trabalhador.

3) Quem preenche SINAN?

A Unidade de Saúde que realizar o primeiro atendimento ao acidentado deverá preencher a 
Ficha de Notificação do SINAN Acidente de Trabalho Grave - Sinan - Ministério da Saúde e enca-
minhá-la para a Gerência de Epidemiologia da Regional de Saúde.

4) Como ocorre o acompanhamento do servidor?

Após o primeiro atendimento, o acidentado será orientado a procurar o local de acompanha-
mento clínico-sorológico (QUADRO 11 – Locais de Referência para Acompanhamento Clínico 
Sorológico) na primeira semana após o acidente nos locais de referência.

http://portalsinan.saude.gov.br/images/DRT/DRT_Acidente_Trabalho_Grave.pdf
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ACIDENTADOS LOCAL ENDEREÇO TELEFONE

Servidores da PBH
Gerência de Perícia Médica e 
Saúde Ocupacional (GESMP/
GSST)

Avenida Augusto de Lima, 
30 - 6º andar - Centro

3246-1692/
3246-0473

Servidores 
municipalizados, 
terceirizados, 
servidores da SLU, 
trabalhadores da rede 
privada, usuários sem 
vínculo empregatício, 
com exposição 
não relacionada ao 
trabalho, entre outros 
(residentes e/ou 
acidentados em Belo 
Horizonte)

Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador - 
Cerest- BH/Unidade Barreiro

Rua Pinheiro Chagas, 125 
- Barreiro 3277-5800

Acidentados menores 
de 13 anos

Centro de Referência em 
Doenças Infecciosas e 
Parasitárias Orestes Diniz)

Alameda Álvaro Celso, 
241- Santa Efigênia

3277-4341/
3277-1199

Quadro 11 - Locais de referência para acompanhamento clínico sorológico.

Os exames de acompanhamento sorológico para HIV, hepatite B e hepatite C devem ser realiza-
dos na data zero (dia do acidentado), 15 dias para HIV no caso do PEP (Profilaxia Pós Exposição 
para HIV), 30 dias e 3 (três) meses para HIV e hepatites B e C, 6 (seis) meses para hepatite B e C 
após o acidente.

O agendamento é feito por telefone diretamente ao CEREST escolhido pela proximidade com 
residência ou local de trabalho. O resultado dos exames realizados nas UPA podem ser acessa-
dos nos CEREST pela internet. Os exames posteriores devem ser recebidos pelo acidentado nos 
locais de coleta e trazidos às consultas programadas.

16.5.7 Câncer de boca
Em Belo Horizonte, há alguns anos, os profissionais de SB dos CS utilizam do momento da cam-
panha de vacinação da Influenza para articular ações de promoção e vigilância em saúde. Du-
rante todo o período da campanha, são colhidos os dados (pelo ASB e TSB) do LN, sobretudo 
dos idosos. Os profissionais auxiliares ficam disponíveis durante todos os horários para abordar 
e convidar o usuário a fazer uma avaliação das suas necessidades atuais. Os casos com lesão de 
mucosa (sobretudo se usuário fuma e bebe) são direcionados (de preferência no mesmo turno) 
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para o CD fazer o exame clínico, diagnóstico, tratamento ou encaminhamento para a atenção 
especializada. Os dados levantados são lançados no módulo coletivo do sistema de informação. 
Assim começa a vigilância do câncer de boca no município.

O câncer de boca afeta as regiões extra e intrabucais. Dentro da boca devem ser observados 
gengivas, bochechas, palato, língua (principalmente as bordas), além do assoalho da cavidade 
bucal. O câncer do lábio é mais comum em pessoas brancas ocorrendo mais frequentemente 
no lábio inferior.

O câncer bucal tende a acometer o sexo masculino de forma mais intensa e 70% dos casos são 
diagnosticados em indivíduos com idade superior a 50 anos. Localiza-se, principalmente no 
assoalho da boca e na língua, sendo que o tipo histológico mais frequente (90% a 95%) é o car-
cinoma de células escamosas (carcinoma epidermóide). Segundo a estimativa de incidência de 
câncer no Brasil é esperado entre homens e mulheres 5,2% e 2,1%, respectivamente, em relação 
a todos os tipos de câncer, à exceção do câncer de pele não melanoma.

Os principais fatores de risco são culturais e socioeconômicos. O tabagismo (uso de cachimbos, 
hábitos de mascar fumo, entre outros), etilismo, exposição à radiação solar, deficiência imu-
nológica (adquirida ou congênita), uso crônico de álcool e tabaco associados potencializam o 
risco de aparecimento do câncer de boca.

A busca ativa por esses usuários é necessária tendo em vista a baixa captação. Para isso, deve-se 
aproveitar os espaços tais como: campanhas de vacinação, visitas a asilos, ILPI, CIAM, consultó-
rio de rua, dentre outros.

Sugestões de atividades para identificação precoce de casos suspeitos:

1.   Solicitar ao profissional responsável pelo banco de dados de mortalidade da 
GAERE, a listagem dos falecidos por Centro de Saúde, nos últimos 5 anos. Man-
ter sempre esses dados atualizados e filtrar os casos relacionados ao câncer de 
boca. Após esse levantamento, realizar a busca ativa dos parentes mais próxi-
mos desses usuários com o objetivo de monitorar e prevenir futuros casos de 
câncer de boca.

2.      A inclusão do tema Câncer Bucal nas reuniões entre a eSB/eSF e ou nos espaços 
sociais. Neste último caso com a participação dos usuários, pois é importante 
para o enfrentamento conjunto dos fatores de riscos associados à doença, e 
para o planejamento de ações para seu diagnóstico precoce.

3.      Para os usuários diagnosticados com o câncer, é essencial que ocorram consul-
tas frequentes de manutenção, orientação de dieta, controle de placa e acom-
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panhamento no território. Deve-se atentar para a possibilidade do uso de bis-
fosfonatos pelos usuários, e da realização de radioterapia na região de cabeça 
e pescoço, devido ao risco de osteonecrose. O trabalho deve ser realizado de 
forma multiprofissional, considerando a saúde integral do usuário.

4.      Divulgação das orientações para a realização do autoexame da boca em todos 
os equipamentos sociais do território possíveis.

Figura 5 - Auto-exame da boca.
 

16.5.8 Protocolo Doença Falciforme 
FLUXO ASSISTENCIAL DA LINHA DE CUIDADO DA DOENÇA 
FALCIFORME

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2021/fluxo_assistencial_linha_cuidado_doenca_
falciforme.pdf

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/protocolo_atencao_domiciliar_saude_bucal-08-04-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/fluxo_assistencial_linha_cuidado_doenca_falciforme.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/fluxo_assistencial_linha_cuidado_doenca_falciforme.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2021/fluxo_assistencial_linha_cuidado_doenca_falciforme.pdf
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PRÓTESE DENTÁRIA17.
A inclusão da confecção e instalação de prótese dentária na Atenção Primária é de grande im-
portância, visto que os resultados dos últimos levantamentos epidemiológicos nacionais (1986, 
1996, 2003 e 2010) indicam que a perda precoce de elementos dentais é grave e o edentulismo 
constitui-se, no Brasil, em um persistente problema de saúde pública.

De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, deverão ser realizados todos 
os procedimentos clínicos da AP e, após, concluída essa adequação, realiza-se a reabilitação 
através de próteses totais e/ou parciais removíveis superiores, inferiores ou ambas. 

O plano de tratamento tem como objetivos a recuperação da função e a prevenção de maiores 
danos, além da recupeção da estética. Em caso de usuários com perdas de molares, considerar o 
conceito do “Arco Dental Reduzido” Arco Dental Reduzido: Quantidade mínima de dentes para 
função mastigatória, pois o mesmo define que a adequada função mastigatória pode ser esta-
belecida sem a presença dos dentes molares, desde que todos os dentes pré-molares estejam 
presentes e posicionados como quatro unidades oclusais. A decisão sobre a manutenção da 
função mastigatória com arco reduzido sem confecção da Prótese Parcial Removível de Cromo 
Cobalto (PPR), deve ser do paciente após os devidos esclarecimentos do profissional.    

Quando os usuários precisam ser encaminhados para a especialidade de prótese na Atenção 
Secundária (PPR e PT Complexa), as suas necessidades básicas de dentística, cirurgia e/ou pe-
riodontia deverão estar sanadas.

Durante a consulta de entrega das próteses, os usuários deverão receber orientações sobre os 
cuidados e a correta higienização das próteses. Os retornos para os ajutes e manutenções de-
verão ser garantidos como encaixe nas agendas dos cirurgiões dentistas.

Os retornos são importantes para identificar as interferências que ocorrerão durante a fonação, 
a deglutição e a mastigação com as próteses, impossíveis de serem identificadas previamente. 

O passo a passo para a confecção de prótese total removivel está no 
ANEXO XIV- Protocolo para Confecção da Prótese Total Removível – PBH.

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=arco_dental_reduzido.pdf
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=arco_dental_reduzido.pdf
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Tais interferências poderão levar o paciente a abandonar o uso da prótese e retornar para a fila 
de espera solicitando novo trabalho. Por isso, os ajustes após a entrega e a manutenção são 
importantes para manter a qualidade do trabalho e satisfazer as necessidades dos usuários e 
evitar as repetições. A redução (desgastes) de bordas sobre estendidas ou a correção de conta-
tos oclusais inadequados geralmente solucionam a maioria dos problemas. 

Em casos de dificuldade de adaptação da prótese, após as tentativas de ajustes, pode ser neces-
sário realizar o reembasamento que pode ser direto ou indireto. 

Para o reembasamento indireto um alívio na superfície interna da prótese permite criar espaço 
para a colocação do material de moldagem. A moldagem deve seguir os passos da moldagem 
funcional e deve ser realizada com o paciente mantendo a oclusão durante a presa do material. 
Após os procedimentos de descontaminação, deve-se enviar ao laboratório para proceder-se a 
uma nova acrilização da camada interna da prótese.

Para o reembasamento direto, deve-se vaselinar a mucosa do paciente, desgastar a porção in-
terna da prótese, manipular o acrílico e colocá-lo na prótese, em seguida levar em boca man-
tendo a oclusão durante a presa do material. Para a proteção da mucosa, recomenda-se retirar 
e recolocar a prótese várias vezes durante este processo, molhando a mucosa nos intervalos.

Diante da demanda pelo serviço reabilitador protético e na perspectiva da assistência integral 
da Saúde Bucal, o Ministério da Saúde passou a financiar, a partir de 2005, o Laboratório Regio-
nal de Prótese Dentária (LRPD). 

O LRPD é uma unidade própria do município, ou empresa privada credenciada por este, que 
recebe recurso do Ministério da Saúde para confecção de próteses totais, próteses parciais re-
movíveis e prótese coronária/intrarradicular fixa/adesiva.

O Ministério da Saúde realiza repasse/incentivo financeiro para o teto máximo de 150 proteses/
mês. A rede SUS/BH, pioneira na oferta de próteses removíveis na Atenção Primária, supera em 
muito o parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

Como o Município de Belo Horizonte realiza um número de próteses muito além do teto pro-
posto, fica a cargo do município o custeio do valor destas próteses que extrapolam o quanti-
tativo definido pelo Ministério. É importante o envolvimento dos profissionais da Saúde Bucal 
e do Gerente do Centro de Saúde, para a atenção em relação à indicação dos casos a serem 
reabilitados e principalmente durante a confeccção dos trabalhos, para termos um uso racional 
dos recursos públicos.

As estimativas do uso e da necessidade de prótese proporcionam a análise do agravo conhecido 
como “edentulismo”, servindo ao mesmo tempo, como instrumento de diagnóstico para a gestão.  
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O Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, região sudeste, com população aproxi-
mada de 2.513.451 habitantes (MS/SAS/DAB – Nota Técnica março/2019), conta com 152 Cen-
tros de Saúde e 04 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO Barreiro – CEO B, CEO Centro 
Sul - CEO CS, CEO Paracatu - CEO P e CEO Venda Nova - CEO VN) que ofertam este procedimento 
na Rede em seus diferentes níveis de complexidade.

Segundo o levantamento epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde - SB Brasil 2010, 
68,8% da população com idade entre 35 e 44 anos, necessitam de algum tipo de prótese. Este 
dado corresponde a 239.418 usuários no município de Belo Horizonte nesta faixa etária que 
necessitam de algum tipo de prótese. (Fonte: Censo demográfico IBGE 2010. Gerência de Epi-
demiologia e Informação – SMSA). Quando se tratam de pacientes entre 65 e 74 anos sobe 
para 92,7% a necessidade de algum tipo de prótese, no caso de Belo Horizonte, esse número 
reflete em aproximadamente 113.281 usuários com essa necessidade. (Fonte: Censo demográ-
fico IBGE 2010 e Gerência de Epidemiologia e Informação – SMSA). Esses dados mostram que a 
reabilitação por meio de prótese é uma das principais demandas odontológicas dessas faixas 
etárias.  Por essa razão, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tem investido na contratação de 
laboratórios, gestão dos contratos, reformulação do processo de tutoria, construção de ferra-
mentas de controle da produção e qualidade das próteses, na qualificação de profissionais, com 
o intuito de responder a esta necessidade da população. 

A tutoria é uma atividade de Educação Permanente, regulada pela CTSB que conta com profis-
sionais da rede com expertise em próteses, a fim de apoiar os colegas que apresentam algumas 
dificuldades no processo de confecção dos trabalhos nos CS. Essa ação, além de diminuir o 
impacto da demanda, consequentemente impacta no tempo de espera nas filas das especiali-
dades de Próteses Removíveis e Parcial Cobalto Cromo na Atenção Secundária.

Para a solicitação da tutoria o profissional deve acionar a Referência Técnica Regional, realizan-
do a solicitação por email, que deverá conter os dados necessários para identificação do caso, 
conforme o formulário de regulação vigente. Qualquer dúvida relacionada a todo o processo da 
tutoria, favor acionar a Referência Técnica Regional para apoio. 

Diante da relevância deste serviço e buscando a sua qualificação, foi implementado um acom-
panhamento quanti/quali da produção de próteses odontológicas nos 152 CS e nos 4 CEO do 
município, a fim de identificar as maiores dificuldades dos profissionais e apoiá-los na resolução 
dos problemas. Essas ações impactam na melhoria do acesso a esse procedimento, maior reso-
lutividade dos casos, melhoria da qualidade do serviço ofertado e também impacta na diminui-
ção das filas de espera na Atenção Secundária. 
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17.1 Indicações para a confecção da protese 
parcial acrílica 

Todo esse processo permite atualmente a identificação das fragilidades e pontos fortes da rede, 
o que possibilita a realização do planejamento estratégico, corroborando também em ações 
de educação permanente, tais como: reformulação do processo de tutorias, estímulo dos pro-
fissionais que apresentam maiores dificuldades a confeccionarem estes trabalhos, motivando 
os colegas da rede. Além disso, detectou a necessidade de melhoria no controle da logística 
do fluxo de transporte das próteses, a qualidade das mesmas e apropriação dos processos de 
trabalho pelas RT’s Regionais. 

Orientações sobre indicações de Prótese Parcial Removível Acrílica (PPRA)

A prótese parcial removível acrílica (PPRA) se caracteriza pela ausência da infraestrutura metálica 
em sua composição. O suporte da PPRA é predominantemente fibromucoso e a retenção desses 
aparelhos aos arcos parcialmente dentados se dá por meio de grampos, confeccionados a partir 
de fios ortodônticos. O suporte, a fixação e a retenção das PPRAs são considerados deficientes, 
o que dificulta o seu uso regular dentro dos padrões fisiológicos do sistema estomatognático.

Por isso, a principal indicação da PPRA deve estar relacionada ao restabelecimento da esté-
tica perdida pela presença de falhas dos dentes anteriores. As PPR acrílicas também devem 
ser indicadas para usuários que necessitem de reposição imediata do espaço protético após 
procedimentos cirúrgicos. Desta forma, reforçamos as indicações preconizadas para as PPRAs e 
que servirão para minimizar os constrangimentos estéticos, sendo indicadas:

• Para eliminar falhas provocadas pela ausência dos dentes anteriores superiores.
• Como prótese imediata pós exodontias dos dentes anteriores.
• Para falhas anteriores inferiores quando houver nítido constrangimento do paciente. Nes-

ses casos o CD deve avaliar se o risco de fratura da prótese não contraindica sua confecção.

Essas próteses não são indicadas para o restabelecimento funcional e melhora da habili-
dade mastigatória. Usuários com necessidades reabilitadoras devem ser encaminhados para 
a especialidade PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL CROMO COBALTO - PPR, segundo os critérios 
vigentes para agendamento no SISREG (cadastro do usuário para esta especialidade somente 
SOB REGULAÇÃO SISREG).
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Critérios de encaminhamento:

• Usuários com perda de pré-molares no arco superior acompanhada ou não de outras perdas 
dentárias, tanto anterior quanto posterior.

