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SAÚDE BUCAL NA PNAB
No ano 2000, a partir da publicação nº 1.444, de 28 de dezembro de 2000 as equipes
de saúde bucal foram inseridas na Estratégia Saúde da Família (ESF), com o objetivo
de reorientar o modelo de atenção odontológica, e de ampliar o acesso da população
brasileira às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal.
Em 2006, a PNAB, reforçando os princípios da PNSB/Programa Brasil Sorridente, que
apresenta entre seus objetivos a ampliação do acesso ao tratamento odontológico na
Atenção Básica foi instituída e fortaleceu ainda mais o papel das equipes de saúde bucal
com trabalho integrado às equipes de saúde da família, tendo como pressupostos a
responsabilidade sanitária, a territorialização, a promoção, prevenção e tratamento.
Aproximadamente 20 anos após a
inserção da atenção à saúde bucal
no âmbito da Estratégia Saúde da
Família (ESF), o número das equipes
de Saúde Bucal passam de 28 mil.
Esse cenário sinaliza os esforços
dos gestores municipais, estaduais
e federais do SUS em priorizar e
ampliar o serviço no país.

02

SAÚDE DA
MULHER

04

BOAS
EXPERIÊNCIAS

Informativo CGSB - Coordenação Geral de Saúde Bucal

80 DIAS DE SAÚDE DA MULHER
De 8 de março, dia Internacional da Mulher, a
28 de maio, dia Internacional de Luta pela
Saúde da Mulher e Dia Nacional de Luta
pela Redução da Mortalidade Materna, o
Ministério da Saúde promoverá ações
de mobilização para promoção da
saúde. Para os próximos 80 dias foi
elaborada uma campanha que tem
como objetivo principal divulgar e
intensificar os programas e políticas do
SUS nos territórios, envolvendo profissionais
e gestores de saúde e sociedade civil. Uma das
atividades da campanha é uma série de vídeos,
que vão ser publicados nas redes sociais do DAB
— Facebook e YouTube, que traz um breve relato das
profissionais que trabalham na Atenção Primária. Haverá
transmissões ao vivo durante o período que fomente debate sobre os programas do
Ministério voltados para saúde da mulher. Confira as datas:

CONFIRA AS DATAS:
14 de março

24 de abril

Imunização

Violência

20 de março

2 de maio

Saúde da mulher idosa
3 de abril
Doenças Crônicas
10 de abril
Saúde reprodutiva
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Pré-natal + Saúde Bucal
15 de maio
Boa Práticas no parto e nascimento
22 de maio
Redução da morte materna
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CARGA HORÁRIA DA EQUIPE DE
ATENÇÃO BÁSICA
No início deste ano, com a publicação da Portaria nº 18, de 07 de janeiro de 2019,
surgiram alguns questionamentos sobre a carga horária dos profissionais de saúde
bucal. A normativa estabeleceu regras para o cadastramento das equipes da Atenção
Básica no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), de acordo com a
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) — Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de
setembro de 2017.
A Portaria nº 18 não altera o que está na PNAB com relação à carga horária de nenhum
profissional, e sim diz aos gestores como devem cadastrar no CNES os diferentes
integrantes que compõem a equipe de Atenção Básica.
Há pouco mais de um ano, a PNAB foi revisada e representa a atual norma
regulamentadora da Atenção Primária em Saúde (APS). A Política define as principais
diretrizes e reforça a estratégia saúde da família como ação prioritária, mas reconhece
outras formas de organização do modelo de atenção, desde que estejam compatíveis
com seus princípios.
Com isso, a PNAB 2017 reconhece como tipos de equipes de saúde que atuam na
Atenção Básica: Equipes de Saúde da Família (eSF), Equipe de Saúde Bucal (eSB equipe integrada à eSF ou à eAB) e Equipe de Atenção Básica (eAB). Veja tabela
publicada na Portaria nº 18 com os códigos.
Não há impedimento de cadastro do profissional
de saúde bucal como profissional extra na
eAB, podendo ser cadastrado com carga
horária diversa nas equipes eAB com
o código 55, como especificado na
portaria. As equipes de saúde bucal
organizadas no mesmo modelo das
equipes que integram a Saúde da
Família, mas que passem a ofertar
atenção em saúde bucal às equipes
AB, ou seja, com a mesma composição
profissional e carga horária prevista
nas equipes de saúde bucal modalidade
I e II, serão cadastradas junto às eAB nos
códigos 56 e 57.
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BOAS EXPERIÊNCIAS
UM CUIDADO DIFERENCIADO

