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1. Apresentação

Esta publicação é fruto dos trabalhos apresentados na 7a Reunião de Pesquisa 
em Saúde Bucal Coletiva, bem como dos documentos produzidos pelo coletivo de 

professores e pesquisadores presentes no Termo de Referência e a Carta da Bahia.
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2. Termo de Referência

A saúde bucal coletiva no Brasil tem sido compreendida como um movimento que emergiu 
nos anos 1980 a partir de um grupo fundador em São Paulo, fortemente vinculado ao 
ideário dos agentes e do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (Soares et al., 
2017). Esse pensamento crítico se consolidou com a redemocratização do país, também 
se disseminou e congregou “corações e mentes” num conjunto de agentes sociais cujas 
principais bandeiras têm sido em torno do compromisso com os direitos sociais, o sistema 
de saúde universal, igualitário, a ruptura do instituído e a construção de uma práxis política 
compatível com a transformação da sociedade em geral. Busca também distinguir-se e 
contrapor-se às demais odontologias ao propor tratar a saúde bucal na perspectiva dos 
determinantes sociais da saúde.

Por outro lado, o GT de Saúde Bucal Coletiva da Abrasco, criado em 2007 (Abrasco), tem 
pautado sua atuação no aprofundamento e ampliação dessas “bandeiras de luta” dentre 
as quais, a defesa da saúde bucal como direito e não como mercadoria, a ser assegurada 
para todos como forma indissociável da saúde geral. Portanto, no seu documento-Base 
do triênio 2019-2021, defende como princípios norteadores:

1. Acesso universal às ações e serviços em Saúde Bucal, por rejeitar frontalmente o
monopólio de classe por certas ações, tanto preventivas quanto terapêuticas;

2. Cuidados integrais, com acesso a todos os níveis de atenção e a ações intra e extra
setor saúde, por não opor as dimensões da promoção, prevenção e reabilitação, uma
vez que são, em termos coletivos, necessárias concomitantemente;

3.Prática profissional sob princípios éticos, por rejeitarmos a coisificação do outro.
Defende-se a autonomia das pessoas e rejeita-se, de modo intransigente, a realização
de procedimentos inúteis ou realizados por razões mercantis; esta mesma dimensão
ética orienta a produção do conhecimento científico e tecnológico, como afirmação da
vida democrática em sociedade;

4. Controle popular dos sistemas e serviços de saúde, sejam sob gestão estatal ou de
propriedade particular. Constituindo-se como pré-requisito ao exercício da cidadania,
neste plano, a consolidação da democracia e o desenvolvimento de relações interpessoais 
fundadas na compreensão e solidariedade.

Faz parte deste GT um grupo de docentes e pesquisadores em Saúde Bucal Coletiva, de 
instituições de ensino e pesquisa de numerosos estados brasileiros.

A conjuntura política, social e econômica no Brasil atual, com grandes retrocessso em 
termo de ameaças ao sistema único de saúde e possibilidade de desmonte real de um 
conjunto de políticas setoriais, incluindo a saúde bucal, exige da área uma permanente 
vigilância em torno das questões relacionadas à melhoria da saúde bucal da população 
brasileira e requer atenta e corajosa postura no sentido da sua crítica e fortalecimento. 
As seis reuniões de pesquisa, identificadas no Quadro 1, que antecederam a 7ª Reunião, 
tiveram cada uma delas uma contribuição para o debate na área e necessitam ser 
rememoradas.
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Quadro 1.
Reuniões de Pesquisa em Saúde Bucal Coletiva no Brasil, local e temas principais.

ANO LOCAL TEMAS E PALESTRANTES

1ª Reunião 
2007

Faculdade de Odontologia de 
Bauru, Universidade de São Paulo 
entre 10 e 12 de maio. O mesmo 
foi iniciado por iniciativa do grupo 

local, trazendo 

Palestrantes internacionais (Wagner Marcenes e 
Valéria Marinho) e reuniu 262 participantes, dentre 
alunos de graduação, pós-graduação, docentes e 

profissionais dos serviços.

2ª Reunião 
2009

Piracicaba – São Paulo. 
Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba (FOP) da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), 
realizada de 20 a 22 de maio de 

2009

“Perspectivas de pesquisa em saúde coletiva”, 
e “Utilizando indicadores epidemiológicos no 

planejamento de serviços” Professor Richard Watt

3ª Reunião 
2011

Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Minas 

Gerais
Professor Paul Alisson (internacional)

4ª Reunião 
2013

Porto Alegre, 06 a 08 de 
outubro de 2013 Faculdade de 

Odontologia da UFRGS

"A produção científica nos 10 anos do Brasil 
Sorridente"

5ª Reunião 
2015

Natal, RN, nos dias 12 e 13 de 
novembro de 2015

Pesquisa em Saúde Bucal Coletiva: quais os 
caminhos trilhados na América Latina

6ª Reunião 
2017

Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas – CCSA da 

Universidade Federal de 
Pernambuco  entre 7 a 9 
de dezembro em Recife - 

Pernambuco

Formação de pessoas e produção do conhecimento 
em saúde bucal coletiva frente aos (des)caminhos 

do SUS

7ª Reunião 
2019

Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Bahia. 
24 a 26 de julho de 2019. 135 

presentes

Ciência e Política na Saúde Bucal do Brasil 
contemporâneo

A análise do Quadro 1 revela que a área tem avançado para uma discussão em torno da articulação 
com a política e uma preocupação importante com a formação na graduação e foco na pesquisa.

Nesse sentido, na última reunião, a VI Reunião de Pesquisa de SBC realizada no Recife em 
dezembro de 2017, três grupos de trabalho representando as três subáreas elaboraram análise 
e proposições abaixo descritas de forma sintética: 
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A SUBÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Este grupo, cujo tema foi o cuidado na clínica de saúde bucal, analisou alguns aspectos 
como: 

1) os limites dos currículos da graduação em Odontologia, que mesmo quando
propositores de uma clínica integrada, perpetuam a fragmentação do olhar e da
abordagem para os agravos em saúde bucal onde boa parte da clínica odontológica
vigente não produz uma linguagem do cuidado, sendo impossível falar de projetos
terapêuticos singularizados ou escuta clínica qualificada. Além disso,

2) os limites dos docentes de Saúde Coletiva em atuar na clínica e também para
produzir sua capilaridade no percurso formativo. E dentre estes,

3) o ensino de Ciências Humanas e Sociais, não raro, tende a se converter em
preventivismo. O Estágio supervisionado seria um espaço potencializador do
cuidado ampliado. Contudo, apontou-se insuficiente tempo durante a formação,
com poucos cursos que cumprem a carga horária necessária, além do fato da
maioria dos estágios reproduzirem a clínica ensinada na graduação e o foco no
preventivismo.

Como principais proposições, o grupo das ciências sociais e humanas aponta:

• A reflexão sobre o trabalho odontológico que, quando focado apenas na
técnica, apontaria um desinteresse pela vida do outro. É urgente transcender a
operacionalidade técnica e potencializar o uso de tecnologias leves, onde o cuidado
é um importante componente afetivo, existencial, com escuta para a vida e abertura
de sentido no ato do cuidado.

• Defesa da produção de saúde como conceito ampliado. Debateu-se que tais
pressupostos do cuidado são essenciais para a formação e para os modelos ou
processos de trabalho em saúde. Necessário transcender a operacionalidade
técnica e potencializar o uso de tecnologias leves.

• Pensar em educação popular em saúde, valorizando populações diversas. Articular
propostas com as pessoas, sem chegar com o projeto pronto, isto é, pensar com
as pessoas e não para as pessoas. Inserir essas questões na formação a partir de
processos de apropriação da realidade, com eixos transversais, comum a todos os
estudantes das áreas vizinhas da saúde.

• Debateu-se a Proposta “inova”, tendo como base o pensamento da clínica ampliada
em que essa clínica seria centrada na escuta do indivíduo que busca ajuda, com
um cuidado propedêutico, com inovações também na disposição da ambiência,
como realização de consultas fora da cadeira odontológica, sem odontograma, em
um ambiente o mais acolhedor e receptivo possível, dentre outros dispositivos.

• Destacou-se que a proposta “inova” não propõe uma não-clínica, ideia às vezes
atribuída à Saúde Coletiva que, não raro, reivindica operar exclusivamente sobre
a determinação social do processo saúde-doença. A clínica proposta é, de fato,
uma clínica que se exerce como clínica, de doenças das bocas e dos dentes e das
funções bucais.
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• Comentou-se sobre a relação entre dominantes e dominados nesse espaço social
e que, por definição, os agentes da Saúde Bucal Coletiva são dominados com
aceitação tácita das regras desse jogo. Por outro lado, houve ponderações quanto
à viabilidade de insistir numa disputa com a Odontologia, tendo em vista a atual
conjuntura e dificuldades dos docentes e pesquisadores (as) desse movimento de
se firmarem em faculdades e departamentos de Odontologia.

• Recomendou-se que, em outras reuniões, possa haver maior diversidade de
participação, com renovação de escolas de pensamento e do formato das mesas
dos momentos gerais do evento.

• Foi reivindicado um aumento de capilaridade e porosidade para participação
da sociedade, para possibilitar maior presença de movimentos sociais e de
trabalhadores da saúde, com ênfase no formato de Roda.

• Por fim, foi ressaltado o caráter ético-afetivo político das reuniões que produzem
nas pessoas participantes a renovação de esperança e de sentimento de pertença
a um coletivo, fortalecendo o grupo na perspectiva de se constituir como um espaço
de produção em torno da temática.

Temas de Pesquisa

• A política de inclusão ocorrida nas Universidades Públicas nos últimos anos tem
gerado tensão ao tornar visível a diversidade cultural e a desigualdade social, o que
tem sido um rico aprendizado ao juntar pessoas de contextos sociais distintos em
um mesmo espaço de formação, sendo necessários estudos sobre essa questão
na Odontologia.

• O Projeto Terapêutico Singular (PTS) foi destacado como ferramenta de inovação,
em que o caso clínico é discutido com a equipe e com o paciente, elaborando
pactuações, resoluções, encaminhamentos. Estudos sobre essa inovação devem
ser estimulados.

A SUBÁREA DE EPIDEMIOLOGIA 

Essa subárea apontou que a Saúde Bucal tem estado desvinculada em relação à Vigilância 
em Saúde e o reconhecimento da necessidade de incorporação no processo de trabalho 
da Equipe de Saúde Bucal dessa vigilância para planejamento e tomada de decisão. O 
grupo também revelou a necessidade de mais clareza das limitações e potenciais de 
vigilância por Inquéritos (SBBrasil) e Vigilância por Sistemas de Informações em Saúde 
que atualmente são baseados na produção e assistência e de simplificação de índices/
indicadores para o diagnóstico rápido de saúde. 

Nesse sentido, abordou cinco desafios principais para a subárea:
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• Definição do papel das diferentes esferas de gestão para a VSB: Foi enfatizada
a necessidade de definir o papel do profissional da saúde bucal em 1) Conhecer o
território e promover vigilância ativa; 2) Atuar na vigilância passiva (notificação); 3)
Eleger prioridades de vigilância; e 4) Conhecimento sobre sistemas de informação.
No nível municipal, a necessidade dessa gestão apoiar e orientar a vigilância
passiva e ativa. No nível estadual, com papel fundamental na vigilância em nível
secundário e terciário com clareza dos problemas prioritários. E o nível federal
com papel fundamental em criar mecanismos de notificação e definir prioridades
nacionais de vigilância.

• Incorporação da racionalidade epidemiológica aos modelos assistenciais em
saúde bucal: A alta demanda de trabalho do profissional pode ser dificuldade e
competição com as atribuições para a vigilância. As dificuldades e tecnicismo dos
indicadores dificulta sua padronização e disseminação e o grupo propõe uma
notificação passiva baseada no diagnostico rápido/compulsório e auto-referido,
com simplificação.

• Reflexão sobre os indicadores e o uso da informação: Incorporar a rotina de uso da
informação para o planejamento em saúde bucal no processo de trabalho requer um
novo olhar sobre o processo de trabalho em que o diagnóstico das necessidades da
população a partir do risco e dos indicadores sociais para possibilitar o monitoramento 
das desigualdades sociais e espaciais. Outra possibilidade é a incorporação do
diagnóstico clínico, com diagnósticos sumarizados durante o atendimento clínico
do dentista e da autopercepção do paciente no prontuário do e-SUS e explicar
as alternativas para sistematização de indicadores incorporados na prática. Estes
seriam excelentes investigações a serem realizadas.

• Criação e incorporação à prática cotidiana de protocolos específicos para obtenção
de dados de saúde bucal no território: o grupo problematizou que a ausência de
planejamento estratégico situacional nos serviços não tem valorizado a coleta e uso
de indicadores e que, portanto, a mudança do formato atual da vigilância em saúde
bucal, incorporando-a a um contexto macro e mais abrangente considerando-se
a saúde como um todo. Também se considerou a possibilidade de uma interação
com a vigilância em saúde bucal no escopo das doenças crônicas.

• Construção de um sistema de armazenamento e disseminação de informação
epidemiológica em saúde bucal: sugeriu-se a ampliação do uso das ferramentas de
cadastro do e-SUS com mecanismo de operacionalizar o “retorno” da informação à
Equipe de Saúde Bucal e ampliar o processo de trabalho dos profissionais auxiliares
para que atuem também na vigilância. Contudo, viabilizar o planejamento das ações
é fundamental.

Outras recomendações foram:

• Em relação à implantação de um sistema de vigilância dos teores de flúor nas águas
de abastecimento público considerou-se que a área da saúde bucal está perdendo
uma oportunidade ímpar de agregar ao Sistema de Informação da Qualidade
da Àgua (SISAGUA), em funcionamento em todos os municípios brasileiros, e
regulamentada pela Portaria de qualidade da água para consumo humano (BRASIL,
2011). Compreendeu-se que há necessidade de equipar laboratórios de referência
com fluorímetros e capacitar profissionais sendo este mais um importante desafio
para o setor saúde, mas por outro lado, coloca em uma condição diferenciada
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de monitoramento e controle da água consumida pela população.  Os resultados 
obtidos do monitoramento devem ser disponibilizados para a população de modo a 
se assegurar a todos água de boa qualidade. Esse é um exemplo de como a saúde 
bucal pode atuar com a participação envolvendo a sociedade.

• Outro aspecto fundamental é incorporar a determinação social das doenças e
condições bucais e pensar a vigilância em saúde bucal para além dos fatores
proximais. Desse modo, questiona-se se os indicadores que permitem avaliações
sociais não são suficientes para se planejar a saúde bucal no território, (tendo-se os
modelos de doenças crônicas com densa base teórica).  Nesse sentido instiga-se a
romper com a saúde da “boca”.

A SUBÁREA DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Esta subárea, cujo tema nesse encontro foram os modelos de avaliação em saúde 
bucal, discutiu sua contribuição para a saúde bucal coletiva no Brasil e apontou que 
seu “ofício” envolve três dimensões distintas que são o planejamento, muito próximo da 
ciência política; a gestão e a avaliação em saúde. Logo, mesmo no campo científico, 
há diferentes agentes, grupos e instituições que se debruçam mais profundamente em 
uma dessas competências.  Outra questão se refere à influência das três disciplinas 
das ciências sociais – ciência política, sociologia e antropologia – para configuração 
desse espaço, ainda que as duas primeiras têm sido mais relevantes.  A expansão da 
área do Planejamento e Gestão tem exigido (Paim & Teixeira, 2006), portanto, uma 
reflexão sobre as distintas possibilidades e questões em disputa dessa dupla relação 
entre os interesses do campo burocrático e do campo científico. Nesse sentido, análises 
crítica compartilhadas em reuniões de pesquisa permitem situar os objetos em outras 
perspectivas e o avanço para nortear novos olhares e objetos de interesse tanto dos 
agentes que militam nos serviços de saúde como aqueles que o fazem ao interior das 
instituições de ensino e pesquisa:

• Propor e discutir o trabalho da pesquisa articulado com os serviços de saúde

• Ampliar estudos com foco na gestão dos serviços de saúde bucal

• Desenvolver estudos sobre a prática de planejamento em saúde bucal e sua
articulação com determinantes sociais em saúde bucal

• Investigar práticas intersetoriais que utilizem a ferramenta do Planejamento para
intervenção em saúde bucal

• Integrar o olhar da clínica odontológica com o da saúde coletiva

• Estimular a formação político-dialética dos gestores dos serviços de saúde bucal

• Compartilhar experiências, tanto as exitosas quanto as não-exitosas, para que se
possa aprender com eventuais erros de estágios curriculares no SUS

• Expandir o desenvolvimento de pesquisas de intervenções em saúde bucal

• Convidar instituições privadas de ensino para as discussões da saúde bucal
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coletiva nas próximas reuniões de pesquisa da área e discutir a formação em saúde 
bucal em instituições privadas de ensino, visando melhorar a articulação com os 
serviços de saúde 

• Defender a uniformidade dos planos de cargo, carreiras e salários em todas as
esferas de governo

• Recomendar a não-abertura de novas Faculdades de Odontologia no Brasil

• Desenvolver melhores indicadores de saúde bucal (com fácil entendimento e
utilização)

A proposta da 7ª Reunião de Pesquisa em SBC foi priorizar os trabalhos em desenvolvimento, ou 
recém-concluídos, de pós-graduandos (mestrandos, doutorandos, pós-doc) e seus respectivos 
orientadores segundo três grandes eixos temáticos: a) política, planejamento, gestão e avaliação; 
b) ciências sociais e humanas em saúde; c) epidemiologia. Contudo, foi possível transversalizar
os três eixos para permitir diálogos interdisplinares.

A comissão organizadora designou dentre os nossos membros do GT, alguns coordenadores para 
esses três eixos. Os coordenadores de cada eixo foram responsáveis por organizar e administrar 
a sessão composta pelos trabalhos selecionados. Além disso, a coordenação também debateu 
ao final da sessão de apresentações a qualidade das realizações, as lacunas identificadas, as 
necessidades para novas linhas de pesquisa e o planejamento do nosso GT em termos de grupo 
abrasquiano organizado também (e sobretudo) para a pesquisa socialmente relevante. Também 
foi compartilhada a Carta da Bahia que foi debatida na reunião do GT, bem como em atividade 
pré-evento. Essa carta, a seguir apresentada é produto da compreensão de que o momento 
político nacional exige tal posicionamento.
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3. CARTA DA BAHIA: PELO DIREITO À SAÚDE BUCAL

O Grupo Temático de Saúde Bucal Coletiva (GT-SBC) da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco), reunido em Salvador, BA, em sua 7ª Reunião de Pesquisa em Saúde Bucal Coletiva, 
nos dias 24 a 26/7/2019, tendo em vista as ameaças à consolidação do direito à saúde bucal em 
nosso País, alerta e conclama à reflexão:

1. A ampliação do projeto político-econômico ultraliberal tem sido marcada por agressões
às políticas de direitos, inclusive o direito à saúde e, nele, à saúde bucal. A conjuntura
política, social e econômica no Brasil atual registra reiteradas manifestações de
hostilidades aos princípios do SUS.

2. A principal dificuldade para a superação do subfinanciamento crônico da saúde no
Brasil está relacionada com a Emenda Constitucional (EC) nº 95, de 2016, que congela
por 20 anos os recursos do SUS e desconsidera a necessidade de se vincularem
recursos ao financiamento da saúde como proporção do Produto Interno Bruto, como
fazem os países que protegem direitos sociais. Desconsidera, também, o aumento dos
custos de manutenção de um sistema de saúde de acesso universal em um cenário
de envelhecimento populacional e de crescente incorporação tecnológica, incluindo
equipamentos e medicamentos. A defesa do direito de todos à saúde bucal implica,
portanto, na rejeição da EC-95/2016.

3. O cenário de constrangimentos no financiamento aponta para recuo nos indicadores dos
serviços públicos odontológicos como o de cobertura da primeira consulta odontológica,
escovação supervisionada e da atenção especializada. Verifica-se também a redução de
abertura de novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) em vários estados.
Esse quadro também é expressão das dificuldades no financiamento relacionadas a
desatualização de valores transferidos pela União para custear despesas com saúde
bucal e assistência odontológica.

4. A desresponsabilização com a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) é marcada
pela lógica do pacto federativo brasileiro. A implantação e implementação dessa política
teve como tônica o emprego dos incentivos financeiros, propostos pelo Ministério da
Saúde, como indutores da PNSB nos estados e Municípios. Tais incentivos foram
fundamentais para a sua viabilidade e para induzir a expansão dessas ações com
equidade. Mas, tendo em vista o importante esvaziamento financeiro da esfera estadual,
seja na saúde bucal, seja na saúde de modo geral e dada a insuficiência dos incentivos
federais para a sustentabilidade da PNSB, recaiu e segue recaindo, sobre os municípios
a maior fatia do que se vem investindo na PNSB. É indispensável, nesse momento, que
o governo federal, os estaduais e municipais continuem a investir nas políticas de saúde
bucal e que os estaduais assumam com mais potência suas responsabilidades com a
sustentabilidade da PNSB.

5. É relevante reafirmar que a PNSB, proposta pelo Ministério da Saúde (MS), aprovada
pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), pelo Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS) e homologada na 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal (2004) é uma
política pública de saúde bucal do Estado brasileiro fundamental para a efetividade das
Redes de Atenção à Saúde.
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6. São inerentes à PNSB, a defesa do acesso universal às ações e serviços de saúde,
a integralidade do cuidado odontológico, o que pressupõe a garantia de acesso a
todos os níveis de atenção. Isto implica respeitar a autonomia das pessoas, orientar a
produção do conhecimento científico e tecnológico referenciado pelo interesse público,
valorizar o convívio social democrático e desenvolver relações interpessoais fundadas
na compreensão e solidariedade, primando sempre pelo princípio da participação da
comunidade.

7. Persistem desafios importantes à PNSB que se referem ao modelo de atenção e
aos processos de trabalho. A lógica meramente “produtivista” da assistência à demanda
espontânea vem tendo no campo da gestão e do planejamento influência relevante
sobre os processos de organização, monitoramento e avaliação dos serviços públicos
odontológicos do SUS.  Mas, a atenção à saúde bucal não se esgota na assistência
odontológica aos doentes.

8. Defende-se investimentos na consolidação de modelos de atenção alternativos
e fortalecimento da organização do cuidado centrado na construção de itinerários 
terapêuticos que partam da necessidade e corresponsabilização dos usuários e 
profissionais, com aperfeiçoamento nos processos de comunicação da Rede de Atenção 
em Saúde Bucal, com pesquisas a esse respeito.

9. Devem ser assegurados mecanismos de vigilância epidemiológica e sanitária para
acompanhamento da evolução das condições de saúde bucal da nossa população
e também avaliação do impacto da PNSB, como os Inquéritos Epidemiológicos já
tradicionais no Brasil, bem como a grupos específicos como indígenas. Assim como,
promover políticas e programas de avaliação de processos e serviços de saúde bucal em
direção a construção de uma gestão qualificada de atenção à saúde bucal da população.

10. Processos de Integração Ensino-Serviço devem pautar-se na cooperação entre os
serviços públicos odontológicos e as instituições formadoras com o objetivo de produzir
cenários de Formação e Educação Permanente em Saúde de trabalhadores para
compreender e atuar no SUS.

11. Diante do preocupante cenário de redução de recursos para a pesquisa é preciso
investir esforços na definição de uma Agenda de Pesquisa em Saúde Bucal que
contemple campos prioritários de investigação, tais como, ampliação do acesso às ações
e serviços em saúde bucal, cuidados integrais nas redes de saúde bucal, formação e
prática profissional no SUS e controle popular.

12. Conclamamos entidades de classe, gestores, trabalhadores e movimento social para
apoiarem a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 8.131, proposto em 2017 no Senado
Federal, e que tramita no Congresso Nacional que diz respeito à Saúde Bucal no SUS.

13. Expressamos nosso apoio a realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde e
indicamos ao Conselho Nacional de Saúde e à Coordenação de Saúde Bucal do MS a
necessidade de colocarmos na agenda da saúde a 4ª Conferência Nacional de Saúde
Bucal, uma vez que estamos há 15 anos da realização da 3ª CNSB.

Saúde e saúde bucal como direito do povo brasileiro.

Salvador, BA, 26 de julho de 2019.
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POR FIM, POESIA EM TEMPOS DE BALBÚRDIA
AUTOR: OTACÍLIO BATISTA DE SOUSA NETO

ós que não iremos 
Ora-pro-nobis
Novos e velhos baianos 
Carcomidos, carcamanos 
E João girando na vitrola sem parar 
Eu fico comovido de pensar 
Temos saúde bucal coletiva 
E o que mesmo que isso quer dizer 
Lanas Bleicheres 
ainda não é desta vez que vou te conhecer
Muitas mulheres em volta da mesa para desencaretar
Libertar 
Fiquemos com o ponto G 
A fala de Sonia em Natal já antevia a Soreropolitana versão desta 
comunhão 
Mestre Capel disse q Allende, a Isabel apontou o G na orelha 
Ah orelhas de Van Gogh e de Goes
Wernecks e seu
Irmão Drumond 
Ah solar do unhão

Una-nos antes que nunca
Que a pesquisa se sensibilize 
Humanize estes seres de casca dura e falas maiores que os falos
Falas, escutas, 
Cinzéis pra Esculpirmos um novo homem 
Bardo baxo Botazzo
Sem voêe o que seria da humanidade odontológica 
Esquecida num escaninho “p”
Menor que nada
Samuel nosso Foucault Trevisan, mas ele chega e sabe Leminski
Russo passa pusso e Baco Exu do Blues 
Um blues lancet para um Celeste Roger
Vermelho encarnado quase colorado kkk de tanta competência 
Deus te abençoe 
Noro amigo e os comedores de camarão, 
potiguares roncallis
Salve queridos 
Como se diz na arte
Merda
E nada mais
Desejo de luz paz e amor
Porque gente é para brilhar e não morrer de fome
Bom encontro
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A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM 
ODONTOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO 
XIX: O CASO DA ESCOLA LIVRE DE 
ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. 

Rafaela Silveira Rocha, Alessandra Monteiro 
Santana, Sandra Garrido de Barros 

UFBA- Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A instalação, criação e disseminação de cursos 
de Odontologia no Brasil esteve relacionada às 
reformas do ensino médico e sua construção 
como uma profissão independente no século 
XIX. A compreensão de como ocorreu esse 
processo vai além da interpretação de decretos 
e instalação de leis. É necessário o 
entendimento de como se dava a organização 
político-social da época, além de identificar as 
principais condições de possibilidade para que o 
que e como ocorreu. A Escola Livre de 
Odontologia do Rio de Janeiro (ELO) foi um dos 
primeiros cursos de iniciativa não 
governamental no Brasil.  

Objetivos 

O presente estudo teve por objetivo identificar 
as condições históricas e principais disputas 
para a criação da ELO do Rio de Janeiro.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo qualitativo com 
abordagem sócio histórica, baseado em análise 
documental, no período de 1884 a 1908, ano da 
última publicação da revista Archivos Brazieliros 
de Odontologia (ABO), criada e mantida pelo 
Instituto Brazileiro de Odontologia (IBO), assim 
como a ELO. O estudo baseou-se na análise da 
legislação referente ao ensino superior e, mais 
especificamente, da odontologia no País, e de 
07 números da revista ABO. Os documentos 
foram levantados junto à Biblioteca Nacional 
(RJ), ao Arquivo Nacional (RJ) e nos acervos da 
biblioteca e do arquivo do Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (CCS/UFRJ) e da biblioteca Gonçalo 
Moniz da Faculdade de Medicina da Bahia, 
Universidade Federal da Bahia (FMB/UFBA).  

 

 

Resultados 

A análise documental permitiu identificar as 
reformas de ensino, conhecer os principais 
agentes e seus objetivos, além datar 
cronologicamente os principais acontecimentos 
e os nomes que atuaram no cenário para a 
instalação do Instituto e suas extensões, como o 
Arquivo Brasileiro de Odontologia e localizar 
como ocorreu o processo de criação das 
Escolas livres de odontologia e sua diferença 
em relação aos Cursos livres.  

Conclusões 

Apesar da dificuldade encontrada na coleta de 
informações e dispersão do material de estudo, 
devido as poucas produções direcionadas ao 
tema no período, é importante a produção 
focada no reconhecimento da história, para se 
construir um acervo de informações que permita 
entender como se deu a expansão do ensino 
superior da odontologia no país.  

 

 

A GRANDE FEIRA INTERNACIONAL 
ODONTOLÓGICA DE SÃO PAULO. RELATO 
DE OBSERVAÇÃO 

LEME, Pedro Augusto Thiene; BOTAZZO, 
Carlos. 

UNICAMP, USP 

Apresentação/Introdução 

A observação da prática odontológica no 
contexto de serviços privados ou públicos, 
permite constatar os sinais de uma linguagem 
de deslumbramento tecnológico envolvendo a 
equipe de saúde bucal acerca de 
equipamentos, insumos, técnicas e produtos de 
higiene bucal, que determinam decisões 
terapêuticas e cunham o próprio modus 
operandi do campo. O complexo industrial 
odontológico aparentemente tem logrado êxito 
em fomentar um tipo de educação para o 
consumo, sendo esta feira anual oportunidade 
para a observação deste fenômeno.  

Objetivos 

Relatar a experiência da imersão dos 
pesquisadores na feira em 2018 e 2019. 
Apresentar as impressões dos pesquisadores 
acerca das estratégias político-pedagógicas do 
complexo industrial odontológico, nesse 
específico contexto, de uma formação para o 
consumo. Ilustrar o relato com fotografias.  

Metodologia 

Observação participante semiestruturada, 
complementada por registros fotográficos.  

Resultados 

A feira é composta por estandes opulentos, 
recursos visuais e sonoros e outros atrativos, 
cuja distinção reflete as diferentes posições de 
cada empresa no campo odontológico. Estão 
presentes tanto pequenos empresários, que 
produzem e comercializam itens de menor 
densidade tecnológica, quanto grandes marcas 
dominantes e oligopolizadas, cujas fachadas 
demonstram o poderio econômico subjacente. 
Os estandes disputam o imaginário dos 
presentes, cujo prestígio pode ser aferido tanto 
pelas imensas filas que ali se formam como 
pela quantificação de "hashtags", curtidas e 
compartilhamentos nas redes sociais, 
comportamento extensamente estimulado e 
condição para obtenção de brindes. São 
organizados fluxos de experiências 
especializadas para cada público-alvo: 
graduandos, dentistas, auxiliares e técnicos de 
saúde bucal. Montam-se estruturas de última 
geração para a ministração de cursos de curta 
duração “hands-on”, onde são divulgados e 
manipulados novos produtos. A linguagem 
científica é empregada abundantemente, com 
autoridade, justificando os benefícios dos 
próprios produtos sobre o de terceiros. São 
presentes instituições de ensino superior 
privadas e centros de formação de associações 
de classe, ambas expondo parcerias com a 
indústria.  

Conclusões 

A observação participante na feira demonstrou-
se fértil experiência para a obtenção de 
evidências de interesse das Ciências Sociais 
aplicadas, e joga luz sobre as estratégias do 

complexo industrial odontológico na produção 
de uma disposição para o consumo que forja o 
habitus odontológico.  

 

 

A REGULAÇÃO SANITÁRIA EM 
ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR BAHIA: ORGANIZAÇÃO E 
CONFLITOS 

Leandro J. P Silva; Sônia Cristina Lima Chaves 

Secretaria Municipal de Saúde Salvador; ISC/ 
UFBA 

Apresentação/Introdução 

A vigilância sanitária desempenha um 
importante papel regulador dentro do SUS. 
Cabe a seus técnicos a inspeção e fiscalização 
de serviços odontológicos. Contudo, as 
diferentes percepções do risco entre 
profissionais da odontologia e técnicos e a 
ausência de uma legislação sanitária especifica 
para os serviços de odontologia geram dúvidas 
e conflitos entre regulados e reguladores. Esse 
estudo analisou a regulação da área 
odontológica pela Vigilância Sanitária no 
município de Salvador em 2018.  

Objetivos 

Caracterizar as estratégias dos profissionais de 
vigilância sanitária em seu trabalho, para 
efetivar o controle sanitário dos 
estabelecimentos odontológicos face às 
normatizações existentes; Descrever e analisar 
o ponto de vista do segmento sob regulação 
sobre a ação da vigilância sanitária, frente aos 
requisitos propostos para a prática 
odontológica; Identificar as lacunas exigentes 
na legislação sanitária no que se refere à 
atividade odontológica e as necessidades de 
sua regulação; Analisar o conflito existente entre 
os dois polos (técnicos da vigilância sanitária e 
os cirurgiões-dentistas) da inspeção sanitária da 
atividade odontológica em Salvador;  

Metodologia 

Estudo descritivo, qualitativo e exploratório onde 
foram entrevistados 22 cirurgiões-dentistas, 
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A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM 
ODONTOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO 
XIX: O CASO DA ESCOLA LIVRE DE 
ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. 

Rafaela Silveira Rocha, Alessandra Monteiro 
Santana, Sandra Garrido de Barros 

UFBA- Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A instalação, criação e disseminação de cursos 
de Odontologia no Brasil esteve relacionada às 
reformas do ensino médico e sua construção 
como uma profissão independente no século 
XIX. A compreensão de como ocorreu esse 
processo vai além da interpretação de decretos 
e instalação de leis. É necessário o 
entendimento de como se dava a organização 
político-social da época, além de identificar as 
principais condições de possibilidade para que o 
que e como ocorreu. A Escola Livre de 
Odontologia do Rio de Janeiro (ELO) foi um dos 
primeiros cursos de iniciativa não 
governamental no Brasil.  

Objetivos 

O presente estudo teve por objetivo identificar 
as condições históricas e principais disputas 
para a criação da ELO do Rio de Janeiro.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo qualitativo com 
abordagem sócio histórica, baseado em análise 
documental, no período de 1884 a 1908, ano da 
última publicação da revista Archivos Brazieliros 
de Odontologia (ABO), criada e mantida pelo 
Instituto Brazileiro de Odontologia (IBO), assim 
como a ELO. O estudo baseou-se na análise da 
legislação referente ao ensino superior e, mais 
especificamente, da odontologia no País, e de 
07 números da revista ABO. Os documentos 
foram levantados junto à Biblioteca Nacional 
(RJ), ao Arquivo Nacional (RJ) e nos acervos da 
biblioteca e do arquivo do Centro de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (CCS/UFRJ) e da biblioteca Gonçalo 
Moniz da Faculdade de Medicina da Bahia, 
Universidade Federal da Bahia (FMB/UFBA).  

 

 

Resultados 

A análise documental permitiu identificar as 
reformas de ensino, conhecer os principais 
agentes e seus objetivos, além datar 
cronologicamente os principais acontecimentos 
e os nomes que atuaram no cenário para a 
instalação do Instituto e suas extensões, como o 
Arquivo Brasileiro de Odontologia e localizar 
como ocorreu o processo de criação das 
Escolas livres de odontologia e sua diferença 
em relação aos Cursos livres.  

Conclusões 

Apesar da dificuldade encontrada na coleta de 
informações e dispersão do material de estudo, 
devido as poucas produções direcionadas ao 
tema no período, é importante a produção 
focada no reconhecimento da história, para se 
construir um acervo de informações que permita 
entender como se deu a expansão do ensino 
superior da odontologia no país.  

 

 

A GRANDE FEIRA INTERNACIONAL 
ODONTOLÓGICA DE SÃO PAULO. RELATO 
DE OBSERVAÇÃO 

LEME, Pedro Augusto Thiene; BOTAZZO, 
Carlos. 

UNICAMP, USP 

Apresentação/Introdução 

A observação da prática odontológica no 
contexto de serviços privados ou públicos, 
permite constatar os sinais de uma linguagem 
de deslumbramento tecnológico envolvendo a 
equipe de saúde bucal acerca de 
equipamentos, insumos, técnicas e produtos de 
higiene bucal, que determinam decisões 
terapêuticas e cunham o próprio modus 
operandi do campo. O complexo industrial 
odontológico aparentemente tem logrado êxito 
em fomentar um tipo de educação para o 
consumo, sendo esta feira anual oportunidade 
para a observação deste fenômeno.  

Objetivos 

Relatar a experiência da imersão dos 
pesquisadores na feira em 2018 e 2019. 
Apresentar as impressões dos pesquisadores 
acerca das estratégias político-pedagógicas do 
complexo industrial odontológico, nesse 
específico contexto, de uma formação para o 
consumo. Ilustrar o relato com fotografias.  

Metodologia 

Observação participante semiestruturada, 
complementada por registros fotográficos.  

Resultados 

A feira é composta por estandes opulentos, 
recursos visuais e sonoros e outros atrativos, 
cuja distinção reflete as diferentes posições de 
cada empresa no campo odontológico. Estão 
presentes tanto pequenos empresários, que 
produzem e comercializam itens de menor 
densidade tecnológica, quanto grandes marcas 
dominantes e oligopolizadas, cujas fachadas 
demonstram o poderio econômico subjacente. 
Os estandes disputam o imaginário dos 
presentes, cujo prestígio pode ser aferido tanto 
pelas imensas filas que ali se formam como 
pela quantificação de "hashtags", curtidas e 
compartilhamentos nas redes sociais, 
comportamento extensamente estimulado e 
condição para obtenção de brindes. São 
organizados fluxos de experiências 
especializadas para cada público-alvo: 
graduandos, dentistas, auxiliares e técnicos de 
saúde bucal. Montam-se estruturas de última 
geração para a ministração de cursos de curta 
duração “hands-on”, onde são divulgados e 
manipulados novos produtos. A linguagem 
científica é empregada abundantemente, com 
autoridade, justificando os benefícios dos 
próprios produtos sobre o de terceiros. São 
presentes instituições de ensino superior 
privadas e centros de formação de associações 
de classe, ambas expondo parcerias com a 
indústria.  

Conclusões 

A observação participante na feira demonstrou-
se fértil experiência para a obtenção de 
evidências de interesse das Ciências Sociais 
aplicadas, e joga luz sobre as estratégias do 

complexo industrial odontológico na produção 
de uma disposição para o consumo que forja o 
habitus odontológico.  

 

 

A REGULAÇÃO SANITÁRIA EM 
ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR BAHIA: ORGANIZAÇÃO E 
CONFLITOS 

Leandro J. P Silva; Sônia Cristina Lima Chaves 

Secretaria Municipal de Saúde Salvador; ISC/ 
UFBA 

Apresentação/Introdução 

A vigilância sanitária desempenha um 
importante papel regulador dentro do SUS. 
Cabe a seus técnicos a inspeção e fiscalização 
de serviços odontológicos. Contudo, as 
diferentes percepções do risco entre 
profissionais da odontologia e técnicos e a 
ausência de uma legislação sanitária especifica 
para os serviços de odontologia geram dúvidas 
e conflitos entre regulados e reguladores. Esse 
estudo analisou a regulação da área 
odontológica pela Vigilância Sanitária no 
município de Salvador em 2018.  

Objetivos 

Caracterizar as estratégias dos profissionais de 
vigilância sanitária em seu trabalho, para 
efetivar o controle sanitário dos 
estabelecimentos odontológicos face às 
normatizações existentes; Descrever e analisar 
o ponto de vista do segmento sob regulação 
sobre a ação da vigilância sanitária, frente aos 
requisitos propostos para a prática 
odontológica; Identificar as lacunas exigentes 
na legislação sanitária no que se refere à 
atividade odontológica e as necessidades de 
sua regulação; Analisar o conflito existente entre 
os dois polos (técnicos da vigilância sanitária e 
os cirurgiões-dentistas) da inspeção sanitária da 
atividade odontológica em Salvador;  

Metodologia 

Estudo descritivo, qualitativo e exploratório onde 
foram entrevistados 22 cirurgiões-dentistas, 
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cujos locais de trabalho passaram pela inspeção 
sanitária e 10 técnicos de vigilância sanitária, 
que inspecionam esses estabelecimentos. 
Foram analisadas a percepção do risco 
sanitário pelos cirurgiões-dentistas e fiscais de 
controle sanitário. Revisão das normativas 
federais e municipais de vigilância sanitária 
usadas na área odontológica foi também 
conduzida.  

Resultados 

Os resultados apontam que a inspeção sanitária 
de estabelecimentos odontológicos apresenta 
problemas nos aspectos normativos e na 
estrutura organizacional da vigilância municipal, 
onde esta é pautada numa inspeção pontual, 
sem a incorporação dos elementos das 
tecnologias educacionais. A percepção dos 
riscos para os cirurgiões-dentistas se concentra 
na contaminação própria. Por outro lado, os 
técnicos identificam como principal risco a 
esterilização inadequada, a contaminação 
cruzada e o desconhecimento pelos cirurgiões-
dentistas das normas sanitárias. A 
caracterização de conflitos entre fiscais de 
controle sanitário e cirurgiões-dentistas é 
apontado por problemas na comunicação e 
entendimento das práticas odontológicas e o 
trabalho em vigilância sanitária.  

Conclusões 

Para a prevenção de riscos na atividade, se faz 
necessário mudanças no caráter da 
regulamentação e de seu componente de 
inspeção, além do fortalecimento de sua 
tecnologia de educação em saúde. Recomenda-
se a criação de norma específica da atividade 
para o desenvolvimento da inspeção dos 
técnicos de vigilância sanitária em Salvador, 
bem como a reorganização das equipes de 
inspeção com visitas integradas e a 
disseminação da educação na graduação na 
defesa da proteção sanitária da população 
exposta a esses riscos.  

 

 

 

 

A REPRESENTAÇÃO DA CLÍNICA NA 
FORMAÇÃO E NAS PRÁTICAS EM 
ODONTOLOGIA: NEXOS E DESCONEXÕES 
COM A ODONTOLOGIA ‘IN VITRO’ E A 
CLÍNICA AMPLIADA DE SAÚDE BUCAL 

Graciela Soares Fonseca; Karlla Raquel Fialho; 
Carlos Botazzo 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS); 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo (FSP-USP) 

Apresentação/Introdução 

Existe grande desconexão entre a formação em 
odontologia (estruturada nos moldes da 
odontologia ‘in vitro’) e as práticas de saúde 
bucal que, de maneira ideal, deveriam pautar-se 
na clínica ampliada, incorporando subjetividade 
à clínica odontológica, ou seja, estruturando a 
clínica para além das fronteiras gengivo-
dentárias e enxergando o paciente por inteiro.  

Objetivos 

Compreender a representação e significados da 
clínica na formação e nas práticas em 
odontologia.  

Metodologia 

Estudo qualitativo, cujos participantes foram 
doze (n=12) cirurgiões-dentistas vinculados aos 
serviços de saúde bucal do município de 
Chapecó, Santa Catarina. Os dados foram 
coletados por meio de dois grupos focais 
organizados de modo homogêneo entre 
profissionais vinculados à Atenção Primária à 
Saúde (APS) (n=05) e à especialidade (n=07). 
As narrativas compartilhadas e discutidas nos 
grupo focais foram gravadas, transcritas e 
analisadas pela Hermêutica-Dialética.  

Resultados 

A primeira categoria de analise foi “conceitos e 
significados de clínica”, em que, apesar da 
pergunta específica, os participantes não 
conseguiram elaborar um conceito e 
direcionaram às respostas para uma crítica ao 
curativismo, colocando a prevenção como 
sinônimo de uma boa clínica. A categoria 
“gestão e avaliação” reuniu as falas que 

criticaram o sistema de gestão e avaliação 
baseado em números e trouxe a ideia de 
privado como mais qualificado. No que se refere 
à “formação profissional”, apesar da pergunta 
norteadora ter sido pautada na formação para a 
clínica, foi respondida pelos participantes 
vinculados à APS pensando na formação 
adequada ou não para o trabalho no Sistema 
Único de Saúde (SUS), sem levar em 
consideração que a clínica é a base da 
profissão em qualquer setor. No caso dos 
especialistas, uma vez que a clínica foi definida 
como sinônimo de procedimentos, os 
profissionais acreditam que a “expertise” se dá 
com a experiência e adestramento manual, ou 
seja, quanto mais procedimentos, mais 
experiência e melhor o profissional. Por fim, a 
categoria “dispositivos de clínica” mostrou a 
centralidade do odontograma, descrito como 
planejamento, revelou que há pouco espaço 
para escuta e que projetos terapêuticos não são 
desenvolvidos.  

Conclusões 

No imaginário dos cirurgiões-dentistas que 
participaram desse estudo, a clínica aparece 
reduzida e a formação apresenta as 
características da odontologia ‘in vitro’.  

 

 

ABSENTEÍSMO ODONTOLÓGICO 
ASSOCIADO A CONDIÇÕES DE SAÚDE 
BUCAL AUTOPERCEBIDAS POR 
TRABALHADORES 

ALMEIDA, Angélica Silva ; CARVALHO, Mariza 
Brasil de ; SANTOS, Aryane Silva dos ; 
MAGALHÃES, Lilian Oliveira ; ARAÚJO, 
Marizeli Viana de Aragão ; PINHEIRO, Helder 
Henrique Costa 

Universidade Federal do Pará 

Apresentação/Introdução 

O termo absenteísmo, original do francês 
(absentéisme), significa a ausência de um 
trabalhador de suas atividades laborais em seu 
ambiente de trabalho por períodos a partir de 
um dia ou turno, quando não programada. Uma 

das causas do absenteísmo são os problemas 
de saúde, dentre eles, problemas bucais que 
influenciam na vida diária dos trabalhadores, na 
qualidade de vida e podendo gerar custos aos 
trabalhadores e aos empregadores.  

Objetivos 

Analisar a associação do absenteísmo 
odontológico com as condições de saúde bucal 
autopercebidas de trabalhadores.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo transversal e 
observacional, no Instituto Evandro Chagas 
(IEC), localizado nos municípios de Ananindeua 
e Belém (PA), com 515 funcionários dos quais 
338 foram servidores e 177 terceirizados. O 
relato de absenteísmo por motivos 
odontológicos nos últimos seis meses foi obtido 
por um questionário, bem como as variáveis de 
caracterização da amostra e de autopercepção 
de saúde bucal.  

Resultados 

Os resultados mostraram que 52,8% dos 
participantes do estudo são do sexo masculino, 
mas as mulheres apresentaram relato mais 
frequente de falta ao trabalho por questões 
bucais (14,0%; p=0,003). Servidores faltaram 
mais frequentemente que trabalhadores 
terceirizados, com frequências respectivas de 
10,7% e 8,5% (p=0,432). O absenteísmo foi 
associado (p<0,05) aos seguintes fatores 
odontológicos, com respectivas frequências: 
realização de tratamento odontológico há 
menos de um ano (14,7%), por motivo de dor ou 
extração (16,4%), autoavaliação ruim ou 
péssima da saúde bucal (32,0%), relato de dor 
de dente nos últimos 6 meses (19,6%), relato de 
trabalhar com dor de dente (37,5%) e de dentes 
que atrapalham o trabalho (28,8%).  

Conclusões 

O absenteísmo é multicausal, e envolve fatores 
individuais e laborais, além disso é um indicador 
do quão saudável e satisfeito um trabalhador 
pode estar em seu ambiente de trabalho. No 
presente estudo observou-se associação com 
necessidade de tratamento odontológico por 
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cujos locais de trabalho passaram pela inspeção 
sanitária e 10 técnicos de vigilância sanitária, 
que inspecionam esses estabelecimentos. 
Foram analisadas a percepção do risco 
sanitário pelos cirurgiões-dentistas e fiscais de 
controle sanitário. Revisão das normativas 
federais e municipais de vigilância sanitária 
usadas na área odontológica foi também 
conduzida.  

Resultados 

Os resultados apontam que a inspeção sanitária 
de estabelecimentos odontológicos apresenta 
problemas nos aspectos normativos e na 
estrutura organizacional da vigilância municipal, 
onde esta é pautada numa inspeção pontual, 
sem a incorporação dos elementos das 
tecnologias educacionais. A percepção dos 
riscos para os cirurgiões-dentistas se concentra 
na contaminação própria. Por outro lado, os 
técnicos identificam como principal risco a 
esterilização inadequada, a contaminação 
cruzada e o desconhecimento pelos cirurgiões-
dentistas das normas sanitárias. A 
caracterização de conflitos entre fiscais de 
controle sanitário e cirurgiões-dentistas é 
apontado por problemas na comunicação e 
entendimento das práticas odontológicas e o 
trabalho em vigilância sanitária.  

