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Dia Mundial da Saúde Bucal
No dia 20 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal. À primeira lembrança,
o tema remete ao cuidado com os dentes. No entanto, a data também retoma o debate
sobre o direito à saúde bucal em sua plenitude e das políticas públicas voltadas para
sua consolidação, além da importância do profissional na promoção de saúde de toda
população.
Para a Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB), essa é mais uma data para incentivarmos
os profissionais do setor a se engajarem pela melhoria do atendimento da população,
que acaba tendo reflexo na saúde integral e na qualidade de vida da sociedade.
O cuidado com a saúde da boca no SUS começa na Atenção Básica e é realizado pelas
equipes de Saúde Bucal (eSB), que integram as equipes de Saúde da Família (eSF). O
primeiro passo a ser dado por quem precisa de atendimento odontológico é buscar uma
Unidade Básica de Saúde (UBS). O SUS conta ainda com 302 Unidades Odontológicas
Móveis, sendo que destas, 33 são Unidades Odontológicas Móveis (UOM) nos Distritos
Sanitários Indígenas (DSEI) e sete são Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em
Consultórios na Rua (CnaR) em todo o país. Esses serviços permitem ampliar o acesso
de saúde bucal a populações específicas e vulneráveis.
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As equipes de Saúde Bucal podem ser compostas por: cirurgião-dentista e técnico
ou auxiliar em saúde bucal ou pelo cirurgião-dentista e técnico em saúde bucal mais
auxiliar ou técnico em saúde bucal. Toda equipe é responsável por um território que,
em geral, concentra de 2 mil a 3.500 pessoas. As equipes da Atenção Básica são
responsáveis por realizar minimamente, ações de promoção, prevenção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, buscando resolver pelo menos 80%
das demandas apresentadas pelos cidadãos.
Atualmente são 26.566 Equipes de Saúde Bucal (eSB) na Estratégia Saúde da Família
(ESF), presentes em 5.040 municípios brasileiros. Desta forma, cerca de 90,53% dos
municípios do país têm, ao menos, uma das principais linhas de ação da Política Nacional
de Saúde Bucal.
A partir da avaliação inicial do dentista, o paciente pode ser encaminhado à atenção
especializada, nos CEO. Essas unidades especializadas realizam serviços de diagnóstico
bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; periodontia
especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia; e atendimento
a portadores de necessidades especiais. Hoje são 1.139 CEO em todo o país que
ofertaram 2.818.443 procedimentos no ano de 2018. Nos Centros de Especialidades
Odontológicas que atendem especificamente pessoas com deficiência foram registrados
942.109 procedimentos. Além disso, o Programa Brasil Sorridente oferta o serviço de
reabilitação protética por meio dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária. Em
2018 foram realizados pelo SUS 702.929 procedimentos de próteses dentárias.
Mais informações: http://bit.ly/DiaMundialSB
Para compartilhar
Assista ao vídeo que traz mitos e verdades da higiene bucal em comemoração a
Semana Mundial de Saúde Bucal: http://bit.ly/MitosSaúdeBucal
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BOAS EXPERIÊNCIAS
A gerente da Unidade Básica de Saúde Nº 7
de Taguatinga (DF), Damaura Santiago, e a
diretora da Escola Classe 42 de Taguatinga,
Rejane Rocha, não hesitam em reconhecer
a importância do trabalho conjunto da
saúde com a educação. Elas perceberam a
necessidade de mais ações de promoção
da saúde bucal no ambiente escolar após a
diretora procurar diversas vezes a UBS para
atender alguns alunos.
Foi por meio do Programa Saúde na Escola (PSE) que elas conseguiram se organizar
e planejar as ações integradas para atenderem os 627 alunos de nível fundamental I.
“Nos reunimos para avaliar os números de busca ativa, tanto na comunidade como na
escola. Convidamos os pais e responsáveis para que possamos explicar a importância
da promoção da saúde. E em seguida executamos a ação com os alunos, muitas vezes
estendidas aos familiares. E os resultados têm sido avaliados pelos profissionais da
Unidade Básica de Saúde como muito positivos”, contou a gerente Damaura.
As reuniões contribuíram para o planejamento da equipe de saúde bucal, principalmente
depois que Rejane observou que muitas crianças se queixavam da mastigação na hora
do lanche. “Muitas crianças com dentes cariados. Outras tão pequenas e já são donos
de ‘panelas’ [lesões de cárie cavitadas]. Sem contar o medo que muitos tinham de ir
ao dentista, o que já melhorou muito. Agora eles ficam ansiosos para participar da
atividade quando a equipe de saúde chega na escola. Já percebemos a mudança”.
A ação começa com a equipe de saúde bucal realizando uma pequena palestra, de
forma lúdica sobre a importância da higienização da boca. Os profissionais da equipe
de Saúde Bucal observam a arcada dentária de cada um antes e após a escovação ou
da aplicação de flúor. “No início tínhamos crianças que pediam ajuda dizendo que não
sabiam escovar os dentes. A grande maioria
já está mais atenciosa com os cuidados que
precisamos ter com a boca. E os números
com crianças com dor de dente diminuíram”,
explicou Damaura que acompanha todas as
ações da equipe de saúde.

Se você tem uma experiência exitosa, conta
para gente. Entre em contato pelo e-mail:
cosab@saude.gov.br.
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FIQUE ATENTO AO CRONOGRAMA
O monitoramento mensal dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde é atribuição
dos gestores municipais, estaduais e federais. As etapas e responsabilidades referentes
à transmissão das informações das bases locais para as bases nacionais de dados seguem
as especificações determinadas na Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de
2017. A produção mensal dos estabelecimentos de Atenção Especializada em Saúde Bucal
denominados Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratório Regional de

Prótese Dentária (LRPD) são acompanhadas de acordo com as informações prestadas pelos
Municípios/Estados por meio do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS)
disponível no site do DATASUS (bit.ly/DATASUStabnet). Por isso é importante que o gestor
faça a alimentação regular dos dados no sistema de informação respeitando o Cronograma
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para que não acarrete em
suspensão da transferência do recurso financeiro.