• Usuário com perda exclusivamente inferior, de bateria labial (canino a canino). Caso a perda 
for exclusivamente superior, de bateria labial (canino a canino), a indicação é a prótese parcial 
removível acrílica realizada na APS.

• Usuários apenas com perda dos elementos dentais posteriores que já possuem ou necessitem 
de prótese total no arco antagonista. Estes usuários receberão a PPR e a PTR para a estabili-
dade funcional das próteses. Ressaltamos que usuários que necessitem de reabilitação por 
meio de PPR Cromo Cobalto (dentro dos critérios acima) e Prótese Total devem ser inseri-
dos na fila de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL CROMO COBALTO- PPR sob regulação, e não 
na fila de Prótese total.

Observações:

• É importante avaliar, antes de encaminhar o usuário para a especialidade: o espaço protético, a 
condição periodontal e o suporte ósseo dos dentes remanescentes, e que serão pilares da PPR.

• Espera-se que o profissional da APS detalhe, tanto quanto possível, a real situação clínica do usuá-
rio de modo que a regulação cumpra o papel de assegurar o acesso para os casos prioritários.

• Considera-se relevante que o profissional da APS informe ao usuário as limitações estéticas 
da PPR.
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Formulário 5 - Regulação da tutoria de prótese.

Para avaliar a necessidade de agendamento da tutoria de prótese favor responder as se-
guintes questões abaixo e enviar as respostas para o e-mail proteseodonto@pbh.gov.br. 
Sempre que possível, gentileza anexar imagens do trabalho em questão.

Informar:
Centro de Saúde:                                Nome do Profissional:

Nome do Usuário:                             Idade do Usuário: 

1. O usuário já utiliza prótese? Em caso afirmativo, é possível recuperá-la? (Sim ou Não)

2. Descrever: 

a) As características do rebordo maxilar. (Preservado? / Reabsorvido? /Muito Reabsorvido?)

b) As características do rebordo mandibular (Preservado? /Reabsorvido? / Muito reabsorvido?)

c) As características da fibromucosa (Firme? / Aderida? /Espessa? / Hiperplasiada?)

d) Padrão esquelético (Classe I? / Classe II? /Classe III?)

e) Apresenta macroglossia (Sim ou Não)?

3. Informar a(s) data(s) da(s) tentativa(s) de realização do procedimento e descrição das 
dificuldades apresentadas.

a) Data:

b) Qual fase: 

c) Descrição da dificuldade: 

4. Após o envio deste relatório com as respostas aos itens 1, 2 e 3, analisaremos a possi-
bilidade de solucionar o caso por meio de orientações via email ou tutoria presencial. O 
prazo para resposta à solicitação é de 72 horas úteis.

O Centro de Saúde deverá enviar e-mail para proteseodonto@pbh.gov.br com as informações 
solicitadas.

Após a análise do caso, se a tutoria estiver indicada, será realizado o agendamento da Tutoria e 
a unidade de saúde será avisada por e-mail. 

É importante seguir as seguintes orientações para receber a Tutoria de Prótese:

•  Os Cirurgiões Dentistas deverão ler a apostila antes da solicitação da tutoria.
•  Todos os cirurgiões dentistas da Unidade deverão aproveitar o momento da tutoria, mesmo 

os que não a solicitaram, para acompanharem, participarem e aprenderem com o Tutor.

proteseodonto@pbh.gov.br
proteseodonto@pbh.gov.br
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• Quem executa o trabalho é o dentista da unidade e não o Tutor.
•  A ESB deve confirmar a presença do(s) paciente(s) na véspera, para evitar absenteísmo. 
•  Para os casos clínicos que envolvam a moldagem, acerto do plano de cera, agendar no máxi-

mo dois pacientes por cada Tutoria.
•  Reservar um momento da tutoria para resolver dúvidas de outros pacientes, evitando o retor-

no do tutor para isto.
•  Os materiais devem ser conferidos dias antes e estarem sobre a bancada no momento da Tu-

toria. Abaixo a lista dos materiais a ser verificada:

•  Cera 7.
•  Cera utilidade.
•  Lamparina/ Fósforo/ Isqueiro.
•  Espátula para Cera.
•  Lecron.
•  Régua de Fox.
•  Compasso de Willis.
•  Conjunto de Moldeiras HDR.
•  Alginato, Gesso e Grau de borracha com espátula de manipulação.
•  Carbonos.
•  Brocas Vulcanit, Esférica para peça reta.
•  Disco Carborudum.
•  Borracha para acabamento e polimento.
•  Micro-Peça Reta.
•  Alicate.
•  Grampo para o Check bite.
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POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA (PSR)

18.
O profissional de SB é um potencial agente redutor de dano e promotor de saúde, uma vez que 
através do acesso, da reabilitação oral e do sorriso saudável, as pessoas podem ter sua autoes-
tima recuperada e se sentirem mais motivadas para buscar seus objetivos.

O acesso à SB pode ser uma estratégia de captação e adesão também para os demais tratamentos 
em saúde, e precisa ser uma das metas do atendimento, para além de situações odontológicas 
agudas. É imprescindível não perder a oportunidade para vinculá-lo à eSF para atendimento. Um 
dos desafios quanto à continuidade do tratamento odontológico diz respeito ao absenteísmo, pois 
quando iniciam esse, é significativa a percentagem de usuários que não concluem o tratamento.

A conclusão da reabilitação oral permite o resgate estético, fonético e funcional, contribuindo 
para facilitar a reinserção destes “usuários” tanto num convívio social saudável como no merca-
do de trabalho.

A população em situação de rua, por ser itinerante, possui dificuldade para a criação de vínculo 
com as eSF/eSB e demais serviços ofertados pela rede.   

Apesar da existência regulamentada de uma porta de entrada para a odontologia em todas as uni-
dades de saúde do Município, na maioria das vezes o acesso é prejudicado e até mesmo se extingue 
dependendo da abordagem dos profissionais da recepção e demais setores do CS, e principalmente 
na conduta da eSB durante o acolhimento desses usuários. A exemplo disso, a solicitação de exames 
preliminares como pré-requisito para realização do atendimento e remarcando as consultas. 

A presunção da não adesão ao tratamento e do desconhecimento do histórico de saúde da PSR 
como dificultadores para o atendimento, não procede. Os estigmas geram rótulos, que geram 
atitudes preconceituosas, bem como um precário acolhimento, terminando por afastar esse 
público e justificando através da “falta de adesão”.

As PSR apresentam uma variedade de queixas clínicas, destacando-se dor de dente, necessida-
de de extrações de restos radiculares e de reabilitação oral por meio de instalação de próteses 
dentárias além de ações preventivas como escovação supervisionada e atividades de educação, 
sempre estimulando autocuidado e empoderamento do usuário. 
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A participação da eSB em eventos intra e intersetoriais nos locais de maior concentração da PSR 
como Centro POP, Pastoral de rua, unidade de acolhimento institucional, CIAM, etc., são momentos 
que oportuniza o levantamento de necessidades, avaliação da SB e oferta de assistência in loco.

Os serviços volantes (Consultório de Rua e BH de Mãos Dadas contra a AIDS) são importantes 
atores na identificação das demandas clínicas relacionadas a SB, propondo articulação junto à 
rede para a continuidade do cuidado.

Os profissionais da eSB podem utilizar o equipamento móvel para realização do atendimento, 
seguindo o fluxo de solicitação via RT de saúde bucal GAERE conforme Protocolo de Atenção 
domiciliar em SB.

Para efetivação das ações é necessário que ocorra discussão entre o gestor local e a equipe da 
unidade para o atendimento integral a esse público, buscando garantir o acesso ao tratamento 
odontológico e tornando o atendimento mais resolutivo, demandando menor número de sessões 
para conclusão do tratamento. Esse processo deve ser construído baseado na Gestão do Cuidado 
no Território, levando em consideração que 68% da PSR concentram-se na região Centro-sul. 

USUÁRIO

A Engenharia Clínica 
disponibiliza o 
empréstimo.

A Engenharia Clínica 
disponibiliza o 
empréstimo.

O CS utiliza o 
equipamento e, após 
o término, aciona a RT 

Regional para devolução.

A eSB solicita o 
Equipamento 

Odontológico Portátil à 
Regional.

A Regional avalia o caso 
e aciona a Engenharia 

Clínica.

População em situação de rua com 
necessidade de atendimento 

odontológio in loco.
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18.1 Acesso à Odontologia - Operacionalização
•  Porta de Entrada: O usuário comparecer de forma espontânea ao CS de sua escolha ou pela 

identificação de necessidade por algum profissional.
•  Porta de Entrada a partir da identificação pelo Consultório de Rua. Equipe do Consultório de 

Rua, preferencialmente TSB, faz a abordagem acolhedora do usuário, orienta, e se o mesmo 
apresentar necessidades será direcionado para o Centro de Saúde para realizar o tratamento. 
A Equipe do Consultório de Rua informa a eSB e/ou acompanha o usuário ao CS de referência.

A partir da identificação de usuários com queixas clínicas relacionadas a SB, os trabalhadores do 
Consultório de Rua devem articular e acompanhar o usuário ao CS para realização de avaliação 
odontológica e acompanhamento, ou em casos agudos o acompanhamento nas UPA que pos-
suem atendimento odontológico de urgência.

O acolhimento do usuário deve ocorrer no momento em que comparecem ao Centro de Saúde, 
durante o tempo de funcionamento do mesmo. Antes de tudo, deve-se entender as circunstân-
cias de vida daquele indivíduo. O momento é para servir, resgatar a confiança e não para impor 
regras, apesar delas serem importantes para o serviço. O primeiro contato é importante para 
aproximar e não para excluir esta população tão negligenciada.  Por esta razão, esses usuários 
devem passar pela escuta qualificada, sendo prontamente atendidos.

Desburocratização do cadastro desses usuários: 

•  Desconsiderar a falta de documentos de identificação comprobatórios e comprovante de en-
dereço. O fato de a pessoa em situação de rua não ser vinculado a nenhuma equipe de saúde 
da família não deve ser impedimento para o atendimento.

Atendimento Odontológico: 

• O usuário deve ser encaminhado pela pré recepção do Centro de Saúde diretamente para a eSB.  
• Essa abordagem deve ser humanizada e sem barreiras, ofertando ao usuário o serviço para 

que estabeleça vínculos com os profissionais, considerando as orientações e tornando mais 
fácil a adesão ao tratamento.

• O CD realiza o exame clínico e os procedimentos odontológicos necessários, buscando maior 
resolutividade do atendimento. 

• O tratamento deve ser concluído no menor número de sessões possíveis.
• Se o paciente apresentar outras demandas, a equipe deverá trabalhar de forma multiprofis-

sional, de maneira a atender o maior número de necessidades deste usuário, aproveitando a 
presença do mesmo no consultório.
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• Para o atendimento do usuário sob efeito de substâncias psicoativas, foi construída a NOTA 
TÉCNICA: CUIDADO EM SAÚDE BUCAL A USUÁRIOS, que aborda o Atendimento dos cirur-
giões dentistas aos usuários de álcool e outras drogas como forma de orientação para gestor 
local e equipe.

• Enquanto se organiza a agenda para encaixar este usuário, a TSB ou ASB poderá realizar a 
escovação supervisionada/orientações de higiene bucal.

Demanda Programada:

• Retornos para conclusão do tratamento.

Se for necessário retorno para concluir o tratamento, este deverá ser ofertado através de “vaga 
zero”, não sendo necessário realizar reserva na agenda. Essa consulta deve ser realizada de for-
ma compatível com a rotina da população, considerando o melhor horário para o usuário. Em 
caso de não retorno realizar a busca ativa através dos ACS, eSF, se necessário com apoio dos 
profissionais de equipes volantes.

18.2 Referenciamento do atendimento 
Odontológico na Atenção Secundária 
e Terciária

18.3 Atendimento de Urgência

O usuário em situação de rua que demandar atendimento na atenção secundária e ou terciária 
é referenciado sob regulação e inserido para tratamento na condição de “fila zero”.

O atendimento de Urgência é ofertado em todos os Centros de Saúde (de segunda a sexta de 
7 às 19 horas, na UPA Norte ou Oeste (de segunda a sexta de 7 às 19 horas) ou no HOB (De se-
gunda a segunda 24 horas).

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/nt_atendimento_cirurgioes_dentistas_ad.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/nt_atendimento_cirurgioes_dentistas_ad.pdf
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CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE PBH  

19.
Um convite à participação popular na saúde

O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMS-BH) foi criado oficialmente em 3 de 
junho de 1991. Ele é regulado pela Lei Federal nº 8.142/90 e pelas Leis Municipais nº. 5.903/91 e 
nº. 7.536/98. O CMS-BH funciona em caráter permanente, deliberativo e colegiado. Sua função 
é atuar na formação de estratégias da política de saúde, no controle da execução da política 
de saúde, incluídos seus aspectos econômicos e financeiros. Portanto, os conselhos fiscalizam 
e aprovam as contas da Secretaria Municipal de Saúde de BH (SMSA), representando a popula-
ção na saúde pública. Para que o Conselho possa cumprir bem o seu papel no controle social é 
necessário que ele possua uma estrutura bem montada e que as diversas classes envolvidas na 
saúde sejam representadas.

A lei que institui o Conselho Municipal de Saúde garante a representação dos seguintes segmentos:

• Usuários: 50%. 
• Trabalhadores da área da saúde (sindicatos gerais e sindicatos de categorias profissionais): 25%.
• Governo e prestadores de serviços (gestores da saúde, prestadores públicos, filantrópicos, 

privados e formadores de recursos humanos): 25%.

Não existe um número fixo de conselheiros para se compor um Conselho Municipal de Saúde. 
O número varia muito, sobretudo em relação ao tamanho dos municípios e sua população. Em 
Belo Horizonte, são 36 conselheiros titulares e 36 suplentes. O mandato de cada conselheiro 
tem a duração de dois anos, podendo ser reconduzido mais uma vez.

O plenário do Conselho se reúne ordinariamente uma vez por mês e as reuniões extraordinárias 
são agendadas de acordo com a demanda de discussões, sempre às quintas-feiras, no Plenário 
Conselheiro Evaristo Garcia (auditório da Secretaria Municipal de Saúde), situado na Avenida 
Afonso Pena, 2.336, Piltotis, Funcionários.

Todos os temas pautados em reuniões do plenário são previamente discutidos nas reuniões da 
Mesa Diretora – composta por representantes de cada segmento que compõe o Conselho, nas 
câmaras técnicas de Comunicação, Informação e Divulgação em Saúde (CTC); Controle, Avalia-
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ção e Municipalização (CTCAM); Gestão da Força de Trabalho (CTGFT); Saneamento e Políticas 
Intersetoriais (CTSPI); Financiamento (CTF) e Assistência Farmacêutica (CTAF) além das Comis-
sões de Reforma Psiquiátrica, de Saúde Humana na sua Relação com os Animais, Comissão In-
tersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (CISTT) e nos plenários de usuários, de tra-
balhadores e de conselheiras de Saúde, observando sempre a qual destes grupo de discussão 
o assunto se refere.

A parceria da Coordenação de Saude Bucal (CTSB) com o Conselho municipal de Saude se dá 
pela necessidade de validação conjunta das propostas de ações, como as que credenciam uni-
dades e equipes. Essas demandas são previamente apresentadas às Câmaras Técnicas relacio-
nadas com o assunto. Após a aprovação na Câmara Técnica, a demanda da é pautada na Re-
união do Conselho para discussão, aprovação e posterior emissão de ATA onde o assunto em 
pauta é citado. Além disso, dentre outras ações, há a participação nas discussões em plenária de 
assuntos relativos à odontologia.

Para aqueles que desejam participar de um conselho de saúde, além de uma enorme força de 
vontade, é preciso ter em mente que o Conselho é um órgão sério de controle social e que de-
manda tempo com as reuniões e assembléias. O usuário, eleito como conselheiro, deve traba-
lhar como interlocutor das entidades ou movimentos que o indicaram, defendendo não apenas 
os interesses dessa classe, mas sim as reivindicações de toda a sociedade. Os representantes são 
escolhidos da seguinte forma:

• Por exemplo, os usuários que desejam se tornar conselheiros devem ser eleitos nos movimen-
tos comunitários, associações de moradores, associações dos portadores de deficiência, mo-
vimentos de mulheres e aposentados, entre outros que possam existir no município. Em Belo 
Horizonte, os usuários podem ser eleitos também como representantes de sua regional no 
Conselho. Para isso, eles devem procurar o Centro de Saúde mais próximo de suas residências 
e participar do Conselho Local de Saúde. O segundo passo é ser eleito conselheiro distrital. 
O Conselho Distrital, por sua vez, deve eleger dois representantes (um titular e um suplente) 
para compor o Conselho Municipal de Saúde. Atualmente, o município conta com nove 9 
conselhos distritais de saúde e média de 152 comissões locais.