Conclusões 

Para a prevenção de riscos na atividade, se faz 
necessário mudanças no caráter da 
regulamentação e de seu componente de 
inspeção, além do fortalecimento de sua 
tecnologia de educação em saúde. Recomenda-
se a criação de norma específica da atividade 
para o desenvolvimento da inspeção dos 
técnicos de vigilância sanitária em Salvador, 
bem como a reorganização das equipes de 
inspeção com visitas integradas e a 
disseminação da educação na graduação na 
defesa da proteção sanitária da população 
exposta a esses riscos.  
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conseguiram elaborar um conceito e 
direcionaram às respostas para uma crítica ao 
curativismo, colocando a prevenção como 
sinônimo de uma boa clínica. A categoria 
“gestão e avaliação” reuniu as falas que 
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baseado em números e trouxe a ideia de 
privado como mais qualificado. No que se refere 
à “formação profissional”, apesar da pergunta 
norteadora ter sido pautada na formação para a 
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especialistas, uma vez que a clínica foi definida 
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caracterização da amostra e de autopercepção 
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Resultados 

Os resultados mostraram que 52,8% dos 
participantes do estudo são do sexo masculino, 
mas as mulheres apresentaram relato mais 
frequente de falta ao trabalho por questões 
bucais (14,0%; p=0,003). Servidores faltaram 
mais frequentemente que trabalhadores 
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10,7% e 8,5% (p=0,432). O absenteísmo foi 
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O absenteísmo é multicausal, e envolve fatores 
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relatos de dor de dente e de autoavaliação ruim 
ou péssima de saúde bucal. Neste contexto, é 
necessário um programa de assistência 
odontológico aos trabalhadores e de atenção à 
saúde bucal para melhora da qualidade de vida 
e da capacidade para o trabalho dos indivíduos 
inseridos em atividades laborais.  

 

 

ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS NO SUS: REVISÃO DA 
LITERATURA 

Kairo Silvestre Meneses Damasceno ; Sandra 
Garrido de Barros ; Denise Nogueira Cruz 

DAMASCENO, Kairo - secretaria de saúde do 
município de Salvador; BARROS, Sandra - 
UFBA; CRUZ, Denise -UFBA 

Apresentação/Introdução 

A saúde como um direito inerente à cidadania 
na Constituição de 1988 foi uma conquista de 
grupos sociais que, à época, insatisfeitos com a 
exclusão de parte da população aos serviços de 
saúde, lutaram pela consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Através desta conquista, 
políticas públicas foram implementadas para 
garantir este direito. No entanto, as 
desigualdades de acesso aos serviços de saúde 
são, ainda, um problema que impede o efetivo 
exercício do SUS em virtude de barreiras 
encontradas em diferentes dimensões.  

Objetivos 

Este trabalho objetiva revisar a produção 
científica sobre a acessibilidade aos serviços 
odontológicos do SUS, descrever os fatores que 
dificultam o acesso e discutir estratégias de 
enfrentamento às barreiras de acesso.  

Metodologia 

Foi realizada busca ativa de artigos publicados 
no período de 2010 a 2017 nas bases de dados 
SCielo e LILACS, utilizando os descritores 
"acesso", "acessibilidade", "serviços 
odontológicos" e "serviços de saúde bucal". 
Utilizou-se os filtros: texto completo, idiomas 
português, espanhol e inglês e tipo de 

documento artigo completo. A pesquisa excluiu 
os artigos publicados anterior ao ano de 2010, 
aqueles que não se enquadravam no tema 
acessibilidade à saúde bucal, além de 
publicações referentes a resumos, anais, 
editoriais e trabalhos de conclusão de curso.  

Resultados 

Foram selecionados 24 artigos. Destes, 4 
(16,7%) abordavam o acesso aos serviços 
odontológicos pelas pessoas idosas; um 
(4,17%) estudou o acesso por adolescentes; 2 
(8,3%) por pré-escolares; 1 (4,17%) por 
gestantes. Nove (37,5%) artigos reportaram 
sobre a acessibilidade aos serviços 
odontológicos em regiões. Dois (8,3%) 
analisaram o acesso aos serviços 
especializados e 5 (20,8%) abordaram o tema 
de forma generalizada, sem direcionamento 
para um grupo ou região. Não foram 
encontrados estudos referentes a grupos de 
vulnerabilidades como as populações negra e 
de Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais ou 
Transgêneros (LGBT), às comunidades 
indígenas e ribeirinhas, nem ao grupo de 
homens adultos que, apesar de não serem 
vulneráveis, usam menos os serviços.  

Conclusões 

Apesar dos avanços no acesso aos serviços 
odontológicos pela Política Nacional de Saúde 
Bucal, observa-se a necessidade de 
reorganização dos modelos e práticas vigentes 
no sentido de se minimizar as barreiras de 
acesso. Sugere-se que estudos a grupos 
sociais em estado de vulnerabilidade, como 
homens em condições socioeconômicas 
desfavoráveis, populações LGBT, negra, 
indígena e ribeirinha, dentre outros não 
mencionados nos artigos sejam realizados a fim 
de estabelecer estratégias que facilitem o 
acesso aos serviços de saúde bucal por estes 
grupos e diminuam as iniquidades sociais.  

 

 

 

 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E 
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO QUALITY 
OF LIFE QUESTIONNAIRE FOR PATIENTS 
WITH ORAL POTENTIALLY MALIGNANT 
DISORDERS 

ALMEIDA, Igor Ferreira Borba de; OLIVEIRA, 
Márcio Campos; FREITAS, Kátia Santana; 
ALMEIDA, Deybson Borba de 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Apresentação/Introdução 

Os distúrbios orais potencialmente malignos 
(DOPM) formam um grupo de alterações 
morfológicas. São lesões clinicamente 
observáveis que podem sofrer transformação 
maligna. Os DOPM incluem: a leucoplasia oral; 
a leucoplasia verrucosa proliferativa; a 
eritroleucoplasia; a eritroplasia; a fibrose oral 
submucosa; o líquen plano oral; a queilíte 
actínica oral e o papiloma induzido pelo vírus 
HPV. Os indivíduos com este tipo de distúrbio 
experimentam diversos sinais, sintomas e 
experiências negativas que podem deteriorar a 
qualidade de vida. O quality of life questionnaire 
for patients with oral potentially malignant 
disorders é o primeiro questionário com o 
objetivo de avaliar de forma específica os 
DOPM. É constituído de 20 questões que 
avaliam quatro domínios da vida cotidiana deste 
grupo de indivíduos. O referido questionário foi 
publicado em março de 2017 pela Oral Medicine 
e de autoria do Dr. Jyothi Tadakamadla.  

Objetivos 

Realizar adaptação transcultural e validação de 
conteúdo do questionário de qualidade de vida 
para indivíduos com distúrbios orais 
potencialmente malignos.  

Metodologia 

Estudo metodológico que constará das 
seguintes etapas protocolares do processo de 
adaptação transcultural: (1) Equivalência 
conceitual e de itens- etapa em que será 
realizada uma ampla revisão de literatura sobre 
o construto; (2) Equivalência semântica que 
corresponderá às etapas: tradução, síntese, 
retrotradução, síntese, avaliação pelo autor do 
instrumento original, tradução avaliação pelo 

comitê de juízes e público- alvo e pré-teste e 
equivalência operacional.  

Resultados 

Os DOPM podem gerar diversos desconfortos 
para os pacientes e estes serem responsáveis 
pela deteriorização da QV deste grupo de 
indivíduos. É esperado com esta pesquisa 
poder adaptar transculturalmente o questionário 
de qualidade de vida para pacientes com 
distúrbios orais potencialmente malignos, além 
de realizar a validação de conteúdo deste 
instrumento.  

Conclusões 

A adaptação transcultural do Quality of life 
questionnaire for patients with oral potentially 
malignant disorders produzirá o primeiro 
instrumento validado com o objetivo de 
mensurar a qualidade de vida dos pacientes 
com distúrbios orais potencialmente malignos 
para o contexto brasileiro. Oferecerá aos 
cirurgiões-dentistas subsídios que norteará suas 
práticas, tratamentos, controle de sequelas, 
instituições de medidas preventivas, 
acompanhamento e também encaminhamento 
para outros profissionais, como os da 
psicologia. Contribuirá para o atendimento 
integral dos indivíduos.  

 

 

ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS 
PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
SOBRE PLANEJAMENTO EM SAÚDE 

Gabriela da Silveira Gaspar, Elba Alves dos 
Santos, Nilcema Figueiredo 

Universidade Federal de Pernambuco 

Apresentação/Introdução 

Planejamento, por definição, é um conjunto de 
procedimentos que visam ao alcance de um 
propósito, consistindo em decidir com 
antecedência o que se fazer para mudar o 
quadro insatisfatório de uma determinada 
realidade, seguindo um conjunto conveniente de 
métodos. Assim, identificando os problemas e 
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relatos de dor de dente e de autoavaliação ruim 
ou péssima de saúde bucal. Neste contexto, é 
necessário um programa de assistência 
odontológico aos trabalhadores e de atenção à 
saúde bucal para melhora da qualidade de vida 
e da capacidade para o trabalho dos indivíduos 
inseridos em atividades laborais.  
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especializados e 5 (20,8%) abordaram o tema 
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para um grupo ou região. Não foram 
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vulnerabilidades como as populações negra e 
de Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais ou 
Transgêneros (LGBT), às comunidades 
indígenas e ribeirinhas, nem ao grupo de 
homens adultos que, apesar de não serem 
vulneráveis, usam menos os serviços.  

Conclusões 

Apesar dos avanços no acesso aos serviços 
odontológicos pela Política Nacional de Saúde 
Bucal, observa-se a necessidade de 
reorganização dos modelos e práticas vigentes 
no sentido de se minimizar as barreiras de 
acesso. Sugere-se que estudos a grupos 
sociais em estado de vulnerabilidade, como 
homens em condições socioeconômicas 
desfavoráveis, populações LGBT, negra, 
indígena e ribeirinha, dentre outros não 
mencionados nos artigos sejam realizados a fim 
de estabelecer estratégias que facilitem o 
acesso aos serviços de saúde bucal por estes 
grupos e diminuam as iniquidades sociais.  

 

 

 

 

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E 
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO QUALITY 
OF LIFE QUESTIONNAIRE FOR PATIENTS 
WITH ORAL POTENTIALLY MALIGNANT 
DISORDERS 

ALMEIDA, Igor Ferreira Borba de; OLIVEIRA, 
Márcio Campos; FREITAS, Kátia Santana; 
ALMEIDA, Deybson Borba de 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Apresentação/Introdução 

Os distúrbios orais potencialmente malignos 
(DOPM) formam um grupo de alterações 
morfológicas. São lesões clinicamente 
observáveis que podem sofrer transformação 
maligna. Os DOPM incluem: a leucoplasia oral; 
a leucoplasia verrucosa proliferativa; a 
eritroleucoplasia; a eritroplasia; a fibrose oral 
submucosa; o líquen plano oral; a queilíte 
actínica oral e o papiloma induzido pelo vírus 
HPV. Os indivíduos com este tipo de distúrbio 
experimentam diversos sinais, sintomas e 
experiências negativas que podem deteriorar a 
qualidade de vida. O quality of life questionnaire 
for patients with oral potentially malignant 
disorders é o primeiro questionário com o 
objetivo de avaliar de forma específica os 
DOPM. É constituído de 20 questões que 
avaliam quatro domínios da vida cotidiana deste 
grupo de indivíduos. O referido questionário foi 
publicado em março de 2017 pela Oral Medicine 
e de autoria do Dr. Jyothi Tadakamadla.  

Objetivos 

Realizar adaptação transcultural e validação de 
conteúdo do questionário de qualidade de vida 
para indivíduos com distúrbios orais 
potencialmente malignos.  

Metodologia 

Estudo metodológico que constará das 
seguintes etapas protocolares do processo de 
adaptação transcultural: (1) Equivalência 
conceitual e de itens- etapa em que será 
realizada uma ampla revisão de literatura sobre 
o construto; (2) Equivalência semântica que 
corresponderá às etapas: tradução, síntese, 
retrotradução, síntese, avaliação pelo autor do 
instrumento original, tradução avaliação pelo 

comitê de juízes e público- alvo e pré-teste e 
equivalência operacional.  

Resultados 

Os DOPM podem gerar diversos desconfortos 
para os pacientes e estes serem responsáveis 
pela deteriorização da QV deste grupo de 
indivíduos. É esperado com esta pesquisa 
poder adaptar transculturalmente o questionário 
de qualidade de vida para pacientes com 
distúrbios orais potencialmente malignos, além 
de realizar a validação de conteúdo deste 
instrumento.  

Conclusões 

A adaptação transcultural do Quality of life 
questionnaire for patients with oral potentially 
malignant disorders produzirá o primeiro 
instrumento validado com o objetivo de 
mensurar a qualidade de vida dos pacientes 
com distúrbios orais potencialmente malignos 
para o contexto brasileiro. Oferecerá aos 
cirurgiões-dentistas subsídios que norteará suas 
práticas, tratamentos, controle de sequelas, 
instituições de medidas preventivas, 
acompanhamento e também encaminhamento 
para outros profissionais, como os da 
psicologia. Contribuirá para o atendimento 
integral dos indivíduos.  

 

 

ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS 
PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
SOBRE PLANEJAMENTO EM SAÚDE 

Gabriela da Silveira Gaspar, Elba Alves dos 
Santos, Nilcema Figueiredo 

Universidade Federal de Pernambuco 

Apresentação/Introdução 

Planejamento, por definição, é um conjunto de 
procedimentos que visam ao alcance de um 
propósito, consistindo em decidir com 
antecedência o que se fazer para mudar o 
quadro insatisfatório de uma determinada 
realidade, seguindo um conjunto conveniente de 
métodos. Assim, identificando os problemas e 
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as prioridades de intervenção antecipadamente, 
pode-se estabelecer ações que possam trazer 
soluções e determinar os responsáveis por sua 
execução.  

Objetivos 

Verificar o conhecimento dos profissionais de 
saúde bucal sobre Planejamento em Saúde 
antes e após a realização de oficinas de 
Planejamento Local em um Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), 
caracterizar o perfil dos participantes e, 
comparar suas respostas sobre o conhecimento 
em Planejamento em Saúde antes e após a 
realização das oficinas de Planejamento.  

Metodologia 

Foi aplicado um questionário sobre 
planejamento em saúde baseado no 
instrumento de avaliação externa do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
dos CEO, com profissionais de saúde bucal, 
antes e depois de uma oficina de planejamento 
local em saúde.  

Resultados 

As participantes não souberam responder a 
frequência de utilização do planejamento pelas 
gestões, mas, após oficina, identifica-se a 
utilização desta ferramenta. É reconhecido que 
o planejamento contribui para tomada de 
decisão, melhoria dos serviços e promove 
integração entre os atores. Foi identificado que 
a equipe é pouco convocada para reuniões de 
discussão do planejamento, mas, no segundo 
momento, 80% das participantes afirmaram que 
a equipe realiza avaliação das ações e 
monitoramento das análises das metas 
estabelecidas.  

Conclusões 

As oficinas de planejamento local possuíram 
resultados positivos na equipe de saúde bucal 
do CEO e possibilitou uma maior integração 
entres os atores. Foi um espaço de discussão e 
qualificação profissional, propondo um 
empoderamento e protagonismo quanto à 
utilização do planejamento nos serviços. No 
entanto, ainda será necessário uma maior 

integração entre a equipe, visando resultados 
mais sólidos e duradouros para o serviço.  

 

 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE METAS 
RELACIONADAS A ENDODONTIA NOS 
CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DA BAHIA 

OLIVEIRA, Natally Rocha; LIMA, Taís Hana 
Kataoka; SOUZA NETO, Francisco Calazans 
de; SANTOS, Lília Paula de Souza Santos. 

Faculdade Maria Milza - FAMAM 

Apresentação/Introdução 

Os Centros de Especialidades Odontológicas 
foram implantados com o intuito de atender a 
população com procedimentos odontológicos de 
média complexidade que não eram realizados 
nas unidades básicas de saúde. Estes centros 
devem funcionar 40 horas semanais oferecendo 
serviços nas especialidades de diagnostico 
bucal, endodontia, cirurgia oral menor, 
periodontia avançada e tratamentos básicos 
para pacientes com necessidades especiais. O 
tratamento endodôntico tem como função 
eliminar as infecções que acometem os canais 
radiculares e assim manter o elemento dental 
em boca, preservando as funções dentárias.  

Objetivos 

Analisar o cumprimento de metas relacionadas 
aos procedimentos endodônticos realizados nos 
CEO da Bahia no ano de 2016 e verificar se 
características estruturais do CEO têm 
influenciado no cumprimento de metas.  

Metodologia 

Para isto foi realizado um estudo do tipo 
quantitativo-descritivo utilizando dados 
secundários obtidos através do Sistema de 
Informação Ambulatorial do Sistema Único de 
Saúde, do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde e da Secretaria 
Estadual de Saúde da Bahia. Após a coleta de 
dados foi realizado a descrição das frequências 
absolutas e relativas dos procedimentos 
endodônticos e a comparação das 

características estruturais dos CEO com o 
cumprimento de metas.  

Resultados 

No ano de 2016 foram realizados 30.800 
procedimentos endodônticos nos CEO da 
Bahia. Dos 71 CEO, 72% não conseguiram 
cumprir as metas estipuladas pelo ministério da 
saúde para a especialidade de endodontia. 
Verificou-se que os procedimentos 
endodônticos mais realizados foram: 
Obturações de dentes permanentes uni-
radiculares com um total de 9692 (31,48%) e 
obturações de dentes permanentes bi-
radiculares com 7930 (25,75%). Dos CEO que 
cumpriram as metas de endodontia 72,73% 
eram do Tipo I e nenhum dos CEO tipo III 
cumprir as metas.  

Conclusões 

Portanto, a maioria dos CEO da Bahia não 
conseguiu atingir as metas relativas aos 
procedimentos endodônticos, no período de 
2016. A cobertura de equipes de saúde bucal 
parece não influenciar no cumprimento de 
metas, porém as características estruturais 
podem ter influenciado nas produções relativas 
a endodontia.  

 

 

ASSISTÊNCIA ORTODÔNTICA NA REDE 
PÚBLICA: UMA AVALIAÇÃO TEMPORAL DA 
PRODUÇÃO AMBULATORIAL BRASILEIRA 

Juliana Andrade de Lacerda, Lília Paula de 
Souza Santos 

UFBA 

Apresentação/Introdução 

O tratamento da má oclusão já é constituinte do 
rol de serviços ofertados pelo Sistema Único de 
Saúde há alguns anos, mas, na prática, ainda 
está em processo de implantação na rede 
pública brasileira. Além disso, raros são os 
estudos que relatam a experiência da 
Ortodontia no SUS voltados para a gestão, 
planejamento e/ou avaliação de saúde, apesar 
da sua relevância para nortear a ampliação da 

atenção no âmbito da especialidade, 
principalmente nos municípios.  

Objetivos 

O objetivo desse estudo foi analisar a produção 
ambulatória relativa à Ortodontia no SUS e 
traçar um panorama da oferta da assistência 
ortodôntica pública no Brasil no período de 2011 
a 2017.  

Metodologia 

Caracterizou-se como um estudo exploratório, 
no qual foi realizada uma análise temporal da 
produção ambulatorial do Sistema de 
Informação Ambulatorial do SUS, disponível no 
Departamento de Informática do SUS, do ano 
de 2011 a 2017. Foram coletados todos os 
dados referentes aos códigos de procedimentos 
ortodônticos ambulatoriais realizados no SUS. 
Foi realizada uma categorização da produção 
total por ano/região brasileira e dos 
procedimentos ortodônticos por ano/região 
brasileira. Os dados secundários foram 
tabulados no programa Microsoft Office Excel 
2013 e apresentados por meio de tabelas e 
gráficos.  

Resultados 

Diante da análise descritiva dos dados, 
observou-se um aumento na realização de 
procedimentos dessa especialidade no período 
estudado. A região Nordeste apresentou o 
aumento mais expressivo, cerca de 189% na 
sua quantidade aprovada de procedimentos 
ortodônticos. A região Sudeste apresentou a 
maior parte da produção em Ortodontia em 
todos os anos analisados em relação as demais 
regiões, e a região Norte, a menor, cuja 
produção está concentrada na Ortodontia 
preventiva/interceptativa.  

Conclusões 

Conclui-se que houve uma ampliação da 
assistência ortodôntica no período estudado e 
que a produção ambulatorial da especialidade 
Ortodontia está polarizada na região Sudeste, 
seguida da Nordeste. Frente às dificuldades de 
sua inclusão na assistência à saúde bucal nos 
municípios, à carência de estudos que avaliem 
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as prioridades de intervenção antecipadamente, 
pode-se estabelecer ações que possam trazer 
soluções e determinar os responsáveis por sua 
execução.  

Objetivos 

Verificar o conhecimento dos profissionais de 
saúde bucal sobre Planejamento em Saúde 
antes e após a realização de oficinas de 
Planejamento Local em um Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), 
caracterizar o perfil dos participantes e, 
comparar suas respostas sobre o conhecimento 
em Planejamento em Saúde antes e após a 
realização das oficinas de Planejamento.  

Metodologia 

Foi aplicado um questionário sobre 
planejamento em saúde baseado no 
instrumento de avaliação externa do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
dos CEO, com profissionais de saúde bucal, 
antes e depois de uma oficina de planejamento 
local em saúde.  

Resultados 

As participantes não souberam responder a 
frequência de utilização do planejamento pelas 
gestões, mas, após oficina, identifica-se a 
utilização desta ferramenta. É reconhecido que 
o planejamento contribui para tomada de 
decisão, melhoria dos serviços e promove 
integração entre os atores. Foi identificado que 
a equipe é pouco convocada para reuniões de 
discussão do planejamento, mas, no segundo 
momento, 80% das participantes afirmaram que 
a equipe realiza avaliação das ações e 
monitoramento das análises das metas 
estabelecidas.  

Conclusões 

As oficinas de planejamento local possuíram 
resultados positivos na equipe de saúde bucal 
do CEO e possibilitou uma maior integração 
entres os atores. Foi um espaço de discussão e 
qualificação profissional, propondo um 
empoderamento e protagonismo quanto à 
utilização do planejamento nos serviços. No 
entanto, ainda será necessário uma maior 

integração entre a equipe, visando resultados 
mais sólidos e duradouros para o serviço.  

 

 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE METAS 
RELACIONADAS A ENDODONTIA NOS 
CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DA BAHIA 

OLIVEIRA, Natally Rocha; LIMA, Taís Hana 
Kataoka; SOUZA NETO, Francisco Calazans 
de; SANTOS, Lília Paula de Souza Santos. 

Faculdade Maria Milza - FAMAM 

Apresentação/Introdução 

Os Centros de Especialidades Odontológicas 
foram implantados com o intuito de atender a 
população com procedimentos odontológicos de 
média complexidade que não eram realizados 
nas unidades básicas de saúde. Estes centros 
devem funcionar 40 horas semanais oferecendo 
serviços nas especialidades de diagnostico 
bucal, endodontia, cirurgia oral menor, 
periodontia avançada e tratamentos básicos 
para pacientes com necessidades especiais. O 
tratamento endodôntico tem como função 
eliminar as infecções que acometem os canais 
radiculares e assim manter o elemento dental 
em boca, preservando as funções dentárias.  

Objetivos 

Analisar o cumprimento de metas relacionadas 
aos procedimentos endodônticos realizados nos 
CEO da Bahia no ano de 2016 e verificar se 
características estruturais do CEO têm 
influenciado no cumprimento de metas.  

Metodologia 

Para isto foi realizado um estudo do tipo 
quantitativo-descritivo utilizando dados 
secundários obtidos através do Sistema de 
Informação Ambulatorial do Sistema Único de 
Saúde, do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde e da Secretaria 
Estadual de Saúde da Bahia. Após a coleta de 
dados foi realizado a descrição das frequências 
absolutas e relativas dos procedimentos 
endodônticos e a comparação das 

características estruturais dos CEO com o 
cumprimento de metas.  

Resultados 

No ano de 2016 foram realizados 30.800 
procedimentos endodônticos nos CEO da 
Bahia. Dos 71 CEO, 72% não conseguiram 
cumprir as metas estipuladas pelo ministério da 
saúde para a especialidade de endodontia. 
Verificou-se que os procedimentos 
endodônticos mais realizados foram: 
Obturações de dentes permanentes uni-
radiculares com um total de 9692 (31,48%) e 
obturações de dentes permanentes bi-
radiculares com 7930 (25,75%). Dos CEO que 
cumpriram as metas de endodontia 72,73% 
eram do Tipo I e nenhum dos CEO tipo III 
cumprir as metas.  

Conclusões 

Portanto, a maioria dos CEO da Bahia não 
conseguiu atingir as metas relativas aos 
procedimentos endodônticos, no período de 
2016. A cobertura de equipes de saúde bucal 
parece não influenciar no cumprimento de 
metas, porém as características estruturais 
podem ter influenciado nas produções relativas 
a endodontia.  

 

 

ASSISTÊNCIA ORTODÔNTICA NA REDE 
PÚBLICA: UMA AVALIAÇÃO TEMPORAL DA 
PRODUÇÃO AMBULATORIAL BRASILEIRA 

Juliana Andrade de Lacerda, Lília Paula de 
Souza Santos 

UFBA 

Apresentação/Introdução 

O tratamento da má oclusão já é constituinte do 
rol de serviços ofertados pelo Sistema Único de 
Saúde há alguns anos, mas, na prática, ainda 
está em processo de implantação na rede 
pública brasileira. Além disso, raros são os 
estudos que relatam a experiência da 
Ortodontia no SUS voltados para a gestão, 
planejamento e/ou avaliação de saúde, apesar 
da sua relevância para nortear a ampliação da 

atenção no âmbito da especialidade, 
principalmente nos municípios.  

Objetivos 

O objetivo desse estudo foi analisar a produção 
ambulatória relativa à Ortodontia no SUS e 
traçar um panorama da oferta da assistência 
ortodôntica pública no Brasil no período de 2011 
a 2017.  

Metodologia 

Caracterizou-se como um estudo exploratório, 
no qual foi realizada uma análise temporal da 
produção ambulatorial do Sistema de 
Informação Ambulatorial do SUS, disponível no 
Departamento de Informática do SUS, do ano 
de 2011 a 2017. Foram coletados todos os 
dados referentes aos códigos de procedimentos 
ortodônticos ambulatoriais realizados no SUS. 
Foi realizada uma categorização da produção 
total por ano/região brasileira e dos 
procedimentos ortodônticos por ano/região 
brasileira. Os dados secundários foram 
tabulados no programa Microsoft Office Excel 
2013 e apresentados por meio de tabelas e 
gráficos.  

Resultados 

Diante da análise descritiva dos dados, 
observou-se um aumento na realização de 
procedimentos dessa especialidade no período 
estudado. A região Nordeste apresentou o 
aumento mais expressivo, cerca de 189% na 
sua quantidade aprovada de procedimentos 
ortodônticos. A região Sudeste apresentou a 
maior parte da produção em Ortodontia em 
todos os anos analisados em relação as demais 
regiões, e a região Norte, a menor, cuja 
produção está concentrada na Ortodontia 
preventiva/interceptativa.  

Conclusões 

Conclui-se que houve uma ampliação da 
assistência ortodôntica no período estudado e 
que a produção ambulatorial da especialidade 
Ortodontia está polarizada na região Sudeste, 
seguida da Nordeste. Frente às dificuldades de 
sua inclusão na assistência à saúde bucal nos 
municípios, à carência de estudos que avaliem 
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a oferta e identificação de demandas prioritárias 
e desenvolvam protocolos e critérios, estudos 
devem ser desenvolvidos no sentido de 
subsidiar o aprimoramento e o avanço desta 
especialidade na rede pública.  

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NO SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO – UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

CORRÊA, Gabriel Trevizan 

Prefeitura de Caxias do Sul/RS 

Apresentação/Introdução 

Em 2014, o governo federal do Brasil lançou a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional, a qual prevê, entre as suas principais 
ações, as de promoção da saúde bucal. Além 
disso, a presença do cirurgião-dentista e do 
auxiliar de saúde bucal é contemplada nas três 
modalidades de equipe de saúde prisional 
previstas pela política.  

Objetivos 

Realizar uma revisão de literatura sobre a 
saúde bucal no sistema prisional brasileiro.  

Metodologia 

Foram realizadas buscas nos sítios virtuais 
Pubmed, Scielo, Medline, LILACS e Google 
Acadêmico, utilizando os seguintes termos: “oral 
helth”, “dentistry”, “dental”, “prison”, 
“incarcerated”, “penitenciária”, “sistema 
prisional”, “Brasil”, “pessoas privadas de 
liberdade”, “cárcere”. Foram encontrados 
apenas oito estudos que tratam centralmente 
deste tema, sendo, entre estes, seis artigos 
científicos, uma dissertação de mestrado e um 
trabalho de conclusão de curso de Odontologia. 
As referências dos estudos selecionados ainda 
serão averiguadas, a fim de encontrar possíveis 
estudos que possam ser incluídos nesta 
revisão.  

Resultados 

Os estudados foram realizados em diferentes 
populações carcerárias do país - nordeste, São 
Paulo e Paraná. Os temas analisados foram: 
controle e prevenção da infecção em cirurgias 
dentárias, impacto do estado de saúde bucal na 
qualidade de vida autorreferida em 
adolescentes, experiência de cárie e uso de 
serviços odontológicos, perda dentária em 
mulheres, perspectivas de presidiários sobre a 
sua saúde bucal no contexto de vulnerabilidade, 
estado de saúde bucal e necessidades de 
tratamento.  

Conclusões 

As condições de saúde bucal das populações 
estudadas foram consideradas em geral 
precárias, mas o acesso a serviço odontológico 
facilitado naquelas instituições em que há 
cirurgião-dentista ou equipe de saúde bucal. A 
literatura sobre a saúde bucal no sistema 
prisional brasileiro é escassa. Tendo em vista a 
realidade nacional de encarceramento em 
massa, agravada pela intenção governamental 
atual de aumentar esta população como 
estratégia (equivocada) de combate à 
criminalidade, faz-se necessária a realização de 
mais estudos, de modo a contribuir com o 
direito à saúde da população privada de 
liberdade.  

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NO SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO – UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

CORRÊA, Gabriel Trevizan 

Prefeitura de Caxias do Sul/RS 

Apresentação/Introdução 

Em 2014, o governo federal do Brasil lançou a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional, a qual prevê, entre as suas principais 
ações, as de promoção da saúde bucal. Além 
disso, a presença do cirurgião-dentista e do 
auxiliar de saúde bucal é contemplada nas três 

modalidades de equipe de saúde prisional 
previstas pela política.  

Objetivos 

Realizar uma revisão de literatura sobre a 
saúde bucal no sistema prisional brasileiro.  

Metodologia 

Foram realizadas buscas nos sítios virtuais 
Pubmed, Scielo, Medline, LILACS e Google 
Acadêmico, utilizando os seguintes termos: “oral 
helth”, “dentistry”, “dental”, “prison”, 
“incarcerated”, “penitenciária”, “sistema 
prisional”, “Brasil”, “pessoas privadas de 
liberdade”, “cárcere”. Foram encontrados 
apenas oito estudos que tratam centralmente 
deste tema, sendo, entre estes, seis artigos 
científicos, uma dissertação de mestrado e um 
trabalho de conclusão de curso de Odontologia. 
As referências dos estudos selecionados ainda 
serão averiguadas, a fim de encontrar possíveis 
estudos que possam ser incluídos nesta 
revisão.  

Resultados 

Os estudados foram realizados em diferentes 
populações carcerárias do país - Paraíba, São 
Paulo e Paraná. Os temas analisados foram: 
controle e prevenção da infecção em cirurgias 
dentárias, impacto do estado de saúde bucal na 
qualidade de vida autorreferida em 
adolescentes, experiência de cárie e uso de 
serviços odontológicos, perda dentária em 
mulheres, perspectivas de presidiários sobre a 
sua saúde bucal no contexto de vulnerabilidade, 
estado de saúde bucal e necessidades de 
tratamento.  

Conclusões 

As condições de saúde bucal das populações 
estudadas foram consideradas em geral 
precárias, mas o acesso a serviço odontológico 
facilitado naquelas instituições em que há 
cirurgião-dentista ou equipe de saúde bucal. A 
literatura sobre a saúde bucal no sistema 
prisional brasileiro é escassa. Tendo em vista a 
realidade nacional de encarceramento em 
massa, agravada pela intenção governamental 
atual de aumentar esta população como 

estratégia (equivocada) de combate à 
criminalidade, faz-se necessária a realização de 
mais estudos, de modo a contribuir com o 
direito à saúde da população privada de 
liberdade.  

 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
BUCAL NA BAHIA: AVALIAÇÃO DOS 
CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS NO ANO DE 2018. 

KRUSCHEWSKY, JULIE ELOY ; SEPÚLVEDA, 
INGRID 

JULIE ELOY – Secretaria da Saúde do Estado 
da Bahia (SESAB) e INGRID – residente em 
saúde da Família (FESF/FIOCRUZ) 

Apresentação/Introdução 

Apesar de já existirem evidências de alguns 
estudos avaliativos realizados na área da Saúde 
Bucal, com propostas de instrumentos válidos 
para tal fim, ainda existe uma lacuna relativa à 
avaliação dos serviços públicos da Atenção 
Especializada em saúde bucal, relacionadas 
sobretudo à implantação dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs) como 
objeto desses estudos, no estado da Bahia, e 
publicados recentemente.  

Objetivos 

Este estudo descritivo/avaliativo, portanto, tem 
como objetivo avaliar a Atenção Especializada 
em Saúde Bucal, na Bahia, considerando o 
desempenho dos 80 Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs) implantados no estado, 
no ano de 2018, além de apresentar uma 
adaptação da classificação de desempenho 
utilizada por Góes e colaboradores (2012) e 
uma proposta de categorização por tipo de CEO 
(tipos 1, 2 e 3).  

Metodologia 

As produções ambulatoriais destes serviços 
serão avaliadas utilizando-se dados 
secundários da produção, registrados pelo 
Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde (SIA/SUS). Os dados serão 
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a oferta e identificação de demandas prioritárias 
e desenvolvam protocolos e critérios, estudos 
devem ser desenvolvidos no sentido de 
subsidiar o aprimoramento e o avanço desta 
especialidade na rede pública.  

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NO SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO – UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

CORRÊA, Gabriel Trevizan 

Prefeitura de Caxias do Sul/RS 

Apresentação/Introdução 

Em 2014, o governo federal do Brasil lançou a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional, a qual prevê, entre as suas principais 
ações, as de promoção da saúde bucal. Além 
disso, a presença do cirurgião-dentista e do 
auxiliar de saúde bucal é contemplada nas três 
modalidades de equipe de saúde prisional 
previstas pela política.  

Objetivos 

Realizar uma revisão de literatura sobre a 
saúde bucal no sistema prisional brasileiro.  

Metodologia 

Foram realizadas buscas nos sítios virtuais 
Pubmed, Scielo, Medline, LILACS e Google 
Acadêmico, utilizando os seguintes termos: “oral 
helth”, “dentistry”, “dental”, “prison”, 
“incarcerated”, “penitenciária”, “sistema 
prisional”, “Brasil”, “pessoas privadas de 
liberdade”, “cárcere”. Foram encontrados 
apenas oito estudos que tratam centralmente 
deste tema, sendo, entre estes, seis artigos 
científicos, uma dissertação de mestrado e um 
trabalho de conclusão de curso de Odontologia. 
As referências dos estudos selecionados ainda 
serão averiguadas, a fim de encontrar possíveis 
estudos que possam ser incluídos nesta 
revisão.  

Resultados 

Os estudados foram realizados em diferentes 
populações carcerárias do país - nordeste, São 
Paulo e Paraná. Os temas analisados foram: 
controle e prevenção da infecção em cirurgias 
dentárias, impacto do estado de saúde bucal na 
qualidade de vida autorreferida em 
adolescentes, experiência de cárie e uso de 
serviços odontológicos, perda dentária em 
mulheres, perspectivas de presidiários sobre a 
sua saúde bucal no contexto de vulnerabilidade, 
estado de saúde bucal e necessidades de 
tratamento.  

Conclusões 

As condições de saúde bucal das populações 
estudadas foram consideradas em geral 
precárias, mas o acesso a serviço odontológico 
facilitado naquelas instituições em que há 
cirurgião-dentista ou equipe de saúde bucal. A 
literatura sobre a saúde bucal no sistema 
prisional brasileiro é escassa. Tendo em vista a 
realidade nacional de encarceramento em 
massa, agravada pela intenção governamental 
atual de aumentar esta população como 
estratégia (equivocada) de combate à 
criminalidade, faz-se necessária a realização de 
mais estudos, de modo a contribuir com o 
direito à saúde da população privada de 
liberdade.  

 

 

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NO SISTEMA 
PRISIONAL BRASILEIRO – UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

CORRÊA, Gabriel Trevizan 

Prefeitura de Caxias do Sul/RS 

Apresentação/Introdução 

Em 2014, o governo federal do Brasil lançou a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional, a qual prevê, entre as suas principais 
ações, as de promoção da saúde bucal. Além 
disso, a presença do cirurgião-dentista e do 
auxiliar de saúde bucal é contemplada nas três 

modalidades de equipe de saúde prisional 
previstas pela política.  

Objetivos 

Realizar uma revisão de literatura sobre a 
saúde bucal no sistema prisional brasileiro.  

Metodologia 

Foram realizadas buscas nos sítios virtuais 
Pubmed, Scielo, Medline, LILACS e Google 
Acadêmico, utilizando os seguintes termos: “oral 
helth”, “dentistry”, “dental”, “prison”, 
“incarcerated”, “penitenciária”, “sistema 
prisional”, “Brasil”, “pessoas privadas de 
liberdade”, “cárcere”. Foram encontrados 
apenas oito estudos que tratam centralmente 
deste tema, sendo, entre estes, seis artigos 
científicos, uma dissertação de mestrado e um 
trabalho de conclusão de curso de Odontologia. 
As referências dos estudos selecionados ainda 
serão averiguadas, a fim de encontrar possíveis 
estudos que possam ser incluídos nesta 
revisão.  

Resultados 

Os estudados foram realizados em diferentes 
populações carcerárias do país - Paraíba, São 
Paulo e Paraná. Os temas analisados foram: 
controle e prevenção da infecção em cirurgias 
dentárias, impacto do estado de saúde bucal na 
qualidade de vida autorreferida em 
adolescentes, experiência de cárie e uso de 
serviços odontológicos, perda dentária em 
mulheres, perspectivas de presidiários sobre a 
sua saúde bucal no contexto de vulnerabilidade, 
estado de saúde bucal e necessidades de 
tratamento.  

Conclusões 

As condições de saúde bucal das populações 
estudadas foram consideradas em geral 
precárias, mas o acesso a serviço odontológico 
facilitado naquelas instituições em que há 
cirurgião-dentista ou equipe de saúde bucal. A 
literatura sobre a saúde bucal no sistema 
prisional brasileiro é escassa. Tendo em vista a 
realidade nacional de encarceramento em 
massa, agravada pela intenção governamental 
atual de aumentar esta população como 

estratégia (equivocada) de combate à 
criminalidade, faz-se necessária a realização de 
mais estudos, de modo a contribuir com o 
direito à saúde da população privada de 
liberdade.  

 

 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
BUCAL NA BAHIA: AVALIAÇÃO DOS 
CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS NO ANO DE 2018. 

KRUSCHEWSKY, JULIE ELOY ; SEPÚLVEDA, 
INGRID 

JULIE ELOY – Secretaria da Saúde do Estado 
da Bahia (SESAB) e INGRID – residente em 
saúde da Família (FESF/FIOCRUZ) 

Apresentação/Introdução 

Apesar de já existirem evidências de alguns 
estudos avaliativos realizados na área da Saúde 
Bucal, com propostas de instrumentos válidos 
para tal fim, ainda existe uma lacuna relativa à 
avaliação dos serviços públicos da Atenção 
Especializada em saúde bucal, relacionadas 
sobretudo à implantação dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs) como 
objeto desses estudos, no estado da Bahia, e 
publicados recentemente.  

Objetivos 

Este estudo descritivo/avaliativo, portanto, tem 
como objetivo avaliar a Atenção Especializada 
em Saúde Bucal, na Bahia, considerando o 
desempenho dos 80 Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs) implantados no estado, 
no ano de 2018, além de apresentar uma 
adaptação da classificação de desempenho 
utilizada por Góes e colaboradores (2012) e 
uma proposta de categorização por tipo de CEO 
(tipos 1, 2 e 3).  

Metodologia 

As produções ambulatoriais destes serviços 
serão avaliadas utilizando-se dados 
secundários da produção, registrados pelo 
Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde (SIA/SUS). Os dados serão 
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extraídos, tabulados e organizados de acordo 
com os subgrupos de procedimentos 
odontológicos, segundo a Portaria Ministério da 
Saúde/Gabinete do Ministro n° 1464/2011 
(Contida na Portaria de Consolidação 
n°6/2017). A proposta metodológica avaliativa 
desta pesquisa estará baseada em estudo 
desenvolvido pelos autores Góes e 
colaboradores (2012), que utiliza o indicador 
denominado “Cumprimento Global de Metas dos 
CEOs”.  

Resultados 

Sendo este um Relato de Pesquisa em 
Andamento, os resultados preliminares ainda 
não foram alcançados.  

Conclusões 

Diante do exposto, esta estratégia avaliativa 
propõe impulsionar a qualificação e 
padronização das ações de avaliação e 
monitoramento destes serviços, nas esferas 
municipal, estadual e federal.  

 

 

AUTOPERCEPÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL 
NOS DIFERENTES GRUPOS ETÁRIOS E 
SEUS FATORES ASSOCIADOS 

Maria Laura Braccini Fagundes, Ariane Soares 
Krassmann, Jessye Melgarejo do Amaral 
Giordani, Luisa Helena do Nascimento Tôrres. 

Programa de Pós Graduação em Ciências 
Odontológicas, Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, RS. 

Apresentação/Introdução 

A autopercepção de saúde bucal é uma medida 
multidimensional influenciada por fatores 
individuais e contextuais, refletindo a 
experiência subjetiva das pessoas com sua 
saúde e bem-estar. O processo de 
autoavaliação é dinâmico, podendo alterar-se 
diversas vezes no decorrer da vida de acordo 
com as condições , físicas e psicológicas do 
indivíduo, além do ambiente em que está 
inserido.  

Objetivos 

O objetivo deste estudo será verificar a 
associação dos fatores contextuais e individuais 
com a autopercepção da condição bucal de 
jovens, adultos e idosos no Estado de São 
Paulo, e comparar se esses fatores são os 
mesmos ou se se modificam ao longo do curso 
de vida.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, que utilizará 
dados secundários da Pesquisa Estadual das 
Condições Orais no Estado de São Paulo de 
2015. Para o agravo cárie dentária foram 
recrutados 822 adolescentes de 15 a 19 anos; 
687 adultos de 35 a 44 anos; e 553 idosos de 
65 ou mais. No total, 5357 adolescentes, 5878 
adultos e 5771 idosos responderam a questão 
quanto a autopercepção da condição bucal. As 
variáveis do nível individual incluem aspectos 
sociodemográficos, socioeconômico da família, 
escolaridade, morbidade bucal referida, uso de 
serviços, impacto e autopercepção da saúde 
bucal e exame clínico bucal segundo a OMS. As 
variáveis contextuais utilizadas serão: Índice de 
desenvolvimento humano municipal, Índice de 
Gini, renda per capita e cobertura de equipes de 
saúde bucal por município. A descrição da 
amostra será feita através das frequências 
absoluta e relativa. Associações com o desfecho 
serão realizadas por meio de regressão 
multinível, ajustando para variáveis de 
confundimento com estimação das razões de 
prevalência e intervalo de confiança de 95%. 
Todas as análises serão realizadas com o 
programa estatatístico STATA 14.0.  

Resultados 

Espera-se que as variáveis associadas à 
autopercepção sejam diferentes para jovens, 
adultos e idosos, e melhor naqueles que moram 
em municípios menos desiguais.  

Conclusões 

Acredita-se que os fatores associados à 
autopercepção de saúde bucal se modificam ao 
longo do curso de vida do individuo devido às 
diferentes perpectivas inerentes a cada grupo 
etário.  

AUTOPERCEPÇÃO E IMPACTO DA SAÚDE 
BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE 
PACIENTES ODONTOLÓGICOS 

1- PEREIRA, Inglide da Silveira; 2- REIS, 
Renata Silva; 3- CARVALHO, Fábio Silva de; 4- 
CARVALHO, Cristiane Alves Paz de. 

1-Residente FESF-FIOCRUZ; 2- Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia; 3- 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 
4- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A autopercepção em saúde bucal é uma medida 
capaz de fornecer informações importantes da 
saúde bucal do indivíduo, assim como avaliar o 
impacto da saúde bucal na qualidade de vida 
torna-se relevante para a organização de 
práticas de promoção e prevenção da saúde.  

Objetivos 

O objetivo desse estudo foi avaliar a 
autopercepção e o impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida de pacientes odontológicos.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo transversal com 164 
pacientes atendidos nas clínicas odontológicas 
de uma universidade do sudoeste baiano. A 
coleta de dados foi realizada enquanto os 
pacientes aguardavam atendimento e três 
instrumentos foram utilizados, sendo um para 
avaliação socioeconômica e demográfica, outro 
para a autopercepção da saúde bucal e o Oral 
Health Impact Profile - OHIP-14, para avaliar o 
impacto da saúde bucal na qualidade de vida.  

Resultados 

Os participantes tinham idade média de 
aproximadamente 40 anos, sendo a maioria do 
sexo feminino (65,24%), provenientes da zona 
urbana (94,51%), com segundo grau completo 
(41,46%) e renda familiar de até um salário 
mínimo (76,22%). A maioria dos pacientes 
relatou precisar de tratamento nos dentes ou 
gengiva (91,00%) e quase 55,00% classificaram 
sua saúde bucal como regular. A saúde bucal 
causou impacto na qualidade de vida em cerca 
de 93,00% dos pacientes. A média geral do 

OHIP-14 foi de 5,32, sendo os domínios de 
maior e menor média, respectivamente, o 
desconforto psicológico (1,20) e a deficiência 
(0,43).  

Conclusões 

Para a maioria dos pacientes desse estudo, a 
autopercepção da saúde bucal foi considerada 
como regular e parece ser um indicativo de 
procura por atendimento no serviço 
odontológico estudado. A saúde bucal causou 
impacto na qualidade de vida da maioria dos 
usuários do serviço, contudo foi um impacto 
fraco. Sugere-se desenvolver ações educativo-
preventivas e atividades de promoção de saúde, 
para maior participação desses indivíduos no 
processo saúde-doença, estimular melhorias na 
saúde bucal, na autoestima e, 
consequentemente, na qualidade de vida.  

 

 

AVALIABILIDADE DO PLANO DE EXPANSÃO 
DE ACESSO A PRÓTESE DENTÁRIA NA 
BAHIA 

SANTOS, Lília Paula de Souza; CHAVES, Sônia 
Cristina Lima. 

Faculdade Maria Milza; Universidade Federal da 
Bahia. 

Apresentação/Introdução 

O programa “Brasil Sem Miséria" definiu como 
um dos seus objetivos garantir recursos 
financeiros e acesso a serviços de saúde bucal, 
incluindo a instalação de próteses dentárias na 
população de extrema pobreza. Na Bahia, para 
garantir este acesso, o gestor estadual 
estabeleceu o "Plano de Expansão para 
Laboratórios Regionais de Prótese Dentária 
2012-2017” que inclui cerca de 90 municípios.  

Objetivos 

Este estudo tem como objetivo realizar uma pré-
avaliação do “Plano de Expansão de Acesso à 
Prótese Dentária” no estado da Bahia e assim, 
caracterizar os objetivos do programa segundo 
a visão dos seus formuladores e 
implementadores, identificar pontos positivos e 
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extraídos, tabulados e organizados de acordo 
com os subgrupos de procedimentos 
odontológicos, segundo a Portaria Ministério da 
Saúde/Gabinete do Ministro n° 1464/2011 
(Contida na Portaria de Consolidação 
n°6/2017). A proposta metodológica avaliativa 
desta pesquisa estará baseada em estudo 
desenvolvido pelos autores Góes e 
colaboradores (2012), que utiliza o indicador 
denominado “Cumprimento Global de Metas dos 
CEOs”.  

Resultados 

Sendo este um Relato de Pesquisa em 
Andamento, os resultados preliminares ainda 
não foram alcançados.  

Conclusões 

Diante do exposto, esta estratégia avaliativa 
propõe impulsionar a qualificação e 
padronização das ações de avaliação e 
monitoramento destes serviços, nas esferas 
municipal, estadual e federal.  

 

 

AUTOPERCEPÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL 
NOS DIFERENTES GRUPOS ETÁRIOS E 
SEUS FATORES ASSOCIADOS 

Maria Laura Braccini Fagundes, Ariane Soares 
Krassmann, Jessye Melgarejo do Amaral 
Giordani, Luisa Helena do Nascimento Tôrres. 

Programa de Pós Graduação em Ciências 
Odontológicas, Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria, RS. 

Apresentação/Introdução 

A autopercepção de saúde bucal é uma medida 
multidimensional influenciada por fatores 
individuais e contextuais, refletindo a 
experiência subjetiva das pessoas com sua 
saúde e bem-estar. O processo de 
autoavaliação é dinâmico, podendo alterar-se 
diversas vezes no decorrer da vida de acordo 
com as condições , físicas e psicológicas do 
indivíduo, além do ambiente em que está 
inserido.  