CRONOGRAMA
DISPONIBILIZAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DO
SIGTAP

DISPONIBILIZAÇÃO
DOS APLICATIVOS DE
CAPTAÇÃO

DISPONIBILIZAÇÃO
DO CNES DESKTOP*

ENVIO DA REMESSA
DO CNES

DISPONIBILIZAÇÃO
DOS APLICATIVOS DE
PROCESSAMENTO

DISPONIBILIZAÇÃO DO
TXT DEFINITIVO
(PROCESSAMENTO)

ENVIO DA REMESSA
DO SIA/SIH

DISSEMINAÇÃO
TABNET/TABWIN**

JANEIRO

05/01/2019

09/01/2019

-

07/02/2019

05/02/2019

11/02/2019

25/02/2019

12/03/2019

FEVEREIRO

01/02/2019

04/02/2019

13/02/2019

08/03/2019

06/03/2019

13/03/2019

26/03/2019

11/04/2019

MARÇO

01/03/2019

04/03/2019

15/03/2019

05/04/2019

05/04/2019

10/04/2019

25/04/2019

10/05/2019

ABRIL

01/04/2019

02/04/2019

12/04/2019

08/05/2019

06/05/2019

13/05/2019

27/05/2019

11/06/2019

MAIO

02/05/2019

03/05/2019

15/05/2019

07/06/2019

05/06/2019

12/06/2019

25/06/2019

11/07/2019

JUNHO

03/06/2019

04/06/2019

14/06/2019

05/07/2019

05/07/2019

10/07/2019

25/07/2019

09/08/2019

JULHO

01/07/2019

02/07/2019

12/07/2019

07/08/2019

05/08/2019

12/08/2019

26/08/2019

10/09/2019

AGOSTO

01/08/2019

02/08/2019

14/08/2019

06/09/2019

05/09/2019

11/09/2019

25/09/2019

10/10/2019

SETEMBRO

02/09/2019

03/09/2019

13/09/2019

07/10/2019

07/10/2019

14/10/2019

28/10/2019

12/11/2019

OUTUBRO

01/10/2019

02/10/2019

16/10/2019

07/11/2019

05/11/2019

12/11/2019

25/11/2019

10/12/2019

NOVEMBRO

01/11/2019

04/11/2019

14/11/2019

06/12/2019

05/12/2019

11/12/2019

26/12/2019

10/01/2020

DEZEMBRO

02/12/2019

03/12/2019

13/12/2019

08/01/2020

06/01/2020

13/01/2020

27/01/2020

11/02/2020

COMPETÊNCIA

* Datas de referência. Se houver versão para a competência, será colocado aviso no site com antecedência.
** Data aproximada. Pode sair antes da data prevista.
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Ministério da Saúde e OPAS
lançam edital para premiar
experiências exitosas em atenção
primária à saúde
O Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
lançaram no dia 5 de abril o edital do “Prêmio APS Forte para o SUS: Acesso Universal”.
O objetivo é identificar, dar visibilidade, reconhecer e promover iniciativas municipais,
estaduais ou regionais que tenham como foco a melhoria da atenção primária à saúde
(APS), principalmente o acesso.
As inscrições poderão ser feitas de forma gratuita, entre os dias 15 de abril e 15 de
junho, por Equipes de Saúde da Família, Coordenações de Atenção Básica regionais
ou municipais, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.
Nesta edição do prêmio serão reconhecidas experiências organizadas a partir das
seguintes linhas temáticas:
1. Adequação das estruturas e processos dos serviços
de saúde para ampliar o acesso, como: ampliação
e flexibilização de horários de atendimento,
flexibilização de agendas, acesso avançado;
2. Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação,
para ampliar o acesso, a exemplo de: formas
inovadoras de comunicação entre a equipe e
a comunidade, marcação não presencial de
consultas, estratégias de telessaúde/telemedicina;
3. Estratégias inovadoras para ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da
Família;
4. Estratégias inovadoras de acesso que culminaram em aumento da cobertura
vacinal;
5. Novas formas de contratualização público-público ou público-privada da Estratégia
de Saúde da Família que aumentaram o acesso da população;
6. Estratégias de provisão e fixação de profissionais e estruturas em áreas remotas
e/ou de vulnerabilidade, com ampliação do acesso;
7. Iniciativas de ampliação do acesso da população às ações e/ou às atividades de
promoção da saúde.
Acesse o edital — > http://bit.ly/editalAPSforte
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Webpalestra

Erramos
Na edição de março do informativo, a quantidade correta de equipes de Saúde Bucal no
país é 26.566 e não 28 mil.
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80 dias da Saúde da Mulher
Até 28 de maio, dia Internacional de Luta
pela Saúde da Mulher e Dia Nacional
de Luta pela Redução da Mortalidade
Materna, o DAB Responde vais abordar
diferentes temas da saúde da mulher. O
programa é uma transmissão ao vivo feita
pelo perfil do Departamento de Atenção
Básica no Facebook com os técnicos
da gestão federal semanalmente. No
dia 2 de maio, o assunto é Pré-natal e
Saúde Bucal. Nesta edição, a dentista
Fernanda Goedert, da equipe de Saúde
da Família do Paranoá (DF), vai falar um
pouco sobre a experiência no cuidado
odontológico às mulheres durante a
gravidez. Siga o perfil @dab.saude para
assistir.

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