•  Os representantes dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, prestadores de serviços e 
formadores de recursos humanos são eleitos em plenárias especificas dos segmentos, que 
devem ser convocados pelo CMSBH.

• No segmento governo, os conselheiros são indicados pelo chefe do Poder Executivo Municipal.
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ATENÇÃO ÀS DEMANDAS 
JUDICIAIS

20.
A qualidade na prestação dos serviços tem sido uma preocupação da Administração Pública 
Brasileira. A judicialização da saúde tornou-se uma questão que antes era limitada apenas aos 
agentes do sistema de saúde, encontrando-se atualmente transferida para o julgador, que não 
tem, em sua grande maioria, expertise para o conhecimento das especificidades da saúde pú-
blica. Atualmente, toda e qualquer questão de saúde passou a ser judicializada indiscrimina-
damente, gerando problemas diversos como:  sobrecarga de processos, aliada à urgência, o 
que inviabiliza a análise apurada do caso; falta de conhecimentos técnicos referentes à saúde 
pública; deslocamento orçamentário.

Inicialmente, o usuário é direcionado para o atendimento primário, de menor complexidade, 
havendo necessidade, será encaminhado para os centros de tratamentos mais complexos 
(atendimento secundário) ou para a alta complexidade, exceto nos casos de urgência. Portanto, 
para ter acesso aos tratamentos mais sofisticados é necessário que o usuário passe pela avalia-
ção dos responsáveis nos níveis de menor complexidade.

As Ouvidorias, através da LAI (Lei de Acesso à Informação / Lei nº 12.527/2011), apresentam-se 
com o objetivo de garantir ao cidadão, acesso dos usuários ao SUS-BH, às informações sobre 
os serviços prestados pelos órgãos, bem como os compromissos e padrões de qualidade do 
atendimento ao público.

Algumas demandas são advindas de entes públicos, dos quais destacamos: Ministério Público (MP), 
Defensoria Pública (DP) e Processos Judiciais, sendo que estas podem ser enviadas para: Assessoria 
Jurídica/Procuradoria Geral do Município, Coordenação Técnica Saúde Bucal, Gerências Regionais, 
Referências Técnicas, bem como diretamente para os Centros de Saúde.  Reportando-se que a As-
sessoria Jurídica / Procuradoria Geral do Município Belo Horizonte, juntamente com a Coordenação 
Técnica de Saúde Bucal encontram-se como suporte técnico para tais manifestações.

As demandas supracitadas devem, de forma geral, ser respondidas seguindo-se alguns critérios im-
portantes: linguagem clara e objetiva em tom cordial,  ortográfica e gramaticalmente correta, texto 
na terceira pessoa, evitar o uso de siglas, abreviações e CAPSLOCK, abordagem criteriosa das ques-
tões apresentadas, evitar juízo de valor (julgamento depreciativo sobre o/a manifestante ou sobre 
a sua demanda), atentando-se sempre aos prazos de respostas e resguardo do sigilo profissional.
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ANEXO I - Planilha de revisão da fila eletrônica 
de odontologia do SISREG  

ANEXO I- PLANILHA DE REVISÃO DA FILA ELETRÔNICA DE 
ODONTOLOGIA DO SISREG
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ANEXO II - Passo a passo para revisão da 
fila de espera das especialidades 
odontológicas 

Pré Requisito para a revisão das filas

•  Ter clareza dos critérios de encaminhamentos para o SISREG - Saúde Bucal, para as especiali-
dades de: prótese (Prótese Parcial Removível Cromo Cobalto e Prótese Total Removível), pe-
riodontia, cirurgia oral menor, endodontia, odontopediatria e ortodontia.

•  Extrair os usuários cadastrados no período a ser definido.

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA-ABAS: PT, PPR, 
CIRURGIA ORAL MENOR, ODONTOPEDIATRIA, PERIODONTIA

Primeiro Momento: Regulação Administrativa

Este primeiro momento deverá ser realizado por profissional que tenha acesso ao telefone ou com a 
ajuda do ACS, porém o registro na planilha é de responsabilidade da Equipe de Saúde Bucal.

•  Campo nome do usuário/PE (Prontuário eletrônico) /endereço/telefone: registrar na plani-
lha os dados dos usuários com nome/endereço/ telefone.

•  Campo data do pedido: registrar a data que o usuário foi inserido no SISREG.
•  Campo BUSCA TELEFÔNICA OU POR DOMICÍLIO (MARCAR COM UM X): marcar com X de 

acordo com as informações adquiridas:
•  Campo não conseguiu contato: Realizar novas tentativas de busca (mínimo 3 tentati-

vas) através do contato telefônico e/ou ACS, datar essas tentativas no campo obser-
vação. Se não conseguir o contato até o momento de entrega para as RT, assinalar no 
campo resultados RETIRADO DA FILA, conforme pactuado em reunião de diretores; 
registrar no prontuário do paciente as datas das tentativas e assinar.

•  Campo faleceu: assinalar no campo resultados RETIRADO DA FILA.
•  Campo sem necessidade /sem interesse (realizou na rede particular): deve ser solicita-

do o comparecimento do usuário à Unidade para assinar o prontuário declarando a de-
sistência da realização do procedimento especializado. Assinalar no campo resultados 
RETIRADO DA FILA.

•  Campo mudou da área abrangência/outros: Após realizar tentativas de contato (míni-
mo de 3) através do telefone e/ou do ACS, concluiu-se:
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• a) Houve mudança de área de abrangência para outro CS de BH, assinalar no campo 
resultados: MANTIDO NA FILA.

• b) Houve mudança do usuário para outros municípios, o mesmo será RETIRADO DA 
FILA. Observação: Houve mudança do usuário sem informação do destino: assinalar 
– NÃO CONSEGUIU CONTATO e RETIRAR DA FILA.
Observação: Caso o usuário já tenha sido chamado para atendimento na Atenção Se-
cundária no momento da revisão, deverá ser marcado no Campo outros e no campo 
resultados: RETIRADO DA FILA.

•  Conseguiu contato e agendada Reavaliação na APS: após conseguir contato com o 
usuário, e este não se enquadrar em nenhuma das opções acima, assinalar este campo e 
agendar para reavaliação clínica na APS. Em seguida passar para o segundo momento.

Segundo Momento: Reavaliação clínica dos Usuários no C.S.

Este segundo momento deverá ser realizado pelo dentista da unidade.
Após a reavaliação clínica, assinalar com um “X” de acordo com a condição clínica encontrada.

•  Campo usuário Faltou: Se no dia da consulta de reavaliação clínica o usuário faltou, deve-se 
realizar busca ativa do mesmo. Descrever no campo Observação as datas das tentativas. Se 
até o momento de entrega para as RT (Referências Técnicas) não tiver conseguido contato, 
assinalar no campo resultados: MANTIDO NA FILA.

•  Campo necessidade de adequação bucal: Se constatar a necessidade de adequação bucal, o 
profissional cirurgião dentista deverá realizar o tratamento antes deste paciente comparecer 
para o atendimento no CEO. Assinalar no campo resultados: MANTIDO NA FILA.
Observação: O campo necessidade de adequação bucal não existe na planilha de PT.

•  Campo necessidade de outra especialidade: Ao constatar a necessidade de um tratamento 
especializado anterior ao encaminhamento para a especialidade, retirar da fila e inserir na 
especialidade adequada (seguindo o Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundá-
ria e Terciária). Sendo assim, assinalar no campo resultados: RETIRADO DA FILA. No caso da 
PPR, examinar com atenção o prognóstico dos dentes de apoio. Se diagnosticar que o pa-
ciente está em condições para receber a PPR, assinalar no campo resultados: MANTIDO NA 
FILA. Caso contrário, assinalar no campo resultados: RETIRADO DA FILA. No caso de PT, ao 
constatar a necessidade de um tratamento especializado anterior ao encaminhamento para 
a especialidade da prótese (estomatologia ou cirurgia pré protética, etc), retirar da fila da PT 
e inserir na especialidade adequada (seguindo Protocolo de Encaminhamento para Atenção 
Secundária e Terciária). Sendo assim assinalar no campo resultados: RETIRADO DA FILA.

•  Campo fora do protocolo: Se o usuário estiver fora do Protocolo de Encaminhamento para 
Atenção Secundária e Terciária), o profissional deverá marcar um X no campo fora do proto-
colo, em seguida, assinalar também no campo resultados: RETIRADO DA FILA E AGENDADO 
PARA RESOLVER NA APS.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
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Observações:
Realizar o tratamento dentro das possibilidades da APS:
Para os usuários fora do protocolo para especialidade PPR: realizar prótese temporária (se-
guindo o informativo “Orientações sobre indicações de prótese parcial removível acrílica” - 
anexo) ou adesiva anterior, neste caso em 1 ou até 2 elementos.
Para usuários fora do protocolo para a especialidade PT, apresentando rebordo retentivo/ 
Espesso/ fibromucosa rígida, realizar a PT na APS. Se após a tentativa de resolver na APS o CD 
encontrar dificuldade e optar pela tutoria, deverá preencher detalhadamente a REGULAÇÃO 
DA TUTORIA. (Em anexo).
Para os usuários fora do protocolo para as especialidades Cirurgia Oral Menor, Odontopedia-
tria e Periodontia: realizar o tratamento necessário no Centro de Saúde.

•  Campo observação: Relatar as informações que se julgarem necessárias e também as datas 
das tentativas de contato/busca ativa.

•  Para os usuários que permanecem com a necessidade do tratamento especializado no CEO 
assinalar na planilha no campo resultados “MANTIDO NA FILA” (Segundo Protocolo de En-
caminhamento para Atenção Secundária e Terciária).

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA-ABAS: ORTODONTIA E 
ENDODONTIA

Primeiro Momento: Regulação Administrativa

Este primeiro momento deverá ser realizado por profissional que tenha acesso ao telefone ou com a 
ajuda do ACS, porém o registro na planilha é de responsabilidade da Equipe de Saúde Bucal.

•  Campo nome do usuário/PE (Prontuário eletrônico)/endereço/telefone: registrar na plani-
lha os dados dos usuários com nome/endereço/ telefone.

•  Campo data do pedido: registrar a data que o usuário foi inserido no SISREG.
•  Campo BUSCA TELEFÔNICA OU POR DOMICÍLIO (MARCAR COM UM X): marcar com X de 

acordo com as informações adquiridas:
•  Campo não conseguiu contato: Realizar novas tentativas de busca (mínimo 3 tentati-

vas) através do contato telefônico e/ou ACS, datar essas tentativas no campo obser-
vação. Se não conseguir o contato até o momento de entrega para as RT, assinalar no 
campo resultados RETIRADO DA FILA, conforme pactuado em reunião de diretores; 
registrar no prontuário do paciente as datas das tentativas e assinar.

•  Campo faleceu: assinalar no campo resultados RETIRADO DA FILA.
• Campo sem necessidade /sem interesse (realizou na rede particular): deve ser solici-

tado o comparecimento do usuário à Unidade para assinar o prontuário declarando a 
desistência da realização do procedimento especializado. Assinalar no campo resulta-
dos RETIRADO DA FILA.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
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•  Campo mudou da área abrangência/outros: Após realizar tentativas de contato (míni-
mo de 3) através do telefone e/ou do ACS, concluiu-se:
a) Houve mudança de área de abrangência para outro CS de BH, assinalar no campo 
resultados: MANTIDO NA FILA.
b) Houve mudança do usuário para outros municípios, o mesmo será RETIRADO DA FILA.
Obs.: Houve mudança do usuário sem informação do destino: assinalar – NÃO CON-
SEGUIU CONTATO e RETIRAR DA FILA.
Obs.: Caso o usuário já tenha sido chamado para atendimento na Atenção Secundária 
no momento da revisão, deverá ser marcado no Campo outros e no campo resultados: 
RETIRADO DA FILA.

•  Conseguiu contato e agendada Reavaliação na APS: após conseguir contato com o 
usuário, e este não se enquadrar em nenhuma das opções acima, assinalar este campo e 
agendar para reavaliação clínica na APS. Em seguida passar para o segundo momento.

Segundo Momento: Reavaliação clínica dos Usuários no C.S.

Este segundo momento deverá ser realizado pelo dentista da unidade.
Após a reavaliação clínica, assinalar com um “X” de acordo com a condição clínica encontrada.

•  Campo usuário Faltou: Se no dia da consulta de reavaliação clínica o usuário faltou, deve-se 
realizar busca ativa do mesmo. Descrever no campo Observação as datas das tentativas. Se 
até o momento de entrega para as RT não tiver conseguido contato, assinalar no campo re-
sultados: MANTIDO NA FILA.

•  Campo necessidade de adequação bucal: Se constatar a necessidade de adequação bucal, o 
profissional cirurgião dentista deverá realizar o tratamento antes deste paciente comparecer 
para o atendimento no CEO. Assinalar no campo resultados: MANTIDO NA FILA.

•  Campo necessidade de outra especialidade: Ao constatar a necessidade de um tratamento 
especializado anterior ao encaminhamento para a especialidade, retirar da fila e inserir na 
especialidade adequada (Seguindo Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundária 
e Terciária). Sendo assim, assinalar no campo resultados: RETIRADO DA FILA.

•  Campo fora do protocolo: Se o usuário estiver fora do Protocolo de Encaminhamento 
para Atenção Secundária e Terciária, o profissional deverá marcar um X no campo fora do 
protocolo, em seguida, assinalar também no campo resultados: RETIRADO DA FILA.
Observações:
Realizar o tratamento dentro das possibilidades da APS:
Para os usuários encaminhados para endodontia, cujo elemento dental encontra-se 
com indicação de exodontia, realizar este tratamento na APS.

•  Campo observação: Relatar as informações que se julgarem necessárias e também as datas 
das tentativas de contato/busca ativa.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
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•  Para os usuários que permanecem com a necessidade do tratamento especializado no CEO 
assinalar na planilha no campo resultados “ MANTIDO NA FILA” (Seguindo o Protocolo de 
Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária).

Relembrando:

•  Sempre que for assinalado com “X” o campo Retirado da fila, o Centro de Saúde deverá reti-
rar a solicitação de agendamento do SISREG.

•  Caso o profissional do CS avalie que não há mais necessidade do encaminhamento ao es-
pecialista, orientar os usuários, registrar a decisão na planilha e no prontuário do paciente e 
agendar para executar os procedimentos passíveis de serem realizados na APS.

•  Conforme pactuado em reunião com DRES, o paciente que não foi possível conseguir conta-
to, após no mínimo 3 tentativas, deverá ser retirado da fila e colocar as datas das tentativas no 
campo “observação”; registrar no prontuário do paciente as datas das tentativas e assinar.

•  Caso seja observado que o usuário necessita de outras especialidades, rever os critérios de 
encaminhamento e inseri-lo na fila correta.

•  Campo outros (mudou da área abrangência): Após realizar tentativas de contato (mínimo de 
3) através do telefone e/ou do ACS, concluiu-se:
a) Houve mudança de área de abrangência para outro CS de BH, assinalar no campo resulta-
dos: MANTIDO NA FILA.
b) Houve mudança do usuário para outros municípios, o mesmo será RETIRADO DA FILA.
Obs.:  Houve  mudança  do  usuário  sem  informação do destino: assinalar – NÃO CONSE-
GUIU CONTATO e RETIRAR DA FILA.

•  Ao finalizar a revisão da fila, o (a) Gerente do Centro de Saúde deverá encaminhar, por e-mail, a 
planilha Consolidada para as referências técnicas distritais e GAERE devidamente preenchidas.

Diretoria de Assistência à Saúde 3277-6452
dias@pbh.gov.br

Coordenação Técnica de Saúde Bucal 3277-7795
ctsbucal@pbh.gov.br

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/guia-regulacao-saude-bucal.pdf
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ANEXO III - Roteiro para monitoramento do 
processo de trabalho de Saúde 
Bucal - CTSB/SMSA BH

 ANEXO III - ROTEIRO PARA MONITORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DE 
SAÚDE BUCAL: CTBS / SMSA BH 

 
REGIONAL CENTRO DE SAÚDE DATA 

 
PARA O GESTOR LOCAL E EQUIPE PREENCHER ANTES DA VISITA 

 
1 ACOLHIMENTO / ACESSO 
 
1.1 IDENTIFICAR OS SEGUINTES DADOS DO CENTRO DE SAÚDE 
POPULAÇÃO CADASTRADA NÚMERO DE FAMÍLIAS POPULAÇÃO DO IBGE 

NÚMERO DA POPULAÇÃO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO POR RISCO IVS (ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL): 
 
 
_______________  MUITO ELEVADO           ________________  ELEVADO          ______________  MÉDIO           _______________  BAIXO 

A) PREENCHER O QUADRO ABAIXO 

eSB APOIO 1 APOIO 2 1 2 3 4 5 6 

NÚMERO DE GESTANTES CADASTRADAS POR EQUIPE ATÉ O 

MÊS ANTERIOR;         

NÚMERO DE PESSOAS COM DIABETES CADASTRADOS POR 

EQUIPE ATÉ O MÊS ANTERIOR;         

NÚMERO DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS NO LEVANTAMENTO 

DE NECESSIDADES COMO CÓDIGO 3 DO DIA 01 DE JANEIRO ATÉ O 

PRESENTE MOMENTO; 
        

NÚMERO DE USUÁRIOS CÓDIGO 3 ATENDIDOS DO DIA 01 

DE JANEIRO ATÉ O PRESENTE MOMENTO; 
        

NÚMERO DE USUÁRIOS COM NECESSIDADE DE PRÓTESE 

ODONTOLÓGICA POR EQUIPE NO LEVANTAMENTO DE 

NECESSIDADES; 
        

NÚMERO DE ACAMADOS POR EQUIPE NO TERRITÓRIO DE 

ABRANGÊNCIA.         