Objetivos 

O objetivo deste estudo será verificar a 
associação dos fatores contextuais e individuais 
com a autopercepção da condição bucal de 
jovens, adultos e idosos no Estado de São 
Paulo, e comparar se esses fatores são os 
mesmos ou se se modificam ao longo do curso 
de vida.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, que utilizará 
dados secundários da Pesquisa Estadual das 
Condições Orais no Estado de São Paulo de 
2015. Para o agravo cárie dentária foram 
recrutados 822 adolescentes de 15 a 19 anos; 
687 adultos de 35 a 44 anos; e 553 idosos de 
65 ou mais. No total, 5357 adolescentes, 5878 
adultos e 5771 idosos responderam a questão 
quanto a autopercepção da condição bucal. As 
variáveis do nível individual incluem aspectos 
sociodemográficos, socioeconômico da família, 
escolaridade, morbidade bucal referida, uso de 
serviços, impacto e autopercepção da saúde 
bucal e exame clínico bucal segundo a OMS. As 
variáveis contextuais utilizadas serão: Índice de 
desenvolvimento humano municipal, Índice de 
Gini, renda per capita e cobertura de equipes de 
saúde bucal por município. A descrição da 
amostra será feita através das frequências 
absoluta e relativa. Associações com o desfecho 
serão realizadas por meio de regressão 
multinível, ajustando para variáveis de 
confundimento com estimação das razões de 
prevalência e intervalo de confiança de 95%. 
Todas as análises serão realizadas com o 
programa estatatístico STATA 14.0.  

Resultados 

Espera-se que as variáveis associadas à 
autopercepção sejam diferentes para jovens, 
adultos e idosos, e melhor naqueles que moram 
em municípios menos desiguais.  

Conclusões 

Acredita-se que os fatores associados à 
autopercepção de saúde bucal se modificam ao 
longo do curso de vida do individuo devido às 
diferentes perpectivas inerentes a cada grupo 
etário.  

AUTOPERCEPÇÃO E IMPACTO DA SAÚDE 
BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE 
PACIENTES ODONTOLÓGICOS 

1- PEREIRA, Inglide da Silveira; 2- REIS, 
Renata Silva; 3- CARVALHO, Fábio Silva de; 4- 
CARVALHO, Cristiane Alves Paz de. 

1-Residente FESF-FIOCRUZ; 2- Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia; 3- 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 
4- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A autopercepção em saúde bucal é uma medida 
capaz de fornecer informações importantes da 
saúde bucal do indivíduo, assim como avaliar o 
impacto da saúde bucal na qualidade de vida 
torna-se relevante para a organização de 
práticas de promoção e prevenção da saúde.  

Objetivos 

O objetivo desse estudo foi avaliar a 
autopercepção e o impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida de pacientes odontológicos.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo transversal com 164 
pacientes atendidos nas clínicas odontológicas 
de uma universidade do sudoeste baiano. A 
coleta de dados foi realizada enquanto os 
pacientes aguardavam atendimento e três 
instrumentos foram utilizados, sendo um para 
avaliação socioeconômica e demográfica, outro 
para a autopercepção da saúde bucal e o Oral 
Health Impact Profile - OHIP-14, para avaliar o 
impacto da saúde bucal na qualidade de vida.  

Resultados 

Os participantes tinham idade média de 
aproximadamente 40 anos, sendo a maioria do 
sexo feminino (65,24%), provenientes da zona 
urbana (94,51%), com segundo grau completo 
(41,46%) e renda familiar de até um salário 
mínimo (76,22%). A maioria dos pacientes 
relatou precisar de tratamento nos dentes ou 
gengiva (91,00%) e quase 55,00% classificaram 
sua saúde bucal como regular. A saúde bucal 
causou impacto na qualidade de vida em cerca 
de 93,00% dos pacientes. A média geral do 

OHIP-14 foi de 5,32, sendo os domínios de 
maior e menor média, respectivamente, o 
desconforto psicológico (1,20) e a deficiência 
(0,43).  

Conclusões 

Para a maioria dos pacientes desse estudo, a 
autopercepção da saúde bucal foi considerada 
como regular e parece ser um indicativo de 
procura por atendimento no serviço 
odontológico estudado. A saúde bucal causou 
impacto na qualidade de vida da maioria dos 
usuários do serviço, contudo foi um impacto 
fraco. Sugere-se desenvolver ações educativo-
preventivas e atividades de promoção de saúde, 
para maior participação desses indivíduos no 
processo saúde-doença, estimular melhorias na 
saúde bucal, na autoestima e, 
consequentemente, na qualidade de vida.  

 

 

AVALIABILIDADE DO PLANO DE EXPANSÃO 
DE ACESSO A PRÓTESE DENTÁRIA NA 
BAHIA 

SANTOS, Lília Paula de Souza; CHAVES, Sônia 
Cristina Lima. 

Faculdade Maria Milza; Universidade Federal da 
Bahia. 

Apresentação/Introdução 

O programa “Brasil Sem Miséria" definiu como 
um dos seus objetivos garantir recursos 
financeiros e acesso a serviços de saúde bucal, 
incluindo a instalação de próteses dentárias na 
população de extrema pobreza. Na Bahia, para 
garantir este acesso, o gestor estadual 
estabeleceu o "Plano de Expansão para 
Laboratórios Regionais de Prótese Dentária 
2012-2017” que inclui cerca de 90 municípios.  

Objetivos 

Este estudo tem como objetivo realizar uma pré-
avaliação do “Plano de Expansão de Acesso à 
Prótese Dentária” no estado da Bahia e assim, 
caracterizar os objetivos do programa segundo 
a visão dos seus formuladores e 
implementadores, identificar pontos positivos e 
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aspectos para melhoria dessa intervenção e 
descrever os distintos resultados observados na 
visão dos envolvidos com processo.  

Metodologia 

Foi realizada a análise documental de 
publicações oficiais relativas ao Plano de 
Expansão, em seguida elaborou-se o modelo 
lógico preliminar da intervenção contendo os 
objetivos, componentes, ações e resultados 
esperados a curto, médio e longo prazo. Além 
disto, entrevistas com informantes-chave do 
programa foram conduzidas, guiadas por 
roteiros semiestruturados adaptados à função 
exercida e ao papel desempenhado pelo ator no 
plano.  

Resultados 

Observou-se que a intervenção produziu 30.713 
próteses no ano de 2016. Houve consenso 
quanto aos objetivos, mas não houve clareza 
sobre a população-alvo, que são os indivíduos 
em extrema pobreza, cuja triagem deveria ser 
realizada em parceria com o Centro de 
Referência a Assistência Social. Entretanto, esta 
é feita principalmente pela necessidade clínica. 
Além disso, a integridade de outros 
componentes não foi observada, como a falta 
de monitoramento dos resultados e banco de 
dados conjunto.  

Conclusões 

Portanto, o Plano de Expansão de Acesso à 
Prótese Dentária na Bahia é uma intervenção 
que está implantada na prática, entretanto foi 
possível identificar aspectos e componentes 
que necessitam ser aprimorados. Assim, trata-
se de intervenção passível de avaliação, 
podendo ser submetida a avaliação sistemática 
com foco no acesso, qualidade técnico-científica 
e implantação da mesma.  

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE 
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 
DE 0-36 MESES EM SALVADOR-BA. 

DE CARVALHO, Amanda Araújo; LIMA, Bruna 
Baltazar; DOS SANTOS, Maria Lizzia Moura 
Ferreira; CANGUSSU, Maria Cristina Teixeira. 

UFBA 

Apresentação/Introdução 

A doença cárie consiste em um grande 
problema que tem se tornado cada vez mais 
comum na infância. Ela se instala e se 
manifesta inicialmente como uma mancha 
branca. A sua progressão traz a reflexão sobre 
quais medidas podem ser tomadas a fim de 
evitar a experiência cada vez mais precoce, a 
qual traz impactos até a vida adulta e pode 
comprometer a função do dente na cavidade 
bucal.  

Objetivos 

O estudo tem como objetivo avaliar a 
efetividade do programa de atenção à saúde 
bucal de 0-36 meses em Salvador- BA no 
período de 2017 a 2019.  

Metodologia 

Foram selecionadas 136 bebês de 0-36 meses 
distribuídos entre o distrito sanitário de Pau da 
Lima (65,44%) onde o programa está 
implementado, e nos demais distritos sanitários 
da cidade. Foi realizada a aplicação de 
questionários em 11 Unidades de Saúde da 
Família (USF) contendo informações de 
identificação, saúde gestacional da mãe, saúde 
geral do bebê, hábitos alimentares e de higiene 
bucal, saúde bucal da mãe e exame bucal do 
bebê, identificando cárie incipiente e já 
instalada, através do ceos. As mesmas foram 
acompanhadas por um período de 6 a 12 
meses. Os dados obtidos para a USF de Pau da 
Lima foram comparados com os dados dos 
demais distritos e utilizou-se o teste do qui-
quadrado para identificar as diferenças entre 
proporções e significância de 5%. Foi realizada 
uma análise de incidência entre dois períodos 
de exame (t0 e t1).  

Resultados 

O DSPL apresentou uma incidência de cárie 
menor ao final do acompanhamento (32,77%) 
se comparado com os demais DS (47,06%). 
Com relação à mancha branca, o controle foi 
mais efetivo nos demais DS, com existência da 
doença em 13,51%. Enquanto no DSPL, a 
experiência de mancha branca ocorria em 
42,42%. Entretanto, quando comparados não 
houve significância após o teste do qui-
quadrado (p-value = 0,247) em relação à 
incidência do ceos. Já se referindo à MB, houve 
diferença estatisticamente significante (p-value= 
0,002), com melhor resultado para o controle.  

Conclusões 

É necessário o programa de atenção à saúde 
bucal do bebê, embora somente o 
acompanhamento ambulatorial quando 
comparada a este e ações educativas não 
apresentaram diferença no controle da cárie e 
da mancha branca.  

 

 

AVALIAÇÃO DA OBESIDADE ABDOMINAL 
COMO VARIÁVEL PREDITORA NA 
OCORRÊNCIA DE PERIODONTITE GRAVE 

PIMENTEL, Júlia1,CARNEIRO, Daline Oliveira, 
PINHEIRO , Jhessilly Alvim Figueredo, 
FREITAS , Taciane Oliveira Bet, SAMPAIO, 
Daiane Silva, PASSOS-SOARES , Johelle de 
Santana 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia, Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia, Universidade 
Estadual de Feira de Santana-Ba, Secretaria 
Municipal de Saúde de Salvador-Ba, Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia 

Apresentação/Introdução 

Excesso de peso representa um atual problema 
de saúde pública decorrente do acúmulo 
excessivo de gordura corporal. Estudos prévios 
têm sugerido que o quadro inflamatório crônico 
subjacente à obesidade pode levar a uma maior 
susceptibilidade à infecção bacteriana, e assim, 

facilitar o desenvolvimento da periodontite. 
Apesar das evidencias, o papel da obesidade 
abdominal na saúde periodontal ainda não esta 
claro.  

Objetivos 

Estimar a associação entre obesidade 
abdominal e a periodontite grave em adultos.  

Metodologia 

Realizado estudo epidemiológico transversal em 
indivíduos com idade mínima de 18 anos 
atendidos em serviços públicos de saúde em 
Salvador-Ba. A amostra foi composta por 345 
indivíduos agrupados segundo a presença de 
obesidade abdominal (238 obesos e 98 não 
obesos). Houve aplicação de questionário aos 
participantes e realização de exames físicos 
antropométricos. Diagnóstico de obesidade 
abdominal foi obtido pela avaliação da 
circunferência abdominal conforme critério da 
Federação Internacional de Diabetes. O exame 
bucal completo, realizado por cirurgião-dentista 
registrou medidas de profundidade de 
sondagem, sangramento gengival, nível de 
inserção clínica, dentes presentes e índice de 
placa. O diagnóstico de gravidade da 
periodontite considerou as recomendações da 
Academia Americana de Periodontia. Teste Qui-
Quadrado e Teste T foram empregados visando 
detectar diferenças à significância de 5%. 
Regressão de Poisson com variância robusta foi 
aplicada para obtenção das medidas de razão 
de prevalência (RP) e Intervalos de Confiança 
95% (IC 95%).  

Resultados 

Amostra de 253 mulheres (73,3%) e 92 homens 
(26,7%) com média de idade de 49 anos 
compôs este estudo. Frequência de obesidade 
e de periodontite grave foram 70,8% e 21,1%, 
respectivamente. O número de dentes 
presentes foi significantemente menor em 
obesos do que não obesos (p=0,05). As 
medidas de associação foram estatisticamente 
significantes entre obesidade e periodontite 
grave, quando estratificadas para idade e sexo, 
e ajustadas para renda, escolaridade, diabetes 
e fumo. No sexo feminino, a probabilidade de 
ter periodontite entre obesos foi duas vezes 



Salvador -Bahia, 24 a 26 de julho de 2019.
Faculdade de Direito da UFBA–Campus Canela

33

aspectos para melhoria dessa intervenção e 
descrever os distintos resultados observados na 
visão dos envolvidos com processo.  

Metodologia 

Foi realizada a análise documental de 
publicações oficiais relativas ao Plano de 
Expansão, em seguida elaborou-se o modelo 
lógico preliminar da intervenção contendo os 
objetivos, componentes, ações e resultados 
esperados a curto, médio e longo prazo. Além 
disto, entrevistas com informantes-chave do 
programa foram conduzidas, guiadas por 
roteiros semiestruturados adaptados à função 
exercida e ao papel desempenhado pelo ator no 
plano.  

Resultados 

Observou-se que a intervenção produziu 30.713 
próteses no ano de 2016. Houve consenso 
quanto aos objetivos, mas não houve clareza 
sobre a população-alvo, que são os indivíduos 
em extrema pobreza, cuja triagem deveria ser 
realizada em parceria com o Centro de 
Referência a Assistência Social. Entretanto, esta 
é feita principalmente pela necessidade clínica. 
Além disso, a integridade de outros 
componentes não foi observada, como a falta 
de monitoramento dos resultados e banco de 
dados conjunto.  

Conclusões 

Portanto, o Plano de Expansão de Acesso à 
Prótese Dentária na Bahia é uma intervenção 
que está implantada na prática, entretanto foi 
possível identificar aspectos e componentes 
que necessitam ser aprimorados. Assim, trata-
se de intervenção passível de avaliação, 
podendo ser submetida a avaliação sistemática 
com foco no acesso, qualidade técnico-científica 
e implantação da mesma.  

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE 
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 
DE 0-36 MESES EM SALVADOR-BA. 

DE CARVALHO, Amanda Araújo; LIMA, Bruna 
Baltazar; DOS SANTOS, Maria Lizzia Moura 
Ferreira; CANGUSSU, Maria Cristina Teixeira. 

UFBA 

Apresentação/Introdução 

A doença cárie consiste em um grande 
problema que tem se tornado cada vez mais 
comum na infância. Ela se instala e se 
manifesta inicialmente como uma mancha 
branca. A sua progressão traz a reflexão sobre 
quais medidas podem ser tomadas a fim de 
evitar a experiência cada vez mais precoce, a 
qual traz impactos até a vida adulta e pode 
comprometer a função do dente na cavidade 
bucal.  

Objetivos 

O estudo tem como objetivo avaliar a 
efetividade do programa de atenção à saúde 
bucal de 0-36 meses em Salvador- BA no 
período de 2017 a 2019.  

Metodologia 

Foram selecionadas 136 bebês de 0-36 meses 
distribuídos entre o distrito sanitário de Pau da 
Lima (65,44%) onde o programa está 
implementado, e nos demais distritos sanitários 
da cidade. Foi realizada a aplicação de 
questionários em 11 Unidades de Saúde da 
Família (USF) contendo informações de 
identificação, saúde gestacional da mãe, saúde 
geral do bebê, hábitos alimentares e de higiene 
bucal, saúde bucal da mãe e exame bucal do 
bebê, identificando cárie incipiente e já 
instalada, através do ceos. As mesmas foram 
acompanhadas por um período de 6 a 12 
meses. Os dados obtidos para a USF de Pau da 
Lima foram comparados com os dados dos 
demais distritos e utilizou-se o teste do qui-
quadrado para identificar as diferenças entre 
proporções e significância de 5%. Foi realizada 
uma análise de incidência entre dois períodos 
de exame (t0 e t1).  

Resultados 

O DSPL apresentou uma incidência de cárie 
menor ao final do acompanhamento (32,77%) 
se comparado com os demais DS (47,06%). 
Com relação à mancha branca, o controle foi 
mais efetivo nos demais DS, com existência da 
doença em 13,51%. Enquanto no DSPL, a 
experiência de mancha branca ocorria em 
42,42%. Entretanto, quando comparados não 
houve significância após o teste do qui-
quadrado (p-value = 0,247) em relação à 
incidência do ceos. Já se referindo à MB, houve 
diferença estatisticamente significante (p-value= 
0,002), com melhor resultado para o controle.  

Conclusões 

É necessário o programa de atenção à saúde 
bucal do bebê, embora somente o 
acompanhamento ambulatorial quando 
comparada a este e ações educativas não 
apresentaram diferença no controle da cárie e 
da mancha branca.  

 

 

AVALIAÇÃO DA OBESIDADE ABDOMINAL 
COMO VARIÁVEL PREDITORA NA 
OCORRÊNCIA DE PERIODONTITE GRAVE 

PIMENTEL, Júlia1,CARNEIRO, Daline Oliveira, 
PINHEIRO , Jhessilly Alvim Figueredo, 
FREITAS , Taciane Oliveira Bet, SAMPAIO, 
Daiane Silva, PASSOS-SOARES , Johelle de 
Santana 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia, Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia, Universidade 
Estadual de Feira de Santana-Ba, Secretaria 
Municipal de Saúde de Salvador-Ba, Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal da 
Bahia 

Apresentação/Introdução 

Excesso de peso representa um atual problema 
de saúde pública decorrente do acúmulo 
excessivo de gordura corporal. Estudos prévios 
têm sugerido que o quadro inflamatório crônico 
subjacente à obesidade pode levar a uma maior 
susceptibilidade à infecção bacteriana, e assim, 

facilitar o desenvolvimento da periodontite. 
Apesar das evidencias, o papel da obesidade 
abdominal na saúde periodontal ainda não esta 
claro.  

Objetivos 

Estimar a associação entre obesidade 
abdominal e a periodontite grave em adultos.  

Metodologia 

Realizado estudo epidemiológico transversal em 
indivíduos com idade mínima de 18 anos 
atendidos em serviços públicos de saúde em 
Salvador-Ba. A amostra foi composta por 345 
indivíduos agrupados segundo a presença de 
obesidade abdominal (238 obesos e 98 não 
obesos). Houve aplicação de questionário aos 
participantes e realização de exames físicos 
antropométricos. Diagnóstico de obesidade 
abdominal foi obtido pela avaliação da 
circunferência abdominal conforme critério da 
Federação Internacional de Diabetes. O exame 
bucal completo, realizado por cirurgião-dentista 
registrou medidas de profundidade de 
sondagem, sangramento gengival, nível de 
inserção clínica, dentes presentes e índice de 
placa. O diagnóstico de gravidade da 
periodontite considerou as recomendações da 
Academia Americana de Periodontia. Teste Qui-
Quadrado e Teste T foram empregados visando 
detectar diferenças à significância de 5%. 
Regressão de Poisson com variância robusta foi 
aplicada para obtenção das medidas de razão 
de prevalência (RP) e Intervalos de Confiança 
95% (IC 95%).  

Resultados 

Amostra de 253 mulheres (73,3%) e 92 homens 
(26,7%) com média de idade de 49 anos 
compôs este estudo. Frequência de obesidade 
e de periodontite grave foram 70,8% e 21,1%, 
respectivamente. O número de dentes 
presentes foi significantemente menor em 
obesos do que não obesos (p=0,05). As 
medidas de associação foram estatisticamente 
significantes entre obesidade e periodontite 
grave, quando estratificadas para idade e sexo, 
e ajustadas para renda, escolaridade, diabetes 
e fumo. No sexo feminino, a probabilidade de 
ter periodontite entre obesos foi duas vezes 
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maior (RP ajustada: 2,13; IC95%:1,11-4,08), 
enquanto na faixa etária de 18 a 49 anos de 
idade, foi certa de quatro vezes (RP ajustada 
4,48; IC95%:2,69-7,46), corroborando estudos 
que encontraram associação em mulheres 
jovens.  

Conclusões 

Os achados do estudo sugerem que a 
obesidade abdominal está associada à 
periodontite grave em mulheres e indivíduos da 
faixa etária entre 18 a 49 anos.  

 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS 
CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE FISSURAS 
OROFACIAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE 

ALMEIDA, Igor Ferreira Borba; MONTEIRO, 
Veruschka Hana Sakaki Souza; OLIVEIRA, 
Márcio Campos; SILVA, Priscilla Dutra; SILVA 
JÚNIOR, Wilton Magalhães 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Apresentação/Introdução 

A fissura orofacial (FO) pode ser definida como 
uma falta de fusão de determinadas estruturas 
da face, durante o desenvolvimento 
embrionário, sendo descritas como um dos 
defeitos de nascimento mais comuns 
encontrados nas populações do mundo. Sua 
etiologia é multifatorial, envolvendo alterações 
genéticas e fatores ambientais de risco no 
primeiro trimestre da gestação. Por ser 
considerado um problema de relevância para a 
saúde pública e atingir com maior incidência 
populações com baixo nível socioeconômico, 
impõe-se a necessidade de um trabalho 
integrado por parte da equipe de saúde, 
principalmente no âmbito da atenção primária 
para atendimento a esses indivíduos. Este 
estudo avaliou o conhecimento dos Dentistas e 
a assistência da saúde prestada na Atenção 
Primária em Saúde sobre a ocorrência FO no 
município de Feira de Santana-BA.  

Objetivos 

Avaliar o conhecimento cirurgiões-dentistas e o 
perfil da assistência bucal prestada na atenção 
básica para a ocorrência de fissuras orofaciais 
no município de Feira de Santana-BA, em 2015.  

Metodologia 

Estudo descritivo censitário, aplicado por meio 
de um questionário, que envolveu 96% 
profissionais e investigou a experiência clínica e 
profissional, conhecimentos básicos sobre 
fissuras, experiência no atendimento aos 
portadores de necessidades especiais com 
ênfase nos portadores de fissuras e o perfil da 
assistência à saúde bucal prestada a esses 
indivíduos no município.  

Resultados 

O estudo mostrou que 50% dos participantes 
possuem pós-graduação, 81,5% tem mais de 05 
anos de formados e 60% tem pelo menos 10 
anos de serviço público. Observou-se reduzido 
conhecimento específico sobre o tema e 
desinformação sobre a existência de centros 
multidisciplinares para atendimento 
especializado desse público no país e no 
estado. Os achados podem ser justificados pelo 
fato das instituições formadoras desses 
profissionais negligenciarem a difusão do 
assunto transversalmente em suas diretrizes 
curriculares e na falta de atualização 
profissional no serviço, o que se traduz na falta 
de acesso ao atendimento clínico odontológico.  

Conclusões 

Sugere-se a necessidade de se adequar o 
serviço de saúde para facilitar e garantir o 
acesso desses portadores ao atendimento 
integral, além de contribuir para a prevenção de 
novos casos.  

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO GLOBAL DE 
METAS DOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

LIMA, Taís Hana Kataoka; OLIVEIRA, Natally 
Rocha; BASTOS NETO, Bartolomeu Conceição; 
SANTOS, Lília Paula de Souza 

Faculdade Maria Milza - FAMAM 

Apresentação/Introdução 

A atenção secundária em odontologia visa 
garantir a continuidade dos cuidados iniciado na 
atenção primária. Esta atenção especializada 
oferece atendimentos de média complexidade, 
utilizando protocolos de referência e 
contrarreferência, no sentido de garantir a 
integralidade das ações. Nesse âmbito, temos 
os Centros de Especiaidades Odontológicas 
como o principal serviço de saúde bucal. A 
avaliação da produtividade dos serviços de 
saúde é um fator importante para o 
planejamento e gestão, para que haja uma 
otimização da utilização dos recursos públicos, 
visando atender as complexidades do perfil 
epidemiológico e diminuir as iniquidades.  

Objetivos 

Avaliar o desempenho e o cumprimento de 
metas dos Centros de Especialidades 
Odontológicas da região metropolitana de 
Salvador – Bahia.  

Metodologia 

Para isto foi realizado um estudo descritivo de 
caráter quantitativo utilizando dados 
secundários provenientes do Sistema de 
Informações Ambulatoriais do Sistema Único de 
Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística e Secretaria Estadual de Saúde da 
Bahia, relativos ao ano de 2016. Foi utilizado 
para avaliação do desempenho o indicador de 
Cumprimento Global de Metas. Após análise 
descritiva comparou-se as características 
estruturais de cada CEO e os índices 
sociodemográficos dos municípios com o 
desempenho obtido. Foram analisados 12 
CEOs distribuídos em 07 cidades.  

Resultados 

A cidade Lauro de Freitas foi a que obteve o 
melhor desempenho, cumprindo as metas nas 
especialidades Procedimentos Básicos 
(419,69%), Periodontia (258,14%) e Cirurgia 
Oral (606,38%), não atingindo a meta 
relacionado a endodontia (30,55%). Os 
municípios de Salvador e Dias d’Ávila obtiveram 
desempenho regular, atingindo as metas de 
Procedimentos Básicos e Periodontia. Os 
demais CEOs tiveram desempenho ruim, com 
destaque para Camaçari que não cumpriu meta 
em nenhuma especialidade. Em relação aos 
dados de infraestrutura e sociodemográficos a 
cidade com melhor desempenho possuía maior 
tempo de habilitação do CEO, menos equipos 
odontológicos e menor número de cirurgiões-
dentistas quando comparados com a de pior 
desempenho.  

Conclusões 

Assim, observou-se que a maioria dos 
estabelecimentos não cumpriu as metas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 
obtendo desempenho variando entre ruim e 
bom. Estes resultados podem repercutir na 
qualidade dos serviços ofertados a população.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE 
DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE 
PRÓTESE DENTÁRIA NO ESTADO DA BAHIA 

SANTOS, Lília Paula de Souza Santos; ALVES, 
Francisvânia Camilo Santos; SANTOS, Beatriz 
de Almeida; FERREIRA, Yasmim de Oliveira 

Faculdade Maria Milza 

Apresentação/Introdução 

A dificuldade no acesso aos serviços de saúde 
bucal e a prática odontológica mutiladora 
acarretou em um número elevado de indivíduos 
acometidos pelo edentulismo. Com o intuito de 
reverter este quadro o Ministério da Saúde 
apresentou a Política Nacional de Saúde Bucal, 
ressalta-se nesta política a implantação dos 
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.  
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maior (RP ajustada: 2,13; IC95%:1,11-4,08), 
enquanto na faixa etária de 18 a 49 anos de 
idade, foi certa de quatro vezes (RP ajustada 
4,48; IC95%:2,69-7,46), corroborando estudos 
que encontraram associação em mulheres 
jovens.  

Conclusões 

Os achados do estudo sugerem que a 
obesidade abdominal está associada à 
periodontite grave em mulheres e indivíduos da 
faixa etária entre 18 a 49 anos.  

 

 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS 
CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE FISSURAS 
OROFACIAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE 

ALMEIDA, Igor Ferreira Borba; MONTEIRO, 
Veruschka Hana Sakaki Souza; OLIVEIRA, 
Márcio Campos; SILVA, Priscilla Dutra; SILVA 
JÚNIOR, Wilton Magalhães 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Apresentação/Introdução 

A fissura orofacial (FO) pode ser definida como 
uma falta de fusão de determinadas estruturas 
da face, durante o desenvolvimento 
embrionário, sendo descritas como um dos 
defeitos de nascimento mais comuns 
encontrados nas populações do mundo. Sua 
etiologia é multifatorial, envolvendo alterações 
genéticas e fatores ambientais de risco no 
primeiro trimestre da gestação. Por ser 
considerado um problema de relevância para a 
saúde pública e atingir com maior incidência 
populações com baixo nível socioeconômico, 
impõe-se a necessidade de um trabalho 
integrado por parte da equipe de saúde, 
principalmente no âmbito da atenção primária 
para atendimento a esses indivíduos. Este 
estudo avaliou o conhecimento dos Dentistas e 
a assistência da saúde prestada na Atenção 
Primária em Saúde sobre a ocorrência FO no 
município de Feira de Santana-BA.  

Objetivos 

Avaliar o conhecimento cirurgiões-dentistas e o 
perfil da assistência bucal prestada na atenção 
básica para a ocorrência de fissuras orofaciais 
no município de Feira de Santana-BA, em 2015.  

Metodologia 

Estudo descritivo censitário, aplicado por meio 
de um questionário, que envolveu 96% 
profissionais e investigou a experiência clínica e 
profissional, conhecimentos básicos sobre 
fissuras, experiência no atendimento aos 
portadores de necessidades especiais com 
ênfase nos portadores de fissuras e o perfil da 
assistência à saúde bucal prestada a esses 
indivíduos no município.  

Resultados 

O estudo mostrou que 50% dos participantes 
possuem pós-graduação, 81,5% tem mais de 05 
anos de formados e 60% tem pelo menos 10 
anos de serviço público. Observou-se reduzido 
conhecimento específico sobre o tema e 
desinformação sobre a existência de centros 
multidisciplinares para atendimento 
especializado desse público no país e no 
estado. Os achados podem ser justificados pelo 
fato das instituições formadoras desses 
profissionais negligenciarem a difusão do 
assunto transversalmente em suas diretrizes 
curriculares e na falta de atualização 
profissional no serviço, o que se traduz na falta 
de acesso ao atendimento clínico odontológico.  

Conclusões 

Sugere-se a necessidade de se adequar o 
serviço de saúde para facilitar e garantir o 
acesso desses portadores ao atendimento 
integral, além de contribuir para a prevenção de 
novos casos.  

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO GLOBAL DE 
METAS DOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

LIMA, Taís Hana Kataoka; OLIVEIRA, Natally 
Rocha; BASTOS NETO, Bartolomeu Conceição; 
SANTOS, Lília Paula de Souza 

Faculdade Maria Milza - FAMAM 

Apresentação/Introdução 

A atenção secundária em odontologia visa 
garantir a continuidade dos cuidados iniciado na 
atenção primária. Esta atenção especializada 
oferece atendimentos de média complexidade, 
utilizando protocolos de referência e 
contrarreferência, no sentido de garantir a 
integralidade das ações. Nesse âmbito, temos 
os Centros de Especiaidades Odontológicas 
como o principal serviço de saúde bucal. A 
avaliação da produtividade dos serviços de 
saúde é um fator importante para o 
planejamento e gestão, para que haja uma 
otimização da utilização dos recursos públicos, 
visando atender as complexidades do perfil 
epidemiológico e diminuir as iniquidades.  

Objetivos 

Avaliar o desempenho e o cumprimento de 
metas dos Centros de Especialidades 
Odontológicas da região metropolitana de 
Salvador – Bahia.  

Metodologia 

Para isto foi realizado um estudo descritivo de 
caráter quantitativo utilizando dados 
secundários provenientes do Sistema de 
Informações Ambulatoriais do Sistema Único de 
Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística e Secretaria Estadual de Saúde da 
Bahia, relativos ao ano de 2016. Foi utilizado 
para avaliação do desempenho o indicador de 
Cumprimento Global de Metas. Após análise 
descritiva comparou-se as características 
estruturais de cada CEO e os índices 
sociodemográficos dos municípios com o 
desempenho obtido. Foram analisados 12 
CEOs distribuídos em 07 cidades.  

Resultados 

A cidade Lauro de Freitas foi a que obteve o 
melhor desempenho, cumprindo as metas nas 
especialidades Procedimentos Básicos 
(419,69%), Periodontia (258,14%) e Cirurgia 
Oral (606,38%), não atingindo a meta 
relacionado a endodontia (30,55%). Os 
municípios de Salvador e Dias d’Ávila obtiveram 
desempenho regular, atingindo as metas de 
Procedimentos Básicos e Periodontia. Os 
demais CEOs tiveram desempenho ruim, com 
destaque para Camaçari que não cumpriu meta 
em nenhuma especialidade. Em relação aos 
dados de infraestrutura e sociodemográficos a 
cidade com melhor desempenho possuía maior 
tempo de habilitação do CEO, menos equipos 
odontológicos e menor número de cirurgiões-
dentistas quando comparados com a de pior 
desempenho.  

Conclusões 

Assim, observou-se que a maioria dos 
estabelecimentos não cumpriu as metas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, 
obtendo desempenho variando entre ruim e 
bom. Estes resultados podem repercutir na 
qualidade dos serviços ofertados a população.  

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE 
DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE 
PRÓTESE DENTÁRIA NO ESTADO DA BAHIA 

SANTOS, Lília Paula de Souza Santos; ALVES, 
Francisvânia Camilo Santos; SANTOS, Beatriz 
de Almeida; FERREIRA, Yasmim de Oliveira 

Faculdade Maria Milza 

Apresentação/Introdução 

A dificuldade no acesso aos serviços de saúde 
bucal e a prática odontológica mutiladora 
acarretou em um número elevado de indivíduos 
acometidos pelo edentulismo. Com o intuito de 
reverter este quadro o Ministério da Saúde 
apresentou a Política Nacional de Saúde Bucal, 
ressalta-se nesta política a implantação dos 
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias.  
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Objetivos 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a 
produtividade destes Laboratórios no estado da 
Bahia, no ano de 2016.  

Metodologia 

Para isto, foi realizado um estudo quantitativo-
descritivo utilizando dados provenientes do 
Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde relativos a produtividade de 
prótese dentária. As informações dos 
laboratórios relativas a estrutura física, recursos 
humanos e sua distribuição por regiões de 
saúde foram coletadas no site do Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde e as 
informações sobre a população e o Índice de 
Desenvolvimento Humano das cidades foram 
coletadas no site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.  

Resultados 

Os dados foram analisados de forma descritiva, 
apresentando a frequência absoluta e relativa 
das variáveis e a comparação da produtividade 
com as características estruturais dos 
laboratórios e das regiões de saúde da Bahia. 
Foram encontrados 51 municípios que oferecem 
os serviços de prótese dentária pelo Sistema 
Único de Saúde, 32 destes municípios 
possuíam CEO. Houve um total de 46.870 
próteses produzidas no ano de 2016. Foi 
observada a produção dos seguintes tipos de 
prótese: prótese total maxilar (33,36%) e 
mandibular (25,37%), prótese parcial removível 
maxilar (17,70%) e mandibular (22,37%), 
prótese fixa unitária (1,17%), prótese sobre 
implante (0,02%). As cidades com CEO 
produziram 66,49% das próteses, neste 
período. A região Sul do estado obteve a maior 
produtividade de próteses dentárias (24,26%) e 
a região Centro Norte produziu a menor 
quantidade (2,28%) no ano de 2016.  

Conclusões 

Verifica-se com esta análise que os Laboratórios 
Regionais de Prótese Dentária da Bahia, 
disponibilizam todos os tipos de prótese 
dentária, entretanto ainda há um grande número 
de municípios no estado sem cobertura destes 
serviços, sendo necessário sua expansão.  

COMPARAÇÃO DOS INDICADORES DE 
SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA EM 
MUNICÍPIOS COM E SEM CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

SANTOS, Lília Paula de Souza Santos; MOTA, 
Eliete Almeida; VINHAS, Brenda Queiroz; 
FERREIRA, Yasmim de Oliveira; SANTOS, 
Beatriz de Almeida 

Faculdade Maria Milza 

Apresentação/Introdução 

Na atenção básica, os serviços de saúde bucal 
objetivam proporcionar um atendimento 
generalizado visando promover, proteger e 
reabitar a população. Embora por muitos anos a 
dificuldade em receber atendimento e a pouca 
disseminação do conhecimento sobre 
prevenção e promoção tenham tornado a 
odontologia curativa e mutiladora, atualmente 
existem investimentos no intuito de mudar o 
modelo de atenção em saúde bucal.  

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo comparar a 
produção ambulatorial e os indicadores de 
saúde bucal da atenção básica em municípios 
com e sem centro de especialidades 
odontológicas.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo quantitativo-descritivo, 
utilizando dados secundários disponíveis 
Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde sobre os procedimentos de 
saúde bucal realizados na atenção básica, 
relativos ao ano de 2016.  

Resultados 

Com relação às consultas odontológicas e as 
ações preventivas no município sem CEO 
totalizaram 64,24% dos procedimentos de 
saúde bucal. Os procedimentos curativos mais 
realizados foram os periodontais (24,43%). Os 
indicadores de saúde bucal deste município 
demonstraram uma média de escovação dental 
supervisionada de 23,37% e a proporção de 
exodontias em relação aos procedimentos 
odontológicos individuais de 5,35% e uma 

cobertura de primeira consulta odontológica 
programática de 6,39%. No município com CEO 
os procedimentos preventivos totalizaram 
47,87%, tendo os procedimentos curativos um 
maior percentual (52,10%), com maior 
realização de procedimentos periodontais 
(27,07%). Em relação à média de escovação 
dental supervisionada foi obtido o percentual de 
24,68%, uma proporção 10,67% de exodontias 
em relação aos procedimentos individuais e um 
percentual de 16,48% da cobertura de primeira 
consulta odontológica programática. Com 
relação a cobertura das Equipes de Saúde 
Bucal o município sem CEO, possui o maior 
porte populacional com um total de 28,04% de 
cobertura, já o município com CEO possui uma 
cobertura de 98,75%.  

Conclusões 

Verifica-se a necessidade de ampliação dos 
serviços de saúde bucal no município sem 
CEO, além de aumentar o acesso destes 
serviços à população em ambos os municípios, 
elevando o quantitativo de primeiras consultas 
odontológicas programáticas e os 
procedimentos preventivos.  

 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 
AUTOPERCEBIDAS ASSOCIADAS COM 
CAPACIDADE DE TRABALHO 

ALMEIDA, Angélica Silva CARVALHO, Mariza 
Brasil de ; SANTOS, Aryane Silva dos; 
MAGALHÃES, Lilian Oliveira ; ARAÚJO, 
Marizeli Viana de Aragão ; PINHEIRO, Helder 
Henrique Costa 

Universidade Federal do Pará 

Apresentação/Introdução 

Estudos têm indicado a influência dos 
problemas de saúde bucal na qualidade de vida, 
na capacidade para o trabalho e no 
absenteísmo dos trabalhadores de diversos 
ramos de atividade. A capacidade para o 
trabalho (CT) pode ser definida como a 
eficiência que o trabalhador tem ao realizar o 
seu trabalho, considerando as exigências da 

atividade laboral, a saúde do trabalhador e suas 
capacidades físicas e mentais, podendo variar 
ao longo de sua carreira como também 
influenciar na saúde bucal.  

Objetivos 

Analisar a associação das condições de saúde 
bucal autopercebidas com a capacidade do 
trabalho.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo transversal e 
observacional, no Instituto Evandro Chagas, nas 
cidades de Belém e Ananindeua (PA), com 515 
funcionários dos quais 338 eram servidores e 
177 eram trabalhadores terceirizados. A 
capacidade para o trabalho foi definida como 
adequada ou inadequada a partir do uso do 
Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT). As 
variáveis de caracterização da amostra e de 
autopercepção de saúde bucal foram obtidas 
por utilização de um questionário.  

Resultados 

A maior prevalência de capacidade inadequada 
esteve associada ao sexo feminino (23,5%), 
com formação de ao menos graduação (20,2%), 
aos servidores (20,7%), aos que relataram que 
dentes atrapalham o trabalho (30,8%), e os que 
relataram falta ao trabalho por motivo dentário 
nos últimos 6 meses (31,4%). Na análise 
multivariada, as categorias das variáveis que 
tiveram razão de prevalência (RP) significativa 
para capacidade inadequada para o trabalho 
foram: sexo feminino (RP=2,02), escolaridade 
de ao menos graduação (RP= 3,29), relato de 
falta ao trabalho por motivo odontológico 
(RP=1,81), e relato que os dentes atrapalham o 
trabalho (RP=1,60).  

Conclusões 

Os resultados do estudo apontam uma 
associação significativa entre a capacidade para 
o trabalho e as condições de saúde bucal. 
Quanto à capacidade inadequada para o 
trabalho, as mulheres e os trabalhadores com 
melhor escolaridade apresentaram maior 
prevalência de capacidade inadequada. Em 
relação as variáveis autopercebidas de saúde 
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Objetivos 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a 
produtividade destes Laboratórios no estado da 
Bahia, no ano de 2016.  

Metodologia 

Para isto, foi realizado um estudo quantitativo-
descritivo utilizando dados provenientes do 
Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde relativos a produtividade de 
prótese dentária. As informações dos 
laboratórios relativas a estrutura física, recursos 
humanos e sua distribuição por regiões de 
saúde foram coletadas no site do Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde e as 
informações sobre a população e o Índice de 
Desenvolvimento Humano das cidades foram 
coletadas no site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística.  

Resultados 

Os dados foram analisados de forma descritiva, 
apresentando a frequência absoluta e relativa 
das variáveis e a comparação da produtividade 
com as características estruturais dos 
laboratórios e das regiões de saúde da Bahia. 
Foram encontrados 51 municípios que oferecem 
os serviços de prótese dentária pelo Sistema 
Único de Saúde, 32 destes municípios 
possuíam CEO. Houve um total de 46.870 
próteses produzidas no ano de 2016. Foi 
observada a produção dos seguintes tipos de 
prótese: prótese total maxilar (33,36%) e 
mandibular (25,37%), prótese parcial removível 
maxilar (17,70%) e mandibular (22,37%), 
prótese fixa unitária (1,17%), prótese sobre 
implante (0,02%). As cidades com CEO 
produziram 66,49% das próteses, neste 
período. A região Sul do estado obteve a maior 
produtividade de próteses dentárias (24,26%) e 
a região Centro Norte produziu a menor 
quantidade (2,28%) no ano de 2016.  

Conclusões 

Verifica-se com esta análise que os Laboratórios 
Regionais de Prótese Dentária da Bahia, 
disponibilizam todos os tipos de prótese 
dentária, entretanto ainda há um grande número 
de municípios no estado sem cobertura destes 
serviços, sendo necessário sua expansão.  

COMPARAÇÃO DOS INDICADORES DE 
SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA EM 
MUNICÍPIOS COM E SEM CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

SANTOS, Lília Paula de Souza Santos; MOTA, 
Eliete Almeida; VINHAS, Brenda Queiroz; 
FERREIRA, Yasmim de Oliveira; SANTOS, 
Beatriz de Almeida 

Faculdade Maria Milza 

Apresentação/Introdução 

Na atenção básica, os serviços de saúde bucal 
objetivam proporcionar um atendimento 
generalizado visando promover, proteger e 
reabitar a população. Embora por muitos anos a 
dificuldade em receber atendimento e a pouca 
disseminação do conhecimento sobre 
prevenção e promoção tenham tornado a 
odontologia curativa e mutiladora, atualmente 
existem investimentos no intuito de mudar o 
modelo de atenção em saúde bucal.  

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo comparar a 
produção ambulatorial e os indicadores de 
saúde bucal da atenção básica em municípios 
com e sem centro de especialidades 
odontológicas.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo quantitativo-descritivo, 
utilizando dados secundários disponíveis 
Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde sobre os procedimentos de 
saúde bucal realizados na atenção básica, 
relativos ao ano de 2016.  

Resultados 

Com relação às consultas odontológicas e as 
ações preventivas no município sem CEO 
totalizaram 64,24% dos procedimentos de 
saúde bucal. Os procedimentos curativos mais 
realizados foram os periodontais (24,43%). Os 
indicadores de saúde bucal deste município 
demonstraram uma média de escovação dental 
supervisionada de 23,37% e a proporção de 
exodontias em relação aos procedimentos 
odontológicos individuais de 5,35% e uma 

cobertura de primeira consulta odontológica 
programática de 6,39%. No município com CEO 
os procedimentos preventivos totalizaram 
47,87%, tendo os procedimentos curativos um 
maior percentual (52,10%), com maior 
realização de procedimentos periodontais 
(27,07%). Em relação à média de escovação 
dental supervisionada foi obtido o percentual de 
24,68%, uma proporção 10,67% de exodontias 
em relação aos procedimentos individuais e um 
percentual de 16,48% da cobertura de primeira 
consulta odontológica programática. Com 
relação a cobertura das Equipes de Saúde 
Bucal o município sem CEO, possui o maior 
porte populacional com um total de 28,04% de 
cobertura, já o município com CEO possui uma 
cobertura de 98,75%.  

Conclusões 

Verifica-se a necessidade de ampliação dos 
serviços de saúde bucal no município sem 
CEO, além de aumentar o acesso destes 
serviços à população em ambos os municípios, 
elevando o quantitativo de primeiras consultas 
odontológicas programáticas e os 
procedimentos preventivos.  

 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 
AUTOPERCEBIDAS ASSOCIADAS COM 
CAPACIDADE DE TRABALHO 

ALMEIDA, Angélica Silva CARVALHO, Mariza 
Brasil de ; SANTOS, Aryane Silva dos; 
MAGALHÃES, Lilian Oliveira ; ARAÚJO, 
Marizeli Viana de Aragão ; PINHEIRO, Helder 
Henrique Costa 

Universidade Federal do Pará 

Apresentação/Introdução 

Estudos têm indicado a influência dos 
problemas de saúde bucal na qualidade de vida, 
na capacidade para o trabalho e no 
absenteísmo dos trabalhadores de diversos 
ramos de atividade. A capacidade para o 
trabalho (CT) pode ser definida como a 
eficiência que o trabalhador tem ao realizar o 
seu trabalho, considerando as exigências da 

atividade laboral, a saúde do trabalhador e suas 
capacidades físicas e mentais, podendo variar 
ao longo de sua carreira como também 
influenciar na saúde bucal.  

Objetivos 

Analisar a associação das condições de saúde 
bucal autopercebidas com a capacidade do 
trabalho.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo transversal e 
observacional, no Instituto Evandro Chagas, nas 
cidades de Belém e Ananindeua (PA), com 515 
funcionários dos quais 338 eram servidores e 
177 eram trabalhadores terceirizados. A 
capacidade para o trabalho foi definida como 
adequada ou inadequada a partir do uso do 
Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT). As 
variáveis de caracterização da amostra e de 
autopercepção de saúde bucal foram obtidas 
por utilização de um questionário.  

Resultados 

A maior prevalência de capacidade inadequada 
esteve associada ao sexo feminino (23,5%), 
com formação de ao menos graduação (20,2%), 
aos servidores (20,7%), aos que relataram que 
dentes atrapalham o trabalho (30,8%), e os que 
relataram falta ao trabalho por motivo dentário 
nos últimos 6 meses (31,4%). Na análise 
multivariada, as categorias das variáveis que 
tiveram razão de prevalência (RP) significativa 
para capacidade inadequada para o trabalho 
foram: sexo feminino (RP=2,02), escolaridade 
de ao menos graduação (RP= 3,29), relato de 
falta ao trabalho por motivo odontológico 
(RP=1,81), e relato que os dentes atrapalham o 
trabalho (RP=1,60).  

Conclusões 

Os resultados do estudo apontam uma 
associação significativa entre a capacidade para 
o trabalho e as condições de saúde bucal. 
Quanto à capacidade inadequada para o 
trabalho, as mulheres e os trabalhadores com 
melhor escolaridade apresentaram maior 
prevalência de capacidade inadequada. Em 
relação as variáveis autopercebidas de saúde 
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bucal houve associação com a insatisfação com 
a saúde bucal, com a autoavaliação excelente 
da saúde bucal, com quem faltou ao trabalho 
por causa dos dentes e com quem relatou que 
os dentes atrapalham o trabalho. Desse modo, 
é importante discutir sobre a importância da 
saúde bucal, além de conscientizar esses 
trabalhadores sobre manter uma frequência em 
consultas odontológicas e cuidados com higiene 
bucal para fim de melhorar a saúde em geral e 
evitar faltas ao trabalho por condições bucais.  

 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE PRÉ-
ESCOLARES DE SALVADOR-BA: UMA 
ABORDAGEM POPULACIONAL 

Anyele Jesus Matos, Jéssica Linday Leal Lima, 
Tatiana Frederico de Almeida, Maria Cristina 
Teixeira Cangussu, Maria Beatriz Barreto de 
Sousa Cabral, Maria Isabel Pereira Vianna 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

Salvador-BA é um município aonde 
historicamente vem se mantendo um quadro 
epidemiológico precário referente à cárie, má 
oclusão e traumatismo dento-alveolar, portanto, 
é necessário compreender a condição de saúde 
bucal dos pré-escolares nesse município, 
considerando o contexto de vida e o impacto 
das afecções bucais sobre a qualidade de vida 
da criança e da família, para que políticas 
públicas sejam desenvolvidas no sentido de 
melhorar esse quadro.  

Objetivos 

Mensurar a prevalência dos agravos bucais em 
crianças pré-escolares, bem como identificar 
potenciais fatores de risco associados a esses 
problemas bucais nessa faixa etária, 
relacionados às condições de vida, contexto 
familiar, aspectos comportamentais e biológicos.  