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), criada por meio da portaria
GM/MS nº 793 de 24/04/2012, tem como objetivo primordial a “criação, ampliação e
articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou
permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Essa rede busca levar atendimento integral e de
qualidade às pessoas com necessidades especiais.
No âmbito da saúde bucal, todo atendimento a esse público deve ser iniciado na
atenção primária, que deverá encaminhar para atenção especializada — Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) e atendimento hospitalar —, apenas em casos que
apresentarem necessidades especiais para o atendimento. Nesse sentido, a Portaria
Ministerial Nº 1.341 de 29/06/2012 criou incentivo adicional mensal para os CEOs que
fizerem adesão à RCPD.
No Distrito Federal (DF), pacientes com síndrome de Down contam com atendimento
especializado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Hospital Regional
de Taguatinga (HRT). Com a assistência humanizada, os profissionais cativam os
pacientes e conseguem resultados que representam grandes avanços.
“Quando você vê o resultado em uma família que não tinha o hábito de cuidar da saúde
bucal do paciente, pela dificuldade que, muitas vezes, existe, e é esse paciente quem
começa a chamar para escovar os dentes, é muito motivador. Perceber que estamos
devolvendo qualidade de vida é gratificante. Acho que é um dom, algo que vai além de
mim”, descreve a odontóloga Andreia de Aquino Marsiglio.
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Ela é uma das profissionais da equipe que cuida da saúde bucal do Ricardo Luís da
Silva, de 42 anos. Com síndrome de Down, Ricardo, logo que chegou ao consultório
odontológico, demonstrou alegria em estar ali. Abraços não faltaram, nem elogios a
todos que estavam a sua volta, fossem conhecidos ou desconhecidos.
Desde a primeira infância
A dentista explica que é muito mais fácil
uma pessoa com deficiência se adaptar às
consultas, quando as visitas acontecem
desde criança, como é o caso do Raul,
de dois anos e seis meses. A mãe, Sofia
Lisboa, e o pai, Riller Cavalcanti, levam
Raul ao dentista desde antes de os dentes
nascerem.
“Nós precisávamos de orientação sobre
como proceder e o que esperar nessa fase de nascimento dos dentinhos, e também
para que ele pudesse, desde cedo, se familiarizar com o ambiente. Descobrimos que
o HRT oferecia esse serviço para pessoas com Down através de conhecidos. Se não
fosse esse serviço, teríamos que buscar a rede privada e, mesmo assim, é muito difícil
achar profissionais que atendam pessoas especiais”, explica Sofia. Esta foi a primeira
visita de Raul ao dentista, depois de oito meses, quando esteve em tratamento contra
a leucemia, já superada.
Encontrar profissionais especializados para trabalhar com pacientes com deficiência
também foi uma dificuldade para Reginaldo Cândido de Lima. Desde o falecimento de
sua mãe, ele cuida do irmão Paulo, de 18 anos, que tem síndrome de Down. Ele conta
que, entre 2005 e 2013, Paulo recebeu atendimento no HRT e, depois da doença que
levou a mãe a óbito, a família não conseguiu continuar o tratamento odontológico.
“Um tempo atrás, eu procurei por
dentistas particulares, mas não encontrei
quem aceitasse atender o Paulo, quando
sabiam que ele era Down, embora ele
seja calmo e obediente”. Paulo reiniciou o
acompanhamento odontológico no CEOHRT e como também recebeu atendimento
desde criança foi colaborador durante a
realização dos procedimentos necessários.
Relatos como esses mencionados, mostram
a importância dos gestores estruturarem a Rede de Atenção em Saúde Bucal à RCPD.
Adaptado de Agência Saúde - http://bit.ly/HRTodontoDF
Fotos: Mariana Raphael/Saúde-DF
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CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
GESTÃO DE CEO
O curso de Gestão de Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) começou no dia
25 de fevereiro de 2019. Os indicados pelas Coordenações Estaduais de Saúde Bucal, que
foram previamente cadastrados, podem acessar a plataforma da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) pelo endereço ava.ufpe.br/nead.
Foram ofertadas 400 vagas contemplando todas as Unidades Federativas. Futuramente
serão ofertadas mais vagas, buscando contemplar todos os CEOs. O objetivo é qualificar
os profissionais no gerenciamento dos serviços, melhorando o desempenho na oferta
das ações de saúde bucal para a população. Espera-se, ainda, melhora na certificação
dos próximos ciclos do PMAQ CEO.
Saiba mais em http://bit.ly/gestãoCEO