B) NOME DOS EQUIPAMENTOS DO TERRITÓRIO 
(CRECHES, ESCOLAS, ILPI- INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, CIAM – CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER, UAI – UNIDADE DE ATENDIMENTO 

INTEGRADO,ABRIGOS, UNIDADES DE SAÚDE, DENTRE OUTROS). 

1.2 FLUXOGRAMA DE ACESSO 

CHECKLIST DO FLUXOGRAMA (CONSIDERAR OS PONTOS DISCUTIDOS IN LOCO) SIM NÃO 

O CENTRO DE SAÚDE POSSUI FLUXO DE ACESSO DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA? 
  

EXISTE UM FLUXOGRAMA? 
  

FOI VALIDADO PELA COMISSÃO LOCAL DE SAÚDE?   

FOI VALIDADO PELA GERÊNCIA E EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA?   

FOI VALIDADO PELA REFERÊNCIA TÉCNICA REGIONAL DA SAÚDE BUCAL? 
  

ESTÁ EXPOSTO AOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS? 
  

HÁ NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO/ALTERAÇÃO? 
  

O CENTRO DE SAÚDE FUNCIONA DE 7:00 ÀS 19:00 HORAS? 
  

A SAÚDE BUCAL FUNCIONA DE 7:00 ÀS 19:00 HORAS?   

O ACOLHIMENTO ACONTECE DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE?   

1.3 HORÁRIO DA ESCUTA QUALIFICADA / LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DA SAÚDE BUCAL 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA OBSERVAÇÃO 

MANHÃ      
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https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/anexo-iii-roteiro-para-monitoramento-do-processo-de-trabalho-modernizacao.pdf


160

1.4 INFORMAÇÕES SOBRE AS  eSB  E AS  eSF  QUE ELAS ATENDEM 

eSB CD RESPONSÁVEL ASB TSB eSF  QUE 
ATENDE 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

APOIO 1      

APOIO 2      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
2 QUADRO PARA SER USADO NO DIA DA REUNIÃO NO CENTRO DE SAÚDE 
 
APÓS A ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS NA GCT, ELENCAR NO QUADRO ABAIXO OS PRINCIPAIS DESAFIOS E ELABORAR A MATRIZ DE GERENCIAMENTO DO PROCESSO 

DE TRABALHO EM SAÚDE BUCAL. 

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DIAGNÓSTICO(5W3H) 

O QUE RESPONSÁVEL QUANDO ONDE COMO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS OBTIDOS 

       

       

       

       

       

 
3 PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO – AGENDAS E ORIENTAÇÕES 
 
• A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DEVE UTILIZAR A AGENDA ELETRÔNICA;  

• REALIZAR O PLANEJAMENTO PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO (AÇÕES 

COLETIVAS E INDIVIDUAIS); 

• RESERVAR HORÁRIOS PARA AÇOES COLETIVAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL E PREVENÇÃO DE DOENÇAS, VISITAS DOMICILIARES, PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS 

EDUCATIVOS, MONITORAMENTO DA ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, NAS ESCOLAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES, AÇÕES DO PSE, REUNIÕES DE EQUIPE, ENTRE OUTRAS; 

A) REALIZAR O LN EM TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E CONVENIADAS E PROGRAMAR A APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS PARA AS ESCOLAS, 

PAIS OU RESPONSÁVEIS, CONSELHO LOCAL DE SAÚDE E COMUNIDADE; 

B) USAR O LN ONDE SE PRETENDE INTERVIR, CONFORME PROTOCOLO; 

C) ALÉM DO LN, AS EQUIPES DEVEM PROGRAMAR AO LONGO DO ANO, NO MÍNIMO UMA AÇÃO DE PROMOÇÃO À SAÚDE POR ESCOLA DE SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA; 

 

• ORGANIZAR AS AGENDAS COM FOCO A ATENDER OS PARÂMETROS MÍNIMOS DOS INDICADORES QUE SÃO MONITORADOS PELA COORDENACÃO TÉCNICA DE SAÚDE 

BUCAL E RT. COMPARAR OS RESULTADOS ALCANÇADOS PELO CENTRO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS DA REGIONAL E DO MUNICÍPIO, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO: 

NÚMERO DE CONSULTAS POR TC, PRIMEIRAS CONSULTAS, URGÊNCIAS, PERCENTUAL DE TC EM RELAÇÃO ÀS PRIMEIRAS CONSULTAS, INSTALAÇÃO DE PRÓTESE 

DENTÁRIA E PROPORÇÃO DE PRIMEIRA CONSULTA DE GESTANTES CADASTRADAS; 

• AGENDAR O MÍNIMO DE DEZ USUÁRIOS POR DIA, SENDO CINCO PRIMEIRAS CONSULTAS; 

• ATENDER O MÍNIMO DE OITO USUÁRIOS POR DIA, SENDO TRÊS PRIMEIRAS CONSULTAS; 

• ESTIMULAR O ACESSO DE USUÁRIOS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS (PESSOAS COM DIABETES, HIPERTENSÃO) E GESTANTES. REALIZAR O AGENDAMENTO CASADO COM 

MÉDICOS(AS) E ENFERMEIROS(AS). 

 
4 INTEGRAÇÃO ESF / GESTÃO PARTICIPATIVA 
 
• REALIZAR A PRIMEIRA CONSULTA E CONCLUSÃO DO TRATAMENTO DE 100% DAS GESTANTES CADASTRADAS PELAS eSF  ; 

• MONITORAR O EVENTO SENTINELA EM SAÚDE BUCAL – INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIONAL; 

• PARTICIPAR DAS REUNIÕES eSF NO MÍNIMO UMA VEZ POR MÊS POR EQUIPE / PAUTAR QUESTÕES DE SAÚDE BUCAL; 

• PROMOVER O LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES EM GRUPOS EDUCATIVOS E GARANTIR O ATENDIMENTO INDIVIDUAL; 

• PARTICIPAR DO COLEGIADO GESTOR DO CENTRO DE SAÚDE; 

• DISCUTIR O PAPEL DA eSB NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO (NO MÍNIMO REALIZAR O LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES EM SAÚDE BUCAL); 

• REALIZAR VISITAS DOMICILIARES JUNTO COM A eSF , DISCUTINDO OS CASOS E PROPONDO AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS; 

• REALIZAR O ATENDIMENTO E A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO DE 100% DAS PESSOAS COM DIABETES CADASTRADAS PELA eSF. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/anexo-iii-roteiro-para-monitoramento-do-processo-de-trabalho-modernizacao.pdf
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5 ATENDIMENTO CLÍNICO 
 
• APLICAR O PROTOCOLO DA SB: O CONTROLE DAS DOENÇAS BUCAIS; 

• MONITORAR FILA ELETRÔNICA SISREG: POR ESPECIALIDADE / MÍNIMO MENSAL; 

• FAZER PRÓTESE ACRÍLICA (PARCIAL E TOTAL) NA APS - PRIORIDADE PARA DESDENTADO ANTERIOR; 

• REALIZAR A ESCOVAÇÃO PRÉVIA AO ATENDIMENTO E INSTRUIR AO USUÁRIO A NECESSIDADE DE LEVAR A SUA ESCOVA EM TODAS AS CONSULTAS; 

• CONFERIR A EXISTÊNCIA DE PESSOAS MENORES DE 14 ANOS AGUARDANDO TRATAMENTO ENDODÔNTICO, E CASO POSITIVO ENCAMINHAR PARA A ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA, CONFORME PROTOCOLO; 

• CONFERIR SE A PRÁTICA CLÍNICA DO TSB ESTÁ DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE SAÚDE BUCAL. 

• MOBILIZAR-SE DIANTE DO ABSENTEÍSMO REALIZANDO AÇÕES COMO: OVERBOOK; DISPONIBILIZAR PARA OS USUÁRIOS EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E BOA 

VISIBILIDADE O PERCENTUAL DE FALTAS ÀS CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE POR ESPECIALIDADE/SETOR (ODONTOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, PSICOLOGIA, 

FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, COLETA, ETC) POR PERÍODO; CONSCIENTIZAR O USUÁRIO DA NECESSIDADE DE COMPARECER ÀS CONSULTAS OU DESMARCÁ-LAS 

COM ANTECEDÊNCIA, POSSIBILITANDO O AGENDAMENTO DE OUTRO USUÁRIO; PAUTAR O ASSUNTO ABSENTEÍSMO NOS ESPAÇOS DE DISCUSSÕES COLETIVAS DA 

COMUNIDADE, COMO NA COMISSÃO LOCAL DE SAÚDE, IGREJAS, ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS. 

 
6 AÇÕES COLETIVAS / PROMOÇÕES À SAÚDE 
 
• REALIZAR O LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES NAS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHES CONVENIADAS; 

• PLANEJAR JUNTO COM A EDUCAÇÃO COMO SERÁ A IMPLANTAÇÃO DA ESCOVAÇÃO DIÁRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES CONVENIADAS; 

• PLANEJAR JUNTO COM A EDUCAÇÃO AS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS AO LONGO DO ANO; 

• SUPERVISIONAR AS AÇÕES COLETIVAS / IMPLANTAÇÃO DA ESCOVAÇÃO DIÁRIA NAS ESCOLAS; 

• VERIFICAR SE EXISTEM DÚVIDAS NO REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS, TANTO DO ASB, COMO TSB E CD; 

 
7 CONTROLE SOCIAL 
 
• APRESENTAR PROPOSTAS E RESULTADOS DA SB NA COMISSÃO LOCAL DE SAÚDE; 

• IDENTIFICAR REPRESENTANTES DA SB NA CLS; 

• ESTUDAR OUTRAS FORMAS DE LEVANTAR A OPINIÃO DOS USUÁRIOS SOBRE A SB (PESQUISA, CAIXA SUGESTÕES, ETC...); 

 
8 ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
 
• PROMOVER AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA COMO O USO DE EPI, LIMPEZA PERIÓDICA DE BANCADAS, DESINFECÇÃO DO CONSULTÓRIO APÓS ATENDIMENTO, 

ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À PRÁTICA DA SAÚDE BUCAL; 

• NÃO USAR CONSULTÓRIO COMO REFEITÓRIO; 

• FAZER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PONTAS DO CONSULTÓRIO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS CONFORME PROTOCOLOS DA ENGENHARIA CLÍNICA. 

 
9 EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 
• IDENTIFICAR AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO (FORMA COMO É DESENVOLVIDO); 

• FAZER REUNIÕES DE EQUIPE (ACOMPANHAMENTO DO GERENTE LOCAL) NO MÍNIMO MENSAL; 

• PARTICIPAR DAS WEBCONFERÊNCIAS; 

• ESTIMULAR REUNIÕES DE ESTUDO: O MANUAL DE SAÚDE BUCAL, QUESTÕES TÉCNICAS, ESTUDO DE CASOS, LEITURA DE ARTIGOS ATUALIZADOS COM TEMAS 

RELEVANTES, ETC. 
 
10 PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO 
 
NOME FUNÇÃO E-MAIL CONTATO 

 
1 

   

2 
   

3 
 

   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
 

   

8    

OBSERVAÇÕES 
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ANEXO IV - Cuidados com compressores 

Diariamente
• Início do turno

• Fechar o registro do dreno abaixo do reservatório.  
Obs.: Não apertar excessivamente o registro.

• Ligar o compressor.
• No primeiro funcionamento do compressor, não uti-

lize os equipamentos até que ele desarme.
• Observar o tempo de funcionamento até o desarme. 

Caso seja maior que 15 minutos entrar em contato 
com a Engenharia Clínica.

• Fim do turno
• Desligar o compressor.
• Drenar o compressor abrindo o registro de dreno abaixo do reservatório.

Semanalmente
Verificar o nível de óleo do compressor antes de li-
gá-lo. O nível de óleo deve estar entre as marcações 
MAX e MIN da vareta ou do visor de nível de óleo, 
conforme a figura ao lado.

 

Caso o nível de óleo esteja abaixo do limite MIN, 
entrar em contato com a Engenharia Clínica (Ramal 
7 9218) para solicitar a reposição do óleo.

Obs.: Caso o compressor possua vareta de nível,
remova a vareta e limpe o óleo da ponta. Logo após insira e remova a vareta para visualizar o 
nível de óleo.

Troca do óleo
Solicitar a engenharia clínica a troca do óleo a cada 2 meses.

AVISO IMPORTANTE!!!!!!!
Registro geral de água do consultório
No final de cada dia, fechar o registro de água do consultório para que não haja risco de va-
zamento durante a noite. Reabrindo o na manhã seguinte.
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ANEXO V - Cuidados para equipamentos de 
profilaxia e fotopolimerizadores

Prezados colegas, vocês acabam de receber um novo equipamento para melhor desenvolvi-
mento de seus trabalhos. Para melhor performance em sua utilização e durabilidade desta fer-
ramenta, baseado na experiência de nossa rede, a GEECL apresenta abaixo algumas orientações 
que seguidas proporcionaram a longevidade e eficiência esperada desta nova aquisição.

ULTRASSONS

•  Transdutor ou “Caneta do Ultrassom”
•  Trata-se da parte mais importante e delicada do sistema de ultrassom, 

requerendo, para tanto, toda atenção e cuidado em sua utilização.
•  Evite quedas e impactos da mesma, principalmente sob a ponta rosqueável, onde se 

adapta o inserto.
•  Verifique sempre a compatibilidade dos insertos com o equipamento a ser apli-

cados. Por mais que se pareçam e possuam roscas “coincidentes” a utilização 
de pontas e insertos não recomendados para o respectivo equipamento, cau-
sam danos, ainda que não imediatos, irreversíveis ao transdutor. (Em caso de 
dúvidas quanto aos insertos adequados, peça orientação ao técnico da GEECL)  
-  “ TALVEZ ESTE SEJA O CUIDADO QUE REQUEIRA MAIOR ATENÇÃO“.

•  Nunca utilize outra ferramenta, se não a própria do equipamento, para aperto 
do inserto em sua adaptação ao transdutor.

•  O aperto deve ser apenas o suficiente para sua fixação. Caso perceba dificul-
dade durante o encaixe, adaptação e aperto, não insista. Isto pode ser um indí-
cio de incompatibilidade do inserto para com o equipamento ou eminência de 
quebra do transdutor.

JATO DE BICARBONATO

•  Abasteça o reservatório de bicarbonato, apenas como o suficiente para o atendimento do 
turno de trabalho.

•  Afim de remover resíduos de bicarbonatos, já úmidos e com a granulação alterada, aconse-
lha-se, semanalmente, o funcionamento do jato, já vazio, para “varredura” das conexões e 
mangueiras internas do equipamento.

•  Assegure de que o bicarbonato está em condições adequadas de utilização e armazenagem, 
estando livre de umidade e formações de “pedras”.



164

FOTO POLIMERIZADOR LED

•  Nunca tencione o fio, tomada ou fonte do equipamento.
•  Desligue o equipamento, após sua utilização diária, diretamente da 

tomada, puxando-o pela caixinha de sua tomada/fonte.
•  Cubra a ponta acrílica do equipamento com filme plástico (exceto 

no seguimento de encaixe da ponteira no equipamento), afim de 
evitar adesão e acúmulo de resinas em sua extremidade, com a con-
seqüente perda de potência e eficiência do equipamento. Este pro-
cedimento, além de higiênico, proporciona maior durabilidade da 
ponteira acrílica.
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ANEXO VI - Protocolo para divulgar as ações 
de Saúde Bucal no Acontece Saúde

Vamos divulgar nossas ações e mostrar a importância dos trabalhos desenvolvidos pela Saúde 
Bucal em nossa rede? É simples e muito eficaz.

Pensando  nisso, a  equipe   da   Coordenação   Técnica   de   Saúde   Bucal   – CTSB, juntamente 
com a Assessoria de Comunicação da SMSA – ASCOM, elaboraram esse passo a passo, visando 
auxiliar todos os profissionais da Odontologia para que, juntos, possamos divulgar nossas ex-
periências, evidenciar a importância  dos nossos serviços junto à rede SUS-BH e, de certa forma, 
valorizar vocês profissionais da “ponta”, sempre tão engajados e comprometidos na busca da 
excelência do sistema único de saúde.