Metodologia 

Estudo de corte transversal que investigou a 
situação de saúde bucal de crianças pré-
escolares residentes em áreas cobertas pelos 
serviços de atenção primária do SUS. A coleta 

de dados foi realizada em unidades de saúde 
da família dos 12 distritos sanitários de 
Salvador-BA, com a participação de cirurgiões-
dentistas e estudantes de graduação da 
Faculdade de Odontologia da UFBA, por meio 
de entrevista individual dos pais/ responsáveis e 
exame bucal clínico das crianças, em 
instrumentos apropriados. Os responsáveis 
concordaram com a pesquisa por meio da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os dados coletados foram 
digitados no EXCEL e analisados no STATA 12.  

Resultados 

Foram examinadas 595 crianças, com média de 
idade de 50 meses, a maioria era do sexo 
feminino (53,11%). Os resultados demonstraram 
relação significativa entre a baixa escolaridade 
materna, alimentação cariogênica, biofilme 
dental e maior número de pessoas no domicílio 
com a ocorrência de cárie. Além disso, houve 
relação significativa entre dor, dificuldade para 
comer e dificuldade para dormir das crianças 
com a ocorrência de cárie nas mesmas, bem 
como uma relação entre sentimentos de culpa e 
aborrecimento das mães/responsáveis e a 
ocorrência de cárie nas crianças, demonstrando 
uma influência dos agravos bucais infantis na 
qualidade de vida das crianças e de seus 
familiares.  

Conclusões 

Os agravos bucais, principalmente a cárie 
dentária, se mostraram prevalentes e um 
problema a ser enfrentado através de 
estratégias preventivas para evitar o 
desenvolvimento dos mesmos nessa faixa 
etária.  

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS 
DE MÃES ACERCA DA SAÚDE BUCAL DE 
CRIANÇAS ACOMPANHADAS EM UM 
SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Colvara, Beatriz Carriconde 1; Pereira, Daniela 
D’Arco 2; Faustino-Silva, Daniel Demétrio 2; 
Luz, Patrícia Blaya 1; Hugo, Fernando Neves 1; 
Hilgert, Juliana Balbinot 1. 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 2 Grupo Hospitalar Conceição (GHC). 

Apresentação/Introdução 

Cárie é a doença crônica mais comum da 
infância. Nesse sentido é importante coletar 
informações sobre o que a população conhece, 
acredita e faz em relação a essa doença, 
identificando as necessidades e os problemas 
em relação ao serviço de saúde e qualificando a 
abordagem.  

Objetivos 

Avaliar os conhecimentos, práticas e atitudes de 
mães acerca da saúde bucal dos seus filhos 
acompanhados em um serviço de atenção 
primária à saúde.  

Metodologia 

Esta pesquisa é um recorte transversal de um 
estudo de coorte desenvolvido no Serviço de 
Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar 
Conceição (SSC/GHC). Foi realizado um censo 
das crianças nascidas nos anos de 2013 e 2014 
no território de abrangência do SSC/GHC. A 
coleta de dados foi realizada entre os anos 
2014 e 2016, mediante aceite e preenchimento 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Questionário socioeconômico e instrumento 
Conhecimentos, Práticas e Atitudes (CAP) 
foram coletados do responsável principal pelo 
cuidado da criança.  

Resultados 

Das 442 mães participantes, 46% tinham entre 
25 e 34 anos e 94% das famílias possuíam 
renda per capita de até R$700,00. Cerca de 
80% das perguntas sobre Conhecimentos 
tiveram mais respostas adequadas do que 
inadequadas. No componente das Práticas 

houve uma inversão, sendo a maior 
porcentagem de respostas inadequadas. Já 
sobre as Atitudes houve pequena maioria de 
respostas adequadas em relação às 
inadequadas. A baixa escolaridade materna 
esteve associada com mais respostas 
inadequadas quando tratou-se do conhecimento 
da doença (p=0,014), das atitudes de 
aleitamento (p=0,036), da higiene (p=0,043; 
p=0,046) e do consumo de doces (p=0,032; 
p=0,035). Da mesma forma, menor número de 
dentes na primeira consulta odontológica esteve 
estatisticamente associado com melhores 
médias de acertos nos conhecimentos sobre 
alimentação (p=0,002), atitudes de alimentação 
(p=0,011), consumo de doces (p=0,017) e 
práticas de aleitamento (=0,030) e higiene 
(p=0,021).  

Conclusões 

As mães mostraram ter um bom conhecimento 
sobre saúde bucal, atitudes razoáveis, porém as 
práticas mostraram ser de risco para o 
desenvolvimento da doença cárie. Alguns 
grupos estão associados às piores pontuações 
de conhecimentos, atitudes e práticas e por isso 
devem ter um cuidado especial pelo profissional 
de saúde, garantindo a equidade da atenção à 
saúde.  

 

 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA ATENÇÃO À 
SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

Carla Maria Lima Santos; Sônia Cristina Lima 
Chaves 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

O conceito de deficiência remete à estreita 
relação entre a concepção desse fenômeno 
social e respostas políticas do Estado. Na 
intersecção entre a atenção à saúde bucal e a 
pessoa com deficiência, a Política Nacional de 
Saúde Bucal – PNSB (2004) pode ser 
considerada como resposta do Estado brasileiro 
aos problemas de saúde bucal.  
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bucal houve associação com a insatisfação com 
a saúde bucal, com a autoavaliação excelente 
da saúde bucal, com quem faltou ao trabalho 
por causa dos dentes e com quem relatou que 
os dentes atrapalham o trabalho. Desse modo, 
é importante discutir sobre a importância da 
saúde bucal, além de conscientizar esses 
trabalhadores sobre manter uma frequência em 
consultas odontológicas e cuidados com higiene 
bucal para fim de melhorar a saúde em geral e 
evitar faltas ao trabalho por condições bucais.  

 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE PRÉ-
ESCOLARES DE SALVADOR-BA: UMA 
ABORDAGEM POPULACIONAL 

Anyele Jesus Matos, Jéssica Linday Leal Lima, 
Tatiana Frederico de Almeida, Maria Cristina 
Teixeira Cangussu, Maria Beatriz Barreto de 
Sousa Cabral, Maria Isabel Pereira Vianna 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

Salvador-BA é um município aonde 
historicamente vem se mantendo um quadro 
epidemiológico precário referente à cárie, má 
oclusão e traumatismo dento-alveolar, portanto, 
é necessário compreender a condição de saúde 
bucal dos pré-escolares nesse município, 
considerando o contexto de vida e o impacto 
das afecções bucais sobre a qualidade de vida 
da criança e da família, para que políticas 
públicas sejam desenvolvidas no sentido de 
melhorar esse quadro.  

Objetivos 

Mensurar a prevalência dos agravos bucais em 
crianças pré-escolares, bem como identificar 
potenciais fatores de risco associados a esses 
problemas bucais nessa faixa etária, 
relacionados às condições de vida, contexto 
familiar, aspectos comportamentais e biológicos.  

Metodologia 

Estudo de corte transversal que investigou a 
situação de saúde bucal de crianças pré-
escolares residentes em áreas cobertas pelos 
serviços de atenção primária do SUS. A coleta 

de dados foi realizada em unidades de saúde 
da família dos 12 distritos sanitários de 
Salvador-BA, com a participação de cirurgiões-
dentistas e estudantes de graduação da 
Faculdade de Odontologia da UFBA, por meio 
de entrevista individual dos pais/ responsáveis e 
exame bucal clínico das crianças, em 
instrumentos apropriados. Os responsáveis 
concordaram com a pesquisa por meio da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Os dados coletados foram 
digitados no EXCEL e analisados no STATA 12.  

Resultados 

Foram examinadas 595 crianças, com média de 
idade de 50 meses, a maioria era do sexo 
feminino (53,11%). Os resultados demonstraram 
relação significativa entre a baixa escolaridade 
materna, alimentação cariogênica, biofilme 
dental e maior número de pessoas no domicílio 
com a ocorrência de cárie. Além disso, houve 
relação significativa entre dor, dificuldade para 
comer e dificuldade para dormir das crianças 
com a ocorrência de cárie nas mesmas, bem 
como uma relação entre sentimentos de culpa e 
aborrecimento das mães/responsáveis e a 
ocorrência de cárie nas crianças, demonstrando 
uma influência dos agravos bucais infantis na 
qualidade de vida das crianças e de seus 
familiares.  

Conclusões 

Os agravos bucais, principalmente a cárie 
dentária, se mostraram prevalentes e um 
problema a ser enfrentado através de 
estratégias preventivas para evitar o 
desenvolvimento dos mesmos nessa faixa 
etária.  

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS 
DE MÃES ACERCA DA SAÚDE BUCAL DE 
CRIANÇAS ACOMPANHADAS EM UM 
SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Colvara, Beatriz Carriconde 1; Pereira, Daniela 
D’Arco 2; Faustino-Silva, Daniel Demétrio 2; 
Luz, Patrícia Blaya 1; Hugo, Fernando Neves 1; 
Hilgert, Juliana Balbinot 1. 

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 2 Grupo Hospitalar Conceição (GHC). 

Apresentação/Introdução 

Cárie é a doença crônica mais comum da 
infância. Nesse sentido é importante coletar 
informações sobre o que a população conhece, 
acredita e faz em relação a essa doença, 
identificando as necessidades e os problemas 
em relação ao serviço de saúde e qualificando a 
abordagem.  

Objetivos 

Avaliar os conhecimentos, práticas e atitudes de 
mães acerca da saúde bucal dos seus filhos 
acompanhados em um serviço de atenção 
primária à saúde.  

Metodologia 

Esta pesquisa é um recorte transversal de um 
estudo de coorte desenvolvido no Serviço de 
Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar 
Conceição (SSC/GHC). Foi realizado um censo 
das crianças nascidas nos anos de 2013 e 2014 
no território de abrangência do SSC/GHC. A 
coleta de dados foi realizada entre os anos 
2014 e 2016, mediante aceite e preenchimento 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Questionário socioeconômico e instrumento 
Conhecimentos, Práticas e Atitudes (CAP) 
foram coletados do responsável principal pelo 
cuidado da criança.  

Resultados 

Das 442 mães participantes, 46% tinham entre 
25 e 34 anos e 94% das famílias possuíam 
renda per capita de até R$700,00. Cerca de 
80% das perguntas sobre Conhecimentos 
tiveram mais respostas adequadas do que 
inadequadas. No componente das Práticas 

houve uma inversão, sendo a maior 
porcentagem de respostas inadequadas. Já 
sobre as Atitudes houve pequena maioria de 
respostas adequadas em relação às 
inadequadas. A baixa escolaridade materna 
esteve associada com mais respostas 
inadequadas quando tratou-se do conhecimento 
da doença (p=0,014), das atitudes de 
aleitamento (p=0,036), da higiene (p=0,043; 
p=0,046) e do consumo de doces (p=0,032; 
p=0,035). Da mesma forma, menor número de 
dentes na primeira consulta odontológica esteve 
estatisticamente associado com melhores 
médias de acertos nos conhecimentos sobre 
alimentação (p=0,002), atitudes de alimentação 
(p=0,011), consumo de doces (p=0,017) e 
práticas de aleitamento (=0,030) e higiene 
(p=0,021).  

Conclusões 

As mães mostraram ter um bom conhecimento 
sobre saúde bucal, atitudes razoáveis, porém as 
práticas mostraram ser de risco para o 
desenvolvimento da doença cárie. Alguns 
grupos estão associados às piores pontuações 
de conhecimentos, atitudes e práticas e por isso 
devem ter um cuidado especial pelo profissional 
de saúde, garantindo a equidade da atenção à 
saúde.  

 

 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA ATENÇÃO À 
SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

Carla Maria Lima Santos; Sônia Cristina Lima 
Chaves 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

O conceito de deficiência remete à estreita 
relação entre a concepção desse fenômeno 
social e respostas políticas do Estado. Na 
intersecção entre a atenção à saúde bucal e a 
pessoa com deficiência, a Política Nacional de 
Saúde Bucal – PNSB (2004) pode ser 
considerada como resposta do Estado brasileiro 
aos problemas de saúde bucal.  
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Objetivos 

Este estudo analisou a construção das 
respostas políticas do Estado brasileiro aos 
problemas de saúde bucal da pessoa com 
deficiência no período entre 1992 e 2012.  

Metodologia 

Foram adotados como marcos históricos o 
Programa Nacional de Assistência Odontológica 
Integrada ao Paciente Especial (1992) e a 
implementação da Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência – RCPcD, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (2012). A análise do 
espaço social adotou como referencial teórico a 
sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu e as 
proposições de Patrice Pinell para a análise 
sócio-histórica das políticas de saúde. O espaço 
de luta da pessoa com deficiência e a interface 
com a atenção à saúde bucal foi construído com 
seus agentes sociais, trajetórias, posições, 
disposições e tomadas de posição, mediante 
entrevistas semi-estruturadas e análise 
documental. Análise estatística fatorial foi 
aplicada para confrontação dos achados sobre 
a disposição do espaço social e definição do 
polo dominante.  

Resultados 

Foram entrevistados 30 agentes sociais, os que 
apresentaram maiores capitais burocrático e 
político foram preponderantes na demarcação 
da fração dominante. Os capitais militante e 
odontológico não foram frequentes nesse polo 
de dominação. Essa evidência revela o 
protagonismo dos agentes do Estado, e sua 
relação no campo político, nos atos de 
nomeação. O Estado assumiu o conceito de 
metacampo detentor de metacapital, portanto o 
espaço de luta dos dominantes de todos os 
campos sociais. O reconhecimento das 
necessidades de saúde, entre elas saúde bucal, 
da pessoa com deficiência ocorreu por pressões 
dos espaços associativos e pressões externas, 
sendo a Organização das Nações Unidas o 
organismo internacional mais expressivo. A 
necessidade de atenção à saúde bucal da PcD 
foi relacionada com mais frequência às pessoas 
com deficiência mental.  

Conclusões 

A difícil acessibilidade dos usuários com 
deficiência mental, aos serviços odontológicos 
do SUS, foi referida como persistente. Esse fato 
explica a tentativa de uma rede de atenção para 
reconfigurar o acesso. A recente construção da 
rede assistencial e a ausência de instrumentos 
de avaliação não possibilitam estabelecer os 
impactos gerados pela implementação da Rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência.  

 

 

CONTRIBUIÇÃO DO TELESSAÚDE BAHIA 
NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 

Autores: FIALHO, Rosana – SESAB; LIMA, 
Adeilda – SESAB; MENEZES, Erica – SESAB; 
HAYVANON, Anny – SESAB; ESTRELA, 
Vanessa – SESAB. 

Secretaria Estadual de Saúde da Bahia 

Apresentação/Introdução 

O Ministério da Saúde em 2001, para ampliação 
do acesso aos serviços de saúde, inseriu a 
equipe de saúde bucal (SB) no contexto da 
Estratégia Saúde da Família, desenvolvendo 
ações integrais de saúde. A atenção Básica 
(AB), presente nos 417 municípios baianos, e 
cobertura populacional estimada das equipes de 
saúde da família de 73,72% em 2018. A 
Diretoria de AB do estado, desde 2007, tem 
investido no apoio e ampliação das equipes de 
SB, verificado através do crescimento 
progressivo de cobertura de 36,38 % em 2007 
para 57,91% em 2018. O Programa Telessaúde 
Brasil busca melhorar a qualidade de 
atendimento na AB. É uma ferramenta de 
Educação Permanente voltada para auxiliar o 
profissional através das tecnologias da 
informação e comunicação. O Telessaúde Bahia 
iniciou suas atividades em 2013, e encontra-se 
em ampliação do seu escopo de atuação, 
incluindo o fortalecimento das atividades 
voltadas para a equipe de saúde bucal, com 
ofertas de teleconsultoria, teleducação, segunda 
opinião formativa, divulgação de boletins, vídeo-
aulas, webpalestras, podcasts, coluna e 

publicações pertinentes a área de Tele Saúde 
Bucal.  

Objetivos 

Descrever as contribuições do Telessaúde 
Bahia no acesso às ofertas de qualificação dos 
profissionais das equipes de saúde bucal 
inseridos na AB no período de 2013 à 2018.  

Metodologia 

Estudo descritivo com coleta de dados 
quantitativos das ofertas de teleconsultoria e 
tele-educação voltados para as equipes de 
saúde bucal da AB entre junho de 2013 à 
dezembro 2018, a partir das informações da 
Plataforma do Telessaúde.  

Resultados 

Para acesso às ofertas é necessário cadastro 
dos profissionais na Plataforma do Telessaúde. 
Atualmente 6.746 profissionais estão 
cadastrados, sendo 733 profissionais da Equipe 
de Saúde Bucal (11%): 538 dentistas ; 174 
Auxiliares e 21 Técnicos em Saúde Bucal. No 
período, foram registradas 746 teleconsultorias, 
sendo 95% realizadas pelos cirurgiões-
dentistas, e realizadas 195 webpalestras, onde 
15 abordaram temáticas de saúde bucal 
totalizando 5.604 participantes, distribuídas da 
seguinte forma: de 2014-2016: 4 atividades com 
852 participações; 2017: 3 com 1301 
participações, 8 atividades em 2018 com 3451 
participações .  

Conclusões 

Destaca-se a importância da incorporação das 
ofertas de telessaúde no cotidiano das equipes, 
visando a resolutividade de condutas clínicas, 
redução dos encaminhamentos, apoio 
educação permanente por meio das 
webpalestras, viabilizando a qualificação 
profissional.  

 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES 
CURRICULARES SACI E POTI DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE NA FORMAÇÃO NO SUS 

ALMEIDA, Ana Cláudia Palhares; NORO, Luiz 
Roberto Augusto 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Apresentação/Introdução 

os componentes curriculares Saúde e 
Cidadania (SACI) e Atividade Interativa 
Interdisciplinar Saúde e Cidadania (POTI) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) são os responsáveis por inserir, nos 
semestres iniciais, alunos de graduação dos 
cursos da área saúde no contexto 
interdisciplinar e multiprofissional da Atenção 
Primária em Saúde (APS). São componentes 
curriculares obrigatórios para os cursos de 
Odontologia, Medicina e Enfermagem. Sua 
proposta formativa envolve o conhecimento da 
realidade da comunidade, a compreensão da 
Estratégia Saúde da Família, o envolvimento 
com o trabalho em equipe, a importância da 
participação popular, entre outros temas 
fundamentais para o desenvolvimento da ABS. 
Alunos e professores articulados aos 
profissionais das Unidades de Saúde, famílias e 
indivíduos, desenvolvem conhecimentos e 
habilidades para criar ações de promoção à 
saúde, buscando benefícios para a 
comunidade.  

Objetivos 

analisar o papel dos componentes curriculares 
SACI e POTI no conhecimento dos alunos da 
área da saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte sobre o SUS com enfoque na 
Atenção Primária em Saúde.  

Metodologia 

trata-se de um estudo quantitativo, com 
desenho seccional, no qual foi aplicado 
questionário autoadministrado aos estudantes 
recém-ingressos dos cursos de Odontologia, 
Medicina e Enfermagem da UFRN e do terceiro 
período, os quais haviam participado dos 
componentes curriculares SACI e POTI nos 
semestres anteriores. Além de dados 
socioeconômicos e demográficos dos 
participantes, foram coletadas pelo questionário 
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Objetivos 

Este estudo analisou a construção das 
respostas políticas do Estado brasileiro aos 
problemas de saúde bucal da pessoa com 
deficiência no período entre 1992 e 2012.  

Metodologia 

Foram adotados como marcos históricos o 
Programa Nacional de Assistência Odontológica 
Integrada ao Paciente Especial (1992) e a 
implementação da Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência – RCPcD, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (2012). A análise do 
espaço social adotou como referencial teórico a 
sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu e as 
proposições de Patrice Pinell para a análise 
sócio-histórica das políticas de saúde. O espaço 
de luta da pessoa com deficiência e a interface 
com a atenção à saúde bucal foi construído com 
seus agentes sociais, trajetórias, posições, 
disposições e tomadas de posição, mediante 
entrevistas semi-estruturadas e análise 
documental. Análise estatística fatorial foi 
aplicada para confrontação dos achados sobre 
a disposição do espaço social e definição do 
polo dominante.  

Resultados 

Foram entrevistados 30 agentes sociais, os que 
apresentaram maiores capitais burocrático e 
político foram preponderantes na demarcação 
da fração dominante. Os capitais militante e 
odontológico não foram frequentes nesse polo 
de dominação. Essa evidência revela o 
protagonismo dos agentes do Estado, e sua 
relação no campo político, nos atos de 
nomeação. O Estado assumiu o conceito de 
metacampo detentor de metacapital, portanto o 
espaço de luta dos dominantes de todos os 
campos sociais. O reconhecimento das 
necessidades de saúde, entre elas saúde bucal, 
da pessoa com deficiência ocorreu por pressões 
dos espaços associativos e pressões externas, 
sendo a Organização das Nações Unidas o 
organismo internacional mais expressivo. A 
necessidade de atenção à saúde bucal da PcD 
foi relacionada com mais frequência às pessoas 
com deficiência mental.  

Conclusões 

A difícil acessibilidade dos usuários com 
deficiência mental, aos serviços odontológicos 
do SUS, foi referida como persistente. Esse fato 
explica a tentativa de uma rede de atenção para 
reconfigurar o acesso. A recente construção da 
rede assistencial e a ausência de instrumentos 
de avaliação não possibilitam estabelecer os 
impactos gerados pela implementação da Rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência.  

 

 

CONTRIBUIÇÃO DO TELESSAÚDE BAHIA 
NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 

Autores: FIALHO, Rosana – SESAB; LIMA, 
Adeilda – SESAB; MENEZES, Erica – SESAB; 
HAYVANON, Anny – SESAB; ESTRELA, 
Vanessa – SESAB. 

Secretaria Estadual de Saúde da Bahia 

Apresentação/Introdução 

O Ministério da Saúde em 2001, para ampliação 
do acesso aos serviços de saúde, inseriu a 
equipe de saúde bucal (SB) no contexto da 
Estratégia Saúde da Família, desenvolvendo 
ações integrais de saúde. A atenção Básica 
(AB), presente nos 417 municípios baianos, e 
cobertura populacional estimada das equipes de 
saúde da família de 73,72% em 2018. A 
Diretoria de AB do estado, desde 2007, tem 
investido no apoio e ampliação das equipes de 
SB, verificado através do crescimento 
progressivo de cobertura de 36,38 % em 2007 
para 57,91% em 2018. O Programa Telessaúde 
Brasil busca melhorar a qualidade de 
atendimento na AB. É uma ferramenta de 
Educação Permanente voltada para auxiliar o 
profissional através das tecnologias da 
informação e comunicação. O Telessaúde Bahia 
iniciou suas atividades em 2013, e encontra-se 
em ampliação do seu escopo de atuação, 
incluindo o fortalecimento das atividades 
voltadas para a equipe de saúde bucal, com 
ofertas de teleconsultoria, teleducação, segunda 
opinião formativa, divulgação de boletins, vídeo-
aulas, webpalestras, podcasts, coluna e 

publicações pertinentes a área de Tele Saúde 
Bucal.  

Objetivos 

Descrever as contribuições do Telessaúde 
Bahia no acesso às ofertas de qualificação dos 
profissionais das equipes de saúde bucal 
inseridos na AB no período de 2013 à 2018.  

Metodologia 

Estudo descritivo com coleta de dados 
quantitativos das ofertas de teleconsultoria e 
tele-educação voltados para as equipes de 
saúde bucal da AB entre junho de 2013 à 
dezembro 2018, a partir das informações da 
Plataforma do Telessaúde.  

Resultados 

Para acesso às ofertas é necessário cadastro 
dos profissionais na Plataforma do Telessaúde. 
Atualmente 6.746 profissionais estão 
cadastrados, sendo 733 profissionais da Equipe 
de Saúde Bucal (11%): 538 dentistas ; 174 
Auxiliares e 21 Técnicos em Saúde Bucal. No 
período, foram registradas 746 teleconsultorias, 
sendo 95% realizadas pelos cirurgiões-
dentistas, e realizadas 195 webpalestras, onde 
15 abordaram temáticas de saúde bucal 
totalizando 5.604 participantes, distribuídas da 
seguinte forma: de 2014-2016: 4 atividades com 
852 participações; 2017: 3 com 1301 
participações, 8 atividades em 2018 com 3451 
participações .  

Conclusões 

Destaca-se a importância da incorporação das 
ofertas de telessaúde no cotidiano das equipes, 
visando a resolutividade de condutas clínicas, 
redução dos encaminhamentos, apoio 
educação permanente por meio das 
webpalestras, viabilizando a qualificação 
profissional.  

 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES 
CURRICULARES SACI E POTI DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE NA FORMAÇÃO NO SUS 

ALMEIDA, Ana Cláudia Palhares; NORO, Luiz 
Roberto Augusto 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Apresentação/Introdução 

os componentes curriculares Saúde e 
Cidadania (SACI) e Atividade Interativa 
Interdisciplinar Saúde e Cidadania (POTI) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) são os responsáveis por inserir, nos 
semestres iniciais, alunos de graduação dos 
cursos da área saúde no contexto 
interdisciplinar e multiprofissional da Atenção 
Primária em Saúde (APS). São componentes 
curriculares obrigatórios para os cursos de 
Odontologia, Medicina e Enfermagem. Sua 
proposta formativa envolve o conhecimento da 
realidade da comunidade, a compreensão da 
Estratégia Saúde da Família, o envolvimento 
com o trabalho em equipe, a importância da 
participação popular, entre outros temas 
fundamentais para o desenvolvimento da ABS. 
Alunos e professores articulados aos 
profissionais das Unidades de Saúde, famílias e 
indivíduos, desenvolvem conhecimentos e 
habilidades para criar ações de promoção à 
saúde, buscando benefícios para a 
comunidade.  

Objetivos 

analisar o papel dos componentes curriculares 
SACI e POTI no conhecimento dos alunos da 
área da saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte sobre o SUS com enfoque na 
Atenção Primária em Saúde.  

Metodologia 

trata-se de um estudo quantitativo, com 
desenho seccional, no qual foi aplicado 
questionário autoadministrado aos estudantes 
recém-ingressos dos cursos de Odontologia, 
Medicina e Enfermagem da UFRN e do terceiro 
período, os quais haviam participado dos 
componentes curriculares SACI e POTI nos 
semestres anteriores. Além de dados 
socioeconômicos e demográficos dos 
participantes, foram coletadas pelo questionário 
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as respostas a doze questões sobre os temas 
abordados nos componentes curriculares SACI 
e POTI. Os dados coletados foram analisados 
por meio de análise descritiva e inferencial.  

Resultados 

alunos do terceiro período obtiveram um 
percentual maior de acertos em todas as 
respostas quando comparados aos alunos do 
primeiro período, com diferença 
estatisticamente significativa. Dos temas 
abordados nas questões, os que apresentaram 
melhor desempenho dos alunos do terceiro 
período foram os relativos ao funcionamento da 
Estratégia Saúde da Família, a utilização da 
Epidemiologia, o conceito de Integralidade, o 
conhecimento sobre processo saúde-doença e 
promoção de saúde. Quanto ao interesse em 
trabalhar no SUS, 88,7% dos alunos sinalizaram 
essa intenção futura.  

Conclusões 

os componentes curriculares SACI e POTI têm 
papel extremamente significativo no 
conhecimento dos alunos sobre a APS, 
devendo ser fortalecidos ao longo dos outros 
semestres. Além disso, constatou-se que, 
apesar da conjuntura política e econômica do 
país, as quais sinalizam sucateamento e 
desmonte na área da saúde, a maioria dos 
alunos participantes do presente estudo 
pretende trabalhar no SUS.  

 

 

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO 
FUNDAMENTO DE ESPAÇOS COLETIVOS 
NA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DE 
GESTANTES 

REIS, Jéssica de Jesus; PIMENTA, Rodolfo 
Macedo Cruz 

Fundação Estatal Saúde da Família; 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Apresentação/Introdução 

Muitos estudos ressaltam a importância da 
promoção de saúde bucal no período 
gestacional a partir da educação em saúde 

como estratégia motivadora, destacando a 
relevância de ações educativas e preventivas 
para que o fortalecimento da saúde bucal 
materna repercuta também em bons hábitos de 
cuidado odontológico desde o início da vida da 
criança, potencializando o cuidado integral à 
saúde materno-infantil e familiar. Por esse 
motivo, se mostra profícua e relevante uma 
abordagem educativa na qual os saberes 
técnicos, científicos e populares contribuam 
para compartilhamento de conhecimentos e 
aprendizagens em saúde, partindo da realidade 
dos sujeitos envolvidos e com vistas à solução 
de problemáticas vivenciadas por eles, aspectos 
estes reiterados pela proposta de Educação 
Popular em Saúde. Esta estratégia tende a 
mobilizar autonomias individuais e coletivas e 
movimentos na luta por direitos, contribuindo 
para a ampliação do significado dos direitos de 
cidadania e instituindo o crescimento e a 
mudança na vida cotidiana das pessoas, 
valores tão necessários para emancipação 
humana e transformação social numa 
perspectiva equânime.  

Objetivos 

Sendo assim, esse trabalho buscou relatar uma 
experiência de intervenção educativa com 
gestantes, de abordagem multiprofissional, com 
ênfase em estratégias de educação popular em 
saúde bucal no contexto de uma Unidade de 
Saúde da Família (USF) do município de 
Camaçari, Bahia.  

Metodologia 

Trata-se, assim, de um estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência, elaborado no contexto de 
uma atividade grupal envolvendo gestantes e 
profissionais da saúde, com a finalidade de 
observar, relatar e interpretar os fatos 
vivenciados. Foram planejados espaços 
formativo-pedagógicos cujo lugar social e de 
fala das gestantes foram considerados durante 
todas as etapas do processo.  

Resultados 

Obtivemos como principais resultados, um 
aumento da cobertura de primeira consulta 
odontológica programática de gestantes, assim 
como das consultas de retorno nos meses que 

foram realizadas as ações, participação ativa e 
corresponsabilidade com autocuidado, 
fortalecendo protagonismo e vinculação entre 
gestantes e USF.  

Conclusões 

Os avanços obtidos reforçaram a importância e 
necessidade de ressignificação dos espaços 
coletivos na produção do cuidado e acolhimento 
baseado em conceitos que alargam os olhares 
além da visão biológica e mecanicista centrada 
na doença.  

 

 

ESTUDO DE AVALIABILIDADE DA ATENÇÃO 
SECUNDÁRIA EM SAÚDE BUCAL NO 
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE BRASILEIRO 

PORTUGAL Erika Lúcia Almeida; GUIMARÃES 
Eliete Albano de Azevedo; AMARAL, João 
Henrique Lara; ABREU Mauro Henrique 
Nogueira Guimarães; WERNECK, Marcos 
Azeredo Furquim; ZINA, Lívia Guimarães 

Mestranda. Faculdade de Odontologia da 
UFMG; Docente. Universidade Federal de São 
João Del Rei; Docente. Faculdade de 
Odontologia da UFMG; Docente. Faculdade de 
Odontologia da UFMG; Docente. Faculdade de 
Odontologia da UFMG; Docente e coorientador. 
Faculdade de Odontologia da UFMG; Docente e 
orientadora. Faculdade de Odontologia da 
UFMG 

Apresentação/Introdução 

Avaliação pode ser definida como julgamento 
em que se emite um juízo de valor para auxiliar 
na tomada de decisão. O estudo de 
avaliabilidade (EA) é um estudo pré-avaliativo 
que precede a avaliação propriamente dita de 
um serviço.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi conduzir um EA da 
atenção secundária em saúde bucal no Brasil, 
ofertada pelo SUS através dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO).  

Metodologia 

Estudo de base nacional, quali-quantitativo, 
realizado entre os anos 2016-2018, baseado no 
sistema de 7 elementos de Thurston e Ramaliu. 
O CEO foi definido como caso e contexto de 
análise. Participaram 10 elementos-chave e 
integrantes diretamente envolvidos com a 
implantação e funcionamento do CEO. Os 
dados foram analisados de acordo com o 
método de Análise de Conteúdo. A descrição do 
CEO, baseada em documentos e evidência 
científica, permitiu compreender sua estrutura 
legal, operacionalização e principais eventos 
que o caracterizam. O modelo teórico-lógico 
definiu 3 componentes a serem avaliados: 
integralidade do cuidado, acesso à atenção 
secundária em saúde bucal e gerenciamento do 
CEO, e configurou visual e sistematicamente a 
sua organização com detalhes das atividades 
pretendidas, produtos e efeitos.  

Resultados 

A matriz de análise estabeleceu as questões 
para avaliar o serviço e as organizou segundo 
os componentes do CEO e as dimensões de 
estrutura, processo e resultado.  

Conclusões 

O estudo demonstrou que a atenção secundária 
em saúde bucal é avaliável e tem um cenário 
favorável ao seu desenvolvimento. Foi 
apresentada uma proposta de avaliação do 
CEO com uma matriz de análise inédita.  

 

 

 

 

 

 

EXODONTIA DE DENTES PERMANENTES NA 
ATENÇÃO BÁSICA EM MUNICÍPIOS DO 
RECÔNCAVO BAIANO COM E SEM CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

Adrielia Teixeira Moreira; Aline Andrade 
Souza;Lília Paula de Souza Santos. 

Faculdade Maria Milza 



Salvador -Bahia, 24 a 26 de julho de 2019.
Faculdade de Direito da UFBA–Campus Canela

43

as respostas a doze questões sobre os temas 
abordados nos componentes curriculares SACI 
e POTI. Os dados coletados foram analisados 
por meio de análise descritiva e inferencial.  

Resultados 

alunos do terceiro período obtiveram um 
percentual maior de acertos em todas as 
respostas quando comparados aos alunos do 
primeiro período, com diferença 
estatisticamente significativa. Dos temas 
abordados nas questões, os que apresentaram 
melhor desempenho dos alunos do terceiro 
período foram os relativos ao funcionamento da 
Estratégia Saúde da Família, a utilização da 
Epidemiologia, o conceito de Integralidade, o 
conhecimento sobre processo saúde-doença e 
promoção de saúde. Quanto ao interesse em 
trabalhar no SUS, 88,7% dos alunos sinalizaram 
essa intenção futura.  

Conclusões 

os componentes curriculares SACI e POTI têm 
papel extremamente significativo no 
conhecimento dos alunos sobre a APS, 
devendo ser fortalecidos ao longo dos outros 
semestres. Além disso, constatou-se que, 
apesar da conjuntura política e econômica do 
país, as quais sinalizam sucateamento e 
desmonte na área da saúde, a maioria dos 
alunos participantes do presente estudo 
pretende trabalhar no SUS.  

 

 

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO 
FUNDAMENTO DE ESPAÇOS COLETIVOS 
NA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DE 
GESTANTES 

REIS, Jéssica de Jesus; PIMENTA, Rodolfo 
Macedo Cruz 

Fundação Estatal Saúde da Família; 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Apresentação/Introdução 

Muitos estudos ressaltam a importância da 
promoção de saúde bucal no período 
gestacional a partir da educação em saúde 

como estratégia motivadora, destacando a 
relevância de ações educativas e preventivas 
para que o fortalecimento da saúde bucal 
materna repercuta também em bons hábitos de 
cuidado odontológico desde o início da vida da 
criança, potencializando o cuidado integral à 
saúde materno-infantil e familiar. Por esse 
motivo, se mostra profícua e relevante uma 
abordagem educativa na qual os saberes 
técnicos, científicos e populares contribuam 
para compartilhamento de conhecimentos e 
aprendizagens em saúde, partindo da realidade 
dos sujeitos envolvidos e com vistas à solução 
de problemáticas vivenciadas por eles, aspectos 
estes reiterados pela proposta de Educação 
Popular em Saúde. Esta estratégia tende a 
mobilizar autonomias individuais e coletivas e 
movimentos na luta por direitos, contribuindo 
para a ampliação do significado dos direitos de 
cidadania e instituindo o crescimento e a 
mudança na vida cotidiana das pessoas, 
valores tão necessários para emancipação 
humana e transformação social numa 
perspectiva equânime.  

Objetivos 

Sendo assim, esse trabalho buscou relatar uma 
experiência de intervenção educativa com 
gestantes, de abordagem multiprofissional, com 
ênfase em estratégias de educação popular em 
saúde bucal no contexto de uma Unidade de 
Saúde da Família (USF) do município de 
Camaçari, Bahia.  

Metodologia 

Trata-se, assim, de um estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência, elaborado no contexto de 
uma atividade grupal envolvendo gestantes e 
profissionais da saúde, com a finalidade de 
observar, relatar e interpretar os fatos 
vivenciados. Foram planejados espaços 
formativo-pedagógicos cujo lugar social e de 
fala das gestantes foram considerados durante 
todas as etapas do processo.  

Resultados 

Obtivemos como principais resultados, um 
aumento da cobertura de primeira consulta 
odontológica programática de gestantes, assim 
como das consultas de retorno nos meses que 

foram realizadas as ações, participação ativa e 
corresponsabilidade com autocuidado, 
fortalecendo protagonismo e vinculação entre 
gestantes e USF.  

Conclusões 

Os avanços obtidos reforçaram a importância e 
necessidade de ressignificação dos espaços 
coletivos na produção do cuidado e acolhimento 
baseado em conceitos que alargam os olhares 
além da visão biológica e mecanicista centrada 
na doença.  

 

 

ESTUDO DE AVALIABILIDADE DA ATENÇÃO 
SECUNDÁRIA EM SAÚDE BUCAL NO 
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE BRASILEIRO 

PORTUGAL Erika Lúcia Almeida; GUIMARÃES 
Eliete Albano de Azevedo; AMARAL, João 
Henrique Lara; ABREU Mauro Henrique 
Nogueira Guimarães; WERNECK, Marcos 
Azeredo Furquim; ZINA, Lívia Guimarães 

Mestranda. Faculdade de Odontologia da 
UFMG; Docente. Universidade Federal de São 
João Del Rei; Docente. Faculdade de 
Odontologia da UFMG; Docente. Faculdade de 
Odontologia da UFMG; Docente. Faculdade de 
Odontologia da UFMG; Docente e coorientador. 
Faculdade de Odontologia da UFMG; Docente e 
orientadora. Faculdade de Odontologia da 
UFMG 

Apresentação/Introdução 

Avaliação pode ser definida como julgamento 
em que se emite um juízo de valor para auxiliar 
na tomada de decisão. O estudo de 
avaliabilidade (EA) é um estudo pré-avaliativo 
que precede a avaliação propriamente dita de 
um serviço.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi conduzir um EA da 
atenção secundária em saúde bucal no Brasil, 
ofertada pelo SUS através dos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO).  

Metodologia 

Estudo de base nacional, quali-quantitativo, 
realizado entre os anos 2016-2018, baseado no 
sistema de 7 elementos de Thurston e Ramaliu. 
O CEO foi definido como caso e contexto de 
análise. Participaram 10 elementos-chave e 
integrantes diretamente envolvidos com a 
implantação e funcionamento do CEO. Os 
dados foram analisados de acordo com o 
método de Análise de Conteúdo. A descrição do 
CEO, baseada em documentos e evidência 
científica, permitiu compreender sua estrutura 
legal, operacionalização e principais eventos 
que o caracterizam. O modelo teórico-lógico 
definiu 3 componentes a serem avaliados: 
integralidade do cuidado, acesso à atenção 
secundária em saúde bucal e gerenciamento do 
CEO, e configurou visual e sistematicamente a 
sua organização com detalhes das atividades 
pretendidas, produtos e efeitos.  

Resultados 

A matriz de análise estabeleceu as questões 
para avaliar o serviço e as organizou segundo 
os componentes do CEO e as dimensões de 
estrutura, processo e resultado.  

Conclusões 

O estudo demonstrou que a atenção secundária 
em saúde bucal é avaliável e tem um cenário 
favorável ao seu desenvolvimento. Foi 
apresentada uma proposta de avaliação do 
CEO com uma matriz de análise inédita.  

 

 

 

 

 

 

EXODONTIA DE DENTES PERMANENTES NA 
ATENÇÃO BÁSICA EM MUNICÍPIOS DO 
RECÔNCAVO BAIANO COM E SEM CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

Adrielia Teixeira Moreira; Aline Andrade 
Souza;Lília Paula de Souza Santos. 

Faculdade Maria Milza 
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Apresentação/Introdução 

Historicamente no Brasil a assistência 
odontológica se baseava em intervenções 
curativas e mutiladoras, estabelecendo a 
extração dentária como a principal forma de 
tratamento. Em busca de um modelo de 
atenção que se fundamentasse nas 
necessidades da população, proporcionando a 
prevenção de doenças e promovendo saúde, o 
Ministério da Saúde implantou a Política 
Nacional de Saúde Bucal. Para garantir a 
resolutividade e a integralidade da atenção em 
saúde bucal e a oferta de procedimentos 
especializados foram criados os Centros de 
Especialidades Odontológicas.  

Objetivos 

Este estudo teve como objetivo conhecer se 
existe diferença no quantitativo de exodontias 
realizadas na atenção básica em municípios 
com e sem Centro de Especialidades 
Odontológicas.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo descritivo, utilizando 
dados disponíveis Sistema de Informação 
Ambulatorial do Sistema Único de Saúde e no 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Foram coletadas informações sobre os 
procedimentos de saúde bucal realizados na 
atenção básica, entre 2008 e 2017 e sobre as 
características sociodemográficas dos 
municípios. Foram calculados os seguintes 
indicadores de saúde bucal: cobertura de 
primeira consulta odontológica programática; 
média de ação coletiva de escovação dental 
supervisionada; cobertura populacional 
estimada das equipes de saúde bucal; 
proporção de exodontia em relação aos 
procedimentos.  

Resultados 

No período analisado o município que possui 
Centro de Especialidades Odontológicas, 
apresentou os menores resultados do indicador 
de proporção de exodontia em relação aos 
procedimentos clínicos individuais preventivos e 
curativos realizados na atenção básica. E 
também foi o único a apresentar 100% de 
cobertura das equipes de saúde bucal em todo 

período, apresentando a maior cobertura de 
primeira consulta odontológica e a maior média 
de ação coletiva de escovação dental 
supervisionada. Enquanto que os municípios 
sem CEO apresentaram menor cobertura de 
equipes de saúde bucal e de primeira consulta 
odontológica, além das menores médias de 
ação coletiva de escovação dental 
supervisionada.  

Conclusões 

Os resultados obtidos demonstram haver 
diferença no quantitativo de exodontia entre os 
municípios com e sem CEO. A menor 
ocorrência de exodontias na atenção básica 
pode  

 

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFBA: 
ASPECTOS POLÍTICO-INSTITUCIONAIS NO 
PERÍODO DE 1964-1985 

JESUS, Jucicléia dos Santos. BARROS, Sandra 
Garrido de 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

O ensino da Odontologia no Brasil teve início na 
Bahia e no Rio de Janeiro, após a aprovação do 
Decreto no 9.311, de 25 de outubro de 1884. 
Apenas em dezembro de 1949, um decreto 
presidencial garantiu a autonomia dos referidos 
cursos. Entretanto, o Curso de Odontologia da 
Bahia, mesmo com a autonomia legal, 
continuou funcionando no prédio da Faculdade 
de Medicina durante 9 anos. Seis anos após a 
sua mudança para a atual sede, no Canela, 
instalou-se no Brasil uma ditadura civil militar. A 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) sofreu 
repressões policiais e militares através de 
professores, funcionários e alunos. Os 
acadêmicos de Odontologia participaram de 
manifestações contra o novo governo através 
de movimentos de resistência, sendo 
classificados como subversivos.  

Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo analisar os 
aspectos políticos-institucionais relacionados à 
vida universitária no âmbito da Faculdade de 
Odontologia da UFBA (FOUFBA) no período de 
1964-1985.  

Metodologia 

Nesse sentido, está sendo realizada uma 
pesquisa de abordagem sócio histórica, 
utilizando o referencial de Bourdieu, envolvendo 
pesquisa documental de registros da época e 
análise da trajetória social e profissional dos 
principais envolvidos. Serão adotadas 
estratégias metodológicas qualitativas, como 
análise documental de instrumentos e fontes 
selecionadas para a coleta de dados, como atas 
de reuniões da Congregação da FOUFBA, do 
CONSUNI, documentos do diretório central dos 
estudantes, diretório acadêmico, jornais e 
revistas da época. Está prevista também a 
realização de entrevistas semiestruturadas com 
membros da comunidade acadêmica daquele 
período, mas ainda depende de aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa. Para fins de 
análise, está sendo feita uma síntese dessas 
informações, a partir do referencial teórico 
utilizado, buscando reunir elementos capazes 
de caracterizar os aspectos político-
institucionais no período estudado.  

Resultados 

O diretor da FOUFBA à época da eclosão do 
movimento era favorável ao golpe, assim como 
alguns professores, que se engajaram e 
internalizaram o papel de polícia política. A partir 
do relatório final da Comissão Milton Santos de 
Memória e Verdade da UFBA foram 
identificados dois estudantes do curso de 
Odontologia considerados como subversivos 
pelo regime militar. A análise de suas trajetórias 
está em curso, assim como a identificação de 
documentos relativos ao período junto ao 
arquivo da faculdade.  

Conclusões 

Esta análise contribuirá para a compreensão 
das implicações político-institucionais 
relacionados à vida universitária dos 
acadêmicos de Odontologia da UFBA, 

relacionados à violações dos direitos humanos 
e das liberdades individuais durante o regime 
militar.  

 

 

FATORES ASSOCIADOS À CÁRIE DENTÁRIA 
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UFBA 

Apresentação/Introdução 

A prevalência de cárie em crianças na primeira 
infância é alta e aumenta proporcionalmente 
com a idade. Há uma diversidade de fatores 
associados à cárie, principalmente as condições 
socioeconômicas e saúde geral da criança. É 
relevante investir em ações para a prevenção 
desses fatores e melhoria da Saúde da criança.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi analisar os fatores 
associados à cárie dentária na primeira infância.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal das 
condições de saúde bucal de 634 crianças de 6 
a 36 meses em 11 USF, em Salvador-BA, Brasil. 
Foram coletadas informações sobre as 
condições socioeconômicas, saúde da mãe e 
da criança, hábitos alimentares e de higiene 
bucal e exame oral da criança. A coleta de 
dados foi realizada por uma equipe de 
examinadores, composta por odontólogos, 
equipe auxiliar e estudantes, devidamente 
calibrados. A aplicação dos questionários foi 
realizada através de entrevistas e foi realizado o 
exame bucal com luz natural, EPIs, espelho 
clínico e sonda OMS. Os aspectos éticos foram 
respeitados, aprovação no comitê de ética em 
pesquisa e assinatura do TCLE.  
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Apresentação/Introdução 
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indicadores de saúde bucal: cobertura de 
primeira consulta odontológica programática; 
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O objetivo deste trabalho foi analisar os fatores 
associados à cárie dentária na primeira infância.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal das 
condições de saúde bucal de 634 crianças de 6 
a 36 meses em 11 USF, em Salvador-BA, Brasil. 
Foram coletadas informações sobre as 
condições socioeconômicas, saúde da mãe e 
da criança, hábitos alimentares e de higiene 
bucal e exame oral da criança. A coleta de 
dados foi realizada por uma equipe de 
examinadores, composta por odontólogos, 
equipe auxiliar e estudantes, devidamente 
calibrados. A aplicação dos questionários foi 
realizada através de entrevistas e foi realizado o 
exame bucal com luz natural, EPIs, espelho 
clínico e sonda OMS. Os aspectos éticos foram 
respeitados, aprovação no comitê de ética em 
pesquisa e assinatura do TCLE.  



ANAIS  |  7ª REUNIÃO DE PESQUISA EM SAÚDE BUCAL COLETIVA
Ciência e Política na Saúde Bucal do Brasil contemporâneo

46

Resultados 

Das 634 deste estudo, a maioria eram do sexo 
masculino, predominância negra e parda. 
Quanto ao perfil socioeconômico, mais da 
metade das mães estudaram até o primeiro 
grau completo. A maioria das crianças já tiveram 
acesso ao açúcar, realizavam alimentação 
noturna e mais da metade não realizavam 
limpeza da cavidade bucal. Os resultados 
apresentaram prevalência de 13,64%, fatores 
associados à cárie dentária - idade da criança, 
número de cômodos da casa, benefício “Bolsa 
Família”, número de consultas do pré-natal, 
peso ao nascer e aleitamento materno 
exclusivo. A maioria dos estudos evidencia que 
a cárie precoce na infância está fortemente 
associada a fatores sociais, como renda 
familiar, escolaridade, número de filhos e até 
mesmo a necessidade de tratamento 
odontológico da mãe, confirmando os achados 
desse estudo.  

Conclusões 

As condições socioeconômicas influenciam na 
saúde bucal, bem como o pré-natal e o 
aleitamento materno. Portanto, para prevenir 
cárie precoce, é pertinente investir em ações 
intersetoriais e programas sistematizados 
incluindo a equipe multiprofissional, pois estas 
ações são imprescindíveis para o cuidado 
integral à saúde da criança.  
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Apresentação/Introdução 

A saúde bucal impacta no desenvolvimento de 
atividades rotineiras, e consequentemente, na 
qualidade de vida dos indivíduos. Conhecer a 
percepção desse impacto pelo indivíduo e 
identificar os fatores associados podem auxiliar 
a elaboração de estratégias mais efetivas de 
prevenção e controle dos principais problemas 
bucais.  