GESTOR, VOCÊ
CONHECE SEU
TERRITÓRIO?
Na live de fevereiro, as técnicas
Sumaia Coser e Nicole Aimée
abordaram a importância do
reconhecimento do território
para implementação de políticas
públicas no âmbito da promoção e
prevenção em saúde bucal. Também
falaram sobre estratégias de integração
dos profissionais de saúde bucal na
equipe da saúde da família e como os outros
profissionais podem contribuir nas ações
promotoras e preventivas, como identificação
de vulnerabilidades. Veja o vídeo e compartilhe as
ações em saúde bucal dos municípios realizadas por
profissionais nos comentários.
Link da gravação: http://bit.ly/DABresponde
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TELESSAÚDE
Na última semana, o TelessaúdeRS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
retomou o atendimento de teleconsultoria para todo o país por meio do número 0800
644 6543. Além do retorno, agora todos profissionais de saúde de nível superior que
atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) podem usar o serviço. A iniciativa é uma
parceria do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde com o TelessaúdeRSUFRGS, sem custos para os municípios.
O serviço oferece consultorias clínicas por telefone, esclarecendo dúvidas sobre
diagnóstico e tratamento, baseadas nas melhores evidências científicas. O suporte pode
ajudar a resolver os problemas de saúde dos pacientes de maneira mais rápida, desta
forma melhorando a resolutividade da Atenção Básica. As dúvidas são respondidas em
tempo real, por especialistas, sem a necessidade de agendamento prévio.
Tem como perspectiva a melhoria da qualidade do atendimento, a ampliação do escopo
de ações ofertadas pelas equipes e o aumento da capacidade clínica, a partir do
desenvolvimento de ações de apoio à atenção à saúde e de educação permanente para
as equipes de Atenção Básica.
Núcleo Estadual
A teleconsultoria é uma forma prática dos profissionais de saúde tirarem dúvidas
qualificadas sobre procedimentos, casos clínicos reais, dúvidas sobre processo de trabalho
e gestão. Na página do Núcleo Estadual do Espírito Santo, “Tele Saúde Bucal” (link: bit.ly/
TelessaudeES) são ofertados cursos à distância auto instrucionais, webpalestras mensais,
todas as últimas sextas-feiras de cada mês, no horário de 15h às 16h, teleconsultorias
síncronas e assíncronas, vídeos educativos, cartilhas e folders de apoio, tanto para as
Equipes de Saúde Bucal quanto para os pacientes. Os materiais abordam diferentes
temáticas e estão disponíveis gratuitamente, apenas é necessário um “pré cadastro”.

AGENDA DE
WEBPALESTRAS

DO TELESSAÚDE ES

11/03, às 15h
Rede de Atenção à Deficiência Auditiva Implante Coclear

29/03, às 15h
Odontologia baseada em evidências

Site: http://bit.ly/TelessaudeES
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GRUPO DE TRABALHO SOBRE
ODONTOLOGIA HOSPITALAR
A Portaria n° 1.023, de 23 de abril de 2018, instituiu o Grupo de Trabalho (GT) com a
finalidade de propor a elaboração de ações e estratégias sobre a Odontologia Hospitalar
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O GT está construindo material que abordará
a temática.
Sobre a atenção odontológica à nível hospitalar no âmbito da Política Nacional de Saúde
Bucal (PNSB), a CGSB apresenta abaixo as Portarias que versam sobre esse nível de
atenção:
Portaria Nº 1.032/GM, de 5 de maio de 2010, que inclui procedimento odontológico na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do
SUS voltados aos pacientes com necessidades especiais que necessitem de atendimento
em ambiente hospitalar.
Portaria GM/MS 793, de 24/04/2012, instituiu a Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde contemplando ações de saúde bucal
nos estados e municípios.
Portaria GM/MS 793, de 24/04/2012 o artigo 22º, seção III, versa: “ampliar o acesso às
urgências e emergências odontológicas, bem como ao atendimento sob sedação ou
anestesia geral, adequando centros cirúrgicos e equipes para este fim”.
Nota Técnica N° 1 de 2014 a qual versa sobre registro dos procedimentos odontológicos
realizados em Ambiente Hospitalar poderão através do Sistema de Informação Hospitalar
(SIH) independente do motivo que gerou a internação, e não mais apenas os realizados
em Pacientes com Necessidades Especiais.

Tem dúvidas, sugestões ou elogios para o nosso Informativo Brasil
Sorridente? Conte pra gente pelo e-mail: cosab@saude.gov.br

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício SEDE 7º Andar
CEP: 70058-900 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9145