Passo a passo do anúncio

1. Dia da realização da ação em Saúde Bucal: nesse dia é importante que um profissional da unida-
de fique responsável em registrar o evento, através de fotos que podem ser tiradas por celular.

2. Findo o evento, as fotos deverão ser encaminhadas ao email do CTSB (ctsbucal@pbh.gov.br), 
aos cuidados de Cláudia Amorim, juntamente com as informações constantes no passo 3.

3. Para que possamos construir o texto balizador do anúncio, precisaremos dos seguintes dados:
 a) Data da realização da ação.
 b) Local de realização.
 c) Público-alvo atendido, bem como o quantitativo.
 d) Discriminação das atividades desenvolvidas na ação.
 e) Objetivo da ação.

4. Ressaltamos que, para que consigamos realizar a postagem, as informações supracitadas de-
verão ser encaminhadas no prazo máximo de 3 (três) dias após a realização do evento, visto 
que a ASCOM não está autorizada a publicar matérias com um extenso lapso temporal entre 
sua realização e efetiva publicação.

 

Viram como é simples? Sendo assim, pedimos a colaboração de todos para fazermos, a cada dia 
mais, da Odontologia um diferencial em nossa rede e, também, mostrar o quão atuante somos!

Atenciosamente,
Coordenação Técnica de Saúde Bucal e Assessoria de Comunicação em Saúde.
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ANEXO VII - Códigos e critérios de classificação 
do Levantamento de Necessidades 
em Saúde Bucal, revisado em 
março de 2016.

CÓDIGO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO

00 Livre da experiência de cárie. Não possui restaurações.

0
Não apresenta dente permanente e/ ou temporário com cavidade. Não necessita de 
restauração ou exodontia. Neste código, incluem também usuários desdentados totais 
ou parciais que usam prótese em boas condições, sem necessidade de troca ou reparos.

1 Apresenta até 3 dentes permanentes ou temporários com cavidades evidentes 
necessitando de restauração e/ou exodontia.

2 Apresenta de 4 a 8 dentes permanentes ou temporários com cavidades evidentes 
necessitando de restauração e/ou exodontia.

3 Apresenta 9 ou mais dentes permanentes ou temporários com cavidades necessitando 
de restauração e/ou exodontia.

4
Necessidade de prótese como a principal demanda. Há ausência parcial ou total de 
elementos dentais e a prótese parece ser a solução mais indicada. Neste código se 
incluem também usuários que necessitam de reparos de prótese.

5 Alteração periodontal (inclusive gengiva alterada) apresenta-se como principal demanda.

* Marcar com um asterisco quando houver queixa de dor aguda.

Fonte: SMSA/BH
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1. CIRURGIA ODONTOLÓGICA

AGENDAMENTO SOB REGULAÇÃO (Esta modalidade de agendamento demanda informações 
sobre o motivo do encaminhamento, a descrição do exame clínico, hipótese diagnóstica e tra-
tamento realizado na APS).

•  Frenectomia em crianças em acompanhamento multidisciplinar, com avaliação prévia do fo-
noaudiólogo.

•  Casos excepcionais com necessidades cirúrgicas, que não estão contemplados neste protoco-
lo, deverão ser cadastrados sob regulação com descrição detalhada dos dados clínicos, sinais 
e sintomas, assim como dos procedimentos já realizados.

PRIORIDADE ALTA

• Dentes inclusos ou anquilosados com sintomas de dor e ou reabsorção dentária / óssea.
• Dentes semi inclusos.
• Cirurgia pré-protética para prótese removível (correção de rebordo, aprofundamento de ves-

tíbulo, remoção de tórus). Observação: Inserir nesta especialidade apenas as cirurgias pré-
-protéticas para usuários cuja prótese total será confeccionada na APS. Caso o usuário se en-
quadre no protocolo de prótese total (na atenção especializada) ou de prótese parcial cromo 
cobalto, e necessite de cirurgia pré-protética, ele deve ser inserido na especialidade da próte-
se correspondente, de acordo com o protocolo específico. Nestes casos, o agendamento da 
cirurgia pré-protética será realizado internamente no CEO.

PRIORIDADE MÉDIA

•  Dentes semi-inclusos ou inclusos com indicação ortodôntica (inclusive extra numerário) com   
solicitação do ortodontista anexada à guia de referência.

•  Frenectomia labial e lingual.
•  Dentes inclusos sem sintomas.

Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária - Saúde Bucal
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PRIORIDADE BAIXA

•  Curetagem apical em dentes anteriores*.
•  Apicetomia em dentes anteriores*.

* Estes procedimentos estão indicados para dentes anteriores já tratados endodonticamente e por-
tadores de pino intrarradicular longos e/ou espessos e que se apresentam sintomáticos (dor/fístula) e/
ou com presença de alteração apical, com risco alto de fratura para retirada do pino e retratamento.

OBSERVAÇÕES

•  Não encaminhar:
• Exodontia simples.
• Ulectomia.
• Restos radiculares.
• Terceiros molares eruídos e ou cariados e que não possuam curvaturas radiculares que 

justifiquem a indicação.
•  A remoção da sutura deverá ser realizada no centro de saúde.
•  Intervenções cirúrgicas iniciadas e não concluídas na APS, devido a complicações, casos de dre-

nagem de abscesso extra-oral: ligar e encaminhar, com guia de referência/contrarreferência, 
para UPA Oeste, UPA Norte ou Hospital Municipal Odilon Behrens, conforme grade abaixo:

REGIONAL
UNIDADE DE REFERÊNCIA DE URGÊNCIA

UPA NORTE UPA OESTE HMOB

BARREIRO X X

CENTRO-SUL X

LESTE X

NORDESTE X X

NOROESTE X X

NORTE X

OESTE X

PAMPULHA X X

VENDA NOVA X X

UPA Norte: Av. Risoleta Tolentino Neves, 307 - Novo Aarão Reis - Odontologia – 3277-6790
UPA Oeste: Av. Barão Homem de Melo, 1710 - Nova Granada - Recepção – 3277-7044
Hospital Metropolitano Odilon Behrens: Rua Formiga, 50 - São Cristóvão - Odontologia – 3277-6111

Encaminhar o usuário com guia de referência e radiografia.
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CIRURGIA DEFORMIDADE 
CRÂNIO FACIAL / FISSURA 
LÁBIO PALATAL

2.

AGENDAMENTO EXCLUSIVO SOB REGULAÇÂO (Esta modalidade de agendamento demanda 
informações sobre o motivo do encaminhamento, a descrição do exame clínico, hipótese diag-
nostica e tratamento realizado na APS).

•  Usuários com anomalia crânio facial congênita, principalmente os portadores de classe III e 
deformidade lábio palatal, em qualquer idade.

Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária - Saúde Bucal
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CIRURGIA 
BUCOMAXILOFACIAL

3.
PRIORIDADE ALTA

•  Tratamento de deformidades dentofaciais do crescimento e desenvolvimento (cirurgia ortog-
nática).

•  Tratamento cirúrgico de tumores benignos da face, inclusive tumores ósseos.
•  Tratamento cirúrgico das disfunções articulares.
•  Tratamento cirúrgico de sequelas na face originadas por outras doenças.
•  Tratamento cirúrgico de doenças da cavidade oral, das glândulas salivares e dos maxilares 

com indicação de atendimento em ambiente hospitalar.
•  Biópsias das lesões da boca e dos ossos maxilares (após avaliação da Estomatologia).

OBSERVAÇÃO

•  Nesta especialidade as consultas podem ser solicitadas por cirurgião-dentista ou médico inte-
grante da rede SUS/BH.
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ENDODONTIA4.
AGENDAMENTO EXCLUSIVO SOB REGULAÇÃO (Esta modalidade de agendamento demanda 
informações sobre o motivo do encaminhamento, a descrição do exame clínico, hipótese diag-
nostica e tratamento realizado na APS).

•  Traumatismo* de dentes permanentes anteriores, ressaltando a importância da intervenção 
imediata na APS.
* Em casos de Traumatismo grave: solicitar ambulância e encaminhar para o HMOB (fluxo da 

urgência).
•  Tratamento endodôntico em menores de 14 anos.
•  Tratamento endodôntico em situação preparatória para:

•  Tratamento hemodinâmico**.
•  Cirurgias cardíacas**.
•  Transplantes**.
•  Tratamento oncológico**.

•  Tratamento endodôntico em portadores de diabetes não controlada (usuários classificados 
como Moderado Risco, de acordo com a nota técnica 04/2015 – Cuidado em Saúde Bucal de 
usuários com diabetes mellitus):

•  Hemoglobina glicada entre de 7 a 9%, ou
•  Glicemia em jejum encontra-se entre 200 e 250 mg/dL.

** Estes usuários devem ser encaminhados já com relatório médico.

PRIORIDADE ALTA

•  Dentes anteriores (incisivos, caninos e pré-molares) de usuários de qualquer idade, inclusive 
retratamentos;

•  Primeiros e segundos molares de usuários de qualquer idade, exceto retratamento.
•  Terceiros molares que sejam suporte de prótese parcial removível já existente e que sejam 

o último recurso para manter a dimensão vertical de oclusão (exceto retratamento). Ressal-
tamos que o elemento deve ter condições de ser submetido ao tratamento endodôntico e 
restaurador (usuário deve comparecer à consulta no CEO portando a prótese).

Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária - Saúde Bucal



Manual Saúde Bucal  

173

OBSERVAÇÕES

• Não encaminhar:
• Dentes com extensa destruição coronária e/ou radicular por carie dentária.
• Dentes com lesão de furca e/ou com doença periodontal apresentando mobilidade.
•  Dentes calcificados.

• Terceiros molares que não sejam suporte de PPR.
• Antes de encaminhar o usuário para a especialidade, deverá ser realizado na APS o controle 

das doenças bucais. Para o elemento dental deverá ser realizada a remoção de todo tecido ca-
riado, o acesso coronário, o curativo e o selamento com qualquer material selador disponível. 
Deverá também ser avaliada a capacidade restauradora do elemento dental.

• Para todos os usuários encaminhados, sempre registrar na guia de referência os procedimen-
tos realizados no centro de saúde com as datas de realização.

• Após a realização do tratamento endodôntico no CEO, os dentes passiveis de restauração 
direta serão contrarreferenciados para restauração na APS.
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ODONTOPEDIATRIA5.
AGENDAMENTO SOB REGULAÇÃO (Esta modalidade de agendamento demanda informações 
sobre o motivo do encaminhamento, a descrição do exame clínico, hipótese diagnostica e tra-
tamento realizado na APS).

•  Traumatismo de dentes decíduos anteriores. Antes do encaminhamento a APS deve seguir as 
seguintes etapas:

•  Intervenção imediata e adequada no momento em que o paciente chega à unidade de 
saúde (atendimento da urgência).

•  Solicitação e avaliação radiográfica.
•  Se necessário, solicitar tratamento endodôntico do dente decíduo (na Odontopediatria), 

sob regulação.

PRIORIDADE ALTA

•  Tratamentos endodônticos de dentes decíduos, após avaliação radiográfica.
•  Crianças que apresentaram resistência ao tratamento no centro de saúde, após duas tentativas 

distintas e fracassadas na APS.

OBSERVAÇÕES

•  Antes de encaminhar o usuário, em casos de tratamento endodôntico de dentes decíduos, 
deverá ser realizado na APS o controle das doenças bucais. Para o elemento dental deverá ser 
realizada a remoção de todo tecido cariado, o acesso coronário, o curativo e o selamento com 
qualquer material selador disponível. Deverá também ser avaliada a capacidade restauradora 
do elemento dental.

•  Para todos os usuários encaminhados, sempre registrar na guia de referência os procedimen-
tos realizados no centro de saúde com as datas de realização.

•  Crianças menores de dois anos são passíveis de atendimento na APS. Deverão ser encami-
nhadas para atendimento especializado, nas situações previstas neste protocolo, após duas 
tentativas fracassadas e datadas na APS.

•  Usuários encaminhados para tratamento endodôntico de dentes decíduos que não tenham 
resistência ao tratamento serão contrarreferenciados para restauração no centro de saúde.

•  Os egressos do tratamento especializado que serão contrarreferenciados deverão ter manu-
tenção na APS, conforme orientação do especialista.
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ODONTOPEDIATRIA SOB 
ANESTESIA GERAL

6.
(Este encaminhamento será realizado apenas 
pelos especialistas dos CEO)

AGENDAMENTO SOB REGULAÇÃO (Esta modalidade de agendamento demanda informações 
sobre o motivo do encaminhamento, a descrição do exame clínico, hipótese diagnostica e tra-
tamento realizado na APS).

•  Encaminhamento exclusivo a partir da Odontopediatria do CEO.
•  Após cinco tentativas com a utilização de todas as técnicas possíveis de adaptação comporta-

mental. Registro em prontuário e na guia de referência.
•  Crianças com reações adversas/condições que impossibilitem o tratamento ambulatorial (vô-

mito, pequena abertura de boca, agitação extrema, após tentativas de condicionamento).
•  Procedimentos cirúrgicos de longa duração e que a criança não apresenta comportamento 

compatível.
•  Crianças portadoras de doenças cardíacas e/ou outras condições, com indicação médica de 

atendimento sob sedação/anestesia geral.

OBSERVAÇÕES

•  Quando o especialista avaliar a necessidade de atendimento sob anestesia geral, deve-
rá preencher formulário próprio para regulação do caso pela Coordenação de Saúde Bucal 
(SMSA). Este formulário será encaminhado por mensagem eletrônica e a resposta também 
chegará da mesma forma.

•  Após regulação favorável ao procedimento, o especialista do CEO faz a solicitação dos exames 
pré-operatórios e do risco cirúrgico. Estes exames poderão ser realizados no centro de saúde 
de origem do paciente ou no HMOB.

•  Os exames e o risco cirúrgico devem ser apresentados ao especialista do CEO que fez a solici-
tação, para avaliação.

•  A equipe do CEO deverá inserir o pedido de primeira consulta nesta especialidade no Sistema 
de Regulação da Central de Marcação de Consultas.

•  A primeira consulta será realizada com médico anestesista da equipe. É necessário apresentar 
os resultados dos exames pré-operatórios e o risco cirúrgico.

•  A data do atendimento sob anestesia geral é combinada com os responsáveis pelo paciente 
ao final desta primeira consulta.
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PERIODONTIA7.
ASPECTOS CONCEITUAIS / CLASSIFICATÓRIOS

As doenças periodontais são reconhecidas como processos inflamatórios resultantes da que-
brada relação simbiótica entre hospedeiro e micro-organismos (SHAIKH et al., 2018). Estas são 
classificadas em dois grandes grupos, as gengivites e as periodontites. A gengivite é caracteri-
zada pela resposta inflamatória da gengiva frente ao biofilme dental e manifesta-se com sinais 
clínicos de edema, eritema, sangramento e tem caráter reversível (MURAKANI et al., 2018).A pe-
riodontite é definida como doença inflamatória multifatorial associada com biofilme disbiótico 
e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção dental podendo compro-
meter a função e levar a perda dental (PAPAPANOU et al., 2018; TONETTI et al., 2018).

A manifestação clínica da DP resulta de um desequilíbrio da interação entre micro- organismos 
presentes no biofilme e a resposta imune/inflamatória do hospedeiro, pelo aumento da pato-
genicidade bacteriana ou alteração da resistência do hospedeiro ao desafio microbiano. Em-
bora o fator etiológico primário das doenças periodontais seja o biofilme dental alguns fatores 
de risco estão associados com o estabelecimento ou progressão de doença determinando uma 
etiologia multifatorial para estas condições. Estes fatores envolvem condições sistêmicas, com-
portamentais, sociais, genéticas e do hospedeiro, que modificam a expressão da doença. Assim, 
os indivíduos apresentam riscos diferentes e as superfícies dentais são variavelmente afetadas 
pela destruição periodontal (PAPAPANOU et al., 2018; TONETTI et al., 2018).

Uma nova classificação das doenças e condições periodontais foi proposta no Word Workshop 
de Periodontia, promovido pela American Academy of Periodontology e pela Federação Euro-
pean Federation of Periodontology e publicada em 2018.

 

Quadro adaptado de Caton et al., 2018.
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ORIENTAÇÕES PARA O ENCAMINHAMENTO

1. Antes de encaminhar o paciente para a especialidade, deverá ser realizado na APS o controle 
das doenças bucais, com remoção de restos radiculares e selamento de cavidades.

2. Realização de pelo menos duas sessões de raspagem e alisamento supra e subgengival (arca-
das superior e inferior), associadas a instruções de higiene bucal.

3. Reavaliação do paciente após 60 dias.
4. Se persistirem os seguintes parâmetros clínicos periodontais [presença de bolsa periodontal 

(BP) maior ou igual a cinco milímetros e perda óssea radiográfica > 15% do comprimento da 
raiz] fazer o encaminhamento para a periodontia.