Objetivos 

O objetivo desse estudo foi analisar o impacto 
das condições de saúde bucal na qualidade de 
vida e fatores associados em indivíduos adultos 
assistidos em serviços públicos de saúde.  

Metodologia 

Foi realizado estudo transversal com 234 
adultos de unidades de saúde de Salvador. 
Foram aplicados questionários estruturados 
para obter dados sociodemográficos, 
comportamentais e relacionados a condições de 
saúde. A versão brasileira do Oral Health 
Impacto Profile (OHIP-14) foi usada para avaliar 
a qualidade de vida. Exame clínico bucal foi 
realizado por cirurgião-dentista treinado para 
avaliar índice CPOD e condição periodontal. 
Foram calculadas a prevalência e a extensão do 
impacto, bem como os escores médios de 
OHIP-14. A regressão multivariada de Poisson 
com variância robusta foi usada para explorar 
hierarquicamente os potenciais preditores 
relacionados ao impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida.  

Resultados 

Os resultados mostraram prevalência do 
impacto da condição bucal na qualidade de vida 
de 47,9% e os domínios mais impactados foram 
“desconforto psicológico”, “incapacidade 
psicológica” e “dor física”. As maiores médias 
dos escores por itens do OHIP-14 foram 
registradas no item “preocupação com 
problemas bucais”, seguido por “sensação de 
dor” e por “incômodo ao comer”. A prevalência 
do impacto foi maior no grupo com pelo menos 

12 dentes perdidos (55,2%) e com CPOD 
mínimo de 15 dentes (56,0%). Estudos 
anteriores corroboram esses achados de maior 
impacto em quem possui condição dentária 
mais comprometida, uma vez que o edentulismo 
e a presença de cárie dificultam a mastigação e 
podem causar desconforto ao comer e falar. 
Indivíduos com maiores percentuais de 
sangramento à sondagem e presença de 
periodontite mostraram maior ocorrência do 
impacto, porém, essas diferenças não foram 
estatisticamente significantes A análise 
hierarquizada identificou que as variáveis 
“ocupação”, “motivo de consulta” e “CPO” estão 
associados a maiores escores do OHIP-14 
(impacto negativo).  

Conclusões 

Os achados mostram maior prevalência do 
impacto da saúde bucal na qualidade de vida 
entre não aposentados e não desempregados, 
entre aqueles que buscam o dentista por motivo 
de tratamento, e em indivíduos com maiores 
perdas dentárias e CPOD. Estudos adicionais, 
que explorem melhor essas associações 
observadas, são necessários.  

 

 

FERRAMENTA ELETRÔNICA WEBASED 
PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS: 
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PORTAL 
CEO 

Nilcema Figueiredo, Danilo Rodrigues de Souza 
Almeida, Lia Ximenes Santos, Paulo Savio 
Angeiras de Goes 

Universidade Federal de Pernambuco, 
Prefeitura do Recife 

Apresentação/Introdução 

O processo de avaliar consiste em fazer um 
julgamento de valor sobre uma intervenção 
empregando um dispositivo que permita 
fornecer informações cientificamente válidas e 
socialmente legítimas sobre uma intervenção ou 
qualquer um de seus componentes, 
considerando os diferentes atores envolvidos, 
de modo a revelar a posição sobre a 

intervenção e construir, individualmente ou 
coletivamente, um julgamento que possa se 
traduzir em ações. A Tecnologia da Informação 
(TI) aparece no cenário como uma possibilidade 
de auxílio ao processo avaliativo, tendo em vista 
que abre caminhos para propostas de 
racionalização das decisões e das práticas em 
tempo oportuno.  

Objetivos 

Objetivou-se avaliar a efetividade do emprego 
do Portal CEO, ferramenta eletrônica de auto 
processamento de dados à avaliação e 
monitoramento de Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) capaz de fornecer 
relatório automático à gestão.  

Metodologia 

Enquanto pesquisa avaliativa, quase-
experimental, descritiva e exploratória a partir 
do uso do Portal CEO pelos CEO do Recife 
investigou-se aspectos relativos à utilização da 
avaliação em saúde (uAS) e da Tecnologia da 
Informação (TI), bem como da realização da 
avaliação dos CEO. Considerou-se variáveis 
referentes a aspectos estruturais e do processo 
do serviço.  

Resultados 

. As investigações mostraram melhorias nos 
índices de uAS, e sua importância e finalidade 
foram reconhecidas, embora pareça não ter sido 
conduzida de maneira adequada. Demonstrou-
se haver familiaridade no uso de TI mas muito 
pouco no âmbito do SUS, confirmado pela não 
priorização do uso do Portal nesse local. Os 
CEO foram avaliados como satisfatórios de 
forma geral, embora tenham sido encontrados 
atributos que mereçam atenção: critérios 
organizacionais e controle social e 
financiamento.  

Conclusões 

Sendo um dispositivo capaz de fornecer 
informações cientificamente válidas no intuito de 
construir um julgamento de valor que se possa 
traduzir em tomada de decisão, o Portal se 
mostrou efetivo ao que se propôs. Não se 
aplicam fatores limitantes como longo tempo e 
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vida e fatores associados em indivíduos adultos 
assistidos em serviços públicos de saúde.  

Metodologia 

Foi realizado estudo transversal com 234 
adultos de unidades de saúde de Salvador. 
Foram aplicados questionários estruturados 
para obter dados sociodemográficos, 
comportamentais e relacionados a condições de 
saúde. A versão brasileira do Oral Health 
Impacto Profile (OHIP-14) foi usada para avaliar 
a qualidade de vida. Exame clínico bucal foi 
realizado por cirurgião-dentista treinado para 
avaliar índice CPOD e condição periodontal. 
Foram calculadas a prevalência e a extensão do 
impacto, bem como os escores médios de 
OHIP-14. A regressão multivariada de Poisson 
com variância robusta foi usada para explorar 
hierarquicamente os potenciais preditores 
relacionados ao impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida.  

Resultados 

Os resultados mostraram prevalência do 
impacto da condição bucal na qualidade de vida 
de 47,9% e os domínios mais impactados foram 
“desconforto psicológico”, “incapacidade 
psicológica” e “dor física”. As maiores médias 
dos escores por itens do OHIP-14 foram 
registradas no item “preocupação com 
problemas bucais”, seguido por “sensação de 
dor” e por “incômodo ao comer”. A prevalência 
do impacto foi maior no grupo com pelo menos 

12 dentes perdidos (55,2%) e com CPOD 
mínimo de 15 dentes (56,0%). Estudos 
anteriores corroboram esses achados de maior 
impacto em quem possui condição dentária 
mais comprometida, uma vez que o edentulismo 
e a presença de cárie dificultam a mastigação e 
podem causar desconforto ao comer e falar. 
Indivíduos com maiores percentuais de 
sangramento à sondagem e presença de 
periodontite mostraram maior ocorrência do 
impacto, porém, essas diferenças não foram 
estatisticamente significantes A análise 
hierarquizada identificou que as variáveis 
“ocupação”, “motivo de consulta” e “CPO” estão 
associados a maiores escores do OHIP-14 
(impacto negativo).  

Conclusões 

Os achados mostram maior prevalência do 
impacto da saúde bucal na qualidade de vida 
entre não aposentados e não desempregados, 
entre aqueles que buscam o dentista por motivo 
de tratamento, e em indivíduos com maiores 
perdas dentárias e CPOD. Estudos adicionais, 
que explorem melhor essas associações 
observadas, são necessários.  

 

 

FERRAMENTA ELETRÔNICA WEBASED 
PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS: 
AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PORTAL 
CEO 

Nilcema Figueiredo, Danilo Rodrigues de Souza 
Almeida, Lia Ximenes Santos, Paulo Savio 
Angeiras de Goes 

Universidade Federal de Pernambuco, 
Prefeitura do Recife 

Apresentação/Introdução 

O processo de avaliar consiste em fazer um 
julgamento de valor sobre uma intervenção 
empregando um dispositivo que permita 
fornecer informações cientificamente válidas e 
socialmente legítimas sobre uma intervenção ou 
qualquer um de seus componentes, 
considerando os diferentes atores envolvidos, 
de modo a revelar a posição sobre a 

intervenção e construir, individualmente ou 
coletivamente, um julgamento que possa se 
traduzir em ações. A Tecnologia da Informação 
(TI) aparece no cenário como uma possibilidade 
de auxílio ao processo avaliativo, tendo em vista 
que abre caminhos para propostas de 
racionalização das decisões e das práticas em 
tempo oportuno.  

Objetivos 

Objetivou-se avaliar a efetividade do emprego 
do Portal CEO, ferramenta eletrônica de auto 
processamento de dados à avaliação e 
monitoramento de Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) capaz de fornecer 
relatório automático à gestão.  

Metodologia 

Enquanto pesquisa avaliativa, quase-
experimental, descritiva e exploratória a partir 
do uso do Portal CEO pelos CEO do Recife 
investigou-se aspectos relativos à utilização da 
avaliação em saúde (uAS) e da Tecnologia da 
Informação (TI), bem como da realização da 
avaliação dos CEO. Considerou-se variáveis 
referentes a aspectos estruturais e do processo 
do serviço.  

Resultados 

. As investigações mostraram melhorias nos 
índices de uAS, e sua importância e finalidade 
foram reconhecidas, embora pareça não ter sido 
conduzida de maneira adequada. Demonstrou-
se haver familiaridade no uso de TI mas muito 
pouco no âmbito do SUS, confirmado pela não 
priorização do uso do Portal nesse local. Os 
CEO foram avaliados como satisfatórios de 
forma geral, embora tenham sido encontrados 
atributos que mereçam atenção: critérios 
organizacionais e controle social e 
financiamento.  

Conclusões 

Sendo um dispositivo capaz de fornecer 
informações cientificamente válidas no intuito de 
construir um julgamento de valor que se possa 
traduzir em tomada de decisão, o Portal se 
mostrou efetivo ao que se propôs. Não se 
aplicam fatores limitantes como longo tempo e 
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indisponibilidade de informação oportuna 
considerando carecer de recursos tecnológicos 
mínimos (computador com acesso à internet) e 
o potencial em oferecer feedback, além de 
atender a requisitos de qualidade para 
avaliação.  

 

 

FREQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE 
FRENECTOMIAS LINGUAIS REALIZADAS NO 
SUS NO PERÍODO DE 2013 A 2017 

FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio (1); 
MACAU-LOPES, Mônica Guimarães(2); DA 
SILVEIRA, Ana Daniela Silva(3); DOS SANTOS, 
Junia Carolina Linhares Ferrari(2); NOLASCO-
LOPES, Clélia Maria(4); MAIA, Katlin Darlen(5). 

(1) Grupo Hospitalar Conceição (GHC); (2) 
Centro Universitário ICESP; (3) Universidade 
Federal do Pará; (4) Universidade Federal do 
Ceará; (5) Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro 

Apresentação/Introdução 

A avaliação do frênulo lingual, obrigatória desde 
2014, em conseqüência da Lei Federal nº 
13.002/2014, está descrita como parte do 
exame físico do recém-nascido realizado antes 
da alta hospitalar. O “Protocolo de Avaliação do 
Frênulo da Língua em Bebês” (Teste da 
linguinha) está sendo adotado em diversas 
maternidades brasileiras. Baseado em um 
ensaio clínico realizado por fonoaudiólogas de 
Botucatu/SP, o protocolo se detém apenas aos 
aspectos físicos da língua. Entretanto, outras 
situações deveriam ser analisadas antes da 
decisão pela cirurgia de frenotomia ou 
frenectomia, como a qualidade da mamada, 
pega, capacidade e segurança materna e até 
mesmo o choro do bebê. Além disso, o 
protocolo utilizado não esclarece quanto à 
conduta a ser realizada frente aos diferentes 
diagnósticos possíveis.  

Objetivos 

O presente estudo objetivou avaliar a frequência 
e distribuição de frenectomias realizadas no 

SUS em maternidade e Unidades Básicas de 
Saúde do Brasil, no período de 2013 a 2017.  

Metodologia 

Estudo descritivo do tipo série histórica através 
do banco de dados SIGTAP-DATASUS do 
Ministério da Saúde.  

Resultados 

Os resultados preliminares demonstraram que, 
no período estudado, dos 14.682.289 nascidos 
vivos (SINASC), 7,3% (1.071.807) foram 
submetidos à frenectomia; desse percentual, 
90% ocorreram no Estado do Pará. A análise 
temporal demonstrou que o número de 
frenectomias apresentou um salto, em 
Pernambuco, saindo de 1.041, em 2014, para 
103.532 frenectomias em 2015; reduzindo, em 
2016, para 504. A maioria das cirurgias foram 
realizadas em unidades da Atenção Básica, 
sendo 81% delas realizadas por cirurgiões-
dentistas e 19% por médicos. Profissionais 
inscritos como especialistas em saúde da 
família e saúde coletiva, representaram, 
respectivamente, 7% e 1%. As informações 
revelaram um percentual elevado de registro 
por meio do BPA-C (Boletim de Procedimentos 
Ambulatoriais Coletivo), sem especificação de 
idade, prejudicando a análise com essa 
variável. Os resultados apontam para um 
aumento no número de cirurgias de 
frenectomias realizadas em algumas regiões do 
Brasil, a maioria na atenção básica e por 
cirurgiões-dentistas.  

Conclusões 

Dessa forma, abre-se a discussão para os 
profissionais de saúde envolvidos com o 
cuidado materno infantil nos diferentes níveis de 
atenção sobre a real aplicabilidade e a melhor 
forma de operacionalizar a Lei Federal nº 
13.002/2014 no SUS.  

 

HÁBITOS DE HIGIENE ORAL EM CRIANÇAS 
DE 6 A 36 MESES EM SALVADOR BAHIA, 
BRASIL. 

SANTOS, Maria Lizzia Moura Ferreira dos 
Santos-UFBA; CANGUSSU, Maria Cristina 

Teixeira-UFBA; PEREIRA, Maria de Lurdes 
Ferreira Lobo- UP; CARVALHAIS, Joana Amaro 
Rodrigues-UP 

UFBA 

Apresentação/Introdução 

A cárie dentária é considerada um dos principais 
problemas de Saúde Pública que pode 
condicionar, entre outros fatores, a uma 
diminuição da qualidade de vida. Esta pode ser 
efetivamente prevenida e controlada ao serem 
adotados corretos hábitos de higiene oral e 
alimentares saudáveis. A fluoretação das águas, 
controle da dieta e acesso regular o cirurgião-
dentista também são necessárias para prevenir 
esta doença.  

Objetivos 

Avaliar os hábitos de higiene oral numa 
população de crianças dos 6 aos 36 meses, 
residentes em Salvador, Bahia.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal (n=559) com 
crianças de 6 a 36 meses, das áreas de 
abrangência de 11 USF, do município de 
Salvador-BA. A coleta de dados foi realizada por 
uma equipe de examinadores, composta por 
cirurgiãos-dentistas. equipe auxiliar e 
estudantes de Odontologia, devidamente 
calibrados. A aplicação dos questionários foi 
realizada por meio de entrevistas e o exame 
bucal foi realizado com luz natural, EPIs, 
espelho clínico e sonda OMS. Este estudo foi 
aprovado no comitê de ética em pesquisa com 
assinatura do TCLE.  

Resultados 

72,5% dos pais receberam orientação sobre os 
cuidados de higiene oral, por profissionais, 
porém 15% das crianças realizavam a 
escovação sozinhas. Na maior parte das 
crianças com dentes era utilizada pasta sem 
flúor (40,2%) e pasta com flúor era usada em 
31,1% das crianças. Em mais de um quarto da 
amostra, a limpeza da cavidade oral era feita 
apenas uma vez por dia. Observou-se que 76% 
das crianças edêntulas e 77,7% das crianças 
com dentes apresentavam higiene oral 

inadequada. 86,1% das crianças escovavam os 
dentes na creche e 17 % compartilhavam 
escova. É necessário conscientizar os pais de 
que a higiene oral adequada é caracterizada por 
um conjunto de práticas do forma simultânea, 
comprovando que as ações educativas em 
saúde oral em relação à higiene, reduz 
significativamente a cárie precoce de infância.  

Conclusões 

Os pais/responsáveis das crianças necessitam 
do conhecimento sobre os cuidados de higiene 
oral, uma vez que a frequência de escovação foi 
inadequada, a própria criança escovar seus 
dentes e o uso de dentífrico sem flúor. Sugere-
se maiores investimentos em ações educativas 
em saúde bucal, de modo a sensibilizar os pais 
na melhoria dos hábitos de higiene em crianças, 
melhorando a qualidade de vida.  

 

 

IMPACTO DE UM PROGRAMA DE 
EXTENSÃO NA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-
ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-
BA 

COSTA, Carlos Mota - UFBA; CABRAL, Maria 
Beatriz Barreto de Sousa - UFBA 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A cárie dental é considerada um problema de 
saúde pública. Embora sua prevalência tenha 
reduzido com o advento da fluoretação das 
águas de abastecimento público e a ampla 
comercialização de cremes dentais fluoretados, 
a doença ainda se faz presente no cenário 
brasileiro, principalmente nas regiões de menor 
poder econômico e menor acesso a tecnologias, 
podendo levar a desconforto, dor e até mesmo 
perda dental. Na infância, tem impacto a longo 
prazo, podendo levar a perda precoce dos 
dentes e desenvolvimento de maloclusões. É 
comprovado que o uso de tecnologias leves, 
como a educação em saúde e promoção de 
saúde, além do baixo custo, tem grande efeito a 
nível populacional. A escola, por sua vez, como 
ambiente de formação, construção de 
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indisponibilidade de informação oportuna 
considerando carecer de recursos tecnológicos 
mínimos (computador com acesso à internet) e 
o potencial em oferecer feedback, além de 
atender a requisitos de qualidade para 
avaliação.  

 

 

FREQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE 
FRENECTOMIAS LINGUAIS REALIZADAS NO 
SUS NO PERÍODO DE 2013 A 2017 

FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio (1); 
MACAU-LOPES, Mônica Guimarães(2); DA 
SILVEIRA, Ana Daniela Silva(3); DOS SANTOS, 
Junia Carolina Linhares Ferrari(2); NOLASCO-
LOPES, Clélia Maria(4); MAIA, Katlin Darlen(5). 

(1) Grupo Hospitalar Conceição (GHC); (2) 
Centro Universitário ICESP; (3) Universidade 
Federal do Pará; (4) Universidade Federal do 
Ceará; (5) Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro 

Apresentação/Introdução 

A avaliação do frênulo lingual, obrigatória desde 
2014, em conseqüência da Lei Federal nº 
13.002/2014, está descrita como parte do 
exame físico do recém-nascido realizado antes 
da alta hospitalar. O “Protocolo de Avaliação do 
Frênulo da Língua em Bebês” (Teste da 
linguinha) está sendo adotado em diversas 
maternidades brasileiras. Baseado em um 
ensaio clínico realizado por fonoaudiólogas de 
Botucatu/SP, o protocolo se detém apenas aos 
aspectos físicos da língua. Entretanto, outras 
situações deveriam ser analisadas antes da 
decisão pela cirurgia de frenotomia ou 
frenectomia, como a qualidade da mamada, 
pega, capacidade e segurança materna e até 
mesmo o choro do bebê. Além disso, o 
protocolo utilizado não esclarece quanto à 
conduta a ser realizada frente aos diferentes 
diagnósticos possíveis.  

Objetivos 

O presente estudo objetivou avaliar a frequência 
e distribuição de frenectomias realizadas no 

SUS em maternidade e Unidades Básicas de 
Saúde do Brasil, no período de 2013 a 2017.  

Metodologia 

Estudo descritivo do tipo série histórica através 
do banco de dados SIGTAP-DATASUS do 
Ministério da Saúde.  

Resultados 

Os resultados preliminares demonstraram que, 
no período estudado, dos 14.682.289 nascidos 
vivos (SINASC), 7,3% (1.071.807) foram 
submetidos à frenectomia; desse percentual, 
90% ocorreram no Estado do Pará. A análise 
temporal demonstrou que o número de 
frenectomias apresentou um salto, em 
Pernambuco, saindo de 1.041, em 2014, para 
103.532 frenectomias em 2015; reduzindo, em 
2016, para 504. A maioria das cirurgias foram 
realizadas em unidades da Atenção Básica, 
sendo 81% delas realizadas por cirurgiões-
dentistas e 19% por médicos. Profissionais 
inscritos como especialistas em saúde da 
família e saúde coletiva, representaram, 
respectivamente, 7% e 1%. As informações 
revelaram um percentual elevado de registro 
por meio do BPA-C (Boletim de Procedimentos 
Ambulatoriais Coletivo), sem especificação de 
idade, prejudicando a análise com essa 
variável. Os resultados apontam para um 
aumento no número de cirurgias de 
frenectomias realizadas em algumas regiões do 
Brasil, a maioria na atenção básica e por 
cirurgiões-dentistas.  

Conclusões 

Dessa forma, abre-se a discussão para os 
profissionais de saúde envolvidos com o 
cuidado materno infantil nos diferentes níveis de 
atenção sobre a real aplicabilidade e a melhor 
forma de operacionalizar a Lei Federal nº 
13.002/2014 no SUS.  

 

HÁBITOS DE HIGIENE ORAL EM CRIANÇAS 
DE 6 A 36 MESES EM SALVADOR BAHIA, 
BRASIL. 

SANTOS, Maria Lizzia Moura Ferreira dos 
Santos-UFBA; CANGUSSU, Maria Cristina 

Teixeira-UFBA; PEREIRA, Maria de Lurdes 
Ferreira Lobo- UP; CARVALHAIS, Joana Amaro 
Rodrigues-UP 

UFBA 

Apresentação/Introdução 

A cárie dentária é considerada um dos principais 
problemas de Saúde Pública que pode 
condicionar, entre outros fatores, a uma 
diminuição da qualidade de vida. Esta pode ser 
efetivamente prevenida e controlada ao serem 
adotados corretos hábitos de higiene oral e 
alimentares saudáveis. A fluoretação das águas, 
controle da dieta e acesso regular o cirurgião-
dentista também são necessárias para prevenir 
esta doença.  

Objetivos 

Avaliar os hábitos de higiene oral numa 
população de crianças dos 6 aos 36 meses, 
residentes em Salvador, Bahia.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal (n=559) com 
crianças de 6 a 36 meses, das áreas de 
abrangência de 11 USF, do município de 
Salvador-BA. A coleta de dados foi realizada por 
uma equipe de examinadores, composta por 
cirurgiãos-dentistas. equipe auxiliar e 
estudantes de Odontologia, devidamente 
calibrados. A aplicação dos questionários foi 
realizada por meio de entrevistas e o exame 
bucal foi realizado com luz natural, EPIs, 
espelho clínico e sonda OMS. Este estudo foi 
aprovado no comitê de ética em pesquisa com 
assinatura do TCLE.  

Resultados 

72,5% dos pais receberam orientação sobre os 
cuidados de higiene oral, por profissionais, 
porém 15% das crianças realizavam a 
escovação sozinhas. Na maior parte das 
crianças com dentes era utilizada pasta sem 
flúor (40,2%) e pasta com flúor era usada em 
31,1% das crianças. Em mais de um quarto da 
amostra, a limpeza da cavidade oral era feita 
apenas uma vez por dia. Observou-se que 76% 
das crianças edêntulas e 77,7% das crianças 
com dentes apresentavam higiene oral 

inadequada. 86,1% das crianças escovavam os 
dentes na creche e 17 % compartilhavam 
escova. É necessário conscientizar os pais de 
que a higiene oral adequada é caracterizada por 
um conjunto de práticas do forma simultânea, 
comprovando que as ações educativas em 
saúde oral em relação à higiene, reduz 
significativamente a cárie precoce de infância.  

Conclusões 

Os pais/responsáveis das crianças necessitam 
do conhecimento sobre os cuidados de higiene 
oral, uma vez que a frequência de escovação foi 
inadequada, a própria criança escovar seus 
dentes e o uso de dentífrico sem flúor. Sugere-
se maiores investimentos em ações educativas 
em saúde bucal, de modo a sensibilizar os pais 
na melhoria dos hábitos de higiene em crianças, 
melhorando a qualidade de vida.  

 

 

IMPACTO DE UM PROGRAMA DE 
EXTENSÃO NA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-
ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-
BA 

COSTA, Carlos Mota - UFBA; CABRAL, Maria 
Beatriz Barreto de Sousa - UFBA 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A cárie dental é considerada um problema de 
saúde pública. Embora sua prevalência tenha 
reduzido com o advento da fluoretação das 
águas de abastecimento público e a ampla 
comercialização de cremes dentais fluoretados, 
a doença ainda se faz presente no cenário 
brasileiro, principalmente nas regiões de menor 
poder econômico e menor acesso a tecnologias, 
podendo levar a desconforto, dor e até mesmo 
perda dental. Na infância, tem impacto a longo 
prazo, podendo levar a perda precoce dos 
dentes e desenvolvimento de maloclusões. É 
comprovado que o uso de tecnologias leves, 
como a educação em saúde e promoção de 
saúde, além do baixo custo, tem grande efeito a 
nível populacional. A escola, por sua vez, como 
ambiente de formação, construção de 
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conhecimento e elaboração de comportamento 
na infância, tem papel fundamental no 
desenvolvimento e fixação de hábitos 
saudáveis.  

Objetivos 

Avaliar o impacto de um programa de extensão 
universitária da Universidade Federal da Bahia 
na saúde bucal de pré-escolares no município 
de Salvador-BA.  

Metodologia 

Foram realizadas atividades de promoção de 
saúde bucal, como escovação supervisionada, 
aplicação tópica de flúor, orientações sobre 
práticas alimentares e de higiene oral em 
Centros Municipais de Educação Infantil – 
CMEIs no município de Salvador-BA.  

Resultados 

A atividade teve início no ano de 2005, 
contemplando 8 CMEIs e aproximadamente 800 
crianças. Observou-se um discreto declínio na 
atividade de cárie através do índice ceo-d, o 
qual variou de 1,08 no ano de 2005 para 0,69 
no ano de 2010, bem como uma maior 
proporção de crianças livres de cárie.  

Conclusões 

Apesar das limitações encontradas para a 
realização das ações propostas, os dados 
sugerem impacto positivo das atividades de 
educação e promoção de saúde sobre a 
prevalência de cárie no grupo em questão. 
Logo, considera-se necessário o 
desenvolvimento de tais atividades com maior 
regularidade, além de uma atenção direcionada 
a faixas etárias distintas com necessidades 
específicas, visando uma melhor qualidade de 
vida na primeira infância.  

 

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DA 
ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL: O CASO DE 
UM ESTADO DO NORDESTE BRASILEIRO. 

Sisse Figueredo de Santana; Sônia Cristina 
Lima Chaves 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC-UFBA) 

Apresentação/Introdução 

Problemática: A Política Nacional de Saúde 
Bucal (PNSB) implementada em 2004 
demandou das Secretarias Estaduais de Saúde 
novas atribuições e redefinição de funções 
relacionadas ao apoio à implantação dos 
serviços públicos odontológicos nos estados 
brasileiros.  

Objetivos 

Esta pesquisa avaliou o grau de implantação da 
gestão estadual da atenção em saúde bucal de 
uma secretaria estadual de saúde do Nordeste 
brasileiro a partir de uma matriz de critérios e 
padrões, validada por comitê de especialistas 
da área.  

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa. Foram 
entrevistados dirigentes e técnicos ligados à 
área da saúde bucal do estado, analisados 
documentos de gestão e realizado observação 
do trabalho da gestão.  

Resultados 

Este estudo revelou que o grau de implantação 
da gestão da saúde bucal pública no estado da 
Bahia foi incipiente, alcançando 32,8% do 
escore total e vem enfrentando uma série de 
dificuldades relacionadas em especial à falta de 
clareza das funções e ausência de 
comunicação entre os setores ligados 
diretamente e indiretamente à saúde bucal e 
problemas de infraestrutura física. Ainda assim, 
as “ferramentas para implantação” e “prestação 
de contas” foram consideradas intermediárias, 
com alcance de 37,2% e 37% respectivamente 
do total de pontos nestas dimensões. Como 
ponto crítico, há ausência de projetos 
regionalizados relacionados à saúde bucal no 
estado da Bahia, o que pode indicar uma 
fragilidade deste estado na conformação e no 
fortalecimento das regiões de saúde  

Conclusões 

Foi possível evidenciar determinada tendência 
de adoção do planejamento estratégico 
situacional por parte da área técnica da saúde 
bucal, sem o devido êxito, considerando o 

predomínio de demandas urgentes e improvisos 
na formação da agenda da equipe, em 
decorrência da descontinuidade de liberação de 
recursos financeiros para as ações de 
planejamento.  

 

 

INFLUÊNCIA DA SALA DE ESPERA 
ASSOCIADA AO USO DE REDE SOCIAL 
ENQUANTO ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZAGEM VOLTADA A EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE BUCAL 

GOMES, Suely Colombo Nelli; CARVALHO, 
Fernando Luís de Queiroz 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB 

Apresentação/Introdução 

As condições de saúde bucal, representadas 
principalmente pela cárie e doença periodontal, 
expressam problemas de saúde pública de 
grande prevalência, com impacto no indivíduo e 
na sua coletividade. A promoção de saúde deve 
ser responsabilidade de todos, incluindo os 
indivíduos, a comunidade, os profissionais de 
saúde e as instituições que abrigam os serviços 
de saúde com estratégias que visem a 
educação em saúde promovendo mudanças de 
comportamento a partir de aquisição de 
conhecimentos.  

Objetivos 

Esta pesquisa propõe investigar a influência da 
sala de espera associada ao uso de rede social, 
como estratégia de aprendizagem em educação 
de saúde bucal.  

Metodologia 

Será utilizado instrumento para diagnóstico de 
cárie dentária e identificação de necessidade de 
tratamento odontológico através de exame 
clínico-odontológico para mapear condição de 
saúde bucal, questionários com o perfil sócio 
demográfico, conhecimento sobre saúde bucal 
e condutas preventivas dos indivíduos 
atendidos no Serviço Médico Odontológico e 
Social (SMOS) da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB). Os questionários serão 
aplicados antes das atividades educativas 

(aulas mediadas por conversas na sala de 
espera) associadas ao uso de rede social e 
serão novamente respondidos após o período 
destas atividades. Os dados sociodemográficos 
e clínicos sofrerão análise descritiva, e para as 
comparações de resultados nos períodos antes 
e depois das intervenções propostas, será 
utilizado o test T de Student seguido de pós-
teste, com valor de p considerado significativo 
quando for <0,05.  

Resultados 

Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da 
UNEB, parecer no. 3.274.696 com início em 
julho de 2019.  

Conclusões 

Espera-se que após as ações de educação em 
saúde bucal na sala de espera associada ao 
uso de rede social haja elevação do nível de 
conhecimentos e possa permitir o 
estabelecimento de rotinas de cuidados com a 
saúde bucal.  

 

 

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA 
ODONTOLOGIA: APRENDIZAGENS SOBRE 
COMPETÊNCIAS PARA A TOMADA DE 
DECISÃO NA PRÁTICA CLÍNICA. 

NASCIMENTO, Camilla; WARMLING, Cristine 
Maria ; BALDISSEROTTO Julio 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 

Apresentação/Introdução 

A adequação do conceito de qualificação para o 
de competência profissional pressupõe a 
valorização de habilidades para a busca de 
soluções em situações inusitadas do cotidiano 
do trabalho. O trabalho articula diferentes 
dimensões da experiência humana e a 
competência profissional situa-se na capacidade 
dos trabalhadores instituir saberes próprios ao 
renormalizar protocolos e técnicas. A Integração 
Ensino-Serviço caracteriza-se por situar o ato 
educativo no mundo do trabalho propiciando o 
aprendizado de competências profissionais e 
culturais.  
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conhecimento e elaboração de comportamento 
na infância, tem papel fundamental no 
desenvolvimento e fixação de hábitos 
saudáveis.  

Objetivos 

Avaliar o impacto de um programa de extensão 
universitária da Universidade Federal da Bahia 
na saúde bucal de pré-escolares no município 
de Salvador-BA.  

Metodologia 

Foram realizadas atividades de promoção de 
saúde bucal, como escovação supervisionada, 
aplicação tópica de flúor, orientações sobre 
práticas alimentares e de higiene oral em 
Centros Municipais de Educação Infantil – 
CMEIs no município de Salvador-BA.  

Resultados 

A atividade teve início no ano de 2005, 
contemplando 8 CMEIs e aproximadamente 800 
crianças. Observou-se um discreto declínio na 
atividade de cárie através do índice ceo-d, o 
qual variou de 1,08 no ano de 2005 para 0,69 
no ano de 2010, bem como uma maior 
proporção de crianças livres de cárie.  

Conclusões 

Apesar das limitações encontradas para a 
realização das ações propostas, os dados 
sugerem impacto positivo das atividades de 
educação e promoção de saúde sobre a 
prevalência de cárie no grupo em questão. 
Logo, considera-se necessário o 
desenvolvimento de tais atividades com maior 
regularidade, além de uma atenção direcionada 
a faixas etárias distintas com necessidades 
específicas, visando uma melhor qualidade de 
vida na primeira infância.  

 

IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DA 
ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL: O CASO DE 
UM ESTADO DO NORDESTE BRASILEIRO. 

Sisse Figueredo de Santana; Sônia Cristina 
Lima Chaves 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC-UFBA) 

Apresentação/Introdução 

Problemática: A Política Nacional de Saúde 
Bucal (PNSB) implementada em 2004 
demandou das Secretarias Estaduais de Saúde 
novas atribuições e redefinição de funções 
relacionadas ao apoio à implantação dos 
serviços públicos odontológicos nos estados 
brasileiros.  

Objetivos 

Esta pesquisa avaliou o grau de implantação da 
gestão estadual da atenção em saúde bucal de 
uma secretaria estadual de saúde do Nordeste 
brasileiro a partir de uma matriz de critérios e 
padrões, validada por comitê de especialistas 
da área.  

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa. Foram 
entrevistados dirigentes e técnicos ligados à 
área da saúde bucal do estado, analisados 
documentos de gestão e realizado observação 
do trabalho da gestão.  

Resultados 

Este estudo revelou que o grau de implantação 
da gestão da saúde bucal pública no estado da 
Bahia foi incipiente, alcançando 32,8% do 
escore total e vem enfrentando uma série de 
dificuldades relacionadas em especial à falta de 
clareza das funções e ausência de 
comunicação entre os setores ligados 
diretamente e indiretamente à saúde bucal e 
problemas de infraestrutura física. Ainda assim, 
as “ferramentas para implantação” e “prestação 
de contas” foram consideradas intermediárias, 
com alcance de 37,2% e 37% respectivamente 
do total de pontos nestas dimensões. Como 
ponto crítico, há ausência de projetos 
regionalizados relacionados à saúde bucal no 
estado da Bahia, o que pode indicar uma 
fragilidade deste estado na conformação e no 
fortalecimento das regiões de saúde  

Conclusões 

Foi possível evidenciar determinada tendência 
de adoção do planejamento estratégico 
situacional por parte da área técnica da saúde 
bucal, sem o devido êxito, considerando o 

predomínio de demandas urgentes e improvisos 
na formação da agenda da equipe, em 
decorrência da descontinuidade de liberação de 
recursos financeiros para as ações de 
planejamento.  
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utilizado o test T de Student seguido de pós-
teste, com valor de p considerado significativo 
quando for <0,05.  
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Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da 
UNEB, parecer no. 3.274.696 com início em 
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dimensões da experiência humana e a 
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Objetivos 

O objetivo do estudo foi avaliar uma experiência 
de Integração Ensino-Serviço e a tomada de 
decisão clínica no desenvolvimento do agir 
profissional de estudantes de um Curso de 
Odontologia.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo de caso único e holístico 
que integrou análises quantitativas e 
qualitativas. Participaram 246 estudantes do 
último semestre de uma Faculdade de 
Odontologia da região sul do Brasil entre os 
anos de 2013 e 2016. Os dados foram 
coletados por meio de um questionário on-line 
anônimo com perguntas abertas e fechadas (6 
pontos na escala likert). Duas categorias 
temáticas foram organizadas: avaliação 
estrutural e pedagógica da experiência do 
estágio e desenvolvimento de competências 
profissionais. A análise quantitativa descritiva foi 
realizada com o programa SPSS e então feita 
análise estatística. Realizou-se a análise de 
conteúdo dos dados qualitativos.  

Resultados 

No estudo, verifica-se que atuar em serviços 
odontológicos, quando as responsabilidades 
pelo ensino e pelo serviço são compartilhadas, 
desenvolve nos estudantes a autonomia para a 
tomada de decisões, aperfeiçoa a prática clínica 
e oportuniza experiências singulares de 
aprendizados. Para 57,3% dos estagiários 
renormalizações dos protocolos clínicos são 
realizadas.  

Conclusões 

Conclui-se que o estudante de odontologia 
constitui seu agir profissional para a tomada de 
decisão na prática clínica, ao balancear 
conhecimentos, diretrizes e protocolos 
indicados pela instituição de ensino, 
relacionando-os aos problemas e situações do 
cotidiano dos serviços odontológicos que 
vivência no Estágio Curricular.  

 

 

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE 
CÁRIE E FLUOROSE DENTÁRIA EM 
ESCOLARES DE 12 ANOS DE IDADE NO 
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA - 
SÃO PAULO 

Adriana Paula Paiato, Antonio Carlos Frias, 
Edgard Michel Crosato, Marcia Cristina Lopes 

Universidade de São Paulo - USP 

Apresentação/Introdução 

O conhecimento da situação de saúde bucal de 
diferentes grupos populacionais, por meio de 
levantamentos epidemiológicos, é fundamental 
para o planejamento e desenvolvimento de 
ações em saúde adequadas às necessidades e 
aos riscos específicos de cada grupo, bem 
como possibilita monitorar os agravos e avaliar 
as estratégias implementadas ao longo do 
tempo.  

Objetivos 

Este estudo buscou delinear o perfil 
epidemiológico de crianças de 12 anos de idade 
matriculadas nas escolas do município de Rio 
Grande da Serra, Estado de São Paulo, quanto 
à prevalência da fluorose dentária e a 
prevalência e necessidade de tratamento para 
cárie dentária. Buscou ainda, caracterizar a 
população, verificando as associações 
existentes entre as condições de estudo e as 
variáveis: socioeconômicas, demográficas, de 
acesso aos serviços odontológicos, percepção 
em saúde bucal e hábitos de higiene bucal.  

Metodologia 

A amostra foi composta por 393 escolares. 
Apenas uma cirurgiã-dentista, previamente 
calibrada (Kappa=0,84), realizou todos os 
exames clínicos utilizando a metodologia 
recomendada pela Organização Mundial da 
Saúde (4a edição).  

Resultados 

A prevalência da cárie dentária aos 12 anos de 
idade foi de 55,7% e o índice CPOD médio 
encontrado foi de 1,5. O maior percentual 
encontrado quanto à necessidade de tratamento 
em relação cárie dentária foi para restauração 

de uma superfície em 30,6% dos avaliados, 
seguido por restauração de duas ou mais faces 
em 14,8%. A prevalência da fluorose dentária 
aos 12 anos de idade, segundo índice Dean, foi 
de 57%, praticamente restrita aos graus muito 
leve (48,3%) e leve (8,4%). Encontrou-se 
associação estatisticamente significante entre 
fluorose dentária e: número de cômodos na 
casa; ingestão de dentifrício e tamanho da 
escova de dente. Também se revelou 
estatisticamente significante a associação entre 
cárie dentária e: número de pessoas na casa; 
visita ao cirurgião-dentista e freqüência de 
escovação.  

Conclusões 

Os resultados encontrados indicam a 
necessidade de implementação de medidas de 
atenção à saúde bucal, em especial aquelas 
voltadas à educação em saúde, ao controle dos 
fluoretos e ao monitoramento da fluorose 
dentária.  

 

 

MEMÓRIA, HISTÓRIA E SAÚDE BUCAL: 
ARTICULAÇÃO PESQUISA, ENSINO, 
EXTENSÃO 

Tiago Rocha Santos; Jucicléia dos Santos de 
Jesus; Ana Clara de Rebouças Carvalho; 
Sandra Garrido de Barros. 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

Memória e história, segundo Ford (2019), “são 
categorias cuja abordagem no meio acadêmico 
se torna ainda mais necessária em tempos de 
conhecimento fragmentado e desistoricizado”. 
Na década de 1980, Le Goff assinalava que a 
memória é “um instrumento e um objeto de 
poder”, ao passo que outros autores vêm 
assinalando que esta é também um 
“instrumento presentista”, e que há distintas 
concepções de “história” para além daquela 
eurocentrada (HARTOG, 2013; FORD, 2019). 
No âmbito dos processos formativos e de 
cuidado em saúde bucal, a literatura que 

contempla tais dimensões ainda é bastante 
tímida, muito embora tais saberes e práticas 
sejam milenares. No Brasil, particularmente, na 
capital baiana, a Odontologia encerra múltiplas 
“memórias” e “histórias” que tanto dizem da sua 
constituição científico-disciplinar quanto de 
aspectos mais amplos da promoção do cuidado 
da saúde bucal nos mais variados contextos da 
vida social.  

Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a 
experiência de articulação entre pesquisa, 
ensino e extensão em memória e história da 
Odontologia novecentista na Bahia e seus 
reflexos no século XX.  

Metodologia 

O desenvolvimento de um projeto de pesquisa 
no âmbito do Programa de Apoio a Jovens 
Doutores (PROPESQ) com objetivo de analisar 
a conformação da profissão de cirurgião 
dentista no século XIX, evidenciou a dificuldade 
de acesso a informações e preservação do 
acervo. Nesse sentido, iniciou-se um projeto de 
extensão buscando construir um acervo de 
história oral da Faculdade de Odontologia da 
UFBA (FOUFBA), por meio da realização de 
entrevistas com egressos do curso, servidores 
técnico-administrativos e professores ainda na 
ativa e/ou aposentados, ex-diretores, tendo 
como marco a transferência do curso para a 
atual sede em 1958. O desenvolvimento do 
projeto extensionista, promoveu articulação com 
outras instituições e ampliou a perspectiva de 
montagem do acervo, na medida em que alguns 
materiais foram sendo doados, iniciando assim 
o processo de (re)organização do arquivo da 
FOUFBA, antes abandonado.  

Resultados 

A partir de então, a imagem objetivo passou a 
ser a construção de um centro de memórias da 
FOUFBA. Na perspectiva do ensino, foi criada a 
disciplina “História, Memória e Patrimônio da 
Saúde Bucal no Brasil”, que será oferecida pela 
primeira vez no segundo semestre de 2019, 
envolvendo alunos de seis diferentes cursos de 
graduação, portanto, em caráter interdisciplinar.  
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Objetivos 

O objetivo do estudo foi avaliar uma experiência 
de Integração Ensino-Serviço e a tomada de 
decisão clínica no desenvolvimento do agir 
profissional de estudantes de um Curso de 
Odontologia.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo de caso único e holístico 
que integrou análises quantitativas e 
qualitativas. Participaram 246 estudantes do 
último semestre de uma Faculdade de 
Odontologia da região sul do Brasil entre os 
anos de 2013 e 2016. Os dados foram 
coletados por meio de um questionário on-line 
anônimo com perguntas abertas e fechadas (6 
pontos na escala likert). Duas categorias 
temáticas foram organizadas: avaliação 
estrutural e pedagógica da experiência do 
estágio e desenvolvimento de competências 
profissionais. A análise quantitativa descritiva foi 
realizada com o programa SPSS e então feita 
análise estatística. Realizou-se a análise de 
conteúdo dos dados qualitativos.  

Resultados 

No estudo, verifica-se que atuar em serviços 
odontológicos, quando as responsabilidades 
pelo ensino e pelo serviço são compartilhadas, 
desenvolve nos estudantes a autonomia para a 
tomada de decisões, aperfeiçoa a prática clínica 
e oportuniza experiências singulares de 
aprendizados. Para 57,3% dos estagiários 
renormalizações dos protocolos clínicos são 
realizadas.  

Conclusões 

Conclui-se que o estudante de odontologia 
constitui seu agir profissional para a tomada de 
decisão na prática clínica, ao balancear 
conhecimentos, diretrizes e protocolos 
indicados pela instituição de ensino, 
relacionando-os aos problemas e situações do 
cotidiano dos serviços odontológicos que 
vivência no Estágio Curricular.  
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estatisticamente significante a associação entre 
cárie dentária e: número de pessoas na casa; 
visita ao cirurgião-dentista e freqüência de 
escovação.  

Conclusões 

Os resultados encontrados indicam a 
necessidade de implementação de medidas de 
atenção à saúde bucal, em especial aquelas 
voltadas à educação em saúde, ao controle dos 
fluoretos e ao monitoramento da fluorose 
dentária.  

 

 

MEMÓRIA, HISTÓRIA E SAÚDE BUCAL: 
ARTICULAÇÃO PESQUISA, ENSINO, 
EXTENSÃO 

Tiago Rocha Santos; Jucicléia dos Santos de 
Jesus; Ana Clara de Rebouças Carvalho; 
Sandra Garrido de Barros. 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

Memória e história, segundo Ford (2019), “são 
categorias cuja abordagem no meio acadêmico 
se torna ainda mais necessária em tempos de 
conhecimento fragmentado e desistoricizado”. 
Na década de 1980, Le Goff assinalava que a 
memória é “um instrumento e um objeto de 
poder”, ao passo que outros autores vêm 
assinalando que esta é também um 
“instrumento presentista”, e que há distintas 
concepções de “história” para além daquela 
eurocentrada (HARTOG, 2013; FORD, 2019). 
No âmbito dos processos formativos e de 
cuidado em saúde bucal, a literatura que 

contempla tais dimensões ainda é bastante 
tímida, muito embora tais saberes e práticas 
sejam milenares. No Brasil, particularmente, na 
capital baiana, a Odontologia encerra múltiplas 
“memórias” e “histórias” que tanto dizem da sua 
constituição científico-disciplinar quanto de 
aspectos mais amplos da promoção do cuidado 
da saúde bucal nos mais variados contextos da 
vida social.  

Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a 
experiência de articulação entre pesquisa, 
ensino e extensão em memória e história da 
Odontologia novecentista na Bahia e seus 
reflexos no século XX.  

Metodologia 

O desenvolvimento de um projeto de pesquisa 
no âmbito do Programa de Apoio a Jovens 
Doutores (PROPESQ) com objetivo de analisar 
a conformação da profissão de cirurgião 
dentista no século XIX, evidenciou a dificuldade 
de acesso a informações e preservação do 
acervo. Nesse sentido, iniciou-se um projeto de 
extensão buscando construir um acervo de 
história oral da Faculdade de Odontologia da 
UFBA (FOUFBA), por meio da realização de 
entrevistas com egressos do curso, servidores 
técnico-administrativos e professores ainda na 
ativa e/ou aposentados, ex-diretores, tendo 
como marco a transferência do curso para a 
atual sede em 1958. O desenvolvimento do 
projeto extensionista, promoveu articulação com 
outras instituições e ampliou a perspectiva de 
montagem do acervo, na medida em que alguns 
materiais foram sendo doados, iniciando assim 
o processo de (re)organização do arquivo da 
FOUFBA, antes abandonado.  

Resultados 

A partir de então, a imagem objetivo passou a 
ser a construção de um centro de memórias da 
FOUFBA. Na perspectiva do ensino, foi criada a 
disciplina “História, Memória e Patrimônio da 
Saúde Bucal no Brasil”, que será oferecida pela 
primeira vez no segundo semestre de 2019, 
envolvendo alunos de seis diferentes cursos de 
graduação, portanto, em caráter interdisciplinar.  
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Conclusões 

A realização das atividades de pesquisa, ensino 
e extensão, razão de ser da universidade, se 
retroalimentam mutuamente, em um ciclo 
produtivo e crescente de saberes construídos 
coletivamente e à serviço da coletividade.  

 

 

MORTALIDADE POR CÂNCER DE BOCA E 
OROFARINGE NO ESTADO DA BAHIA, 
BRASIL 

BASTOS NETO, Bartolomeu Conceição¹; 
SILVA, Amanda Sodré¹; PIMENTA, Rodolfo 
Macedo Cruz²; SANTOS, Lília Paula de Souza¹ 

1 Faculdade Maria Milza - FAMAM, Cruz das 
Almas - BA, 2 Universidade Estadual de Feira 
de Santana - UEFS, Feira de Santana, BA² 

Apresentação/Introdução 

O câncer de boca é uma doença crônica 
responsável por acometer lábios, interior da 
cavidade oral e a orofaringe, apresentando 
diferentes sítios anatômicos, os quais, de 
acordo com a Classificação Internacional das 
Doenças, são: lábio, base de língua, língua, 
gengiva, assoalho de boca, palato, outras partes 
não específicas da boca, glândula parótida, 
outras glândulas salivares maiores, amídalas e 
orofaringe. Atualmente, o câncer de boca é 
considerado um problema de saúde pública 
devido ao seu potencial de mortalidade e 
elevado número de incidência.  