5. Ao encaminhar, anotar na guia de referência as datas de realização dos procedimentos. Im-
pedimentos devem ser justificados por escrito.

6. O paciente deverá estar inserido em processo de acompanhamento com a equipe de saúde 
bucal da APS, com retorno de seis em seis meses, enquanto aguarda o agendamento da pri-
meira consulta na especialidade.

7. Quando a vaga para a consulta especializada for disponibilizada, o paciente deverá ser ava-
liado (clinicamente) pela equipe de saúde bucal da APS e a adequação do meio bucal deverá 
ser refeita, se necessário, antes da data do primeiro atendimento com o especialista (formato 
de overbooking).

AGENDAMENTO SOB REGULAÇÃO (Esta modalidade de agendamento demanda informações 
sobre o motivo do encaminhamento, a descrição do exame clínico, hipótese diagnostica e tra-
tamento realizado na APS).

•  Usuários com diagnóstico de periodontite, em presença de bolsa periodontal (BP) ≥ a cinco 
milímetros, perda óssea radiográfica > 15% do comprimento da raiz e com a presença de al-
guma das condições abaixo:

•  Situação preparatória para:
•  Tratamento hemodinâmico*
•  Cirurgias cardíacas*
•  Transplantes*
•  Tratamento oncológico*

•  Tratamento periodontal em portadores de diabetes não controlada (usuários classificados 
como Moderado Risco, de acordo com a nota técnica 04/2015 – Cuidado em Saúde Bucal de 
usuários com diabetes mellitus):

•  Hemoglobina glicada entre de 7 a 9%, ou
•  Glicemia em jejum encontra-se entre 200 e 250 mg/dL.

*Estes pacientes devem ser encaminhados já com relatório médico.
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PRIORIDADE ALTA

•  Usuários com diagnóstico de periodontite, em presença de bolsa periodontal (BP) maior ou 
igual a cinco milímetros, perda de inserção clínica (PIC) > 3mm e perda óssea radiográfica > 
15% do comprimento da raiz.

•  Usuários com aumento de volume gengival, que necessitem de gengivectomia/gengivoplastia.
•  Usuários com necessidade de cobertura radicular e aumento da faixa de gengiva ceratinizada 

em dentes isolados.

OBSERVAÇÕES

•  Não encaminhar casos de gengivite e presença de bolsa inferior a 5 mm. Para estes casos fazer 
o controle no centro de saúde.

•  Os dentes com grau de mobilidade avançado devem ser indicados para exodontia.
•  Os egressos do tratamento periodontal especializado deverão ter manutenção na APS, con-

forme orientação do especialista, considerando o risco.

MANUTENÇÃO PERIODONTAL NA UBS

1. A manutenção deverá ser realizada no centro de saúde com periodicidade definida pela classi-
ficação de risco feita pelo periodontista no momento da alta na especialidade:
a. Paciente de alto risco: manutenção de 4 em 4 meses.
b. Paciente de médio risco: manutenção de 6 em 6 meses.

2. Medidas preventivas coletivas: Inserir o indivíduo em atividades específicas de controle da 
doença periodontal. Para tanto basear no modelo dos programas para pacientes portadores 
de condições crônicas. Sugestão de procedimentos coletivos com motivação e conversa sobre 
técnica de higienização. Periodicidade sugerida: 4/4 meses ou 6/6 meses.

ENCAMINHAMENTO PARA EXODONTIA DE DENTE INDIVIDUAL (CRITÉRIOS PARA DENTE 
UNITÁRIO COM CONDIÇÃO PERIODONTAL COMPLEXA)

Dentes com condição periodontal complexa apresentando a condição abaixo devem ser enca-
minhados para exodontia:

•  Perda óssea estendendo-se para o terço apical da raiz.
•  Envolvimento de furca classe 3 (comunicação lado a lado).
•  Mobilidade grau 3 (avançada).
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TOMADA DE DECISÃO PARA ENCAMINHAMENTO PARA PRÒTESE TOTAL REMOVÍVEL

Usuários que além dos fatores de complexidade periodontal descrita para o dente individual 
apresentarem a condição abaixo devem ser encaminhados para prótese total removível:

• Disfunção mastigatória, necessidade de reabilitação complexa, trauma de oclusão secundário 
(mobilidade grau 3), defeito de rebordo avançado e colapso de mordida (poucos dentes re-
manescentes sem pares antagonistas)
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ORTODONTIA8.
O grau de severidade das maloclusões pode ser atenuado, corrigido ou prevenido quando 
diagnosticado precocemente através da Ortodontia Preventiva/Interceptativa e da Ortopedia 
Funcional dos Maxilares.

PRIORIDADE ALTA

•  Usuário a partir de 5 anos com perda precoce de dentes decíduos.
•  Usuários de 5 anos a 12 anos com mordida cruzada anterior.
•  Erupção atípica do 1º molar permanente ocasionando reabsorção radicular distal do 2º molar 

decíduo, levando a impactação do 1º molar e perda precoce do 2º molar decíduo.
•  Usuários de 7 a 12 anos com pelo menos uma das seguintes maloclusões:

•  Mordida aberta.
•  Atresia maxilar.
•  Overjet aumentado.

•  Usuários de 7 a 12 anos, respiradores bucais, com maloclusões (na guia de referência deve ser 
informado se a criança está inserida em outras abordagens voltadas para respiradores bucais).

PRIORIDADE MÉDIA

•  Usuários de 7 a 12 anos com as seguintes situações clínicas:
• Mordida cruzada posterior unilateral.
• Presença de hábitos nocivos.
• Apinhamento suave a moderado associado à falta de espaço considerável.
• Mordida profunda.
• Diastema acentuado.

Observação

•  Não encaminhar usuários menores de 7 anos ou maiores de 12 anos, exceto nos casos de 
mordida cruzada anterior e perda precoce de dentes decíduos, conforme descrito acima.
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DISFUNÇÃO DE ATM9.
PRIORIDADE ALTA

Dor relacionada à ATM associada a uma ou mais das seguintes situações:

•  Comprometimento significativo de atividades da vida diária como, por exemplo, mastigação, 
trabalho, fala, sono.

•  Presença de comorbidades como, por exemplo, enxaqueca, artrites sistêmicas, fibromialgia.
•  Histórico de trauma direto na face como queda, acidente, agressão.
•  Dores que causem dúvida diagnóstica: dor em choque, queimação, alteração neurológica, 

sem causa evidente na face.

OBSERVAÇÕES

•  O Protocolo de Disfunção Temporomandibular/DTM e Dor Orofacial/DORF na Rede SUS/BH 
(2016) <Protocolo de Disfunção Temporomandibular / DTM e Dor Orofacial / DORF> prevê a 
abordagem inicial dos usuários com queixas na APS. Após adoção de mediada terapêuticas 
e reavaliação após 7 dias, os pacientes que não tiveram alívio devem ser encaminhados para 
atendimento especializado.

•  A guia de referência preenchida pelo CD da APS para a especialidade deve relatar a condição 
clínica encontrada, a conduta realizada na APS e os resultados obtidos. Para realizar o enca-
minhamento para a Atenção Secundária, é necessário que os procedimentos recomendados 
para a APS tenham sido realizados.

•  A contrarrefêrencia da especialidade para a APS deve ser detalhada, permitindo subsidiar o 
cuidado continuado na APS, com a retaguarda da especialidade.

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=protocolo-dtm-ultimo.pdf
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ESTOMATOLOGIA10.
A Estomatologia é uma especialidade da Odontologia que estuda a prevenção, diagnóstico 
e tratamento das doenças da boca, incluindo o câncer bucal. A Estomatologia-Stoma (boca) 
+ logos (estudo, conhecimento) - foi aprovada como especialidade em 1992, o que a torna 
desconhecida por muitos profissionais da área de saúde. Ao longo dos anos adotou diferentes 
denominações: Diagnóstico Bucal, Diagnóstico Oral, Medicina Bucal e Semiologia.

Já o termo Semiologia é reservado para o estudo dos sinais e sintomas das doenças, que na sua 
essência nada mais é do que análise do exame clínico. Mesmo assim, alguns preferem utilizar o 
termo Estomatologia e Semiologia, como sinônimos, o que não estaria totalmente incorreto. Na 
realidade a Semiologia é parte integrante da Estomatologia.

A evolução dos conhecimentos da patologia associada aos avanços da clínica fez da Estomato-
logia uma disciplina que se imbrica com todas as outras especialidades odontológicas e tam-
bém com algumas áreas da medicina e que entende que saúde não é apenas da boca. Aliás, 
várias doenças sistêmicas podem ter início na cavidade bucal e são, muitas vezes, vistas e diag-
nosticadas pelos cirurgiões-dentistas, que têm a oportunidade de prevenir os agravos dessas 
doenças através do seu diagnóstico precoce.

São muitas as doenças que aparecem na cavidade bucal, podendo ser divididas em lesões dos 
tecidos moles (ou lesões de mucosa) e lesões ósseas. Como as lesões podem se manifestar clini-
camente semelhantes, o diagnóstico pode exigir alguns exames complementares (de imagem, 
laboratoriais etc) ou um exame por um profissional especialista na área. Essas lesões são, muitas 
vezes, divididas em grupos de lesões com características clínicas parecidas ou pela sua etiopa-
togenia. Eis a seguir alguns desses grupos de lesões:

• Variações da normalidade: Alterações bucais que não constituem doenças e não necessitam 
de tratamento (ex.: Língua fissurada, estomatite migratória benigna, leucoedema, grânulos 
de Fordyce, varicosidades bucais, torus palatino e mandibular).

• Lesões benignas da mucosa bucal: Alterações patológicas de natureza neoplásica, inflama-
tória, hiperplásica ou autoimune da mucosa bucal e região perioral.

• Lesões benignas dos ossos maxilares: Alterações patológicas de natureza neoplásica, cística 
ou inflamatória que acometem os ossos maxilares (mandíbula e maxila).

• Doenças das glândulas salivares: Alterações patológicas de natureza neoplásicas ou inflama-
tório/infecciosas das glândulas salivares maiores e menores.
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• Infecções bucais de origem odontogênica: Processos infecciosos de origem pulpar, perio-
dontal ou pós procedimentos cirúrgico-odontológicos que se instalam na cavidade bucal, po-
dendo se dissseminar para os espaços fasciais primários. Algumas dessas infecções se tornam 
graves e podem ser denominadas Infecções cervico-faciais profundas.

• Neoplasias malignas da cavidade bucal: As mais comuns são as de origem epitelial (Carcino-
ma de células escamosas), podendo ser também de origem glandular, mesenquimal, óssea, 
reticulo-endotelial etc. 
É importante salientar e enfatizar a necessidade do diagnóstico precoce das neoplasias ma-
lignas que se originam na cavidade bucal. Merecem destaque pela sua relevância, tendo em 
vista trazerem maior risco de morte e de sequelas graves para os pacientes.

Lesões fundamentais da mucosa bucal

Para orientar o diagnóstico das alterações e patologias bucais torna-se necessário o conhe-
cimento da anatomia normal das estruturas da cavidade bucal, das variações morfológicas 
conhecidas como alterações da normalidade, bem como das alterações patológicas que são 
conhecidas como lesões fundamentais da mucosa bucal, que constituem os processos patoló-
gicos básicos. Um conjunto de termos é normalmente utilizado para a descrição das lesões para 
destacar suas principais características e definir qual é a lesão fundamental, auxiliando, dessa 
forma, o processo de diagnóstico e a comunicação entre profissionais.

Basicamente as lesões são classificadas em três grandes grupos: (1) Lesões planas ou elevadas: 
alterações de cor ou formação sólida; (2) Lesões com aumento de volume: coleção líquida; (3) 
Lesões com perda de substâncias.

Segue abaixo um roteiro para auxiliar na descrição de lesões intrabucais, identificando primei-
ramente o tipo de lesão fundamental (placa, mácula, nódulo, tumor, etc.) e posteriormente suas 
características clínicas:

1. Lesão Fundamental
•  Alterações da cor (vascular, melânica, pigmentações exógenas): Mancha ou mácula.
•  Formações sólidas (massa nodular):

1. Placa.
2. Pápula.
3. Nódulo.
4. Tumor.

•  Coleção líquida:
1. Vesícula.
2. Bolha.
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•  Perda tecidual:
1. Erosão.
2. Úlcera.

2. Número
1. Única.
2. Múltipla.

3. Tamanho
•  No maior diâmetro em milímetros (mm).

4. Implantação tecidual
1. Séssil.
2. Pediculada.
3. Superficial.
4. Profunda.
5. Endofítica.
6. Exofítica.

5. Coloração
1. Branca.
2. Vermelha.
3. Amarela.
4. Azul.
5. Roxa.
6. Negra.
7. Parda.
8. Semelhante a mucosa.

6. Superfície da lesão
1. Lisa.
2. Verrucosa.
3. Ceratótica.
4. Papilomatosa.
5. Rugosa.
6. Filiforme.

7. Contorno
•  Regular ou irregular.
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8. Limites
•  Com limites nítidos (bem delimitada) ou sem limites nítidos (mal delimitada).

9. Consistência
1. De tecido normal.
2. Fibrosa.
3. Borrachóide.
4. Elástica.
5. Flácida.
6. Flutuante.
7. Dura.
8. Mole.

10. Conteúdo
1. Líquido (Amarelo citrino, ceratinoso, sanguinolento, purulento).
2. Sólido.

11. Localização

12. Tempo de Evolução

Lesões Fundamentais: As lesões fundamentais da mucosa bucal consistem em alterações mor-
fológicas que assumem grande importância no processo diagnóstico, tendo em vista que as 
hipóteses diagnósticas formuladas tomam por base a história da evolução da doença e carac-
terísticas clínicas da lesão produzida, isto é, da lesão fundamental. Elas são classificadas e des-
critas como:

1. Mácula ou mancha: São modificações da coloração normal da mucosa bucal sem que ocorra 
elevação ou depressão tecidual. Podem surgir sobre outro tipo de lesão fundamental, como 
pápulas, nódulos, placas e outras, quando então teremos alterações de forma.

 As manchas apresentam cor, tamanho e forma bastante variados, podendo sua origem ser de-
vida à presença de melanina ou outras causas. Exs.: pigmentação gengival racial (maior quanti-
dade de melanina), tatuagens por amálgama (negro-azuladas sob a gengiva), etc.

2. Placa: Constituem lesões bem características, fundamentalmente elevadas em relação ao teci-
do normal, sua altura é pequena em relação à extensão. Sua superfície pode ser rugosa, verru-
cosa, ondulada, lisa ou apresentar diversas combinações desses aspectos. Podem ser destacá-
veis (ex.: candidíase pseudomembranosa) ou não (Exs.: leucoplasia, certas formas de líquen plano, 
sífilis secundária) associados às placas, podem aparecer manchas, erosões, ulcerações, fissuras, 
nódulos, etc.
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3. Pápula:  São  pequenas  lesões  sólidas,  circunscritas,  elevadas,  cujo  diâmetro  não ultrapassa 
5 mm. Podem ser únicas ou múltiplas; de superfície lisa, rugosa ou verrucosa; arredondadas ou 
ovais; pontiagudas ou achatadas.

 Exs: Hiperplasia papilar inflamatória, Grânulos de Fordyce, Fibroma, verruga vulgar.

4. Nódulo: São lesões sólidas, circunscritas, de localização superficial ou profunda (submucosa, in-
tra-dérmica) e formados por tecido epitelial, conjuntivo ou misto. Medem entre 5 mm e 2 cm de 
diâmetro. Podem ser pediculados, quando seu maior diâmetro é superior ao da base de implan-
tação, ou séssil, quando o diâmetro da base é maior. Exs.: lesões  de  tumores  glandulares  (glându-
las  salivares  maiores  ou  menores),  papilomas, lipomas, granulomas piogênicos, fibromas, etc.

5. Tumores ou massas tumorais: Lesões sólidas, bem delimitadas ou não, exofíticas ou internos, que 
mede acima de 2 cm de diâmetro. Ex.: Carcinoma epidermóide, neoplasias de origem mesenquimal.

6. Vesícula e bolha: São elevações do epitélio, contendo líquido no seu interior, que diferenciam 
apenas no tamanho. São consideradas vesículas as lesões que não ultrapassem  3  mm  no  seu  
maior  diâmetro,  sendo  as  demais  bolhas.  Costumam  as vesículas  apresentarem  de  forma  
agrupada.  Exs.:  Herpes  simples,  mucocele,  pênfigo vulgar, etc.

 
7. Erosão: A erosão é caracterizada pela perda parcial do epitélio sem exposição do tecido conjun-

tivo subjacente. Exs.: lesões erosivas do líquen plano, língua geográfica, candidíase eritematosa, etc.