Objetivos 

O trabalho tem por objetivo descrever o perfil 
clinico epidemiológico e taxas de mortalidade 
por câncer de boca e orofaringe no estado da 
Bahia entre 2006 e 2015.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado a 
partir da coleta de dados secundários oriundos 
do Sistema de Informação sobre Mortalidade – 
SIM e acessados pelo TabNet, plataforma que 
faz parte do Departamento de Informações do 
SUS- DATASUS.  

Resultados 

Foram registrados 3.032 casos de mortalidade 
por câncer de boca e orofaringe na Bahia, 
destes, 75,89% eram do sexo masculino, com 
idade maior que 50 anos (82,67%), raça/cor da 
pele parda (60,22%) e baixa escolaridade 
(48,44%). O sítio mais acometido pela neoplasia 
foi orofaringe (32,23%), seguido de outras 
partes não especificas da boca (24,17%). Foram 
observadas maiores taxas de mortalidade no 
sexo masculino. O ano que apresentou a maior 
taxa foi 2009 (2,51/100.000). E as taxas 
apresentaram um crescimento ao longo deste 
período  

Conclusões 

A partir das informações analisadas foi possível 
concluir que a maioria dos óbitos por câncer de 
boca e orofaringe ocorreram em indivíduos do 
sexo masculino, idade superior a 50 anos, 
raça/cor parda, baixa escolaridade e o sítio mais 
acometido pelas neoplasias foi a orofaringe. 
Ressalta-se que é necessário conhecer as 
frequências e taxas para o mapeamento dessa 
patologia, contribuindo para avaliações de 
políticas de saúde voltada para o controle e 
prevenção do câncer de boca e orofaringe.  

 

 

 

 

 

 

NARRATIVAS DE IDOSOS DE UMA UNIDADE 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS: 
AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

Ribeiro, Cristiane G. (Secretaria Municipal de 
Saúde de Santos e Mestranda da Unifesp-BS); 
Pezzato, Luciane M. (Universidade Federal de 
São Paulo-Campus Baixada Santista) 

Universidade Federal de São Paulo-Campus 
Baixada Santista 

Apresentação/Introdução 

A transição demográfica que a sociedade 
brasileira vem passando, com significativa 
redução da taxa de fecundidade e da 
mortalidade geral, acarreta em expressivo 
aumento da população idosa. Em relação à 
saúde bucal, este é um grupo que não recebeu 
atendimento odontológico satisfatório ao longo 
da vida. Isso resultou numa condição bucal 
deficiente, de sofrimento, com excesso de 
perdas dentárias e falta de reabilitação. O 
modelo de tratamento odontológico disponível 
ainda é centrado na doença, sendo que é 
comum as pessoas esperarem chegar à velhice 
desdentadas, visto que as necessidades de 
saúde bucal de idosos/as são pouco conhecidas 
e consideradas pelos/as dentistas, bem como 
pelos demais profissionais de saúde.  

Objetivos 

O objetivo deste estudo é conhecer a 
autopercepção da saúde bucal de idosos/as que 
frequentam uma Unidade Básica de Saúde no 
município de Santos/SP. Para isso, optamos por 
realizar uma pesquisa de caráter qualitativo, 
descritivo e narrativo. Os sujeitos da pesquisa 
serão idosos/as, moradores/as do território do 
entorno da referida UBS, onde temos micro 
áreas com diferentes características e contextos 
de vulnerabilidade.  

Metodologia 

Consideramos a boca humana como um 
território em que habitam diversos sentidos e 
significados que ampliam aqueles que 
comumente encontramos. Para isso, nos 
apoiamos no conceito de Bucalidade (Botazzo, 
2013), que considera a boca como conteúdo e 
manifestante de depositações psíquicas, o que 
a torna um ambiente único em todo organismo.  

Resultados 

A produção dos dados se dará através da 
elaboração de um diário de campo, de visitas às 
casas dos/as idosas/os e entrevistas 
semiestruturadas que serão gravadas e 
transcritas. Deste conjunto de ferramentas 
serão produzidos os dados que servirão de 
base para a construção das narrativas. Para 
análise serão consideradas: a autopercepção 

da saúde bucal, as experiências bucais 
pregressas de atendimento odontológico e 
outras, relacionadas com sua Bucalidade, a 
condição bucal atual e a influência desses 
aspectos na qualidade de vida e as suas 
vulnerabilidades.  

Conclusões 

Este estudo se propõe problematizar a atenção 
odontológica, trazendo reflexões do lugar 
interdisciplinar que ela pode ocupar e levar esta 
discussão para outros serviços do município na 
busca da integralidade da atenção voltada aos 
idosos/as.  

 

 

O CONHECIMENTO E A AUTOPERCEPÇÃO 
DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
SOBRE SAÚDE BUCAL 

PEREIRA, Inglide da Silveira; CARVALHO, 
Fábio Silva de; CARVALHO, Cristiane Alves Paz 
de 

Residente FESF-FIOCRUZ ; Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia ; Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A Estratégia Saúde da Família veio reafirmar os 
princípios doutrinários e organizativos do SUS, 
aumentando o foco nas ações de prevenção e 
promoção da saúde. O Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) é fundamental para o bom 
desenvolvimento das atividades e para 
possibilitar o elo das equipes com as famílias 
cadastradas, por meio do conhecimento e 
contato mais estreito deste com os usuários 
assistidos.  

Objetivos 

Avaliar a autopercepção e o conhecimento do 
ACS sobre saúde bucal.  

Metodologia 

Estudo realizado no município de Cruz das 
Almas-BA com 127 ACS, de 15 unidades de 
saúde, das quais 12 apresentam equipes de 
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Conclusões 

A realização das atividades de pesquisa, ensino 
e extensão, razão de ser da universidade, se 
retroalimentam mutuamente, em um ciclo 
produtivo e crescente de saberes construídos 
coletivamente e à serviço da coletividade.  

 

 

MORTALIDADE POR CÂNCER DE BOCA E 
OROFARINGE NO ESTADO DA BAHIA, 
BRASIL 

BASTOS NETO, Bartolomeu Conceição¹; 
SILVA, Amanda Sodré¹; PIMENTA, Rodolfo 
Macedo Cruz²; SANTOS, Lília Paula de Souza¹ 

1 Faculdade Maria Milza - FAMAM, Cruz das 
Almas - BA, 2 Universidade Estadual de Feira 
de Santana - UEFS, Feira de Santana, BA² 

Apresentação/Introdução 

O câncer de boca é uma doença crônica 
responsável por acometer lábios, interior da 
cavidade oral e a orofaringe, apresentando 
diferentes sítios anatômicos, os quais, de 
acordo com a Classificação Internacional das 
Doenças, são: lábio, base de língua, língua, 
gengiva, assoalho de boca, palato, outras partes 
não específicas da boca, glândula parótida, 
outras glândulas salivares maiores, amídalas e 
orofaringe. Atualmente, o câncer de boca é 
considerado um problema de saúde pública 
devido ao seu potencial de mortalidade e 
elevado número de incidência.  

Objetivos 

O trabalho tem por objetivo descrever o perfil 
clinico epidemiológico e taxas de mortalidade 
por câncer de boca e orofaringe no estado da 
Bahia entre 2006 e 2015.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado a 
partir da coleta de dados secundários oriundos 
do Sistema de Informação sobre Mortalidade – 
SIM e acessados pelo TabNet, plataforma que 
faz parte do Departamento de Informações do 
SUS- DATASUS.  

Resultados 

Foram registrados 3.032 casos de mortalidade 
por câncer de boca e orofaringe na Bahia, 
destes, 75,89% eram do sexo masculino, com 
idade maior que 50 anos (82,67%), raça/cor da 
pele parda (60,22%) e baixa escolaridade 
(48,44%). O sítio mais acometido pela neoplasia 
foi orofaringe (32,23%), seguido de outras 
partes não especificas da boca (24,17%). Foram 
observadas maiores taxas de mortalidade no 
sexo masculino. O ano que apresentou a maior 
taxa foi 2009 (2,51/100.000). E as taxas 
apresentaram um crescimento ao longo deste 
período  

Conclusões 

A partir das informações analisadas foi possível 
concluir que a maioria dos óbitos por câncer de 
boca e orofaringe ocorreram em indivíduos do 
sexo masculino, idade superior a 50 anos, 
raça/cor parda, baixa escolaridade e o sítio mais 
acometido pelas neoplasias foi a orofaringe. 
Ressalta-se que é necessário conhecer as 
frequências e taxas para o mapeamento dessa 
patologia, contribuindo para avaliações de 
políticas de saúde voltada para o controle e 
prevenção do câncer de boca e orofaringe.  

 

 

 

 

 

 

NARRATIVAS DE IDOSOS DE UMA UNIDADE 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS: 
AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL 

Ribeiro, Cristiane G. (Secretaria Municipal de 
Saúde de Santos e Mestranda da Unifesp-BS); 
Pezzato, Luciane M. (Universidade Federal de 
São Paulo-Campus Baixada Santista) 

Universidade Federal de São Paulo-Campus 
Baixada Santista 

Apresentação/Introdução 

A transição demográfica que a sociedade 
brasileira vem passando, com significativa 
redução da taxa de fecundidade e da 
mortalidade geral, acarreta em expressivo 
aumento da população idosa. Em relação à 
saúde bucal, este é um grupo que não recebeu 
atendimento odontológico satisfatório ao longo 
da vida. Isso resultou numa condição bucal 
deficiente, de sofrimento, com excesso de 
perdas dentárias e falta de reabilitação. O 
modelo de tratamento odontológico disponível 
ainda é centrado na doença, sendo que é 
comum as pessoas esperarem chegar à velhice 
desdentadas, visto que as necessidades de 
saúde bucal de idosos/as são pouco conhecidas 
e consideradas pelos/as dentistas, bem como 
pelos demais profissionais de saúde.  

Objetivos 

O objetivo deste estudo é conhecer a 
autopercepção da saúde bucal de idosos/as que 
frequentam uma Unidade Básica de Saúde no 
município de Santos/SP. Para isso, optamos por 
realizar uma pesquisa de caráter qualitativo, 
descritivo e narrativo. Os sujeitos da pesquisa 
serão idosos/as, moradores/as do território do 
entorno da referida UBS, onde temos micro 
áreas com diferentes características e contextos 
de vulnerabilidade.  

Metodologia 

Consideramos a boca humana como um 
território em que habitam diversos sentidos e 
significados que ampliam aqueles que 
comumente encontramos. Para isso, nos 
apoiamos no conceito de Bucalidade (Botazzo, 
2013), que considera a boca como conteúdo e 
manifestante de depositações psíquicas, o que 
a torna um ambiente único em todo organismo.  

Resultados 

A produção dos dados se dará através da 
elaboração de um diário de campo, de visitas às 
casas dos/as idosas/os e entrevistas 
semiestruturadas que serão gravadas e 
transcritas. Deste conjunto de ferramentas 
serão produzidos os dados que servirão de 
base para a construção das narrativas. Para 
análise serão consideradas: a autopercepção 

da saúde bucal, as experiências bucais 
pregressas de atendimento odontológico e 
outras, relacionadas com sua Bucalidade, a 
condição bucal atual e a influência desses 
aspectos na qualidade de vida e as suas 
vulnerabilidades.  

Conclusões 

Este estudo se propõe problematizar a atenção 
odontológica, trazendo reflexões do lugar 
interdisciplinar que ela pode ocupar e levar esta 
discussão para outros serviços do município na 
busca da integralidade da atenção voltada aos 
idosos/as.  

 

 

O CONHECIMENTO E A AUTOPERCEPÇÃO 
DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
SOBRE SAÚDE BUCAL 

PEREIRA, Inglide da Silveira; CARVALHO, 
Fábio Silva de; CARVALHO, Cristiane Alves Paz 
de 

Residente FESF-FIOCRUZ ; Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia ; Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A Estratégia Saúde da Família veio reafirmar os 
princípios doutrinários e organizativos do SUS, 
aumentando o foco nas ações de prevenção e 
promoção da saúde. O Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) é fundamental para o bom 
desenvolvimento das atividades e para 
possibilitar o elo das equipes com as famílias 
cadastradas, por meio do conhecimento e 
contato mais estreito deste com os usuários 
assistidos.  

Objetivos 

Avaliar a autopercepção e o conhecimento do 
ACS sobre saúde bucal.  

Metodologia 

Estudo realizado no município de Cruz das 
Almas-BA com 127 ACS, de 15 unidades de 
saúde, das quais 12 apresentam equipes de 
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saúde bucal. Foram utilizados dois 
questionários de abordagem quantitativa e 
realizada estatística descritiva.  

Resultados 

Aproximadamente 87,0% dos ACS afirmaram 
necessitar de tratamento de seus dentes ou 
gengivas e classificaram como regulares tanto 
sua saúde bucal (64,6%) quanto a aparência 
dos seus dentes e gengivas (60,6%). Cerca de 
90,0% respondeu que a educação em saúde 
bucal é atribuição do ACS, embora 55,9% não 
realizem ou fazem orientação apenas 
eventualmente, durante as visitas. Em relação 
ao conhecimento sobre cárie dentária e flúor, os 
agentes consideram a cárie como uma doença 
(81,9%), e a maioria acredita que crianças 
devem usar pasta de dente com flúor (58,3%). 
Na conduta dos agentes frente ao 
encaminhamento dos usuários, apenas 33,1% 
pedem exclusivamente para procurar um 
dentista quando identificam ou são informados 
de sangramento da gengiva, diante de 74,8% 
que encaminham ao atendimento odontológico 
quando identificam feridas na boca. Quando 
questionados sobre quantas vezes ao dia deve 
ser feita a escovação dos dentes, apenas 
34,6% relataram ser após ingerir qualquer 
alimento enquanto que para o uso do fio dental, 
61,4% afirmaram que deve ser feito após a 
ingestão de qualquer alimento.  

Conclusões 

Os ACS apresentaram uma visão crítica do que 
seria uma boa saúde bucal, percebendo as 
suas necessidades de tratamento odontológico. 
Apesar de demonstrarem bom conhecimento na 
maioria dos assuntos abordados, observaram-
se inadequações em aspectos básicos como 
escovação e conduta de encaminhamento ao 
cirurgião dentista. Portanto, verificou-se a 
necessidade de atividades de educação 
continuada em saúde bucal para que os ACS se 
tornem mais capacitados e seguros nas 
orientações e encaminhamento dos usuários ao 
serviço de saúde.  

 

 

O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA E-SUS AB PELAS EQUIPES DE 
SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE 
SÃO JOÃO (BA): RELATO DE EXPERIÊNCIA 

VALENTE, Ana Paula P. C.; BARROS, Sandra 
G. 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Apresentação/Introdução 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) 
possibilitam que as informações e 
conhecimentos em saúde sejam utilizados para 
subsidiar o planejamento e a avaliação de 
ações e serviços de saúde, bem como, apoiar a 
tomada de decisão dos profissionais de saúde 
nos seus processos de trabalho. No Brasil, o 
Sistema de Informação em Saúde para a 
Atenção Básica (SISAB) passou a ser o sistema 
vigente na Atenção Primária à Saúde (APS) a 
partir do ano de 2013. O e-SUS Atenção Básica 
(e-SUS AB) é responsável pela 
operacionalização do SISAB e propõe melhorias 
para a informatização do processo de trabalho, 
unificação dos dados, interoperabilidade, 
integração dos serviços e qualificação da 
informação com o objetivo de fortalecer a 
efetivação dos princípios do Sistema Único de 
Saúde. Diante da relevância da informação em 
saúde de qualidade para o planejamento e 
avaliação das ações em saúde bucal, o sistema 
e-SUS AB constitui-se numa importante 
estratégia de apoio às equipes de saúde bucal 
na tomada de decisões no seu processo de 
trabalho e para estruturação de um atendimento 
odontológico mais resolutivo.  

Objetivos 

O estudo teve como objetivo relatar a 
experiência do processo de implantação e 
utilização do e-SUS AB pelas Equipes de Saúde 
Bucal do município de Mata de São João (BA).  

Metodologia 

O relato de experiência, a partir da vivência da 
autora, foi cotejado com dados de produção 
ambulatorial acessados no SIA/SUS referentes 
ao período de janeiro de 2015 à junho de 2018. 
Foi realizada análise dos dados através de 
gráficos e tabelas e buscas de artigos nas 

bases SciELO, BVS/Bireme/Opas e Google 
Acadêmico.  

Resultados 

Um importante ponto de fragilidade percebido 
no processo de implantação do sistema e-SUS 
AB no município de Mata de São João foi a 
ausência de capacitação das equipes da AB 
para a utilização do sistema e-SUS, e esse fator 
pode ter impactado de forma significativa nas 
oscilações da produção ambulatorial de saúde 
bucal, inclusive na diminuição do número de 
primeiras consultas odontológicas 
programáticas observadas durante o período 
inicial de implantação do sistema.  

Conclusões 

O processo de implantação e utilização do e-
SUS AB, inserido num contexto contínuo de 
evolução dos SIS no Brasil, demanda que 
sejam pensadas estratégias e políticas para o 
incentivo e a promoção de ações de 
capacitação com o envolvimento de todos os 
profissionais de saúde, dada a relevância dos 
sistemas de informações para subsidiar o 
planejamento de ações e a tomada de decisões 
pelas equipes de saúde.  

 

 

O TRATAMENTO RESTAURADOR 
ATRAUMÁTICO: UMA EXPERIÊNCIA DE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA 
ODONTOPEDIATRIA DA FO-UFBA 

PAIXÃO, Rafael Freire Mascarenhas da; 
ALVES, Alessandra Castro; JESUS, Andreza 
Mascarenhas Batista de; MACÊDO, Beatriz 
Bastos; LOPES, Raiane Rosa de Souza; SILVA, 
Lívia Araújo. 

FO-UFBa 

Apresentação/Introdução 

O tratamento restaurador atraumático (ART) é 
uma técnica de restauração minimamente 
invasiva. É um procedimento que foi 
desenvolvido com a finalidade de ser utilizado 
em situações onde o tratamento convencional 
não apresenta condições para ser realizado, por 

isso, sua aplicação possui grande êxito em 
comunidades menos assistidas. O tratamento 
restaurador atraumático também foi, 
originalmente, realizado por uma técnica 
descrita por Frencken (1998). Desde então, 
muitos trabalhos tem sido desenvolvidos a 
respeito do tema. Além disso, esse 
procedimento restaurador consiste na remoção 
da dentina infectada e na preservação do tecido 
de dentina afetada, utilizando-se apenas 
instrumentos manuais. Por conseguinte, é uma 
técnica simples, de rápida execução, de mínima 
intervenção, com estratégia definitiva e custo 
financeiro baixo, podendo ser realizado em 
locais situados fora do consultório odontológico. 
Quando é aplicado em consultório, denomina-se 
como “ART modificado”.  

Objetivos 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar 
a longevidade do ART, com a utilização do 
cimento de ionômero de vidro (CIV) de alta 
viscosidade, associado com a remoção 
químico-mecânica do CarisolvTM, em crianças 
que procuraram atendimento na FOUFBa.  

Metodologia 

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FOUFBa. Noventa restaurações, 
divididos em dois grupos I (Com uso do 
Carisolv™) e II (Sem o uso do Carisolv™), 
foram realizadas em crianças entre 3 e 9 anos 
de idade por um operador calibrado. As ARTs 
foram avaliadas mensalmente por um avaliador 
e reparadas quando deficientes.  

Resultados 

As taxas de sucesso do tratamento, após 06 
meses foram de 85,36% para o grupo I e 
74,35% para o grupo II, sendo reduzida para 
55% e 61% durante acompanhamento de 12 
meses, para o grupo I e II respectivamente.  

Conclusões 

Sendo assim, as restaurações atraumáticas 
demonstraram longevidade razoável, logo que, 
não houve diferença na retenção do CIV 
quando comparado com os métodos mecânico 
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saúde bucal. Foram utilizados dois 
questionários de abordagem quantitativa e 
realizada estatística descritiva.  

Resultados 

Aproximadamente 87,0% dos ACS afirmaram 
necessitar de tratamento de seus dentes ou 
gengivas e classificaram como regulares tanto 
sua saúde bucal (64,6%) quanto a aparência 
dos seus dentes e gengivas (60,6%). Cerca de 
90,0% respondeu que a educação em saúde 
bucal é atribuição do ACS, embora 55,9% não 
realizem ou fazem orientação apenas 
eventualmente, durante as visitas. Em relação 
ao conhecimento sobre cárie dentária e flúor, os 
agentes consideram a cárie como uma doença 
(81,9%), e a maioria acredita que crianças 
devem usar pasta de dente com flúor (58,3%). 
Na conduta dos agentes frente ao 
encaminhamento dos usuários, apenas 33,1% 
pedem exclusivamente para procurar um 
dentista quando identificam ou são informados 
de sangramento da gengiva, diante de 74,8% 
que encaminham ao atendimento odontológico 
quando identificam feridas na boca. Quando 
questionados sobre quantas vezes ao dia deve 
ser feita a escovação dos dentes, apenas 
34,6% relataram ser após ingerir qualquer 
alimento enquanto que para o uso do fio dental, 
61,4% afirmaram que deve ser feito após a 
ingestão de qualquer alimento.  

Conclusões 

Os ACS apresentaram uma visão crítica do que 
seria uma boa saúde bucal, percebendo as 
suas necessidades de tratamento odontológico. 
Apesar de demonstrarem bom conhecimento na 
maioria dos assuntos abordados, observaram-
se inadequações em aspectos básicos como 
escovação e conduta de encaminhamento ao 
cirurgião dentista. Portanto, verificou-se a 
necessidade de atividades de educação 
continuada em saúde bucal para que os ACS se 
tornem mais capacitados e seguros nas 
orientações e encaminhamento dos usuários ao 
serviço de saúde.  

 

 

O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA E-SUS AB PELAS EQUIPES DE 
SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE 
SÃO JOÃO (BA): RELATO DE EXPERIÊNCIA 

VALENTE, Ana Paula P. C.; BARROS, Sandra 
G. 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Apresentação/Introdução 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) 
possibilitam que as informações e 
conhecimentos em saúde sejam utilizados para 
subsidiar o planejamento e a avaliação de 
ações e serviços de saúde, bem como, apoiar a 
tomada de decisão dos profissionais de saúde 
nos seus processos de trabalho. No Brasil, o 
Sistema de Informação em Saúde para a 
Atenção Básica (SISAB) passou a ser o sistema 
vigente na Atenção Primária à Saúde (APS) a 
partir do ano de 2013. O e-SUS Atenção Básica 
(e-SUS AB) é responsável pela 
operacionalização do SISAB e propõe melhorias 
para a informatização do processo de trabalho, 
unificação dos dados, interoperabilidade, 
integração dos serviços e qualificação da 
informação com o objetivo de fortalecer a 
efetivação dos princípios do Sistema Único de 
Saúde. Diante da relevância da informação em 
saúde de qualidade para o planejamento e 
avaliação das ações em saúde bucal, o sistema 
e-SUS AB constitui-se numa importante 
estratégia de apoio às equipes de saúde bucal 
na tomada de decisões no seu processo de 
trabalho e para estruturação de um atendimento 
odontológico mais resolutivo.  

Objetivos 

O estudo teve como objetivo relatar a 
experiência do processo de implantação e 
utilização do e-SUS AB pelas Equipes de Saúde 
Bucal do município de Mata de São João (BA).  

Metodologia 

O relato de experiência, a partir da vivência da 
autora, foi cotejado com dados de produção 
ambulatorial acessados no SIA/SUS referentes 
ao período de janeiro de 2015 à junho de 2018. 
Foi realizada análise dos dados através de 
gráficos e tabelas e buscas de artigos nas 

bases SciELO, BVS/Bireme/Opas e Google 
Acadêmico.  

Resultados 

Um importante ponto de fragilidade percebido 
no processo de implantação do sistema e-SUS 
AB no município de Mata de São João foi a 
ausência de capacitação das equipes da AB 
para a utilização do sistema e-SUS, e esse fator 
pode ter impactado de forma significativa nas 
oscilações da produção ambulatorial de saúde 
bucal, inclusive na diminuição do número de 
primeiras consultas odontológicas 
programáticas observadas durante o período 
inicial de implantação do sistema.  

Conclusões 

O processo de implantação e utilização do e-
SUS AB, inserido num contexto contínuo de 
evolução dos SIS no Brasil, demanda que 
sejam pensadas estratégias e políticas para o 
incentivo e a promoção de ações de 
capacitação com o envolvimento de todos os 
profissionais de saúde, dada a relevância dos 
sistemas de informações para subsidiar o 
planejamento de ações e a tomada de decisões 
pelas equipes de saúde.  

 

 

O TRATAMENTO RESTAURADOR 
ATRAUMÁTICO: UMA EXPERIÊNCIA DE 
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Mascarenhas Batista de; MACÊDO, Beatriz 
Bastos; LOPES, Raiane Rosa de Souza; SILVA, 
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FO-UFBa 

Apresentação/Introdução 

O tratamento restaurador atraumático (ART) é 
uma técnica de restauração minimamente 
invasiva. É um procedimento que foi 
desenvolvido com a finalidade de ser utilizado 
em situações onde o tratamento convencional 
não apresenta condições para ser realizado, por 

isso, sua aplicação possui grande êxito em 
comunidades menos assistidas. O tratamento 
restaurador atraumático também foi, 
originalmente, realizado por uma técnica 
descrita por Frencken (1998). Desde então, 
muitos trabalhos tem sido desenvolvidos a 
respeito do tema. Além disso, esse 
procedimento restaurador consiste na remoção 
da dentina infectada e na preservação do tecido 
de dentina afetada, utilizando-se apenas 
instrumentos manuais. Por conseguinte, é uma 
técnica simples, de rápida execução, de mínima 
intervenção, com estratégia definitiva e custo 
financeiro baixo, podendo ser realizado em 
locais situados fora do consultório odontológico. 
Quando é aplicado em consultório, denomina-se 
como “ART modificado”.  

Objetivos 

Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar 
a longevidade do ART, com a utilização do 
cimento de ionômero de vidro (CIV) de alta 
viscosidade, associado com a remoção 
químico-mecânica do CarisolvTM, em crianças 
que procuraram atendimento na FOUFBa.  

Metodologia 

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FOUFBa. Noventa restaurações, 
divididos em dois grupos I (Com uso do 
Carisolv™) e II (Sem o uso do Carisolv™), 
foram realizadas em crianças entre 3 e 9 anos 
de idade por um operador calibrado. As ARTs 
foram avaliadas mensalmente por um avaliador 
e reparadas quando deficientes.  

Resultados 

As taxas de sucesso do tratamento, após 06 
meses foram de 85,36% para o grupo I e 
74,35% para o grupo II, sendo reduzida para 
55% e 61% durante acompanhamento de 12 
meses, para o grupo I e II respectivamente.  

Conclusões 

Sendo assim, as restaurações atraumáticas 
demonstraram longevidade razoável, logo que, 
não houve diferença na retenção do CIV 
quando comparado com os métodos mecânico 
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e químico mecânico (Carisolv™) na remoção da 
dentina cariada.  

 

 

OS DENTISTAS DOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS: O 
CASO DE UM MUNICÍPIO BAIANO 

Santos, Íllian Cássia Brito; Cruz, Denise 
Nogueira 

graduanda do curso de Odontologia da UFBA; 
docente da Faculdade de Odontologia da UFBA 

Apresentação/Introdução 

Após a sua regulamentação, a odontologia foi 
conformando-se como uma profissão de prática, 
em sua maioria, privada e na ideia de 
“autonomia”. Contudo, a mudanças na 
estruturação produtiva trouxeram 
consequências para o mundo do trabalho que 
são percebidas no Brasil e em diferentes 
setores, inclusive na saúde bucal. A 
precarização no trabalho da saúde bucal é 
descrita na literatura, bem como a inserção de 
profissionais nos serviços públicos com vínculos 
precários. No âmbito da odontologia, 
permanece um ideal de profissão autônoma 
que, no cotidiano, defronta com um crescimento 
de relações fragilizadas de trabalho. A Política 
Nacional de Saúde de Bucal (PNSB/2004) 
representou um aumento do número de 
dentistas inseridos no setor público, tanto na 
atenção primária quanto na atenção secundária 
por meio dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs). A PNSB, dentro outros 
objetivos, pretende com a implantação dos 
CEOs alcançar a integralidade da atenção; 
entretanto, um dos elementos que podem 
interferir no alcance dos resultados da PNSB é 
a vinculação e perfil dos profissionais.  

Objetivos 

Este estudo teve como objetivo caracterizar a 
trajetória profissional, por meio da formação 
profissional e identificação dos diferentes 
vínculos, dos cirurgiões-dentistas inseridos nos 
CEOs do município de Salvador, Bahia.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, de caráter 
descritivo e exploratório, com abordagem 
quantitativa. Os dados foram coletados por meio 
de um questionário estruturado, aplicado 
presencialmente ou eletronicamente, no período 
compreendido entre novembro de 2017 e maio 
de 2019.  

Resultados 

Participaram do estudo 41 profissionais, em sua 
maioria mulheres, graduados em Instituições 
Federais de Ensino Superior e pós-graduados. 
Mais de 70% dos profissionais graduaram-se 
entre 1998 a 2007, perfaziam um quadro 
profissional qualificado, com maioria 
especialista e 24,39% mestre. Observou-se que 
a maioria dos dentistas, ao longo da trajetória, já 
atuou por meio de vínculos precários, 
especialmente contrato temporário e 
produtividade. Quanto ao primeiro emprego, 
prevaleceu a inserção por produtividade.  

Conclusões 

O caso revelou-se diferente de outras 
investigações nacionais, pois os profissionais 
vincularam-se aos CEOs por meio de concurso 
público. Entende-se que, apesar dos limites, os 
achados podem levantar questões importantes 
sobre a inserção do dentista no mercado de 
trabalho, entre eles os “conflitos” na inserção 
entre o assalariamento no setor público e 
autonomia relativa no consultório particular – 
ideal profissional e de alto valor simbólico.  

 

 

PERCEPÇÃO DAS E DOS DENTISTAS 
SOBRE A RELAÇÃO ENTRE GÊNERO E 
ODONTOLOGIA 

Lana Bleicher 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A feminização da Odontologia no Brasil tem sido 
observada desde a década de 1980. Este 

fenômeno pode ser estudado à luz do conceito 
“divisão sexual do trabalho”, que implica no 
reconhecimento de que, nas relações sociais 
que se estabelecem entre os sexos, a esfera 
produtiva (com funções com maior valor social) 
recai prioritariamente aos homens e a 
reprodutiva às mulheres.  

Objetivos 

Apontar a maneira pela qual dentistas percebem 
as diferenças de gênero no interior da profissão.  

Metodologia 

Trata-se de pesquisa qualitativa cujo 
instrumento de coleta de dados foi a entrevista 
semiestruturada com dentistas que mantinham 
ao menos uma inserção em Salvador. Foram 
entrevistados 14 dentistas, sendo 10 mulheres e 
4 homens.  

Resultados 

Quando perguntados se havia diferenças entre 
homens e mulheres quanto à inserção no 
mercado odontológico, a maioria respondeu 
com frases do tipo “Não, mas...”. Ou seja, a 
primeira resposta era a de não haver diferença 
entre homens e mulheres. Todavia, as 
considerações feitas em seguida entravam em 
conflito com a primeira afirmação. A 
discriminação contra a mulher é entendida 
como algo que acontece fora da Odontologia, o 
que explica o “não”. Na Odontologia haveria 
igualdade de oportunidades e o sucesso seria 
devido ao mérito. A suposta sensibilidade 
feminina é referida como vantajosa, não apenas 
porque atrai um maior número de pacientes, 
como também porque a torna mais apta a uma 
administração mais eficiente. Haveria assim 
vantagens para as mulheres na profissão. Há, 
contudo, uma segunda ordem de “mas”, que 
não é favorável à mulher e explicaria o sucesso 
obtido pelos homens: uma suposta 
“passividade” das mulheres em contraste com a 
“ousadia” masculina no mercado de trabalho. 
Neste caso, o “cuidado” feminino poderia agir 
como dificultador, enquanto “agressividade” e 
“impetuosidade” garantiriam sucesso 
profissional. A dupla jornada de trabalho 
feminina é apontada pelos entrevistados como 
um dos motivos pelos quais homens podem se 

dedicar mais ao consultório particular e 
mulheres procurarem empregos no setor 
público.  

Conclusões 

Os argumentos dos entrevistados naturalizam 
as diferenças de gênero. Observa-se que a 
feminização da profissão ocorre concomitante 
com a divisão sexual do trabalho em seu 
interior: associação entre o serviço público 
(pouco valorizado) como o espaço da dentista 
mulher e o consultório particular, onde se 
sobressai o homem. A feminização dos cursos 
de Odontologia convive coma permanência de 
trajetórias profissionais sexuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO 
ALEITAMENTO MATERNO E O IMPACTO 
NAS ESTRUTURAS OROFACIAIS NA 
DENTIÇÃO DECÍDUA – UM ESTUDO DE 
ABORDAGEM QUALITATIVA COM MÃES DE 
CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE 
CACHEIRA, BAHIA, BRASIL 

1. ELYOTE, Maria Clara Nascimento ; 2. 
NUNES, Ana Carla Robatto; 3. FÔNSECA, 
Graciela Soares ; 4. PEIXOTO, Iza Teixeira 
Alves; 5. MACIEL, Carla Fiqueiredo Brandão; 6. 
SIMÕES, Francisco Xavier Paranhos Coelho 

1. Centro de Especialidades Odontológicas de 
Cachoeira (BA); 2. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA); 3. Universidade Federal da 
Fronteira do Sul (UFFS); 4.- Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (EBMSP); 5. - Escola 
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e químico mecânico (Carisolv™) na remoção da 
dentina cariada.  

 

 

OS DENTISTAS DOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS: O 
CASO DE UM MUNICÍPIO BAIANO 

Santos, Íllian Cássia Brito; Cruz, Denise 
Nogueira 

graduanda do curso de Odontologia da UFBA; 
docente da Faculdade de Odontologia da UFBA 

Apresentação/Introdução 

Após a sua regulamentação, a odontologia foi 
conformando-se como uma profissão de prática, 
em sua maioria, privada e na ideia de 
“autonomia”. Contudo, a mudanças na 
estruturação produtiva trouxeram 
consequências para o mundo do trabalho que 
são percebidas no Brasil e em diferentes 
setores, inclusive na saúde bucal. A 
precarização no trabalho da saúde bucal é 
descrita na literatura, bem como a inserção de 
profissionais nos serviços públicos com vínculos 
precários. No âmbito da odontologia, 
permanece um ideal de profissão autônoma 
que, no cotidiano, defronta com um crescimento 
de relações fragilizadas de trabalho. A Política 
Nacional de Saúde de Bucal (PNSB/2004) 
representou um aumento do número de 
dentistas inseridos no setor público, tanto na 
atenção primária quanto na atenção secundária 
por meio dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs). A PNSB, dentro outros 
objetivos, pretende com a implantação dos 
CEOs alcançar a integralidade da atenção; 
entretanto, um dos elementos que podem 
interferir no alcance dos resultados da PNSB é 
a vinculação e perfil dos profissionais.  

Objetivos 

Este estudo teve como objetivo caracterizar a 
trajetória profissional, por meio da formação 
profissional e identificação dos diferentes 
vínculos, dos cirurgiões-dentistas inseridos nos 
CEOs do município de Salvador, Bahia.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal, de caráter 
descritivo e exploratório, com abordagem 
quantitativa. Os dados foram coletados por meio 
de um questionário estruturado, aplicado 
presencialmente ou eletronicamente, no período 
compreendido entre novembro de 2017 e maio 
de 2019.  

Resultados 

Participaram do estudo 41 profissionais, em sua 
maioria mulheres, graduados em Instituições 
Federais de Ensino Superior e pós-graduados. 
Mais de 70% dos profissionais graduaram-se 
entre 1998 a 2007, perfaziam um quadro 
profissional qualificado, com maioria 
especialista e 24,39% mestre. Observou-se que 
a maioria dos dentistas, ao longo da trajetória, já 
atuou por meio de vínculos precários, 
especialmente contrato temporário e 
produtividade. Quanto ao primeiro emprego, 
prevaleceu a inserção por produtividade.  

Conclusões 

O caso revelou-se diferente de outras 
investigações nacionais, pois os profissionais 
vincularam-se aos CEOs por meio de concurso 
público. Entende-se que, apesar dos limites, os 
achados podem levantar questões importantes 
sobre a inserção do dentista no mercado de 
trabalho, entre eles os “conflitos” na inserção 
entre o assalariamento no setor público e 
autonomia relativa no consultório particular – 
ideal profissional e de alto valor simbólico.  

 

 

PERCEPÇÃO DAS E DOS DENTISTAS 
SOBRE A RELAÇÃO ENTRE GÊNERO E 
ODONTOLOGIA 

Lana Bleicher 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A feminização da Odontologia no Brasil tem sido 
observada desde a década de 1980. Este 

fenômeno pode ser estudado à luz do conceito 
“divisão sexual do trabalho”, que implica no 
reconhecimento de que, nas relações sociais 
que se estabelecem entre os sexos, a esfera 
produtiva (com funções com maior valor social) 
recai prioritariamente aos homens e a 
reprodutiva às mulheres.  

Objetivos 

Apontar a maneira pela qual dentistas percebem 
as diferenças de gênero no interior da profissão.  

Metodologia 

Trata-se de pesquisa qualitativa cujo 
instrumento de coleta de dados foi a entrevista 
semiestruturada com dentistas que mantinham 
ao menos uma inserção em Salvador. Foram 
entrevistados 14 dentistas, sendo 10 mulheres e 
4 homens.  

Resultados 

Quando perguntados se havia diferenças entre 
homens e mulheres quanto à inserção no 
mercado odontológico, a maioria respondeu 
com frases do tipo “Não, mas...”. Ou seja, a 
primeira resposta era a de não haver diferença 
entre homens e mulheres. Todavia, as 
considerações feitas em seguida entravam em 
conflito com a primeira afirmação. A 
discriminação contra a mulher é entendida 
como algo que acontece fora da Odontologia, o 
que explica o “não”. Na Odontologia haveria 
igualdade de oportunidades e o sucesso seria 
devido ao mérito. A suposta sensibilidade 
feminina é referida como vantajosa, não apenas 
porque atrai um maior número de pacientes, 
como também porque a torna mais apta a uma 
administração mais eficiente. Haveria assim 
vantagens para as mulheres na profissão. Há, 
contudo, uma segunda ordem de “mas”, que 
não é favorável à mulher e explicaria o sucesso 
obtido pelos homens: uma suposta 
“passividade” das mulheres em contraste com a 
“ousadia” masculina no mercado de trabalho. 
Neste caso, o “cuidado” feminino poderia agir 
como dificultador, enquanto “agressividade” e 
“impetuosidade” garantiriam sucesso 
profissional. A dupla jornada de trabalho 
feminina é apontada pelos entrevistados como 
um dos motivos pelos quais homens podem se 

dedicar mais ao consultório particular e 
mulheres procurarem empregos no setor 
público.  

Conclusões 

Os argumentos dos entrevistados naturalizam 
as diferenças de gênero. Observa-se que a 
feminização da profissão ocorre concomitante 
com a divisão sexual do trabalho em seu 
interior: associação entre o serviço público 
(pouco valorizado) como o espaço da dentista 
mulher e o consultório particular, onde se 
sobressai o homem. A feminização dos cursos 
de Odontologia convive coma permanência de 
trajetórias profissionais sexuadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO 
ALEITAMENTO MATERNO E O IMPACTO 
NAS ESTRUTURAS OROFACIAIS NA 
DENTIÇÃO DECÍDUA – UM ESTUDO DE 
ABORDAGEM QUALITATIVA COM MÃES DE 
CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE 
CACHEIRA, BAHIA, BRASIL 

1. ELYOTE, Maria Clara Nascimento ; 2. 
NUNES, Ana Carla Robatto; 3. FÔNSECA, 
Graciela Soares ; 4. PEIXOTO, Iza Teixeira 
Alves; 5. MACIEL, Carla Fiqueiredo Brandão; 6. 
SIMÕES, Francisco Xavier Paranhos Coelho 

1. Centro de Especialidades Odontológicas de 
Cachoeira (BA); 2. Universidade Federal da 
Bahia (UFBA); 3. Universidade Federal da 
Fronteira do Sul (UFFS); 4.- Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (EBMSP); 5. - Escola 
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Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP); 6. - Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública (EBMSP) 

Apresentação/Introdução 

Aleitamento materno é essencial para a 
estimulação do crescimento e desenvolvimento 
geral e de estruturas orofaciais do lactente e 
ainda tem sido apontada como forma de 
prevenir má oclusões.  

Objetivos 

Conhecer amamentação e o impacto nas 
estruturas orofaciais na dentição decídua de 
crianças do centro de especialidades 
odontológicas no município da cachoeira na 
bahia, os motivos pelo quais as mães não 
amamentam ou desmamam precocemente. 
Inteirar-se sobre o conhecimento das mães 
sobre os benefícios da amamentação e suas 
percepções acerca da relação entre a 
amamentação e o desenvolvimento geral e 
facial da criança e explorar as orientações 
recebidas por elas nas unidades de saúde de 
origem.  

Metodologia 

Foi realizado um exame clínico em crianças de 
3 a 5 anos, e, quando identificada uma 
alteração no padrão da dentição decídua, as 
mães eram convidadas para entrevista 
semiestruturada com questões sobre 
amamentação. os critérios para classificar a 
presença de más oclusões foram: tipo de arco 
de baume, relação de canino, quantidade de 
sobressaliência, relação terminal dos molares 
decíduos, presença de mordida cruzada anterior 
e/ou posterior, presença de mordida aberta 
anterior e/ou posterior e sobremordida. a 
população estudada foi de oito mães de 
crianças atendidas no ceo.  

Resultados 

As mães entrevistadas praticaram o aleitamento 
materno exclusivo por tempo médio de 3,9 
meses, por considerar o leite materno 
insuficiente, possuíam pouco conhecimento 
sobre a importância da amamentação e sobre 
sua influência no sistema estomatognático, e 

grande parte relacionou o uso de bicos artificiais 
às alterações orofaciais da criança, e negou ter 
recebido orientações sobre aleitamento materno 
exclusivo.  

Conclusões 

As mães demonstraram pouco conhecimento 
sobre os benefícios do aleitamento materno. a 
maior causa da interrupção do aleitamento 
materno exclusivo foi a crença do leite materno 
ser insuficiente para nutrir a criança. muitas 
relataram desconhecer a relação entre o ato de 
amamentar e o desenvolvimento geral e facial 
da criança, mas perceberam uma relação 
negativa entre o uso de bicos artificiais e as 
suas estruturas orofaciais. não receberam 
orientação durante o período de amamentação, 
o que pode ter levado à não continuação do 
aleitamento materno exclusivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA CÁRIE 
DENTÁRIA EM PRÉ- ESCOLARES NO 
DISTRITO SANITÁRIO BARRA/RIO 
VERMELHO EM SALVADOR-BA 

Swany Moura, Amanda Paiva, Tatiana 
Almeida,Maria Cristina Cangussu, Maria Beatriz 
Cabral, Maria Isabel Vianna 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A cárie dentária acomete uma parcela 
significativa da população infantil em fase pré-
escolar, principalmente aquelas crianças que 
estão inseridas em contextos familiares que 
prejudicam o cuidado. A população infantil que 
se encontra em um contexto socioeconômico 
desfavorecido, com baixa renda e escolaridade, 

é ainda mais acometida. A cárie precoce, 
portanto, é considerada um problema de saúde 
pública e tem como etiologia a questão 
multifatorial. Diante desta realidade, é 
fundamental avaliar como esse problema bucal 
em pré-escolares, pode afetar a vida dessas 
crianças e até mesmo a de seus responsáveis.  

Objetivos 

Analisar a prevalência e a gravidade da cárie 
dentária em crianças pré-escolares que 
frequentam creches públicas municipais e 
unidades de saúde da família do distrito 
sanitário Barra-Rio Vermelho em Salvador-BA.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo de corte transversal que 
investigou a cárie precoce em crianças na faixa 
etária de três a cinco anos, que freqüentavam 
creches públicas municipais e unidades de 
saúde da família no referido distrito em 2018. 
Todos os responsáveis concordaram com a 
pesquisa por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os 
dados coletados foram digitados no EXCEL e 
analisados no STATA 12.  

Resultados 

Foram examinadas 238 crianças, com média de 
56 meses de idade, a maioria era do sexo 
feminino (53,59%), seus pais possuíam baixa 
escolaridade, sua alimentação era cariogênica e 
a maioria delas apresentava biofilme dental 
(58%). A prevalência da cárie foi de 43% e o 
ceo-d igual a 1,76.  

Conclusões 

A cárie precoce representa ainda um problema 
a ser controlado no distrito Barra Rio Vermelho 
em Salvador-BA, com alta prevalência e 
gravidade. Estratégias preventivas de saúde 
bucal devem ser elaboradas e conduzidas para 
a melhoria do quadro atual da doença e 
políticas públicas que reduzem desigualdades 
sociais também contribuirão para a redução 
deste agravo.  

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CÁRIE 
DENTAL EM PRÉ-ESCOLARES E FATORES 
ASSOCIADOS 

LIMA, Thamyres Pereira; CABRAL, Maria 
Beatriz Barreto de Sousa 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia (FOUFBA) 

Apresentação/Introdução 

A cárie dentária ainda persiste como um 
problema de saúde bucal comum em crianças. 
Apesar da redução nos últimos anos, a 
prevalência da doença em pré-escolares ainda 
é muito elevada. O contexto no qual a criança 
está inserida tem um forte impacto na sua 
saúde bucal, isto inclui variáveis demográficas e 
socioeconômicas, como renda e escolaridade 
dos responsáveis, além do acesso à atenção 
odontológica.  

Objetivos 

Identificar o comportamento da prevalência de 
cárie dental e fatores socioeconômicos, 
demográficos, comportamentais e de saúde 
bucal associados em crianças de Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) em 
Salvador, Bahia, Brasil no período de 2002 a 
2010.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal sobre cárie 
dental em pré-escolares. Foram utilizados 
dados secundários provenientes de um estudo 
longitudinal realizado entre os anos de 2002 a 
2010, que examinou 1556 crianças matriculadas 
em oito CMEI’s localizados nos distritos 
sanitários Barra-Rio Vermelho e Cabula-Beiru, 
no município de Salvador.  

Resultados 

A prevalência de cárie em todo período 
analisado foi de 24,6%. Fatores 
socioeconômicos (escolaridade materna, renda, 
moradia), demográficos (idade) e 
comportamentais (hábitos alimentares e de 
higiene bucal) impactaram significativamente na 
experiência de cárie em pré-escolares.  
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Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP); 6. - Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública (EBMSP) 

Apresentação/Introdução 

Aleitamento materno é essencial para a 
estimulação do crescimento e desenvolvimento 
geral e de estruturas orofaciais do lactente e 
ainda tem sido apontada como forma de 
prevenir má oclusões.  

Objetivos 

Conhecer amamentação e o impacto nas 
estruturas orofaciais na dentição decídua de 
crianças do centro de especialidades 
odontológicas no município da cachoeira na 
bahia, os motivos pelo quais as mães não 
amamentam ou desmamam precocemente. 
Inteirar-se sobre o conhecimento das mães 
sobre os benefícios da amamentação e suas 
percepções acerca da relação entre a 
amamentação e o desenvolvimento geral e 
facial da criança e explorar as orientações 
recebidas por elas nas unidades de saúde de 
origem.  

Metodologia 

Foi realizado um exame clínico em crianças de 
3 a 5 anos, e, quando identificada uma 
alteração no padrão da dentição decídua, as 
mães eram convidadas para entrevista 
semiestruturada com questões sobre 
amamentação. os critérios para classificar a 
presença de más oclusões foram: tipo de arco 
de baume, relação de canino, quantidade de 
sobressaliência, relação terminal dos molares 
decíduos, presença de mordida cruzada anterior 
e/ou posterior, presença de mordida aberta 
anterior e/ou posterior e sobremordida. a 
população estudada foi de oito mães de 
crianças atendidas no ceo.  

Resultados 

As mães entrevistadas praticaram o aleitamento 
materno exclusivo por tempo médio de 3,9 
meses, por considerar o leite materno 
insuficiente, possuíam pouco conhecimento 
sobre a importância da amamentação e sobre 
sua influência no sistema estomatognático, e 

grande parte relacionou o uso de bicos artificiais 
às alterações orofaciais da criança, e negou ter 
recebido orientações sobre aleitamento materno 
exclusivo.  

Conclusões 

As mães demonstraram pouco conhecimento 
sobre os benefícios do aleitamento materno. a 
maior causa da interrupção do aleitamento 
materno exclusivo foi a crença do leite materno 
ser insuficiente para nutrir a criança. muitas 
relataram desconhecer a relação entre o ato de 
amamentar e o desenvolvimento geral e facial 
da criança, mas perceberam uma relação 
negativa entre o uso de bicos artificiais e as 
suas estruturas orofaciais. não receberam 
orientação durante o período de amamentação, 
o que pode ter levado à não continuação do 
aleitamento materno exclusivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA CÁRIE 
DENTÁRIA EM PRÉ- ESCOLARES NO 
DISTRITO SANITÁRIO BARRA/RIO 
VERMELHO EM SALVADOR-BA 

Swany Moura, Amanda Paiva, Tatiana 
Almeida,Maria Cristina Cangussu, Maria Beatriz 
Cabral, Maria Isabel Vianna 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A cárie dentária acomete uma parcela 
significativa da população infantil em fase pré-
escolar, principalmente aquelas crianças que 
estão inseridas em contextos familiares que 
prejudicam o cuidado. A população infantil que 
se encontra em um contexto socioeconômico 
desfavorecido, com baixa renda e escolaridade, 

é ainda mais acometida. A cárie precoce, 
portanto, é considerada um problema de saúde 
pública e tem como etiologia a questão 
multifatorial. Diante desta realidade, é 
fundamental avaliar como esse problema bucal 
em pré-escolares, pode afetar a vida dessas 
crianças e até mesmo a de seus responsáveis.  

Objetivos 

Analisar a prevalência e a gravidade da cárie 
dentária em crianças pré-escolares que 
frequentam creches públicas municipais e 
unidades de saúde da família do distrito 
sanitário Barra-Rio Vermelho em Salvador-BA.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo de corte transversal que 
investigou a cárie precoce em crianças na faixa 
etária de três a cinco anos, que freqüentavam 
creches públicas municipais e unidades de 
saúde da família no referido distrito em 2018. 
Todos os responsáveis concordaram com a 
pesquisa por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os 
dados coletados foram digitados no EXCEL e 
analisados no STATA 12.  

Resultados 

Foram examinadas 238 crianças, com média de 
56 meses de idade, a maioria era do sexo 
feminino (53,59%), seus pais possuíam baixa 
escolaridade, sua alimentação era cariogênica e 
a maioria delas apresentava biofilme dental 
(58%). A prevalência da cárie foi de 43% e o 
ceo-d igual a 1,76.  

Conclusões 

A cárie precoce representa ainda um problema 
a ser controlado no distrito Barra Rio Vermelho 
em Salvador-BA, com alta prevalência e 
gravidade. Estratégias preventivas de saúde 
bucal devem ser elaboradas e conduzidas para 
a melhoria do quadro atual da doença e 
políticas públicas que reduzem desigualdades 
sociais também contribuirão para a redução 
deste agravo.  

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CÁRIE 
DENTAL EM PRÉ-ESCOLARES E FATORES 
ASSOCIADOS 

LIMA, Thamyres Pereira; CABRAL, Maria 
Beatriz Barreto de Sousa 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia (FOUFBA) 

Apresentação/Introdução 

A cárie dentária ainda persiste como um 
problema de saúde bucal comum em crianças. 
Apesar da redução nos últimos anos, a 
prevalência da doença em pré-escolares ainda 
é muito elevada. O contexto no qual a criança 
está inserida tem um forte impacto na sua 
saúde bucal, isto inclui variáveis demográficas e 
socioeconômicas, como renda e escolaridade 
dos responsáveis, além do acesso à atenção 
odontológica.  

Objetivos 

Identificar o comportamento da prevalência de 
cárie dental e fatores socioeconômicos, 
demográficos, comportamentais e de saúde 
bucal associados em crianças de Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) em 
Salvador, Bahia, Brasil no período de 2002 a 
2010.  

Metodologia 

Trata-se de um estudo transversal sobre cárie 
dental em pré-escolares. Foram utilizados 
dados secundários provenientes de um estudo 
longitudinal realizado entre os anos de 2002 a 
2010, que examinou 1556 crianças matriculadas 
em oito CMEI’s localizados nos distritos 
sanitários Barra-Rio Vermelho e Cabula-Beiru, 
no município de Salvador.  

Resultados 

A prevalência de cárie em todo período 
analisado foi de 24,6%. Fatores 
socioeconômicos (escolaridade materna, renda, 
moradia), demográficos (idade) e 
comportamentais (hábitos alimentares e de 
higiene bucal) impactaram significativamente na 
experiência de cárie em pré-escolares.  
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Conclusões 

Ações educativas e preventivas voltadas para a 
saúde bucal no contexto escolar podem 
contribuir para a redução da prevalência de 
cárie a partir da implementação de hábitos 
saudáveis desde a primeira infância.  

 

 

PLANEJAMENTO LOCAL EM UM CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

Gabriela da Silveira Gaspar; Rafaela Cardoso 
Mendes Campelo da Paz, Nilcema Figueiredo 

Universidade Federal de Pernambuco 

Apresentação/Introdução 

O planejamento é uma importante ferramenta 
para melhoria da qualidade dos serviços de 
saúde, mas é pouco estudado na atenção 
especializada em saúde bucal.  

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi descrever o 
processo de construção de um plano local de 
intervenção em um Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) da cidade do Recife, 
Pernambuco, Brasil.  

Metodologia 

Consiste em uma pesquisa-ação, utilizando 
como referencial teórico o Planejamento 
Estratégico Situacional (PES). Esse CEO foi 
definido após serem discutidos dados 
municipais de produção e de qualidade junto à 
gestão de saúde bucal. Desse modo, foram 
realizados 10 encontros no período de maio a 
novembro de 2018, cujas discussões foram 
registradas mediante gravações e anotações 
para posterior análise descritiva. Participaram 
do estudo 16 representantes dos segmentos: 
gestão municipal e distrital de saúde bucal; 
gestão do CEO; cirurgião-dentista do CEO; 
profissional de nível técnico do CEO; 
profissional da Estratégia Saúde da Família 
(ESF); conselho distrital de saúde - usuário.  

Resultados 

Os resultados permitiram identificar uma 
diminuição no cumprimento de metas de 
produção no período analisado, no entanto, a 
avaliação de qualidade do CEO foi considerada 
satisfatória. O absenteísmo foi o problema 
escolhido para a construção do plano de 
intervenção e, entre as 17 ações planejadas, 11 
não foram cumpridas.  

Conclusões 

Apesar desse baixo cumprimento, o PES foi 
inserido como uma possibilidade para o 
empoderamento da equipe acerca dos 
problemas que têm impedido a resolutividade 
do serviço, o reconhecimento desse contexto, 
além de contribuir para fortalecimento da gestão 
local sobre esta importante estratégia na rede 
de saúde bucal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAMENTO DAS ENTIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOBRE A POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE BUCAL EM 2018 E NO 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019 

Ana Maria Freire1; Sônia Cristina Lima 
Chaves2; Lilia Paula de Souza Santos3; 
Bartolomeu Conceição Bastos Netto3 

1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) – Santo Antônio de Jesus (BA), Brasil; 2 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) – 
Salvador (BA), Brasil.; 3 Faculdade Maria Milza 
(FAMAM) – Gov. Mangabeira (BA), Brasil. 

Apresentação/Introdução 

Desde os anos 1980, as entidades 
odontológicas já exerciam influência no campo 
odontológico e marcaram seus posicionamentos 
na defesa dos interesses corporativos, mas sem 

explicitar preocupação com alternativas de 
enfrentamento dos problemas de saúde bucal 
da população. A criação do SUS, a inserção da 
Equipe de Saúde Bucal na Saúde da Família, e 
implantação da Política Nacional de Saúde 
Bucal (PNSB) a partir de 2003, modificaram o 
cenário do posicionamento e ações dessas 
entidades.  

Objetivos 

Analisar o posicionamento de entidades 
odontológicas nacionais sobre a Política 
Nacional de Saúde Bucal, em 2018 e no 
primeiro trimestre de 2019, como espaço de 
relações de força entre agentes e instituições.  

Metodologia 

Foi realizada análise documental das 
publicações relacionadas sobre a PNSB nos 
sites oficiais, em redes sociais e em notícias do 
Conselho Federal de Odontologia, da 
Associação Brasileira de Odontologia, das 
Federações de sindicatos e da Associação de 
Saúde Bucal Coletiva. O monitoramento foi 
semanal, segundo categorias: ações e 
posicionamento da entidade sobre a política, 
demandas profissionais e relações com o 
campo político.  

Resultados 

As entidades defendem a continuidade e 
expansão da PNSB. Em 2018, a Abrasbuco 
divulgou número da Revista Ciência e Saúde 
Coletiva sobre os 30 anos do SUS e nota 
contrária aos cortes orçamentários na Ciência, 
Tecnologia e Inovações pelo governo. Publicou 
também sobre a realização do ENATESPO em 
São Paulo. ABO e CFO se posicionaram em 
defesa dos dentistas da Saúde da Família, e o 
CFO reforçou o papel da sua Comissão 
Parlamentar no acompanhamento dos projetos 
de lei de interesse da classe. Destaca-se a 
mudança do nome do Prêmio de Brasil 
Sorridente para Prêmio Nacional CFO de Saúde 
Bucal. A FNO e FIO se posicionaram de forma 
contrária a redução do financiamento da saúde. 
No período eleitoral, a ABO, FIO e FNO, e 
outras entidades, assinaram uma “Carta da 
Odontologia” com propostas aos candidatos à 
Presidência da República.  

Conclusões 

O ano 2018 encerrou com eleição do candidato 
cujo projeto de governo não apresentou 
perspectivas de expansão da PNSB. No início 
de 2019, houve exoneração da coordenadora 
nacional de saúde bucal, com recente 
nomeação de uma cirurgiã-dentista vinculada ao 
serviço militar. A Abrasbuco publicou pouco 
material, as entidades ABO, CFO, FIO e FNO 
apresentaram esforços de aproximação com o 
campo político para defesa das demandas 
profissionais. As entidades sindicais mantêm um 
posicionamento mais crítico quanto à conjuntura 
político-econômica e maior número de 
publicações sobre a PNSB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENÇA DE ANQUILOGLOSSIA E 
ALEITAMENTO MATERNO EM BEBÊS 
NASCIDOS EM LIMA, PERU: UM ESTUDO 
LONGITUDINAL 

FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio (1); 
GONZÁLEZ, Angélica Chávez (2); BERRIOS, 
Pili(2); RECH, Rafaela Soares(3); HILGERT, 
Juliana Balbinot(3); HUGO, Fernando Neves(3). 

(1) Professor do Programa de Pós-graduação 
em Avaliação e Produção de Tecnologias para o 
SUS do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). (2) 
Instituto Nacional Materno Perinatal- Maternidad 
de Lima- Peru. (3) Programa de Pós-graduação 
em Odontologia – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 

Apresentação/Introdução 

O aleitamento materno é uma prática 
determinante para o desenvolvimento infantil. A 
anquiloglossia tem sido apontada com um dos 
fatores que interferem na amamentação, porém 
sem consenso na literatura.  
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Conclusões 

Ações educativas e preventivas voltadas para a 
saúde bucal no contexto escolar podem 
contribuir para a redução da prevalência de 
cárie a partir da implementação de hábitos 
saudáveis desde a primeira infância.  

 

 

PLANEJAMENTO LOCAL EM UM CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

Gabriela da Silveira Gaspar; Rafaela Cardoso 
Mendes Campelo da Paz, Nilcema Figueiredo 

Universidade Federal de Pernambuco 

Apresentação/Introdução 

O planejamento é uma importante ferramenta 
para melhoria da qualidade dos serviços de 
saúde, mas é pouco estudado na atenção 
especializada em saúde bucal.  

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi descrever o 
processo de construção de um plano local de 
intervenção em um Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) da cidade do Recife, 
Pernambuco, Brasil.  

Metodologia 

Consiste em uma pesquisa-ação, utilizando 
como referencial teórico o Planejamento 
Estratégico Situacional (PES). Esse CEO foi 
definido após serem discutidos dados 
municipais de produção e de qualidade junto à 
gestão de saúde bucal. Desse modo, foram 
realizados 10 encontros no período de maio a 
novembro de 2018, cujas discussões foram 
registradas mediante gravações e anotações 
para posterior análise descritiva. Participaram 
do estudo 16 representantes dos segmentos: 
gestão municipal e distrital de saúde bucal; 
gestão do CEO; cirurgião-dentista do CEO; 
profissional de nível técnico do CEO; 
profissional da Estratégia Saúde da Família 
(ESF); conselho distrital de saúde - usuário.  

Resultados 

Os resultados permitiram identificar uma 
diminuição no cumprimento de metas de 
produção no período analisado, no entanto, a 
avaliação de qualidade do CEO foi considerada 
satisfatória. O absenteísmo foi o problema 
escolhido para a construção do plano de 
intervenção e, entre as 17 ações planejadas, 11 
não foram cumpridas.  

Conclusões 

Apesar desse baixo cumprimento, o PES foi 
inserido como uma possibilidade para o 
empoderamento da equipe acerca dos 
problemas que têm impedido a resolutividade 
do serviço, o reconhecimento desse contexto, 
além de contribuir para fortalecimento da gestão 
local sobre esta importante estratégia na rede 
de saúde bucal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAMENTO DAS ENTIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOBRE A POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE BUCAL EM 2018 E NO 
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019 

Ana Maria Freire1; Sônia Cristina Lima 
Chaves2; Lilia Paula de Souza Santos3; 
Bartolomeu Conceição Bastos Netto3 

1 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) – Santo Antônio de Jesus (BA), Brasil; 2 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) – 
Salvador (BA), Brasil.; 3 Faculdade Maria Milza 
(FAMAM) – Gov. Mangabeira (BA), Brasil. 

Apresentação/Introdução 

Desde os anos 1980, as entidades 
odontológicas já exerciam influência no campo 
odontológico e marcaram seus posicionamentos 
na defesa dos interesses corporativos, mas sem 

explicitar preocupação com alternativas de 
enfrentamento dos problemas de saúde bucal 
da população. A criação do SUS, a inserção da 
Equipe de Saúde Bucal na Saúde da Família, e 
implantação da Política Nacional de Saúde 
Bucal (PNSB) a partir de 2003, modificaram o 
cenário do posicionamento e ações dessas 
entidades.  

Objetivos 

Analisar o posicionamento de entidades 
odontológicas nacionais sobre a Política 
Nacional de Saúde Bucal, em 2018 e no 
primeiro trimestre de 2019, como espaço de 
relações de força entre agentes e instituições.  

Metodologia 

Foi realizada análise documental das 
publicações relacionadas sobre a PNSB nos 
sites oficiais, em redes sociais e em notícias do 
Conselho Federal de Odontologia, da 
Associação Brasileira de Odontologia, das 
Federações de sindicatos e da Associação de 
Saúde Bucal Coletiva. O monitoramento foi 
semanal, segundo categorias: ações e 
posicionamento da entidade sobre a política, 
demandas profissionais e relações com o 
campo político.  

Resultados 

As entidades defendem a continuidade e 
expansão da PNSB. Em 2018, a Abrasbuco 
divulgou número da Revista Ciência e Saúde 
Coletiva sobre os 30 anos do SUS e nota 
contrária aos cortes orçamentários na Ciência, 
Tecnologia e Inovações pelo governo. Publicou 
também sobre a realização do ENATESPO em 
São Paulo. ABO e CFO se posicionaram em 
defesa dos dentistas da Saúde da Família, e o 
CFO reforçou o papel da sua Comissão 
Parlamentar no acompanhamento dos projetos 
de lei de interesse da classe. Destaca-se a 
mudança do nome do Prêmio de Brasil 
Sorridente para Prêmio Nacional CFO de Saúde 
Bucal. A FNO e FIO se posicionaram de forma 
contrária a redução do financiamento da saúde. 
No período eleitoral, a ABO, FIO e FNO, e 
outras entidades, assinaram uma “Carta da 
Odontologia” com propostas aos candidatos à 
Presidência da República.  

Conclusões 

O ano 2018 encerrou com eleição do candidato 
cujo projeto de governo não apresentou 
perspectivas de expansão da PNSB. No início 
de 2019, houve exoneração da coordenadora 
nacional de saúde bucal, com recente 
nomeação de uma cirurgiã-dentista vinculada ao 
serviço militar. A Abrasbuco publicou pouco 
material, as entidades ABO, CFO, FIO e FNO 
apresentaram esforços de aproximação com o 
campo político para defesa das demandas 
profissionais. As entidades sindicais mantêm um 
posicionamento mais crítico quanto à conjuntura 
político-econômica e maior número de 
publicações sobre a PNSB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENÇA DE ANQUILOGLOSSIA E 
ALEITAMENTO MATERNO EM BEBÊS 
NASCIDOS EM LIMA, PERU: UM ESTUDO 
LONGITUDINAL 

FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio (1); 
GONZÁLEZ, Angélica Chávez (2); BERRIOS, 
Pili(2); RECH, Rafaela Soares(3); HILGERT, 
Juliana Balbinot(3); HUGO, Fernando Neves(3). 

(1) Professor do Programa de Pós-graduação 
em Avaliação e Produção de Tecnologias para o 
SUS do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). (2) 
Instituto Nacional Materno Perinatal- Maternidad 
de Lima- Peru. (3) Programa de Pós-graduação 
em Odontologia – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 

Apresentação/Introdução 

O aleitamento materno é uma prática 
determinante para o desenvolvimento infantil. A 
anquiloglossia tem sido apontada com um dos 
fatores que interferem na amamentação, porém 
sem consenso na literatura.  
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Objetivos 

Avaliar o frênulo lingual e o aleitamento materno 
em bebês de um centro de referência materno-
perinatal, bem como acompanhar os bebês com 
anquiloglossia até os seis meses de idade.  

Metodologia 

Estudo de coorte realizado no Instituto Nacional 
Materno Perinatal – Maternidade de Lima, Peru. 
A amostra intencional consecutiva foi composta 
por 304 recém-nascidos e suas respectivas 
mães, avaliados durante dezembro de 2017 e 
janeiro de 2018 que constituíram o baseline do 
estudo. Realizou-se uma avaliação clínica do 
frênulo lingual baseada Protocolo de Avaliação 
do Frênulo da Língua com Escores para Bebês, 
proposto e desenvolvido por Martinelli et al., 
2012 e a escala de Avaliação Clínica da Eficácia 
da Amamentação (LATCH).  

Resultados 

Dos 304 recém-nascidos, 15 (4,9%) foram 
considerados com frênulo alterado e desses 
apenas 4 (26,7%) apresentaram baixo escore 
no LATCH. A média do escore LATCH foi de 9,3. 
(DP ±1,35; Mín=3, Máx=10). Dos bebês que 
deram seguimento, apenas 2 (13,3%) 
persistiram com dificuldades na amamentação 
para os quais foi indicada frenotomia.  

Conclusões 

Este estudo demonstra a baixa prevalência de 
anquiloglossia em bebês, assim como não 
aponta uma tendência de dificuldade ou 
interferência negativa no aleitamento materno.  

 

 

PREVALÊNCIA DE MÁ OCLUSÃO EM PRÉ-
ESCOLARES E FATORES DE RISCO 
ASSOCIADOS 

GOMES, Renata Carneiro Souza 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A má oclusão é uma anomalia do 
desenvolvimento dos dentes e/ou arcos 

dentários que pode ocasionar desconforto 
estético, agravos funcionais e incapacitações.  

Objetivos 

O objetivo desse estudo é conhecer a 
prevalência de má oclusão, assim como, 
potenciais fatores de risco em crianças até 
cinco anos de idade que frequentam Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) de 
dois Distritos Sanitários de Salvador-Bahia.  

Metodologia 

Integrando um estudo longitudinal, foi realizado 
um estudo transversal, analisando 1048 
crianças matriculadas em creches de dois 
Distritos Sanitários de Salvador, Bahia. No 
exame clínico foram avaliadas a presença ou 
ausência de má oclusão e de acordo com as 
seguintes condições: mordida aberta, mordida 
cruzada unilateral e mordida cruzada bilateral. 
Foi utilizado um questionário para obter dados 
sócio-econômico-demográficos, sobre saúde 
geral e aspectos comportamentais.  

Resultados 

A prevalência das más oclusões associadas foi 
de 14,12%, sendo mordida aberta 12,40%, 
mordida cruzada unilateral 1,15% e mordida 
cruzada bilateral 0,76%. As variáveis que 
apresentaram associação positiva e 
estatisticamente significante com a má oclusão 
foram: amamentação artificial, período de 
amamentação artificial por mais de 24 meses, 
presença de hábitos de sucção, sucção digital, 
uso de chupeta convencional, uso de chupeta 
ortodôntica e tempo prolongado do hábito de 
sucção. A associação positiva e estatisticamente 
significante também ocorreu com a mordida 
aberta e período de amamentação exclusiva no 
seio por menos de 6 meses, amamentação 
artificial, período de amamentação artificial por 
mais de 24 meses e presença de hábitos de 
sucção. A presença de hábitos deletérios como 
sucção digital, uso de chupeta convencional ou 
ortodôntica e mamadeira são possíveis fatores 
de risco para a má oclusão. Houve uma 
associação positiva entre a mordida aberta e a 
presença de hábitos de sucção e amamentação 
artificial.  

Conclusões 

Espera-se poder contribuir no sentido de 
implementar medidas preventivas, na 
identificação e redução de hábitos bucais 
deletérios, além de outros fatores que possam 
interferir na ocorrência da má oclusão.  

 

 

PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DOS 
CURSOS DE ODONTOLOGIA NO BRASIL: 
PRINCIPAIS DISPUTAS  

Alessandra Monteiro Santana, Rafaela Silveira 
Rocha, Thais Régis Aranha Rossi, Sandra 
Garrido de Barros 

Faculdade de Odontologia UFBA 

Apresentação/Introdução 

O final do século XIX foi marcado pela criação 
dos primeiros cursos de odontologia no Brasil, 
anexo às Faculdades de Medicina do Império, 
no Rio de Janeiro e na Bahia. Apenas no século 
XIX esses cursos ganharam autonomia, 
processo marcado por diversas disputas 
internas às Faculdades.  

Objetivos 

Este trabalho teve por objetivo identificar as 
principais disputas e pontos de vista sobre o 
processo de independência dos cursos 
de odontologia das Faculdades de Medicina do 
Império.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo qualitativo, com 
abordagem sócio-histórica, por meio de análise 
documental de atas da congregação e outros 
documentos das Faculdades de Medicina do 
Rio de Janeiro e da Bahia, identificados junto 
aos arquivos do Centro de Ciências da Saúde 
da UFRJ e da Faculdade de Medicina da UFBA.  

Resultados 

No âmbito acadêmico/ universitário, as 
principais questões em disputa identificadas 
foram: a) os concursos para professor privativo 
do curso de odontologia; b) as diferentes 
classificações sobre a cárie dentária e suas 

implicações para o tratamento; c) se a formação 
do cirurgião-dentista deveria manter-se 
independente da medicina (modelo dos EUA) 
ou se deveria ser uma especialidade médica 
(modelo europeu); d) disputa entre o pólo das 
escolas públicas, e o pólo das escolas privadas; 
e) relação de subordinação ao campo médico. 
Concursos para cadeiras do curso de 
odontologia eram realizados mediante comissão 
examinadora composta por médicos, sem 
representatividade da área odontológica. 
Catedráticos da Faculdade de Medicina da 
Bahia desejavam que o curso de odontologia 
fosse transformado em especialização para 
médicos ou alunos do curso sendo concedido o 
diploma de dentista e estomatologista. O diretor 
da faculdade de medicina do império deveria 
ser o mesmo para a faculdade de odontologia 
anexa à faculdade de medicina, antes 
mencionada como curso anexo de odontologia. 
Estudantes solicitavam a cerimônia de 
solenidade e o pedido era negado alegando que 
a escola de odontologia não poderia convocar a 
congregação. As escolas livres independentes 
do estado também promoviam o curso de 
odontologia, mas haviam poucas exigências na 
sua forma de ingresso, sendo fácil a obtenção 
de um diploma de cirurgião-dentista.  

Conclusões 

A análise não evidenciou um desejo de 
autonomia do curso de odontologia em relação 
à Faculdade de Medicina, que ocorreu no Rio 
de Janeiro em 1911 e em 1949 na Bahia. O 
curso de Odontologia assumia uma posição 
dominada, assim como os de obstetrícia e 
farmácia, e a maior aspiração nesse cenário era 
por reconhecimento e voz nos colegiados 
acadêmicos.  

 

 

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À 
SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
BUCAL DA PREFEITURA DE SALVADOR-
BAHIA, NOS ANOS DE 2016-2017 

IGLESIAS, Thaís-Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia; CANGUSSU, 
Maria Cristina- Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia; VIANNA, Maria 
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Objetivos 

Avaliar o frênulo lingual e o aleitamento materno 
em bebês de um centro de referência materno-
perinatal, bem como acompanhar os bebês com 
anquiloglossia até os seis meses de idade.  

Metodologia 

Estudo de coorte realizado no Instituto Nacional 
Materno Perinatal – Maternidade de Lima, Peru. 
A amostra intencional consecutiva foi composta 
por 304 recém-nascidos e suas respectivas 
mães, avaliados durante dezembro de 2017 e 
janeiro de 2018 que constituíram o baseline do 
estudo. Realizou-se uma avaliação clínica do 
frênulo lingual baseada Protocolo de Avaliação 
do Frênulo da Língua com Escores para Bebês, 
proposto e desenvolvido por Martinelli et al., 
2012 e a escala de Avaliação Clínica da Eficácia 
da Amamentação (LATCH).  

Resultados 

Dos 304 recém-nascidos, 15 (4,9%) foram 
considerados com frênulo alterado e desses 
apenas 4 (26,7%) apresentaram baixo escore 
no LATCH. A média do escore LATCH foi de 9,3. 
(DP ±1,35; Mín=3, Máx=10). Dos bebês que 
deram seguimento, apenas 2 (13,3%) 
persistiram com dificuldades na amamentação 
para os quais foi indicada frenotomia.  

Conclusões 

Este estudo demonstra a baixa prevalência de 
anquiloglossia em bebês, assim como não 
aponta uma tendência de dificuldade ou 
interferência negativa no aleitamento materno.  

 

 

PREVALÊNCIA DE MÁ OCLUSÃO EM PRÉ-
ESCOLARES E FATORES DE RISCO 
ASSOCIADOS 

GOMES, Renata Carneiro Souza 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

A má oclusão é uma anomalia do 
desenvolvimento dos dentes e/ou arcos 

dentários que pode ocasionar desconforto 
estético, agravos funcionais e incapacitações.  

Objetivos 

O objetivo desse estudo é conhecer a 
prevalência de má oclusão, assim como, 
potenciais fatores de risco em crianças até 
cinco anos de idade que frequentam Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) de 
dois Distritos Sanitários de Salvador-Bahia.  

Metodologia 

Integrando um estudo longitudinal, foi realizado 
um estudo transversal, analisando 1048 
crianças matriculadas em creches de dois 
Distritos Sanitários de Salvador, Bahia. No 
exame clínico foram avaliadas a presença ou 
ausência de má oclusão e de acordo com as 
seguintes condições: mordida aberta, mordida 
cruzada unilateral e mordida cruzada bilateral. 
Foi utilizado um questionário para obter dados 
sócio-econômico-demográficos, sobre saúde 
geral e aspectos comportamentais.  

Resultados 

A prevalência das más oclusões associadas foi 
de 14,12%, sendo mordida aberta 12,40%, 
mordida cruzada unilateral 1,15% e mordida 
cruzada bilateral 0,76%. As variáveis que 
apresentaram associação positiva e 
estatisticamente significante com a má oclusão 
foram: amamentação artificial, período de 
amamentação artificial por mais de 24 meses, 
presença de hábitos de sucção, sucção digital, 
uso de chupeta convencional, uso de chupeta 
ortodôntica e tempo prolongado do hábito de 
sucção. A associação positiva e estatisticamente 
significante também ocorreu com a mordida 
aberta e período de amamentação exclusiva no 
seio por menos de 6 meses, amamentação 
artificial, período de amamentação artificial por 
mais de 24 meses e presença de hábitos de 
sucção. A presença de hábitos deletérios como 
sucção digital, uso de chupeta convencional ou 
ortodôntica e mamadeira são possíveis fatores 
de risco para a má oclusão. Houve uma 
associação positiva entre a mordida aberta e a 
presença de hábitos de sucção e amamentação 
artificial.  

Conclusões 

Espera-se poder contribuir no sentido de 
implementar medidas preventivas, na 
identificação e redução de hábitos bucais 
deletérios, além de outros fatores que possam 
interferir na ocorrência da má oclusão.  

 

 

PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DOS 
CURSOS DE ODONTOLOGIA NO BRASIL: 
PRINCIPAIS DISPUTAS  

Alessandra Monteiro Santana, Rafaela Silveira 
Rocha, Thais Régis Aranha Rossi, Sandra 
Garrido de Barros 

Faculdade de Odontologia UFBA 

Apresentação/Introdução 

O final do século XIX foi marcado pela criação 
dos primeiros cursos de odontologia no Brasil, 
anexo às Faculdades de Medicina do Império, 
no Rio de Janeiro e na Bahia. Apenas no século 
XIX esses cursos ganharam autonomia, 
processo marcado por diversas disputas 
internas às Faculdades.  

Objetivos 

Este trabalho teve por objetivo identificar as 
principais disputas e pontos de vista sobre o 
processo de independência dos cursos 
de odontologia das Faculdades de Medicina do 
Império.  

Metodologia 

Foi realizado um estudo qualitativo, com 
abordagem sócio-histórica, por meio de análise 
documental de atas da congregação e outros 
documentos das Faculdades de Medicina do 
Rio de Janeiro e da Bahia, identificados junto 
aos arquivos do Centro de Ciências da Saúde 
da UFRJ e da Faculdade de Medicina da UFBA.  

Resultados 

No âmbito acadêmico/ universitário, as 
principais questões em disputa identificadas 
foram: a) os concursos para professor privativo 
do curso de odontologia; b) as diferentes 
classificações sobre a cárie dentária e suas 

implicações para o tratamento; c) se a formação 
do cirurgião-dentista deveria manter-se 
independente da medicina (modelo dos EUA) 
ou se deveria ser uma especialidade médica 
(modelo europeu); d) disputa entre o pólo das 
escolas públicas, e o pólo das escolas privadas; 
e) relação de subordinação ao campo médico. 
Concursos para cadeiras do curso de 
odontologia eram realizados mediante comissão 
examinadora composta por médicos, sem 
representatividade da área odontológica. 
Catedráticos da Faculdade de Medicina da 
Bahia desejavam que o curso de odontologia 
fosse transformado em especialização para 
médicos ou alunos do curso sendo concedido o 
diploma de dentista e estomatologista. O diretor 
da faculdade de medicina do império deveria 
ser o mesmo para a faculdade de odontologia 
anexa à faculdade de medicina, antes 
mencionada como curso anexo de odontologia. 
Estudantes solicitavam a cerimônia de 
solenidade e o pedido era negado alegando que 
a escola de odontologia não poderia convocar a 
congregação. As escolas livres independentes 
do estado também promoviam o curso de 
odontologia, mas haviam poucas exigências na 
sua forma de ingresso, sendo fácil a obtenção 
de um diploma de cirurgião-dentista.  

Conclusões 

A análise não evidenciou um desejo de 
autonomia do curso de odontologia em relação 
à Faculdade de Medicina, que ocorreu no Rio 
de Janeiro em 1911 e em 1949 na Bahia. O 
curso de Odontologia assumia uma posição 
dominada, assim como os de obstetrícia e 
farmácia, e a maior aspiração nesse cenário era 
por reconhecimento e voz nos colegiados 
acadêmicos.  

 

 

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À 
SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
BUCAL DA PREFEITURA DE SALVADOR-
BAHIA, NOS ANOS DE 2016-2017 

IGLESIAS, Thaís-Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia; CANGUSSU, 
Maria Cristina- Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia; VIANNA, Maria 
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Isabel- Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia; KUSTERER, 
Liliane Elze- Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

O trabalhador tem papel central na construção 
de um sistema de saúde de qualidade e eficaz. 
Na Odontologia, que tem riscos ocupacionais 
amplamente conhecidos, as fragilidades a que 
os cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em 
saúde bucal do âmbito público estão expostos 
têm importância no direcionamento de políticas 
que proporcionem maior qualidade de vida para 
os servidores e melhor assistência para a 
população.  

Objetivos 

Avaliar a qualidade de vida em saúde dos 
profissionais que atuam nas equipes de Saúde 
Bucal do município de Salvador-Bahia, nos 
anos de 2016 e 2017, bem como identificar 
fatores associados à mesma.  

Metodologia 

Estudo de corte transversal que considerou 
como variável dependente a qualidade de vida 
em saúde medida pelo instrumento SF-36, 
representada pelos componentes físico e 
mental, e como variáveis independentes os 
aspectos sociodemográficos e características 
ocupacionais através de questionário fechado 
auto aplicado e estruturado. Foi realizada a 
análise descritiva e a análise de regressão 
linear múltipla.  

Resultados 

Os 230 cirurgiões-dentistas que responderam à 
pesquisa mostraram melhores resultados nos 
domínios vitalidade e capacidade funcional e 
piores no estado geral de saúde e aspectos 
sociais. Os 192 técnicos e auxiliares em saúde 
bucal tiveram maiores pontuações em vitalidade 
e aspectos físicos e piores no estado geral de 
saúde e capacidade funcional.  

Conclusões 

Aspectos sociodemográficos, ocupacionais e do 
processo de trabalho influenciam na qualidade 
de vida em saúde dos profissionais de saúde 
bucal da prefeitura de Salvador-Bahia e 
apontam para a necessidade de implementação 
de políticas na área de saúde do trabalhador, a 
fim de manter um bom nível da mesma.  

 

 

REDES INTEGRADAS DE ATENÇÃO E 
ENSINO NA SAÚDE: AGIR EM 
COMPETÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE 
ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DOS 
USUÁRIOS 

Cristine Maria Warmling, Caroline Kolzeng 
Barwaldt, Vanessa Martino, Bianca Giovanna 
Menna Ruiz Diaz, Leornardo Rodrigues 
Piovesan e Fabiana Schneider Pirese 

UFRGS, SMS/Porto Alegre, SMS/Porto Alegre, 
SMS/Porto Alegre, SMS/Sapucaia do Sul e 
UFRGS 

Apresentação/Introdução 

A organização de serviços e pessoas em redes 
de atenção é estratégia político-organizacional 
do Sistema Único de Saúde. Almeja-se produzir 
atenção contínua e integral por meio de um 
conjunto coordenado de pontos de atenção. 
Para gerirem-se em rede seus elementos 
mínimos conectam-se de modo intersubjetivo e 
criam objetivos comuns.  

Objetivos 

O presente estudo analisa como constituir redes 
integradas de ensino e de atenção na saúde  

Metodologia 

Estudo de caso do tipo único, integrado, com 
múltiplas unidades de análise e de abordagem 
qualitativa, realizado em Porto Alegre/RS. 
Participaram da pesquisa 146 pessoas. 
Realizaram- se 13 grupos focais com 119 
trabalhadores do Sistema Único de Saúde (48 
Cirurgiões-Dentistas, 8 Enfermeiros, 1 
Fisioterapeuta, 3 Médicos, 2 Nutricionistas, 1 
Pedagogo, 1 Psicólogo, 26 técnicos e auxiliares 

de saúde bucal, 15 Agentes Comunitários de 
Saúde e 14 Técnicos de Enfermagem), 21 
estudantes de saúde e 6 professores de Saúde 
Coletiva. Os grupos foram conduzidos durante 
as reuniões administrativas das gerências 
distritais ou nas reuniões de equipe das 
unidades de saúde, entre os meses de março e 
abril de 2018. A condução dos grupos apoiou-se 
em um roteiro elaborado considerando as 
dimensões avaliativas subjetivas. Os dados 
foram analisados com base nos fundamentos 
da análise textual do discurso e no referencial 
teórico da Ergologia sobre o conceito de agir em 
competência.  

Resultados 

As práticas discursivas analisadas 
demonstraram que os territórios sociais no 
Sistema Único de Saúde se constituem em 
cenários de amplas experiências de 
aprendizagens e construção de subjetividades. 
Experiências de integração de ensino e atenção 
vivenciadas nas redes apoiam processos de 
territorialização, coordenação do cuidado e 
elaboração de itinerários terapêuticos dos 
usuários, colaborando para os elementos 
subjetivos da comunicação e da conectividade 
em rede. Um agir em competência para a 
gestão de como intervir nas realidades dos 
territórios é gerado nos movimentos de 
aproximação.  

Conclusões 

Conclui-se que quando processos de integração 
apoiam os de educação permanente em saúde 
dos trabalhadores, consolidam e integram as 
redes de saúde do sistema único de saúde. O 
encontro nas redes, entre o trabalho como 
atividade e o ensino como aprendizagem, 
exercita nos estudantes e nos trabalhadores 
renormalizações e gera agir em competência 
para o trabalho interprofissional.  

 

 

REMUNERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS POR OPERADORAS DE 
PLANOS ODONTOLÓGICOS NO PERÍODO 
DE 2012 A 2017 

SILVA, UESLEI JARDIEL RÊGO / BLEICHER, 
LANA 

Universidade Federal da Bahia- UFBA 

Apresentação/Introdução 

O setor de Planos privados de assistência à 
saúde no Brasil cresceu significativamente após 
a criação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar em 2000, principalmente a 
Odontologia Suplementar. Na literatura são 
escassos os estudos que se referem aos planos 
odontológicos. A compreensão da dinâmica da 
Odontologia Suplementar se reveste de 
especial importância para a análise no mercado 
de trabalho do cirurgião-dentista.  

Objetivos 

o presente estudo tem o objetivo de avaliar a 
evolução dos valores pagos por operadoras de 
planos de saúde por procedimentos 
odontológicos, através de dados secundários a 
partir de publicações da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 2014 a 2017 (ANS).  

Metodologia 

Foram obtidos dados secundários da ANS 
referentes ao total de procedimentos realizados 
no setor e à despesa líquida, calculando-se o 
valor médio por procedimento.  

Resultados 

: De junho de 2012 a dezembro de 2017, o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
variou 40,6% enquanto o valor médio pago 
pelas consultas odontológicas iniciais teve 
variação positiva de 7,2%; os procedimentos 
preventivos tiveram variação negativa de 4,9%; 
as exodontias simples de permanentes, 
variação positiva de 40,1%; as próteses 
odontológicas 0,2% e as próteses odontológicas 
unitárias 42,4%.  

Conclusões 

Há indícios de que ocorre uma desvalorização 
da prática preventiva, com primazia das práticas 
cirúrgicas e restauradoras. Há evidências que 
apontam para uma remuneração aos 
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Isabel- Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal da Bahia; KUSTERER, 
Liliane Elze- Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

O trabalhador tem papel central na construção 
de um sistema de saúde de qualidade e eficaz. 
Na Odontologia, que tem riscos ocupacionais 
amplamente conhecidos, as fragilidades a que 
os cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em 
saúde bucal do âmbito público estão expostos 
têm importância no direcionamento de políticas 
que proporcionem maior qualidade de vida para 
os servidores e melhor assistência para a 
população.  

Objetivos 

Avaliar a qualidade de vida em saúde dos 
profissionais que atuam nas equipes de Saúde 
Bucal do município de Salvador-Bahia, nos 
anos de 2016 e 2017, bem como identificar 
fatores associados à mesma.  

Metodologia 

Estudo de corte transversal que considerou 
como variável dependente a qualidade de vida 
em saúde medida pelo instrumento SF-36, 
representada pelos componentes físico e 
mental, e como variáveis independentes os 
aspectos sociodemográficos e características 
ocupacionais através de questionário fechado 
auto aplicado e estruturado. Foi realizada a 
análise descritiva e a análise de regressão 
linear múltipla.  

Resultados 

Os 230 cirurgiões-dentistas que responderam à 
pesquisa mostraram melhores resultados nos 
domínios vitalidade e capacidade funcional e 
piores no estado geral de saúde e aspectos 
sociais. Os 192 técnicos e auxiliares em saúde 
bucal tiveram maiores pontuações em vitalidade 
e aspectos físicos e piores no estado geral de 
saúde e capacidade funcional.  

Conclusões 

Aspectos sociodemográficos, ocupacionais e do 
processo de trabalho influenciam na qualidade 
de vida em saúde dos profissionais de saúde 
bucal da prefeitura de Salvador-Bahia e 
apontam para a necessidade de implementação 
de políticas na área de saúde do trabalhador, a 
fim de manter um bom nível da mesma.  

 

 

REDES INTEGRADAS DE ATENÇÃO E 
ENSINO NA SAÚDE: AGIR EM 
COMPETÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE 
ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DOS 
USUÁRIOS 

Cristine Maria Warmling, Caroline Kolzeng 
Barwaldt, Vanessa Martino, Bianca Giovanna 
Menna Ruiz Diaz, Leornardo Rodrigues 
Piovesan e Fabiana Schneider Pirese 

UFRGS, SMS/Porto Alegre, SMS/Porto Alegre, 
SMS/Porto Alegre, SMS/Sapucaia do Sul e 
UFRGS 

Apresentação/Introdução 

A organização de serviços e pessoas em redes 
de atenção é estratégia político-organizacional 
do Sistema Único de Saúde. Almeja-se produzir 
atenção contínua e integral por meio de um 
conjunto coordenado de pontos de atenção. 
Para gerirem-se em rede seus elementos 
mínimos conectam-se de modo intersubjetivo e 
criam objetivos comuns.  

Objetivos 

O presente estudo analisa como constituir redes 
integradas de ensino e de atenção na saúde  

Metodologia 

Estudo de caso do tipo único, integrado, com 
múltiplas unidades de análise e de abordagem 
qualitativa, realizado em Porto Alegre/RS. 
Participaram da pesquisa 146 pessoas. 
Realizaram- se 13 grupos focais com 119 
trabalhadores do Sistema Único de Saúde (48 
Cirurgiões-Dentistas, 8 Enfermeiros, 1 
Fisioterapeuta, 3 Médicos, 2 Nutricionistas, 1 
Pedagogo, 1 Psicólogo, 26 técnicos e auxiliares 

de saúde bucal, 15 Agentes Comunitários de 
Saúde e 14 Técnicos de Enfermagem), 21 
estudantes de saúde e 6 professores de Saúde 
Coletiva. Os grupos foram conduzidos durante 
as reuniões administrativas das gerências 
distritais ou nas reuniões de equipe das 
unidades de saúde, entre os meses de março e 
abril de 2018. A condução dos grupos apoiou-se 
em um roteiro elaborado considerando as 
dimensões avaliativas subjetivas. Os dados 
foram analisados com base nos fundamentos 
da análise textual do discurso e no referencial 
teórico da Ergologia sobre o conceito de agir em 
competência.  

Resultados 

As práticas discursivas analisadas 
demonstraram que os territórios sociais no 
Sistema Único de Saúde se constituem em 
cenários de amplas experiências de 
aprendizagens e construção de subjetividades. 
Experiências de integração de ensino e atenção 
vivenciadas nas redes apoiam processos de 
territorialização, coordenação do cuidado e 
elaboração de itinerários terapêuticos dos 
usuários, colaborando para os elementos 
subjetivos da comunicação e da conectividade 
em rede. Um agir em competência para a 
gestão de como intervir nas realidades dos 
territórios é gerado nos movimentos de 
aproximação.  

Conclusões 

Conclui-se que quando processos de integração 
apoiam os de educação permanente em saúde 
dos trabalhadores, consolidam e integram as 
redes de saúde do sistema único de saúde. O 
encontro nas redes, entre o trabalho como 
atividade e o ensino como aprendizagem, 
exercita nos estudantes e nos trabalhadores 
renormalizações e gera agir em competência 
para o trabalho interprofissional.  

 

 

REMUNERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
ODONTOLÓGICOS POR OPERADORAS DE 
PLANOS ODONTOLÓGICOS NO PERÍODO 
DE 2012 A 2017 

SILVA, UESLEI JARDIEL RÊGO / BLEICHER, 
LANA 

Universidade Federal da Bahia- UFBA 

Apresentação/Introdução 

O setor de Planos privados de assistência à 
saúde no Brasil cresceu significativamente após 
a criação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar em 2000, principalmente a 
Odontologia Suplementar. Na literatura são 
escassos os estudos que se referem aos planos 
odontológicos. A compreensão da dinâmica da 
Odontologia Suplementar se reveste de 
especial importância para a análise no mercado 
de trabalho do cirurgião-dentista.  

Objetivos 

o presente estudo tem o objetivo de avaliar a 
evolução dos valores pagos por operadoras de 
planos de saúde por procedimentos 
odontológicos, através de dados secundários a 
partir de publicações da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 2014 a 2017 (ANS).  

Metodologia 

Foram obtidos dados secundários da ANS 
referentes ao total de procedimentos realizados 
no setor e à despesa líquida, calculando-se o 
valor médio por procedimento.  

Resultados 

: De junho de 2012 a dezembro de 2017, o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
variou 40,6% enquanto o valor médio pago 
pelas consultas odontológicas iniciais teve 
variação positiva de 7,2%; os procedimentos 
preventivos tiveram variação negativa de 4,9%; 
as exodontias simples de permanentes, 
variação positiva de 40,1%; as próteses 
odontológicas 0,2% e as próteses odontológicas 
unitárias 42,4%.  

Conclusões 

Há indícios de que ocorre uma desvalorização 
da prática preventiva, com primazia das práticas 
cirúrgicas e restauradoras. Há evidências que 
apontam para uma remuneração aos 
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profissionais em desacordo com o processo 
inflacionário.  

 

 

REPERCUSSÕES DA RELAÇÃO USUÁRIO-
PROFISSIONAL SOBRE A SATISFAÇÃO E 
PERCEPÇÃO DE PACIENTES NOS CENTROS 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO 
BRASIL 

Figueredo N, Silva MFVM (Mário Filipe Verçosa 
de Melo Silva), Soares MAP (Mariana Andrade 
Pê Soares), Lima MES (Maria Eduarda Silva de 
Lima), França CC (Cybelle Carneiro De França). 

Universidade Federal de Pernambuco 

Apresentação/Introdução 

A avaliação da visão dos usuários pode aferir o 
efeito dos serviços sobre aspectos psicossociais 
do atendimento e satisfação, além de 
possibilitar a qualificação da gestão e 
planejamento em unidades e sistemas de 
saúde. A incorporação da perspectiva do 
usuário na avaliação em saúde, em serviços 
públicos, emerge da ratificação de direitos 
individuais e da cidadania, diante de críticas ao 
modelo de atenção a saúde vigente, de caráter 
desumanizado. Assim, para apreciação da 
satisfação é necessário compreender 
expectativas, características individuais e 
aspectos psicossociais de indivíduos.  

Objetivos 

O estudo objetivou avaliar o grau de satisfação 
da relação profissional-usuário nos Centros de 
Especialidades Odontológicas do Brasil e 
caracterizar o perfil sócio demográfico da 
população estudada.  

Metodologia 

Realizou-se investigação avaliativa, quantitativa, 
transversal, a partir da análise de dados 
secundários do banco do 1º ciclo da Avaliação 
Externa do Programa de Acesso e Melhoria da 
Qualidade dos Centros de Especialidades 
Odontológicas – Módulo III. Como também, foi 
utilizado o teste qui-quadrado de Pearson, a fim 
de se testar associações entre variáveis 

relacionadas a relação usuário-profissional e 
variáveis sócio-demográficas dos participantes.  

Resultados 

A amostra foi composta por 8.748 usuários com 
perfil predominante ao sexo feminino (69,9%), 
pardos (44,8%) e com ensino fundamental 
incompleto (29,9%). Referente a percepção 
quanto ao profissional chamar o usuário pelo 
nome, melhor desempenho foi observado para 
região Sul (97,1%), CEO tipo I (94,5%) e 
municípios com cobertura das Equipes de 
Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família 
(eqSB SF) menor que 50% (94,8%). Os 
usuários que relataram maior satisfação quanto 
ao atendimento recebido estão, 
majoritariamente, na região Sudeste (56,5%), 
CEO tipo III (50,0%) e cidades com cobertura 
das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia 
Saúde da Família (eqSB SF) menor que 50% 
(51,5%). A associação entre a satisfação 
relativa ao atendimento e as macrorregiões do 
Brasil foi estatisticamente significante (p <0,05).  

Conclusões 

Acerca das relações humanas, foi identificado 
que os pacientes dos CEO no Brasil estão 
predominantemente satisfeitos e municípios 
com cobertura das Equipes de Saúde Bucal da 
Estratégia Saúde da Família (eqSB SF) menor 
que 50% apresentaram melhores resultados.  

 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE DA FAMÍLIA E A INSERÇÃO DA 
ODONTOLOGIA: O CASO DE DOM BASÍLIO-
BA 

SILVA, UESLEI JARDIEL RÊGO /CHAVES, 
SÔNIA CRISTINA LIMA/ SANTOS, JAILMA DE 
FRIAS 

Universidade Federal da Bahia- UFBa 

Apresentação/Introdução 

Os programas de residência multiprofissional 
em saúde da família datam de 1975 e foram 
regulamentados em 30 de junho de 2005 
através da lei 11.129. Na perspectiva da clínica 
ampliada e de modelos de atenção alternativos, 

profissionais de diferentes categorias trabalham 
dentro da lógica do ensino-serviço. À medida 
que profissionais utilizam de técnicas próprias 
do fazer da profissão em seus núcleos, aplicam 
também os saberes no campo multiprofissional.  