8. Úlcera e ulceração: São caracterizadas pela perda de camadas do tecido epitelial havendo expo-
sição do tecido conjuntivo subjacente. Alguns autores fazem distinção entre úlcera e ulceração. As 
úlceras são lesões de caráter crônico, persistem por mais tempo. São exemplos de úlceras - Aftas, 
Eritema Multiforme, Lúpus Eritematoso, carcinoma epidermóide. As ulcerações são lesões de curta du-
ração - Ulceração traumática, herpes recorrente, etc. Podem ser primárias (ex.: aftas) ou decorrentes 
de lesões primitivas que se ulceram secundariamente (ex.: herpes, doenças auto-imunes).

 As úlceras e ulcerações apresentam uma série de aspectos semiológicos que podem ser re-
levantes na elaboração de hipóteses diagnósticas, como a localização, forma, tamanho, cor, 
bordas, aspecto do fundo da lesão (presença de exsudato, sangramento, pseudomembrana, 
etc), profundidade ou caráter infiltrativo, sensibilidade dolorosa, número, duração e possível 
recorrência das lesões.

PRIORIDADE ALTA

•  Úlceras, manchas ou placas brancas e/ou vermelhas com mais de 15 dias e não associadas a 
traumas por próteses/mordeduras (exceto candidíase).

•  Nódulos ou tumores de crescimento rápido, com história de sangramento ou com compres-
são de estruturas adjacentes.
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•  Lesões radiolúcidas de limites imprecisos.
•  Dificuldade de abertura de boca associada a lesões.
•  Lesões pigmentadas com história de crescimento recente.
•  Usuário portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) com lesões bucais sugestivas de 

doenças oportunistas.

PRIORIDADE MÉDIA

•  Cistos em tecidos moles.
•  Lesões radiolúcidas com limites precisos.
•  Hiperplasias em região de atrito, associadas ao uso de prótese removível ou traumatismo crônico.
•  Lesões proliferativas de tecido mole/gengivais sem associação com próteses ou traumatismo 

crônico, com crescimento lento e tamanho até 2 cm (Ex. granuloma piogênico, fibroma ossifi-
cante periférico).

•  Lesões pigmentadas com imagem radiográfica compatível com tatuagem por amálgama.
•  Úlceras indolores com período de evolução inferior a 15 dias, não associadas a trauma.

OBSERVAÇÕES

•  Para o diagnóstico precoce de câncer recomenda-se atenção no momento da anamnese-exa-
me clínico, se há presença dos seguintes sinais e sintomas:

•  Lesões ulceradas na cavidade oral, não associadas a traumatismo, com evolução maior 
que 15 dias.

•  Áreas esbranquiçadas, hiperpigmentadas ou avermelhadas na mucosa oral persisten-
tes, não associadas a traumatismo.

•  Rouquidão inexplicada por mais de 3 semanas, em especial nos tabagistas e etilistas, em 
pacientes com idade igual ou superior a 40 anos.

•  Aumento inexplicável ou edema na região cervical.
• Disfonia.
• Deglutição dolorosa.
• Lesões ou massas tumorais de crescimento rápido na cavidade bucal ou região maxilo-facial.
• Alteração da fala e de mobilidade da língua.
• Aumento persistente e inexplicável das glândulas parótidas e submandibulares.

•  O levantamento de necessidades em saúde bucal é executado preferencialmente pelo Auxi-
liar e Técnico em Saúde Bucal e constitui ferramenta de vigilância epidemiológica no territó-
rio. Deve ser utilizado no dia a dia e, sobretudo no período de campanhas. Todos os usuários 
com alterações de mucosa deverão necessariamente ser avaliados pelo cirurgião-dentista 
para o diagnóstico e encaminhamento (se necessário) para a atenção secundária.
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RADIOLOGIA11.
PRIORIDADE ALTA

•  Tomadas PERIAPICAIS como complemento de diagnóstico.
•  Tomadas radiográficas BITE-WING para pesquisa de cárie interproximal.

OBSERVAÇÃO

A radiografia panorâmica, quando necessária, será solicitada exclusivamente pelos especialistas 
dos CEO.
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ODONTOLOGIA / 
INFECTOLOGIA

12.
PRIORIDADE ALTA

• Pessoas vivendo com HIV/aids com presença de sinais ou sintomas de alterações patológicas 
bucofaciais compatíveis com imunossupressão.

• Pessoas vivendo com hepatites virais crônicas (B e C) candidatos ao  tratamento e/ou com 
doença hepática avançada (cirrose e/ou distúrbio de coagulação), para diagnóstico e trata-
mento com reposição prévia de hemoderivados.

• Usuários com diagnóstico ou suspeita de leishmaniose, paracoccidioidomicose, outras mico-
ses profundas, HPV e outras doenças infecciosas com lesões orais.

• Usuários com angioedema hereditário e outras imunodeficiências primárias.

PRIORIDADE MÉDIA

•  Pessoas vivendo com HIV/aids sem alterações patológicas bucofaciais, mas com uma das con-
dições abaixo:

•  Última contagem de LTCD4 disponível (independente da data) < 350 cel./mm3 (crianças 
menores de 5 anos com contagem de LTCD4 ≤ 750 cel./mm3).

• Abandono de tratamento, clínico ou medicamentoso, com infectologista.
• Com carga viral detectável (exame carga viral do HIV), (no resultado do exame estará 

escrito um valor numérico, diferente de “indetectável” ou “< limite mínimo”).

OBSERVAÇÕES

•  As pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de LTCD4 maior que 350 cel./mm3 devem 
ser atendidos nos Centros de Saúde próximos de sua residência, desde que haja concordância 
do usuário. Caso contrário, respeitando a privacidade e confidencialidade, podem ser encami-
nhados para outro Centro de Saúde, com acordo prévio realizado entre a DRES, o gerente do 
centro de saúde e o gerente que receberá o usuário.

•  As ações de controle e manutenção preventiva em saúde bucal desenvolvidas nos centros 
de saúde deverão ocorrer sistematicamente, a fim de reduzir as possibilidades de recidivas e 
novas lesões da mucosa bucal.
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• Para a definição das prioridades, a equipe de saúde da família deve consultar o relatório de 
contrarreferência emitido pelo serviço especializado. Caso o relatório não esteja disponível 
para as equipes, fazer contato com o serviço de referência onde o usuário está cadastrado. 
Devem ser colhidos os seguintes dados: data do hemograma, WBC, NEU, LIN, RBC, HGB, HCT, 
Plaquetas, CD4, carga viral e medicação em uso.

•  Os usuários encaminhados para a Odontologia/Infectologia deverão ser referenciados por-
tando relatório médico do infectologista assistente, caso não façam tratamento com médico 
infectologista no CTR.

CTR/DIP Orestes Diniz: 3277-1198
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PRÓTESE PARCIAL 
CROMO COBALTO

13.
PRIORIDADE ALTA

•  Usuários com perda de pré-molares nos arcos superior e/ou inferior acompanhada ou não de 
outras perdas dentárias, tanto anterior quanto posterior.

•  Usuários com perda exclusivamente inferior, de bateria labial (canino a canino).
•  Usuários apenas com perda dos elementos dentais posteriores que já possuem ou necessitem 

de prótese total no arco antagonista. Estes usuários receberão a PPR e a PTR para a estabili-
dade funcional das próteses. Estes usuários devem ser inseridos no sistema de regulação na 
especialidade PPR cromo cobalto.

OBSERVAÇÕES

•  Considera-se relevante que o profissional da APS informe ao usuário que a PPR restabelece a 
função mastigatória, podendo apresentar limitações estéticas.

•  Não encaminhar usuários com doença periodontal não tratada e/ou cáries ativas.
•  Não encaminhar usuários com perda exclusivamente superior, de bateria labial (canino a ca-

nino). Neste caso a indicação é a prótese parcial removível acrílica realizada na APS.
•  Descrever os elementos ausentes na guia de encaminhamento para a especialidade.
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PRÓTESE TOTAL14.
PRIORIDADE ALTA

•  Casos complexos de usuários com indicação de PTR, em que não é possível a realização no 
centro de saúde, tais como rebordo muito reduzido e fibromucosa flácida ou não aderida.

OBSERVAÇÃO

Para os casos com critério de encaminhamento para a atenção secundária, o profissional da APS 
deve considerar a possibilidade de acionar a tutoria para realização da prótese total na própria 
unidade, conforme protocolo de regulação de tutoria já estabelecido (enviar formulário próprio 
preenchido para o endereço eletrônico proteseodonto@pbh.gov.br).

Protocolo de Encaminhamento para Atenção Secundária e Terciária - Saúde Bucal
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NECESSIDADES 
ESPECIAIS

15.
Paciente com necessidade especial (PNE) é aquele indivíduo que apresenta uma ou mais limi-
tações momentâneas ou permanentes, de ordem biológica, física, mental, social e/ou compor-
tamental, que requer uma abordagem especial, multiprofissional e um protocolo específico 
(CAMPOS et al., 2009). Em Odontologia, devem ser encaminhados para o CEO usuários que não 
respondam ao manejo comportamental na APS, com o uso de técnicas psicológicas habituais. 
Alguns diagnósticos passíveis de encaminhamento para o CEO:

•  Doenças neurológicas graves.
•  Deficiência mental que não responde a comandos.
•  Deficiências sensoriais e físicas, quando associadas a distúrbios de comportamento.
•  Doenças degenerativas do SNC.
• Autista que não responde a comandos.

PRIORIDADE ALTA

•  Usuário com comprometimento cognitivo, como autismo e deficiência intelectual, dentre outras 
condições, cujo atendimento não foi possível na APS, após duas tentativas distintas frustradas.

•  Usuários com movimentos involuntários que coloquem em risco a sua integridade física e 
necessitam de estabilização física, sem necessidade de duas tentativas na APS.

OBSERVAÇÕES

•  Pré-requisito para encaminhamento: registrar na guia de referência o que caracteriza a ne-
cessidade especial do usuário, quais os procedimentos realizados e as datas das tentativas de 
atendimento na APS.

•  O acompanhamento destes usuários, após o atendimento na atenção especializada, deverá 
ser realizado na APS.

•  Usuários com quadro agudo deverão ser atendidos na APS ou no Hospital Metropolitano 
Odilon Behrens.
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NECESSIDADES ESPECIAIS 
SOB ANESTESIA GERAL

16.
(Este encaminhamento será realizado apenas pelos 
especialistas dos CEO)

PRIORIDADE ALTA

•  Paciente com necessidade especial (PNE), não cooperativo, com necessidade de tratamento 
odontológico e sem possibilidade de tratamento no CEO.

OBSERVAÇÕES

•  Quando o especialista avaliar a necessidade de atendimento sob anestesia geral, deve-
rá preencher formulário próprio para regulação do caso pela Coordenação de Saúde Bucal 
(SMSA). Este formulário será encaminhado por mensagem eletrônica e a resposta também 
chegará da mesma forma.

•  Após regulação favorável ao procedimento, o especialista do CEO faz a solicitação dos exames 
pré-operatórios e do risco cirúrgico. Estes exames poderão ser realizados no centro de saúde 
de origem do paciente ou no HMOB.

•  Os exames e o risco cirúrgico devem ser apresentados ao especialista do CEO que fez a solici-
tação, para avaliação.

• A equipe do CEO deverá inserir o pedido de primeira consulta nesta especialidade no Sistema 
de Regulação da Central de Marcação de Consultas.

• A primeira consulta será realizada com médico anestesista da equipe. É necessário apresentar 
os resultados dos exames pré-operatórios e o risco cirúrgico.

• A data do atendimento sob anestesia geral é combinada com os responsáveis pelo paciente 
ao final desta primeira consulta.
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ODONTOLOGIA / 
TRATAMENTO EM 
AMBIENTE HOSPITALAR

17.

AGENDAMENTO EXCLUSIVO SOB REGULAÇÃO (Esta modalidade de agendamento demanda 
informações sobre o motivo do encaminhamento, a descrição do exame clínico, hipótese diag-
nostica e tratamento realizado na APS).

•  Usuários cooperativos com alterações sistêmicas graves (*) e que necessitam de EXODONTIA, 
mas que por indicação médica (relatório médico e/ou risco cirúrgico obrigatório) necessitam 
de realizar o procedimento em ambiente hospitalar, na perspectiva da garantia de sua estabi-
lidade clínica.

*Portador de marca-passo, prótese de válvula cardíaca, arritmias graves, doença cardíaca grave.

OBSERVAÇÕES

•  Unidade solicitante (APS ou CEO) deve informar os dados da guia de referência e do relatório mé-
dico e/ou risco cirúrgico para o agendamento da primeira consulta no SISREG - SOB REGULAÇÃO.

•  Encaminhar sempre com a avaliação clínica do usuário (relatório médico e/ou risco cirúrgico, 
e cópia da receita dos medicamentos utilizados).
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ANEXO IX - Movimento Diário – Mensal de 
Consultas Especializadas de 
Odontologia – CEO

 

 

MOVIMENTO DIÁRIO – MENSAL DE CONSULTAS 
ESPECIALIZADAS DE ODONTOLOGIA – CEO 5Q9

UNIDADE DE SAÚDE CÓDIGO DA UNIDADE 

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL MATRÍCULA DIA / MÊS / ANO 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

 CD ODONTOPEDIATRA      
 CD ENDODONTISTA 

 CD ORTODONTISTA 

 CD PERIODONTISTA 

 CD PROTESISTA 

 CD CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

 CD CLÍNICO GERAL 

 CD PNE 

 CD DTM 

ESPECIFICAÇÃO CÓD. TOTAL 

TI
PO

 D
E 

A
TE

N
D

IM
EN

TO
 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA                   100

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA                   101

CONSULTA DE RETORNO EM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA                   102

FALTAS                   103

O
D

O
N

TO
PE

D
IA

TR
IA

/ P
N

E 
(B

PA
-I)

 

APLICAÇÃO TÓPICA FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)                   104

EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA                   105

PROFILAXIA E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA                   106

RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)                   107

RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)                   108

RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA DENTE DECÍDUO                   109

RESTAURAÇÃO COM IONÔMERO DENTE DECÍDUO                   110

RESTAURAÇÃO COM RESINA DENTE DECÍDUO                   111

RESTAURAÇÃO COM AMÁLGAMA DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR                   112

RESTAURAÇÃO COM IONÔMERO DENTE PERMANENTE ANTERIOR                   113

RESTAURAÇÃO COM IONÔMERO DENTE PERMANENTE POSTERIOR                   114

RESTAURAÇÃO COM RESINA DENTE PERMANENTE ANTERIOR                   115

RESTAURAÇÃO COM RESINA DENTE PERMANENTE POSTERIOR                   116

SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA (CURATIVO)                   117

CAPEAMENTO PULPAR DIRETO                   118

PULPOTOMIA DENTÁRIA                   119

ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (PULPECTOMIA)                   120

TRATATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTE DECÍDUO                   121

EXODONTIA DECÍDUO                   122

EXODONTIA PERMANENTE                   123

EN
D

O
D

O
N

TI
A

 

APICEFICAÇÃO                   124

CURATIVO DE DEMORA COM OU SEM PREPARO BIOMECÂNICO                   125

TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR                   126

TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR                   127

TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE COM 3 OU + RAÍZES                   128

RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR                   129

RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR                   130

RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE COM 3 OU + RAÍZES                   131

SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR                   132

PE
R

IO
D

O
N

TI
A 

RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)                   133

GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)                   134

GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)                   135

AUMENTO DE COROA CLÍNICA                   136

TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)                   137

CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM                   138

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE                   139

REMOÇÃO DE SUTURA                   140

80
96

87

95

86

85

30

98

88

SA
SI

 –
 0

30
17

12
3 

– 
G

  

13/07/2016 - GERINI 
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ESPECIFICAÇÃO CÓD. TOTAL 

C
IR

U
R

G
IA

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE                   141

EXODONTIA MÚLTIPLA C/ ALVEOLOPLASTIA (POR SEXTANTE)                   142

REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)                   143

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REBORDO ALVEOLAR                   144

CURETAGEM PERIAPICAL                   145

APICETOMIA COM OU SEM OBTURAÇÃO RETROGRADA                   146

REMOÇÃO DE TORUS E EXOSTOSES                   147

APROFUNDAMENTO DE VESTÍBULO ORAL (POR SEXTANTE)                   148

FRENECTOMIA                   149

ULOTOMIA / ULECTOMIA                   150

TRATAMENTO DE ALVEOLITE                   151

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL                   152

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA / EXTRA ORAL                   153

REMOÇÃO DE SUTURA                   154

O
R

TO

MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   155

INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO REMOVÍVEL                   156

MANUTENÇÃO / CONSERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO (BPA-I)                   157

D
TM

 

MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL                   158

COLOCAÇÃO DE PLACA DE MORDIDA                   159

ADAPTAÇÃO / AJUSTE / MANUTENÇÃO DA PLACA DE MORDIDA                   160

EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS                   161

BLOQUEIO ANESTÉSICO                   162

AGULHAMENTO A SECO                   163

PR
Ó

TE
SE

 

U
N

IT
Á

R
IA

 

SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA (CURATIVO)                   164

CONFECÇÃO DE PROVISÓRIO EM ACRÍLICO POR DENTE                   165

MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   166

CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   167

CIMENTAÇÃO REST. INDIRETA / DIRETA EM RESINA                   168

CIMENTAÇÃO PINO DE FIBRA DE VIDRO                   169

CIMENTAÇÃO NÚCLEO METÁLICO FUNDIDO                   170

RECONSTRUÇÃO CORONÁRIA                   171

PP
R

 C
R

O
M

O
 C

O
B

A
LT

O
 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA                   172

PROVA DE METAL                   173

PROVA DE DENTES                   174

INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   175

ADAPTAÇÃO / AJUSTE / MANUTENÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA                   176

REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   177

PR
Ó

TE
SE

 T
O

TA
L 

MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   178

PROVA DO PLANO CERA                   179

PROVA COM DENTES                   180

INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   181

ADAPTAÇÃO/AJUSTE/MANUTENÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA                   182

REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   183

PR
Ó

TE
SE

 
TE

M
PO

R
Á

R
IA

 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ PRÓTESE                   184

INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                   185

ADAPTAÇÃO / AJUSTE/MANUTENÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA                   186

C
O

N
D

U
TA

 

TRATAMENTO COMPLETADO / ALTA                   187

RETORNO PARA CONSULTA AGENDADA                   188

AGENDAMENTO PARA OUTRO ESPECIALISTA                   189

ENCAMINHAMENTO PARA ATENÇÃO TERCIÁRIA (DTM / DOF)                   190

ENCAMINHAMENTO PARA ANESTESIA GERAL                   191

ATENDIMENTO COM RETAGUARDA HOSPITALAR                   192
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ANEXO X - Programa Sorriso de Criança

 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARECER TÉCNICO COMCIRA Nº 01/2008 
 
 
 
 
 

Assunto: Armazenamento de escovas dentais em instituição coletiva 
 

As escovas devem estar identificadas, limpas e secas antes de serem armazenadas. 
 