Objetivos 

O objetivo foi analisar o trabalho 
multiprofissional e a inserção da odontologia na 
Estratégia de saúde da família no município de 
Dom Basílio – Ba.  

Metodologia 

este é um relato de experiência, com um cunho 
analítico a partir das práticas implementadas 
que também incluiu revisão do estado da arte 
sobre as experiências nacionais de integração 
ensino-serviço nos modelos de residências 
multiprofissionais.  

Resultados 

o município de 12.155 mil habitantes apresenta 
rede local de atenção básica organizada, com 
notas máximas no PMAQ-AB e recente 
residência (PERMUSF) para a cidade como 
potencialidades. Os residentes de odontologia 
atuam numa lógica pedagógica com praticas 
específicas e também trabalho conjunto com os 
demais membros (Nutrição, Serviço Social, 
Enfermagem e Fisioterapia). A matriz inclui sete 
competências: desempenho assistencial, 
trabalho em equipe, matriciamento, 
humanização, relacionamento interpessoal, 
liderança, tomada de decisão, direcionamento 
para resultados. As dificuldades tem sido o 
encaminhamento para a média e alta 
complexidade e a integração com as equipes 
locais apresenta-se muito organizada.  

Conclusões 

O trabalho em equipe exige construção coletiva 
das ações em saúde, onde todas as 
dificuldades têm sido refletidas e superadas de 
forma conjunta com troca de saberes e busca 
de um melhor plano terapêutico individual, 
colocando-se a cooperação como instrumento 
para enfrentar o fazer em grupo. A Odontologia 
se insere como uma das partes do processo em 
uma relação com solidariedade e confiança  

 

 

SAÚDE BUCAL EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E QUESTÕES 
ASSOCIADAS: PORTO ALEGRE/RS 

GEHRKE, Gabriela Hammes; BULGARELLI, 
Alexandre Fávero; SANTOS, Camila Mello dos 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul- 
Faculdade de Odontologia 

Apresentação/Introdução 

O envelhecimento populacional está ocorrendo 
em um contexto de grandes mudanças. Muitos 
idosos vivem em instituições de longa 
permanência. Na atualidade de transição 
demográfica em que o Brasil se encontra, é 
cada vez mais comum a presença de idosos em 
tais instituições. A qualidade de vida desta 
parcela da população necessita de estudos para 
que novas propostas de cuidado, bem como de 
apoio social, sejam trabalhadas.  

Objetivos 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
qualidade de vida relacionada à saúde bucal e 
descrever as características da saúde bucal dos 
idosos moradores de uma Instituição de Longa 
Permanência.  

Metodologia 

Tratou-se de um estudo transversal em toda 
população de idosos sem sugestão de 
demência e residentes em um asilo na cidade 
de Porto Alegre/RS. Foram aplicados 
questionários de informação geral e o OHIP-14. 
Foi realizado um exame bucal para contagem 
do número de dentes e uso de próteses. Foram 
realizadas análises descritivas de todas as 
variáveis. Foram utilizadas médias para 
variáveis quantitativas e porcentagens para 
variáveis qualitativas.  

Resultados 

O número de participantes do estudo foi de 56 
idosos. Os resultados mostraram que a média 
de idade da amostra estudada foi de 79,1 anos 
(± 7,6), sendo o sexo feminino prevalente 
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profissionais em desacordo com o processo 
inflacionário.  

 

 

REPERCUSSÕES DA RELAÇÃO USUÁRIO-
PROFISSIONAL SOBRE A SATISFAÇÃO E 
PERCEPÇÃO DE PACIENTES NOS CENTROS 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO 
BRASIL 

Figueredo N, Silva MFVM (Mário Filipe Verçosa 
de Melo Silva), Soares MAP (Mariana Andrade 
Pê Soares), Lima MES (Maria Eduarda Silva de 
Lima), França CC (Cybelle Carneiro De França). 

Universidade Federal de Pernambuco 

Apresentação/Introdução 

A avaliação da visão dos usuários pode aferir o 
efeito dos serviços sobre aspectos psicossociais 
do atendimento e satisfação, além de 
possibilitar a qualificação da gestão e 
planejamento em unidades e sistemas de 
saúde. A incorporação da perspectiva do 
usuário na avaliação em saúde, em serviços 
públicos, emerge da ratificação de direitos 
individuais e da cidadania, diante de críticas ao 
modelo de atenção a saúde vigente, de caráter 
desumanizado. Assim, para apreciação da 
satisfação é necessário compreender 
expectativas, características individuais e 
aspectos psicossociais de indivíduos.  

Objetivos 

O estudo objetivou avaliar o grau de satisfação 
da relação profissional-usuário nos Centros de 
Especialidades Odontológicas do Brasil e 
caracterizar o perfil sócio demográfico da 
população estudada.  

Metodologia 

Realizou-se investigação avaliativa, quantitativa, 
transversal, a partir da análise de dados 
secundários do banco do 1º ciclo da Avaliação 
Externa do Programa de Acesso e Melhoria da 
Qualidade dos Centros de Especialidades 
Odontológicas – Módulo III. Como também, foi 
utilizado o teste qui-quadrado de Pearson, a fim 
de se testar associações entre variáveis 

relacionadas a relação usuário-profissional e 
variáveis sócio-demográficas dos participantes.  

Resultados 

A amostra foi composta por 8.748 usuários com 
perfil predominante ao sexo feminino (69,9%), 
pardos (44,8%) e com ensino fundamental 
incompleto (29,9%). Referente a percepção 
quanto ao profissional chamar o usuário pelo 
nome, melhor desempenho foi observado para 
região Sul (97,1%), CEO tipo I (94,5%) e 
municípios com cobertura das Equipes de 
Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família 
(eqSB SF) menor que 50% (94,8%). Os 
usuários que relataram maior satisfação quanto 
ao atendimento recebido estão, 
majoritariamente, na região Sudeste (56,5%), 
CEO tipo III (50,0%) e cidades com cobertura 
das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia 
Saúde da Família (eqSB SF) menor que 50% 
(51,5%). A associação entre a satisfação 
relativa ao atendimento e as macrorregiões do 
Brasil foi estatisticamente significante (p <0,05).  

Conclusões 

Acerca das relações humanas, foi identificado 
que os pacientes dos CEO no Brasil estão 
predominantemente satisfeitos e municípios 
com cobertura das Equipes de Saúde Bucal da 
Estratégia Saúde da Família (eqSB SF) menor 
que 50% apresentaram melhores resultados.  

 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE DA FAMÍLIA E A INSERÇÃO DA 
ODONTOLOGIA: O CASO DE DOM BASÍLIO-
BA 

SILVA, UESLEI JARDIEL RÊGO /CHAVES, 
SÔNIA CRISTINA LIMA/ SANTOS, JAILMA DE 
FRIAS 

Universidade Federal da Bahia- UFBa 

Apresentação/Introdução 

Os programas de residência multiprofissional 
em saúde da família datam de 1975 e foram 
regulamentados em 30 de junho de 2005 
através da lei 11.129. Na perspectiva da clínica 
ampliada e de modelos de atenção alternativos, 

profissionais de diferentes categorias trabalham 
dentro da lógica do ensino-serviço. À medida 
que profissionais utilizam de técnicas próprias 
do fazer da profissão em seus núcleos, aplicam 
também os saberes no campo multiprofissional.  

Objetivos 

O objetivo foi analisar o trabalho 
multiprofissional e a inserção da odontologia na 
Estratégia de saúde da família no município de 
Dom Basílio – Ba.  

Metodologia 

este é um relato de experiência, com um cunho 
analítico a partir das práticas implementadas 
que também incluiu revisão do estado da arte 
sobre as experiências nacionais de integração 
ensino-serviço nos modelos de residências 
multiprofissionais.  

Resultados 

o município de 12.155 mil habitantes apresenta 
rede local de atenção básica organizada, com 
notas máximas no PMAQ-AB e recente 
residência (PERMUSF) para a cidade como 
potencialidades. Os residentes de odontologia 
atuam numa lógica pedagógica com praticas 
específicas e também trabalho conjunto com os 
demais membros (Nutrição, Serviço Social, 
Enfermagem e Fisioterapia). A matriz inclui sete 
competências: desempenho assistencial, 
trabalho em equipe, matriciamento, 
humanização, relacionamento interpessoal, 
liderança, tomada de decisão, direcionamento 
para resultados. As dificuldades tem sido o 
encaminhamento para a média e alta 
complexidade e a integração com as equipes 
locais apresenta-se muito organizada.  

Conclusões 

O trabalho em equipe exige construção coletiva 
das ações em saúde, onde todas as 
dificuldades têm sido refletidas e superadas de 
forma conjunta com troca de saberes e busca 
de um melhor plano terapêutico individual, 
colocando-se a cooperação como instrumento 
para enfrentar o fazer em grupo. A Odontologia 
se insere como uma das partes do processo em 
uma relação com solidariedade e confiança  

 

 

SAÚDE BUCAL EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E QUESTÕES 
ASSOCIADAS: PORTO ALEGRE/RS 

GEHRKE, Gabriela Hammes; BULGARELLI, 
Alexandre Fávero; SANTOS, Camila Mello dos 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul- 
Faculdade de Odontologia 

Apresentação/Introdução 

O envelhecimento populacional está ocorrendo 
em um contexto de grandes mudanças. Muitos 
idosos vivem em instituições de longa 
permanência. Na atualidade de transição 
demográfica em que o Brasil se encontra, é 
cada vez mais comum a presença de idosos em 
tais instituições. A qualidade de vida desta 
parcela da população necessita de estudos para 
que novas propostas de cuidado, bem como de 
apoio social, sejam trabalhadas.  

Objetivos 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
qualidade de vida relacionada à saúde bucal e 
descrever as características da saúde bucal dos 
idosos moradores de uma Instituição de Longa 
Permanência.  

Metodologia 

Tratou-se de um estudo transversal em toda 
população de idosos sem sugestão de 
demência e residentes em um asilo na cidade 
de Porto Alegre/RS. Foram aplicados 
questionários de informação geral e o OHIP-14. 
Foi realizado um exame bucal para contagem 
do número de dentes e uso de próteses. Foram 
realizadas análises descritivas de todas as 
variáveis. Foram utilizadas médias para 
variáveis quantitativas e porcentagens para 
variáveis qualitativas.  

Resultados 

O número de participantes do estudo foi de 56 
idosos. Os resultados mostraram que a média 
de idade da amostra estudada foi de 79,1 anos 
(± 7,6), sendo o sexo feminino prevalente 
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(60,7%), assim como a porcentagem de idosos 
brancos (76,8%) e solteiros (58,9%). Em 
relação à escolaridade, 41,1% tinha menos de 4 
anos de estudo e 5,4% possuía ensino superior 
completo. A porcentagem de idosos edêntulos 
totais foi de 48,2%, sendo que 70% não possuía 
nenhum dente na arcada superior. A prevalência 
de usuários com algum tipo de prótese superior 
foi 67,9%, sendo a prótese total removível a 
grande maioria deste percentual (55,4%), e em 
relação ao uso de prótese inferior, a prevalência 
foi de 41,1%. A média do OHIP-14 na amostra 
estudada foi de 12,6 (± 16). Apesar de 64,3% 
classificarem sua qualidade de vida como boa, 
32 (57,1%) responderam que tiveram algum 
impacto na qualidade de vida relacionada à 
saúde bucal.  

Conclusões 

Com essa pesquisa espera-se construir 
conhecimento científico que irá embasar 
melhorias nas ações de saúde bucal e bem-
estar dos idosos institucionalizados, pois os 
resultados permitirão uma análise temporal de 
variáveis importantes para qualidade de vida.  

TEORIA DA BUCALIDADE COMO 
PARADIGMA EMERGENTE NA SAÚDE 
BUCAL COLETIVA. 

SARMENTO, Camila de Lima – Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS); 
RODRIGUES, Ana Áurea Alécio de Oliveira - 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS); BOTAZZO, Carlos – Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP/USP). 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) e Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (FSP/USP). 

Apresentação/Introdução 

Estudo sobre os saberes teórico-metodológicos 
e técnicas utilizados e mobilizados pelas 
Equipes de Saúde Bucal (EqSB) para produção 
do cuidado na organização do processo de 
trabalho em saúde na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), em Camaçari – Bahia.  

Objetivos 

Identificar e caracterizar as práticas individuais 
e coletivas desenvolvidas pelas EqSB na ESF; 
Analisar como as EqSB identificaram as 
necessidades/demandas dos usuários e como 
definiram o processo de intervenção no território 
bucal (indivíduo) e/ou território social 
(comunidade); e Analisar a organização da 
clínica das EqSB e discutir como os “valores de 
uso” e “de troca” orientaram (ou não) a 
produção do cuidado.  

Metodologia 

A metodologia fundamentou-se na corrente 
histórico-social, com abordagem dialética de 
natureza qualitativa. Utilizaram-se: entrevistas 
semiestruturadas; observação participante; 
oficina; roda de conversa e análise documental. 
Sujeitos do estudo: quatro EqSB (11 dentistas e 
5 ASB) em quatro grupos: Terra, Água, Fogo e 
Vento. Os dados analisados foram orientados 
pela hermenêutica-dialética, articulando o 
teórico com o empírico.  

Resultados 

Os resultados revelaram que as EqSB em sua 
micropolítica cotidiana reinventaram os seus 
fazeres, práticas bucaleiras, como o 
acolhimento com classificação de risco; as 
agendas compartilhadas; as ações coletivas 
com métodos pedagógicos emancipatórios e 
participativos; o trabalho em equipe 
interdisciplinar com desenvolvimento de 
interconsultas, estudos de caso e/ou 
construções de Projeto Terapêutico e Singular 
(PTS) com vistas à prática clínica ampliada; 
conselhos locais de saúde. Identificou-se a 
necessidade de avançar nas práticas de 
territorialização, das visitas/atendimentos 
domiciliares e da produção de uma clínica que 
incorpore a compreensão das necessidades de 
saúde diante dos determinantes sociais do 
processo saúde-doença.  

Conclusões 

Fator que reforça a defesa da Teoria da 
Bucalidade como Paradigma Emergente na 
Saúde (Bucal) Coletiva, em direção à 
construção de uma Nova Hegemonia possível, 
com práticas bucaleiras voltadas às 

necessidades de saúde dos territórios das 
EqSB, retomando o caráter histórico do 
processo saúde-doença-cuidado, considerando 
a relação deste com o modo de produção e 
reprodução da vida social, indo em direção às 
formas como a vida é produzida, uma clínica 
peripatética, em movimento territorial.  

 

 

TRAUMATISMOS DENTÁRIOS 
INFANTOJUVENIS: UMA ANÁLISE APÓS 
TRÊS ANOS NO NEPTI - FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DA UFBA 

SILVA*, Lívia Araujo; ALVES, Alessandra Castro; 
DANTAS, Vaipscia Bitencourt; DIAS, Hannah 
Myrla Melo; CUNHA, Maria Catarina; SILVA, 
Ruana Caroline Queiroz da. 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

As lesões traumáticas dentoalveolares ocorrem 
com muita frequência em dentes decíduos e em 
dentes permanentes jovens. As causas mais 
comuns desses traumatismos são as quedas da 
própria altura, brincadeiras e práticas 
esportivas. O traumatismo dentário é um 
problema de saúde pública, ocasionando danos 
funcionais e estéticos. Com a motivação de 
atender pacientes vítimas de traumas 
dentoalveolares e pesquisar esse tema e sua 
variáveis, foi criado um Núcleo de Extensão e 
Pesquisa em Traumatismos Dentários 
Infantojuvenis na Faculdade de Odontologia da 
UFBA (NEPTI).  

Objetivos 

Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes que 
realizaram atendimento no NEPTI, durante o 
período de fevereiro de 2016 a junho de 2019.  

Metodologia 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética da Faculdade de Odontologia da 
UFBA. Pacientes de 0 a 21 anos de idade são 
atendidos por demanda livre. Inicialmente, 
realiza-se uma entrevista com os responsáveis, 
sendo em seguida preenchida uma ficha clínica 
onde constam identificação do paciente, dados 

sociodemográficos, história do trauma, exame 
clínico e complementares, diagnóstico e 
tratamento. Constituiu-se um banco de dados, 
e, essas informações foram tratadas por método 
da estatística descritiva.  

Resultados 

O projeto de extensão atende atualmente 202 
pacientes e possui duração de 40 meses. O 
sexo masculino foi o mais acometido e a média 
de idade foi de 6,09 ± 3,8, sendo a dentição 
decídua a mais atingida. A lesão mais 
prevalente aos dentes decíduos em tecidos de 
sustentação foi a subluxação (25%), e, em 
tecidos dentais as lesões mais encontradas 
foram fratura de esmalte e dentina envolvendo 
tecido pulpar (11,8%) e fratura em esmalte 
(10,5%). Em dentes permanentes jovens, as 
lesões mais comuns foram fratura de esmalte e 
dentina (39,3%) e avulsão (17,9%). Os 
tratamentos envolveram restaurações, terapias 
pulpares, próteses e proservação.  

Conclusões 

Os meninos sofreram mais traumas que as 
meninas, os incisivos centrais superiores foram 
os dentes mais acometidos, sendo a faixa etária 
mais comum 1 a 4 anos de idade e, a etiologia 
mais prevalente, queda da própria altura. A 
procura pela assistência ocorreu com mais 
frequência na primeira semana após o trauma e 
associado a alguma sequela. As lesões 
envolvendo tecidos de sustentação foram as 
mais observadas.  
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(60,7%), assim como a porcentagem de idosos 
brancos (76,8%) e solteiros (58,9%). Em 
relação à escolaridade, 41,1% tinha menos de 4 
anos de estudo e 5,4% possuía ensino superior 
completo. A porcentagem de idosos edêntulos 
totais foi de 48,2%, sendo que 70% não possuía 
nenhum dente na arcada superior. A prevalência 
de usuários com algum tipo de prótese superior 
foi 67,9%, sendo a prótese total removível a 
grande maioria deste percentual (55,4%), e em 
relação ao uso de prótese inferior, a prevalência 
foi de 41,1%. A média do OHIP-14 na amostra 
estudada foi de 12,6 (± 16). Apesar de 64,3% 
classificarem sua qualidade de vida como boa, 
32 (57,1%) responderam que tiveram algum 
impacto na qualidade de vida relacionada à 
saúde bucal.  

Conclusões 

Com essa pesquisa espera-se construir 
conhecimento científico que irá embasar 
melhorias nas ações de saúde bucal e bem-
estar dos idosos institucionalizados, pois os 
resultados permitirão uma análise temporal de 
variáveis importantes para qualidade de vida.  

TEORIA DA BUCALIDADE COMO 
PARADIGMA EMERGENTE NA SAÚDE 
BUCAL COLETIVA. 

SARMENTO, Camila de Lima – Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS); 
RODRIGUES, Ana Áurea Alécio de Oliveira - 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS); BOTAZZO, Carlos – Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP/USP). 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS) e Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (FSP/USP). 

Apresentação/Introdução 

Estudo sobre os saberes teórico-metodológicos 
e técnicas utilizados e mobilizados pelas 
Equipes de Saúde Bucal (EqSB) para produção 
do cuidado na organização do processo de 
trabalho em saúde na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), em Camaçari – Bahia.  

Objetivos 

Identificar e caracterizar as práticas individuais 
e coletivas desenvolvidas pelas EqSB na ESF; 
Analisar como as EqSB identificaram as 
necessidades/demandas dos usuários e como 
definiram o processo de intervenção no território 
bucal (indivíduo) e/ou território social 
(comunidade); e Analisar a organização da 
clínica das EqSB e discutir como os “valores de 
uso” e “de troca” orientaram (ou não) a 
produção do cuidado.  

Metodologia 

A metodologia fundamentou-se na corrente 
histórico-social, com abordagem dialética de 
natureza qualitativa. Utilizaram-se: entrevistas 
semiestruturadas; observação participante; 
oficina; roda de conversa e análise documental. 
Sujeitos do estudo: quatro EqSB (11 dentistas e 
5 ASB) em quatro grupos: Terra, Água, Fogo e 
Vento. Os dados analisados foram orientados 
pela hermenêutica-dialética, articulando o 
teórico com o empírico.  

Resultados 

Os resultados revelaram que as EqSB em sua 
micropolítica cotidiana reinventaram os seus 
fazeres, práticas bucaleiras, como o 
acolhimento com classificação de risco; as 
agendas compartilhadas; as ações coletivas 
com métodos pedagógicos emancipatórios e 
participativos; o trabalho em equipe 
interdisciplinar com desenvolvimento de 
interconsultas, estudos de caso e/ou 
construções de Projeto Terapêutico e Singular 
(PTS) com vistas à prática clínica ampliada; 
conselhos locais de saúde. Identificou-se a 
necessidade de avançar nas práticas de 
territorialização, das visitas/atendimentos 
domiciliares e da produção de uma clínica que 
incorpore a compreensão das necessidades de 
saúde diante dos determinantes sociais do 
processo saúde-doença.  

Conclusões 

Fator que reforça a defesa da Teoria da 
Bucalidade como Paradigma Emergente na 
Saúde (Bucal) Coletiva, em direção à 
construção de uma Nova Hegemonia possível, 
com práticas bucaleiras voltadas às 

necessidades de saúde dos territórios das 
EqSB, retomando o caráter histórico do 
processo saúde-doença-cuidado, considerando 
a relação deste com o modo de produção e 
reprodução da vida social, indo em direção às 
formas como a vida é produzida, uma clínica 
peripatética, em movimento territorial.  

 

 

TRAUMATISMOS DENTÁRIOS 
INFANTOJUVENIS: UMA ANÁLISE APÓS 
TRÊS ANOS NO NEPTI - FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DA UFBA 

SILVA*, Lívia Araujo; ALVES, Alessandra Castro; 
DANTAS, Vaipscia Bitencourt; DIAS, Hannah 
Myrla Melo; CUNHA, Maria Catarina; SILVA, 
Ruana Caroline Queiroz da. 

Universidade Federal da Bahia 

Apresentação/Introdução 

As lesões traumáticas dentoalveolares ocorrem 
com muita frequência em dentes decíduos e em 
dentes permanentes jovens. As causas mais 
comuns desses traumatismos são as quedas da 
própria altura, brincadeiras e práticas 
esportivas. O traumatismo dentário é um 
problema de saúde pública, ocasionando danos 
funcionais e estéticos. Com a motivação de 
atender pacientes vítimas de traumas 
dentoalveolares e pesquisar esse tema e sua 
variáveis, foi criado um Núcleo de Extensão e 
Pesquisa em Traumatismos Dentários 
Infantojuvenis na Faculdade de Odontologia da 
UFBA (NEPTI).  

Objetivos 

Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes que 
realizaram atendimento no NEPTI, durante o 
período de fevereiro de 2016 a junho de 2019.  

Metodologia 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética da Faculdade de Odontologia da 
UFBA. Pacientes de 0 a 21 anos de idade são 
atendidos por demanda livre. Inicialmente, 
realiza-se uma entrevista com os responsáveis, 
sendo em seguida preenchida uma ficha clínica 
onde constam identificação do paciente, dados 

sociodemográficos, história do trauma, exame 
clínico e complementares, diagnóstico e 
tratamento. Constituiu-se um banco de dados, 
e, essas informações foram tratadas por método 
da estatística descritiva.  

Resultados 

O projeto de extensão atende atualmente 202 
pacientes e possui duração de 40 meses. O 
sexo masculino foi o mais acometido e a média 
de idade foi de 6,09 ± 3,8, sendo a dentição 
decídua a mais atingida. A lesão mais 
prevalente aos dentes decíduos em tecidos de 
sustentação foi a subluxação (25%), e, em 
tecidos dentais as lesões mais encontradas 
foram fratura de esmalte e dentina envolvendo 
tecido pulpar (11,8%) e fratura em esmalte 
(10,5%). Em dentes permanentes jovens, as 
lesões mais comuns foram fratura de esmalte e 
dentina (39,3%) e avulsão (17,9%). Os 
tratamentos envolveram restaurações, terapias 
pulpares, próteses e proservação.  

Conclusões 

Os meninos sofreram mais traumas que as 
meninas, os incisivos centrais superiores foram 
os dentes mais acometidos, sendo a faixa etária 
mais comum 1 a 4 anos de idade e, a etiologia 
mais prevalente, queda da própria altura. A 
procura pela assistência ocorreu com mais 
frequência na primeira semana após o trauma e 
associado a alguma sequela. As lesões 
envolvendo tecidos de sustentação foram as 
mais observadas.  

 



HORÁRIO ATIVIDADES PRÉ-EVENTO

14h às 17h

Minicurso 1

O que há de “social” nos Determinantes Sociais da Saúde? Uma introdução à 
Teoria Ator Rede

Coordenação: Profa. Ana Clara Rebouças – UFBA

Oficina de Trabalho 1

A construção da saúde bucal coletiva no Brasil: formulando a carta da Bahia

Coordenação: Profa. Cristine Warmling -UFRGS

Oficina de Trabalho 2

A memória como dispositivo conceitual e metodológico na pesquisa qualitativa

Coordenação: Prof. Carlos Botazzo (USP) e Prof. Samuel Jorge Moysés (PUC-Paraná)

Minicurso 2

Enfoques Teórico-metodológicos para análise de políticas e práticas de saúde 
bucal

Coordenação: Profa. Catharina Matos (UFBA) e Profa. Ana Maria Freire (UFRB)

Minicurso 3 (15h às 17h)

Entrevista Motivacional como estratégia para Promoção de Saúde na Atenção 
Primária à Saúde

Coordenação: Daniel Demétrio Faustino da Silva (Grupo Hospitalar Conceição e Beatriz 
Carriconde Colvara (UFRGS)

17h às 18:30h Reunião do GT de Saúde Bucal da ABRASCO

PROGRAMAÇÃO
PRÉ-EVENTO - DIA 24 DE JULHO
LOCAL: SALAS DO 1º ANDAR DA FACULDADE DE DIREITO DA UFBA (SALAS 1, 2, 3, 4 E 5)

LIVROS E AUTORES DA SAÚDE BUCAL COLETIVA

• Carlos Botazzo. Percursos irregulares. Editora Hucitec 2.ed. Rio de Janeiro, RJ, 2019.

• Daniela Lemos Carcereri, Grasiela Garret Silva. Educação de nível superior em Odontologia. In: BACKES, Vânia Marli Schubert; 
MENEGAZ, Jouhanna do Carmo; MOYA, José Luís Medina. Formação docente na saúde e enfermagem. Porto Alegre: Moria, 
2019. p. 227-245.

• Rafael Gomes Diterrich, Guilherme Fernandes Graziani & Samuel Jorge Moysés (org.). Caminhos e trajetórias da saúde bucal 
no estado do Paraná, Inesco Londrina, Paraná, 2019.

• Sônia Cristina Lima Chaves (org.). Política de Saúde Bucal no Brasil: teoria e prática. Editora Edufba. Salvador, Bahia, 2016.

• Thais Régis Aranha Rossi. Produção Social das Políticas de Saúde bucal no Brasil. Editora Edufba, Salvador, Bahia, 2018.



HORÁRIO PROGRAMAÇÃO DIA 25/07

8h às 9h Credenciamento

9h às 12h

Mesa 1

A Saúde Bucal e a ciência no Brasil contemporâneo

Profa. Dra. Lígia Maria Vieira da Silva ISC-UFBA  /  Dr. Felipe Fagundes – DECIT/MS

Coordenação: Prof. Dr. Samuel Moysés PUC-Paraná

LOCAL: SALA DA CONGREGAÇÃO - FACULDE DE DIREITO DA UFBA

12h às 14h Almoço

14h às 17h Grupos de Trabalhos (GTs) – temáticos (Salas 1 a 6)

17h às 18h Acarajé Festivo e Festival de Autores e Livros da SBC

19h

Apresentação Cultural. Abertura do Evento

Conferência de Abertura Prof. Luis Eugenio Portela ISC-UFBA

Participantes: Prof. Dr. Marcel L. Arriaga (CROBA), Profa. Dra. Sônia Chaves (FOUFBA), Profa. 
Dra. Isabel Pinto (UFBA), Profa. Cristine Warmling (Abrasco) e Prof. Dr. Julio Rocha (FDUFBA 

LOCAL: SALA DA CONGREGAÇÃO - FACULDE DE DIREITO DA UFBA

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO DIA 26/07

8h às 10:30h
Grupos de Trabalhos (GTs) – temáticos

Fechamento relatoria de cada GT (Salas 1 a 6)

10:30h às 
12:30h

Mesa 2

A Saúde Bucal e a Política no Brasil contemporâneo

Prof. Dr. Luiz Antonio Filgueiras Economia-UFBA

Profa. Dra. Thais Aranha Rossi - UNEB

Coordenação: Profa Dra. Maria Isabel Vianna - UFBA

LOCAL: SALA DA CONGREGAÇÃO - FACULDE DE DIREITO DA UFBA

14:30h às 
17:30h

Plenária Final com apresentação dos Grupos de Trabalho e

Aprovação da Carta da Bahia

LOCAL: SALA DA CONGREGAÇÃO - FACULDE DE DIREITO DA UFBA

17:30h  Encerramento

PROGRAMAÇÃO
EVENTO - 25 E 26 DE JULHO

LOCAL: FACULDE DE DIREITO DA UFBA



GRUPOS DE TRABALHO - GRUPO TEMÁTICO 1 - SALA 1
25/07 das 14h às 17h e 26/07 das 8h às 10:30h
Coordenadores -  Antônio Pereira e Samuel Moysés

O TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO NA ODONTOPEDIATRIA DA FO-UFBA
PAIXÃO, Rafael Freire Mascarenhas da; ALVES, Alessandra Castro; JESUS, Andreza Mascarenhas Batista de; 
MACÊDO, Beatriz Bastos; LOPES, Raiane Rosa de Souza; SILVA, Lívia Araújo.

IMPACTO DE UM PROGRAMA DE EXTENSÃO NA SAÚDE BUCAL DE PRÉ-ESCOLARES NO MUNICÍPIO 
DE SALVADOR-BA
COSTA, Carlos Mota; CABRAL, Maria Beatriz Barreto de Sousa

AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DE 0-36 MESES EM 
SALVADOR-BA.
DE CARVALHO, Amanda Araújo; LIMA, Bruna Baltazar; DOS SANTOS, Maria Lizzia Moura Ferreira; CANGUSSU, 
Maria Cristina Teixeira

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CÁRIE DENTAL EM PRÉ-ESCOLARES E FATORES ASSOCIADOS
LIMA, Thamyres Pereira; CABRAL, Maria Beatriz Barreto de Sousa

FATORES ASSOCIADOS À CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS DE 6- 36 MESES.
SANTOS, Maria Lizzia Moura Ferreira dos; CANGUSSU, Maria Cristina Teixeira; ANDRADE, David Casimiro de; 
LIMA, Bruna Baltazar; CARVALHO, Amanda Araújo de.

HÁBITOS DE HIGIENE ORAL EM CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES EM SALVADOR BAHIA, BRASIL.
SANTOS, Maria Lizzia Moura Ferreira dos Santos; CANGUSSU, Maria Cristina Teixeira; PEREIRA, Maria de 
Lurdes Ferreira Lobo; CARVALHAIS, Joana Amaro Rodrigues

PREVALÊNCIA DE NASCIDOS VIVOS COM FISSURA LABIOPALATINA NO ESTADO DA BAHIA, 1994 A 
2015
BASTOS NETO, Bartolomeu Conceição; SANTOS, Lília Paula de Souza

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉ- ESCOLARES NO DISTRITO SANITÁRIO BARRA/
RIO VERMELHO EM SALVADOR-BA
MOURA, Swany; PAIVA, Amanda; ALMEIDA, Tatiana; CANGUSSU, Maria Cristina; CABRAL, Maria Beatriz; 
VIANNA, Maria Isabel 

PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO E O IMPACTO NAS ESTRUTURAS 
OROFACIAIS NA DENTIÇÃO DECÍDUA – UM ESTUDO DE ABORDAGEM QUALITATIVA COM MÃES DE 
CRIANÇAS ATENDIDAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE CACHEIRA, BAHIA, 
BRASIL
ELYOTE, Maria Clara Nascimento ; NUNES, Ana Carla Robatto; FÔNSECA, Graciela Soares ; PEIXOTO, Iza 
Teixeira Alves; MACIEL, Carla Fiqueiredo Brandão;  SIMÕES, Francisco Xavier Paranhos Coelho

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE PRÉ-ESCOLARES DE SALVADOR-BA: UMA ABORDAGEM 
POPULACIONAL
Anyele Jesus Matos, Jéssica Linday Leal Lima, Tatiana Frederico de Almeida, Maria Cristina Teixeira Cangussu, 
Maria Beatriz Barreto de Sousa Cabral, Maria Isabel Pereira Vianna

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE FISSURAS OROFACIAIS NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
ALMEIDA, Igor Ferreira Borba; MONTEIRO, Veruschka Hana Sakaki Souza; OLIVEIRA, Márcio Campos; SILVA, 
Priscilla Dutra; SILVA JÚNIOR, Wilton Magalhães



GRUPOS DE TRABALHO - GRUPO TEMÁTICO 2 - SALA 2
25/07 das 14h às 17h e 26/07 das 8h às 10:30h
Coordenadores -  Luiz Noro e Carlos Botazzo

PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA NO BRASIL: PRINCIPAIS DISPUTAS 
SANTANA, Alessandra Monteiro, ROCHA, Rafaela Silveira, ROSSI, Thais Régis Aranha, BARROS, Sandra Garrido

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFBA: ASPECTOS POLÍTICO-INSTITUCIONAIS NO PERÍODO DE 
1964-1985
JESUS, Jucicléia dos Santos. BARROS, Sandra Garrido de

POSICIONAMENTO DAS ENTIDADES ODONTOLÓGICAS SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 
BUCAL EM 2018 E NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019
FREIRE, Ana Maria Freire; CHAVES, Sônia Cristina Lima; SANTOS, Lilia Paula de Souza; BASTOS-NETTO, 
Bartolomeu Conceição.

CONTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES SACI E POTI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE NA FORMAÇÃO NO SUS
ALMEIDA, Ana Cláudia Palhares; NORO, Luiz Roberto Augusto

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA ODONTOLOGIA: APRENDIZAGENS SOBRE COMPETÊNCIAS PARA 
A TOMADA DE DECISÃO NA PRÁTICA CLÍNICA.
NASCIMENTO, Camilla; WARMLING, Cristine Maria ; BALDISSEROTTO Julio

TEORIA DA BUCALIDADE COMO PARADIGMA EMERGENTE NA SAÚDE BUCAL COLETIVA.
SARMENTO, Camila de Lima; RODRIGUES, Ana Áurea Alécio de Oliveira; BOTAZZO, Carlos

A REPRESENTAÇÃO DA CLÍNICA NA FORMAÇÃO E NAS PRÁTICAS EM ODONTOLOGIA: NEXOS E 
DESCONEXÕES COM A ODONTOLOGIA ‘IN VITRO’ E A CLÍNICA AMPLIADA DE SAÚDE BUCAL
FONSECA, Graciela Soares; FIALHO, Karlla; BOTAZZO, Carlos 

MEMÓRIA, HISTÓRIA E SAÚDE BUCAL: ARTICULAÇÃO PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO
SANTOS, Tiago Rocha; JESUS, Jucicléia dos Santos de; CARVALHO, Ana Clara de Rebouças; BARROS, Sandra 
Garrido de.

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E A INSERÇÃO DA ODONTOLOGIA: O 
CASO DE DOM BASÍLIO-BA
SILVA, Ueslei Jardiel Rêgo; CHAVES, Sônia Cristina Lima; SANTOS, Jailma de Frias. 

A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XIX: O CASO DA 
ESCOLA LIVRE DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO.
ROCHA, Rafaela Silveira; SANTANA, Alessandra Monteiro; BARROS, Sandra Garrido.  



GRUPOS DE TRABALHO - GRUPO TEMÁTICO 3 - SALA 3
25/07 das 14h às 17h e 26/07 das 8h às 10:30h
Coordenadores -  Elisabeth Fagundes e Ângelo Roncalli

TRAUMATISMOS DENTÁRIOS INFANTOJUVENIS: UMA ANÁLISE APÓS TRÊS ANOS NO NEPTI - 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFBA
SILVA*, Lívia Araujo; ALVES, Alessandra Castro; DANTAS, Vaipscia Bitencourt; DIAS, Hannah Myrla Melo; 
CUNHA, Maria Catarina; SILVA, Ruana Caroline Queiroz da.

Levantamento epidemiológico de cárie e fluorose dentária em escolares de 12 anos de idade no 
município de Rio Grande da Serra - São Paulo
PAIATO, Adriana Paula ; FRIAS, Antonio Carlos; CROSATO, Edgard Michel ; LOPES, Marcia Cristina 

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO FUNDAMENTO DE ESPAÇOS COLETIVOS NA ATENÇÃO À 
SAÚDE BUCAL DE GESTANTES
REIS, Jéssica de Jesus; PIMENTA, Rodolfo Macedo Cruz

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL
SANTOS, Carla Maria Lima; CHAVES, Sônia Cristina Lima

EDUCAÇÃO PERMANENTE E POPULAR NA QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE BUCAL COM AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UM PROJETO DE INTERVENÇÃO
SANTOS, Matheus Ribeiro dos; CRISTINO, Patrícia Suguri

CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DE MÃES ACERCA DA SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS 
ACOMPANHADAS EM UM SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
COLVARA, Beatriz Carriconde; PEREIRA, Daniela D’Arco; FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio; LUZ, Patrícia Blaya; 
HUGO, Fernando Neves; HILGERT, Juliana Balbinot.

FREQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE FRENECTOMIAS LINGUAIS REALIZADAS NO SUS NO PERÍODO DE 
2013 A 2017
FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio; MACAU-LOPES, Mônica Guimarães; DA SILVEIRA, Ana Daniela Silva; DOS 
SANTOS, Junia Carolina Linhares Ferrari; NOLASCO-LOPES, Clélia Maria; MAIA, Katlin Darlen.

PRESENÇA DE ANQUILOGLOSSIA E ALEITAMENTO MATERNO EM BEBÊS NASCIDOS EM LIMA, PERU: 
UM ESTUDO LONGITUDINAL
FAUSTINO-SILVA, Daniel Demétrio; GONZÁLEZ, Angélica Chávez; BERRIOS, Pili; RECH, Rafaela Soares; HILGERT, 
Juliana Balbinot; HUGO, Fernando Neves.

PREVALÊNCIA DE MÁ OCLUSÃO EM PRÉ-ESCOLARES E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS
GOMES, Renata Carneiro Souza

AUTOPERCEPÇÃO E IMPACTO DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 
ODONTOLÓGICOS
PEREIRA, Inglide da Silveira; REIS, Renata Silva; CARVALHO, Fábio Silva de; CARVALHO, Cristiane Alves Paz de.

O CONHECIMENTO E A AUTOPERCEPÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SOBRE SAÚDE 
BUCAL
PEREIRA, Inglide da Silveira; CARVALHO, Fábio Silva de; CARVALHO, Cristiane Alves Paz de



GRUPOS DE TRABALHO - GRUPO TEMÁTICO 4 - SALA 4
25/07 das 14h às 17h e 26/07 das 8h às 10:30h
Coordenadores -  Paulo Góes e Maria Ercília

PLANEJAMENTO LOCAL EM UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
GASPAR, Gabriela da Silveira; DA PAZ, Rafaela Cardoso Mendes Campelo; FIGUEIREDO, Nilcema 

ANÁLISE DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOBRE PLANEJAMENTO EM SAÚDE
GASPAR, Gabriela da Silveira; SANTOS, Elba Alves dos; FIGUEIREDO, Nilcema. 

OS DENTISTAS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS: O CASO DE UM MUNICÍPIO 
BAIANO
Santos, Íllian Cássia Brito; Cruz, Denise Nogueira

REPERCUSSÕES DA RELAÇÃO USUÁRIO-PROFISSIONAL SOBRE A SATISFAÇÃO E PERCEPÇÃO DE 
PACIENTES NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO BRASIL
FIGUEREDO, Nilcema; SILVA, Mário Filipe Verçosa de Melo; SOARES, Mariana Andrade Pê; LIMA, Maria Eduarda 
Silva de; FRANÇA, Cybelle Carneiro. 

ESTUDO DE AVALIABILIDADE DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE BUCAL NO SISTEMA PÚBLICO 
DE SAÚDE BRASILEIRO
PORTUGAL Erika Lúcia Almeida; GUIMARÃES Eliete Albano de Azevedo; AMARAL, João Henrique Lara; ABREU 
Mauro Henrique Nogueira Guimarães; WERNECK, Marcos Azeredo Furquim; ZINA, Lívia Guimarães

EXODONTIA DE DENTES PERMANENTES NA ATENÇÃO BÁSICA EM MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO 
BAIANO COM E SEM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
MOREIRA, Adrielia Teixeira; SOUZA, Aline Andrade; SANTOS, Lília Paula de Souza 

CONTRIBUIÇÃO DO TELESSAÚDE BAHIA NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE 
SAÚDE BUCAL
FIALHO, Rosana; LIMA, Adeilda; MENEZES, Erica; HAYVANON, Anny; ESTRELA, Vanessa.

COMPARAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA EM MUNICÍPIOS COM E 
SEM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
SANTOS, Lília Paula de Souza Santos; MOTA, Eliete Almeida; VINHAS, Brenda Queiroz; FERREIRA, Yasmim de 
Oliveira; SANTOS, Beatriz de Almeida

AUTOPERCEPÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL NOS DIFERENTES GRUPOS ETÁRIOS E SEUS FATORES 
ASSOCIADOS
FAGUNDES, Maria Laura Braccini; KRASSMANN, Ariane Soares; GIORDANI, Jessye Melgarejo do Amaral; 
TÔRRES, Luisa Helena do Nascimento.

ASSISTÊNCIA ORTODÔNTICA NA REDE PÚBLICA: UMA AVALIAÇÃO TEMPORAL DA PRODUÇÃO 
AMBULATORIAL BRASILEIRA
LACERDA, Juliana Andrade; SANTOS, Lília Paula de Souza 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO GLOBAL DE METAS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR
LIMA, Taís Hana Kataoka; OLIVEIRA, Natally Rocha; BASTOS NETO, Bartolomeu Conceição; SANTOS, Lília Paula 
de Souza



GRUPOS DE TRABALHO - GRUPO TEMÁTICO 5 - SALA 5
25/07 das 14h às 17h e 26/07 das 8h às 10:30h
Coordenadores -  Efigênia Ferreira e Maria Gabrielli 

ABSENTEÍSMO ODONTOLÓGICO ASSOCIADO A CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL AUTOPERCEBIDAS 
POR TRABALHADORES
ALMEIDA, Angélica Silva ; CARVALHO, Mariza Brasil de ; SANTOS, Aryane Silva dos ; MAGALHÃES, Lilian 
Oliveira ; ARAÚJO, Marizeli Viana de Aragão ; PINHEIRO, Helder Henrique Costa

CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL AUTOPERCEBIDAS ASSOCIADAS COM CAPACIDADE DE TRABALHO
ALMEIDA, Angélica Silva ; CARVALHO, Mariza Brasil de ; SANTOS, Aryane Silva dos; MAGALHÃES, Lilian 
Oliveira; ARAÚJO, Marizeli Viana de Aragão ; PINHEIRO, Helder Henrique Costa

FATORES ASSOCIADOS AO IMPACTO DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA ENTRE ADULTOS 
ASSISTIDOS EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
PEIXOTO, Taiana Paula Costa Alves; FREITAS , Taciane Oliveira Bet; SANTOS, Heloísa Laís Rosário dos; CARNEIRO, 
Daline Oliveira; BARBOSA, Luciana Sales; PASSOS-SOARES, Johelle de Santana.

MORTALIDADE POR CÂNCER DE BOCA E OROFARINGE NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL
BASTOS NETO, Bartolomeu Conceição; SILVA, Amanda Sodré; PIMENTA, Rodolfo Macedo Cruz; SANTOS, Lília 
Paula de Souza

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO – UMA REVISÃO DE LITERATURA
CORRÊA, Gabriel Trevizan

CARACTERIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA NO 
ESTADO DA BAHIA
SANTOS, Lília Paula de Souza Santos; ALVES, Francisvânia Camilo Santos; SANTOS, Beatriz de Almeida; 
FERREIRA, Yasmim de Oliveira

AVALIAÇÃO DA OBESIDADE ABDOMINAL COMO VARIÁVEL PREDITORA NA OCORRÊNCIA DE 
PERIODONTITE GRAVE
PIMENTEL, Júlia; CARNEIRO, Daline Oliveira; PINHEIRO , Jhessilly Alvim Figueredo; FREITAS , Taciane Oliveira Bet; 
SAMPAIO, Daiane Silva; PASSOS-SOARES , Johelle de Santana

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE 
FOR PATIENTS WITH ORAL POTENTIALLY MALIGNANT DISORDERS
ALMEIDA, Igor Ferreira Borba de; OLIVEIRA, Márcio Campos; FREITAS, Kátia Santana; ALMEIDA, Deybson Borba 
de.

SAÚDE BUCAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E QUESTÕES ASSOCIADAS: PORTO ALEGRE/RS
GEHRKE, Gabriela Hammes; BULGARELLI, Alexandre Fávero; SANTOS, Camila Mello dos

AVALIABILIDADE DO PLANO DE EXPANSÃO DE ACESSO A PRÓTESE DENTÁRIA NA BAHIA
SANTOS, Lília Paula de Souza; CHAVES, Sônia Cristina Lima.

NARRATIVAS DE IDOSOS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTOS: AUTOPERCEPÇÃO 
DE SAÚDE BUCAL
RIBEIRO, Cristiane G.; PEZZATO, Luciane M. 



GRUPOS DE TRABALHO - GRUPO TEMÁTICO 6 - SALA 6
25/07 das 14h às 17h e 26/07 das 8h às 10:30h
Coordenadores -  Cristine Warmling e Rafael Ditterich

FERRAMENTA ELETRÔNICA WEBASED PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
ODONTOLÓGICOS: AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PORTAL CEO
FIGUEIREDO, Nilcema; ALMEIDA, Danilo Rodrigues de Souza ; SANTOS, Lia Ximenes; GOES, Paulo Savio 
Angeiras de.

A REGULAÇÃO SANITÁRIA EM ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR BAHIA: ORGANIZAÇÃO 
E CONFLITOS
SILVA, Leandro J. P; CHAVES, Sônia Cristina Lima.
Percepção das e dos dentistas sobre a relação entre gênero e Odontologia
BLEICHER, Lana 

ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO SUS: REVISÃO DA LITERATURA
DAMASCENO, Kairo; BARROS, Sandra; CRUZ, Denise 
Implantação da gestão estadual da atenção em saúde bucal: o caso de um estado do Nordeste brasileiro.
SANTANA, Sisse Figueredo de; CHAVES, Sônia Cristina Lima 

O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO 
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO (BA): RELATO DE EXPERIÊNCIA
VALENTE, Ana Paula P. C.; BARROS, Sandra G.

REMUNERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS POR OPERADORAS DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS NO PERÍODO DE 2012 A 2017
SILVA, Ueslei Jardiel Rêgo, BLEICHER, Lana.

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA 
DE SALVADOR-BAHIA, NOS ANOS DE 2016-2017
IGLESIAS, Thaís; CANGUSSU, Maria Cristina; VIANNA, Maria Isabel; KUSTERER , Liliane Elze

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE METAS RELACIONADAS A ENDODONTIA NOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA BAHIA
OLIVEIRA, Natally Rocha; LIMA, Taís Hana Kataoka; SOUZA NETO, Francisco Calazans de; SANTOS, Lília Paula 
de Souza Santos.

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE BUCAL NA BAHIA: AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS NO ANO DE 2018.
KRUSCHEWSKY, JULIE ELOY ; SEPÚLVEDA, INGRID

A GRANDE FEIRA INTERNACIONAL ODONTOLÓGICA DE SÃO PAULO. RELATO DE OBSERVAÇÃO
LEME, Pedro Augusto Thiene; BOTAZZO, Carlos.



DINÂMICA DOS GRUPOS DE TRABALHO
A presença no grupo de trabalho deve ser nos dois turnos para 

possibilitar acolhimento, vínculo e responsabilização entre seus membros

HORÁRIO ATIVIDADES - DIA 25 DE JULHO

14:00h
14:20h

Apresentação dos membros do grupo com acolhimento dos coordenadores

Leitura da Carta da Bahia, comentários iniciais para sugestões no dia 2

15:00h Apresentação do Trabalho 1

15:20h Apresentação do Trabalho 2

15:40h Apresentação do Trabalho 3

16:00h Apresentação do Trabalho 4

16:20h Apresentação do Trabalho 5

16:40h Apresentação do Trabalho 6

HORÁRIO ATIVIDADES - DIA 26 DE JULHO

8:00h Apresentação do Trabalho 7

8:20h Apresentação do Trabalho 8

8:40h Apresentação do Trabalho 9

9:00h Apresentação do Trabalho 10

9:20h Apresentação do Trabalho 11

9:4h às 10:30h

Discussão sobre os trabalhos apresentados e contribuições à Carta da Bahia.

Relatoria do Grupo Temático
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