Utilizar recipiente preferencialmente individual, com tampa para proteção de fácil 
higienização e que permita ventilação; deve estar sempre limpo, seco e ser trocado 
periodicamente ou sempre que apresentar indícios de mofo. 

 
Se o recipiente permitir o armazenamento de mais de uma escova, estas não devem ter 
contato umas com as outras. 

 
A instituição deve estabelecer normas e rotinas técnicas para execução e 
acompanhamento desses procedimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cibele Crivellari 
Coordenação Municipal de Controle de Infecção Relacionada à Assistência/COMCIRA 
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ANEXO XI - Planilha Notificação do evento 
sentinela em Saúde Bucal da 
criança e do adolescente

 ANEXO XI- NOTIFICAÇÃO DOS EVENTOS SENTINELA EM SAÚDE BUCAL 
DA CRIANÇA* E DO ADOLESCENTE** 

 
REGIONAL INSTITUIÇÃO 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)  NÚMERO COMPLEMENTO 

TELEFONE BAIRRO CEP 

E-MAIL DIRETOR 

CENTRO DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO 

EXAMINADOR CATEGORIA PROFISSIONAL DATA DO EXAME 

 
1 DADOS DO USUÁRIO 
NOME COMPLETO 

NOME SOCIAL (CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE DISPÕE SOBRE O USO DE NOME SOCIAL DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS) 

GÊNERO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 MASCULINO     FEMININO 

DATA DE NASCIMENTO 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)  NÚMERO COMPLEMENTO 

BAIRRO TELEFONE DA RESIDÊNCIA CEP 

NOME DA MÃE CELULAR MÃE NOME DO PAI CELULAR PAI 

EDUCADORA TURNO  
 

 MANHÃ       TARDE 

CENTRO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA EQUIPE DE SAÚDE VINCULADA 

BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 
 

 SIM       NÃO  
 

PERTENCE A ÁREA DO BH CIDADANIA  
 

 SIM     NÃO 
 

INDÍCE DE VULNERABILIDADE À SAÚDE (IVS) 
 

  BAIXO RISCO    MÉDIO RISCO    ELEVADO RISCO    MUITO ELEVADO RISCO 

OBSERVAÇÕES 

 
2 DADOS DO USUÁRIO 
NOME COMPLETO 

NOME SOCIAL (CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE DISPÕE SOBRE O USO DE NOME SOCIAL DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS) 

GÊNERO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 MASCULINO     FEMININO 

DATA DE NASCIMENTO 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)  NÚMERO COMPLEMENTO 

 

17/12/2021- GEESP 

SA
O

 –
 0

30
13

00
9 

- I
 

 

Limpar

Imprimir
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BAIRRO TELEFONE DA RESIDÊNCIA CEP 

NOME DA MÃE CELULAR MÃE NOME DO PAI CELULAR PAI 

EDUCADORA TURNO  
 

 MANHÃ       TARDE 

CENTRO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA EQUIPE DE SAÚDE VINCULADA 

BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 
 

 SIM       NÃO  
 

PERTENCE A ÁREA DO BH CIDADANIA  
 

 SIM     NÃO 
 

INDÍCE DE VULNERABILIDADE À SAÚDE (IVS) 
 

  BAIXO RISCO    MÉDIO RISCO    ELEVADO RISCO    MUITO ELEVADO RISCO 

OBSERVAÇÕES 

 
3 DADOS DO USUÁRIO 
NOME COMPLETO 

NOME SOCIAL (CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE DISPÕE SOBRE O USO DE NOME SOCIAL DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS) 

GÊNERO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 MASCULINO     FEMININO 

DATA DE NASCIMENTO 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)  NÚMERO COMPLEMENTO 

BAIRRO TELEFONE DA RESIDÊNCIA CEP 

NOME DA MÃE CELULAR MÃE NOME DO PAI CELULAR PAI 

EDUCADORA TURNO  
 

 MANHÃ       TARDE 

CENTRO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA DA FAMÍLIA DA CRIANÇA EQUIPE DE SAÚDE VINCULADA 

BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA 
 

 SIM       NÃO  
 

PERTENCE A ÁREA DO BH CIDADANIA  
 

 SIM     NÃO 
 
 INDÍCE DE VULNERABILIDADE À SAÚDE (IVS) 

 

  BAIXO RISCO    MÉDIO RISCO    ELEVADO RISCO    MUITO ELEVADO RISCO 

OBSERVAÇÕES 

 
LEGENDA: 
* CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS CLASSIFICADAS COM CÓDIGO 3 
** ADOLESCENTES COM PERDA DENTÁRIA ANTERIOR (10 A 19 ANOS) 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/anexo-xi-notificacao-dos-eventos-sentinela-em-saude-bucal-modernizacao.pdf
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ANEXO XII - Registro do Levantamento de Necessidades em 
Saúde Bucal na rede SUS de Belo Horizonte

 ANEXO XII – REGISTRO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES EM SAÚDE BUCAL NA REDE SUS DE BELO 
HORIZONTE 

 
DISTRITO CS DE REFERÊNCIA NOME DA INSTITUIÇÃO TOTAL DE ALUNOS DATA 

TIPO DE INSTITUIÇÃO 

  C. S.     CRECHE     E..E.     E.M.     EMEI      E.M. COM TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL      ESCOLA ESPECIAL       OUTROS _________________________________________________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

CÓDIGO DA NECESSIDADE DE SAÚDE 
BUCAL PRÓTESE 

PR
ES

EN
Ç

A
 D

E 
A

LT
ER

A
Ç

Ã
O

 N
A

 
M

U
C

O
SA

 

N
EC

ES
SI

D
A

D
E 

D
E 

A
VA

LI
A

Ç
Ã

O
 

O
R

TO
D

Ô
N

TI
C

A
 

N
Ã

O
 P

ER
M

IT
IU

 E
XA

M
E 

DATA DO TC 

O
B

SE
R

VA
Ç

Õ
ES

 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

NOME 
SEXO 

IDADE 
FUMO BEBIDA CÓDIGO USO NECESSITA 

F M S N S N 00 0 1 2 3 4 5 S N S N S N S N 

1                         /           /  

2                         /           /  

3                         /           /  

4                         /           /  

5                         /           /  

6                         /           /  

7                         /           /  

8                         /           /  

9                         /           /  

10                         /           /  

11                         /           /  

12                         /           /  

13                         /           /  

14                         /           /  

15                         /           /  

16                         /           /  

17                         /           /  

18                         /           /  

19                         /           /  

20                         /           / 
 
 
 
 

 

TOTAL                        /           /  

                   21/12/2021 - GEESP 

SA
O
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13
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 - 

I 
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RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

CÓDIGO DA NECESSIDADE DE SAÚDE 
BUCAL PRÓTESE 

PR
ES

EN
Ç

A
 D

E 
A

LT
ER

A
Ç

Ã
O

 N
A

 
M

U
C

O
SA

 

N
EC

ES
SI

D
A

D
E 

D
E 

A
VA
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A

Ç
Ã

O
 

O
R
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D

Ô
N
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C

A
 

N
Ã

O
 P

ER
M

IT
IU

 E
XA

M
E 

DATA DO TC 

O
B

SE
R

VA
Ç

Õ
ES

 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

NOME 
SEXO 

IDADE 
FUMO BEBIDA CÓDIGO USO NECESSITA 

F M S N S N 00 0 1 2 3 4 5 S N S N S N S N 

21                         /           /  

22                         /           /  

23                         /           /  

24                         /           /  

25                         /           /  

26                         /           /  

27                         /           /  

28                         /           /  

29                         /           /  

30                         /           /  

31                         /           /  

32                         /           /  

33                         /           /  

34                         /           /  

35                         /           /  

36                         /           /  

35                         /           /  

37                         /           /  

38                         /           /  

39                         /           /  

40                         /           /  

TOTAL                        /           /  

 
DATA ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE 
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ANEXO XIII - Parecer CRO Atendimento 
Menor Desacompanhado

ANEXO XIII-PARECER CRO ATENDIMENTO MENOR ACOMPANHADO 
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ANEXO XIV - Protocolo para Confecção da 
Prótese Total Removível – PBH

1) A moldagem inicial origina o modelo de trabalho sendo realizada com moldeiras de estoque 
do tipo HDR perfurada.

2) Após a seleção da moldeira de acordo com o tamanho do arco dental ela deve ser individualizada 
com cera utilidade. No arco superior o paciente realiza movimentos de sucção para o registro na 
cera do fundo de vestíbulo, do freio e das bridas. No arco inferior devem ser registrados na cera, 
por meio de movimentos de sucção, o fundo de vestíbulo, o freio labial e as bridas. Para o assoalho 
lingual devem ser realizados movimentos da língua para cima, para ambos os lados e para fora.

  

3) A moldagem é realizada com alginato. Durante a moldagem do arco superior o paciente realiza 
movimentos de sucção para copiar o fundo de vestíbulo e o freio. As bridas são moldadas pelo 
tracionamento manual do lábio. Para a moldagem do arco inferior é solicitado movimentos de 
sucção para copiar o fundo de vestíbulo, sendo o freio labial e as bridas moldados pelo tracio-
namento manual. A moldagem do assoalho lingual é realizada com movimentos da língua para 
cima, para ambos lados e para fora.
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4) O molde deve ser lavado em água corrente para remoção de saliva e debris. A desinfecção do 
molde é realizada com o borrifamento direto com hipoclorito de sódio a 1%. O molde deve 
ser lavado em água corrente e seco sem desidratar o alginato.

5) O modelo é obtido pelo vazamento do molde com gesso pedra tipo III.  A separação dos mo-
delos dos moldes deve ocorrer após 45 minutos.

6) O modelo é enviado para o laboratório que irá confeccionar a chapa de prova e o plano de cera.

 

O acerto do plano de cera em boca deverá seguir a seguinte sequência: 

Primeiro passo: 
vestibular

Suporte labial: espessamento do flange vestibular, suporte à 
musculatura
Observar: nariz caído, depressão do lábio para o interior da boca, 
preservação do sulco nasolabial, filtro.

Segundo passo: anterior 
incisal

Porção visível dos dentes com o lábio em repouso. 
Até 2mm além do tubérculo do lábio.

Terceiro passo: acerto 
região posterior superior, 
uso da régua de Fox

Uma linha da metade do tragus até a asa do nariz, paralelo ao plano 
oclusal.
Plano oclusal paralelo ao plano bipupilar.

Quarto passo: ajuste do 
arco inferior  Sustentação do lábio inferior.

Quinto passo: DVO Realizado através do compasso de Willis (DVO), deglutição, estética e 
fonética.

Sexto passo: Acerto do 
corredor bucal

Sétimo passo: Marcação 
das linhas auxiliares

Linha média; linha da comissura (asa do nariz ponta do canino); linha do 
sorriso forçado (altura do incisivo).

Oitavo passo: Check-bite Manipulação, deglutição, língua no palato. 
Check bite: com grampos (Grupo Teste).
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7) Após acerto dos planos de orientação em boca e o registro do posicionamento vertical e ho-
rizontal os modelos serão montados em articulador não ajustável. 

 No laboratório: os modelos são fixados no articulador não ajustável por meio de gesso pedra 
tipo III e os dentes são montados buscando pela estabilidade no fechamento cêntrico.
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8) Prova dos dentes em boca:

 

• Confirmação da correta DVO estabelecida por meio da avaliação funcional e do teste fonético 
(pronúncia de sons sibilantes).

• Avaliação em boca do correto Relacionamento Maxilo Mandibular (RMM) no fechamento cêntrico. 

9) Após a prova dos dentes, é demarcado o limite posterior da prótese (linha vibratória “Ah”). 
O modelo então é desgastado com espátula Lecron na região do vedamento posterior na 
profundidade entre 0,5 a 1,5m para que haja o selamento correto dessa região.
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10) Fase laboratorial: no laboratório será realizada a prensagem; cocção; demuflagem; acaba-
mento e polimento da Prótese Total Removível.

 
 

 

11) Incorporação das Próteses Totais em boca. Ajuste da base da prótese:
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a) Imersão em água para remoção de excesso do monômero antes de levar a prótese em boca.
b) Visualmente é avaliada a presença de porosidades.
c) Pela sensação tátil são identificadas espículas que são removidas com broca ou borracha.

Após a adaptação da prótese em boca, caso não haja retenção vertical: a prótese pode estar 
sobreestendida ou subestendida. 

Prótese sobreestendida – Remoção na base acrílica dos limites que não respei-
tem a fisiologia muscular ou freios e bridas. O paciente fecha a boca facilitando 
o afastamento da musculatura e possibilitando a visualização da adaptação da 
prótese ao fórnice. 

Próteses subestendidas – Compromete a retenção e a estabilidade. As vezes 
pode ser necessário reembasamento com pasta zincoenólica da prótese. 

       Após a adaptação da prótese em boca, caso a prótese não tenha retenção horizontal: Avalia-
ção do término da prótese na linha vibratória (linha do “Ah”). Essa avaliação deverá ser feita na 
fase de acerto de plano de cera ou mesmo na fase da prova dos dentes, para que o laboratório 
faça as correções necessárias antes da prensagem final. Após a prensagem para corrigir será 
necessário nova moldagem e nova prensagem.

    
12) Ajuste dos contatos oclusais:
• Pelo menos um contato em cada cúspide cêntrica com sua fossa antagonista.
• Ajustar primeiro o lado que o paciente relata presença de contatos prematuros.
•  Contato prematuro em cêntrica e lateralidade – Desgastar a cúspide.
• Contato prematuro em cêntrica, mas equilibrada em lateralidade – Desgastar  a fossa antagonista.

Obs: Após a instalação das próteses os ajustes da chapa serão realizados sempre que necessá-
rio. As áreas lesionadas são analisadas e têm sua área correspondente na base da prótese des-
gastada. Os ajustes são realizados até que o voluntário não apresente mais sinal ou sintoma de 
traumatismo provocado pela base da prótese.
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ORIENTAÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DAS PRÓTESES

1 Em local bem iluminado, após se alimentar, lave as mãos e a retire suas próteses com cuidado.

2 Se possível coloque uma toalha em baixo como apoio caso ela escape de sua mão.

3 Pegue uma escova macia (não é a mesma escova que você usa para limpar seus dentes) e 
sabonete/ detergente neutro.

4 Limpe bem cada face de sua prótese, veja se após sua limpeza ela está lisa e sem áreas 
esbranquiçadas (restos alimentares).

5 Enxágue bastante. Evite usar água quente.

6
Duas vezes por semana, deixe a prótese em meio copo de água com 3 gotas de água sanitária 
durante 30 minutos. Lave com bastante água antes de usar novamente ou lave-a novamente 
com sabão neutro para tirar o gosto desagradável.

7
A boca também deve ser limpa antes se colocar a prótese no lugar novamente. Bocheche com 
água e com uma escova bem macia massageie a gengiva, bochecha e língua. Com cuidado 
sem força!






