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DIRETRIZ I 
RESOLUTIVIDADE NA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PELAS EQUIPES DE REFERÊNCIAS
Ações : Ampliar acesso e cobertura odontológica na atenção básica com qualidade e resolutividade.
META : Acesso à 9 % da população.

Ações desencadeantes da diretriz :

Sub Eixo 01 : Organização   e Processos de trabalho 
- Garantir a política do Programa Saúde da Família, através de discussões e planejamentos adequados da
proporção equipes de saúde bucal x população adscrita.

- Discutir nos diversos níveis de gestão a  organização de demanda e do processo de trabalho das equipes
de saúde bucal na lógica da Estratégia de Saúde da Família.

- Rever os critérios de risco como forma de organização do acesso aos serviços, incluindo os atendimentos
de urgência como alternativa de acesso aos tratamentos programáticos.

-  Realizar  discussões  mais  criteriosas  sobre a utilização de estratégias  que possibilitem o aumento de
cobertura entre elas a  alta pactuada , acolhimento e a proposta da Secretaria de Saúde do Estado;  em
etapa posterior , uma vez socializada  criar mecanismos para sua  implantação de maneira gradativa. 

- Rediscutir no colegiado técnico os parâmetros e indicadores de produtividade estabelecidos pela SMS
(Documento da área técnica de saúde bucal – maio 2004) e se necessário realizar readequações.
Recomendações :

* Resgatar  e  discutir  a  título  de  orientação  com  as   equipes  ,  os  parâmetros  e  indicadores  de
atendimentos e procedimentos. 

* Viabilizar maior divulgação do documento junto aos profissionais de saúde bucal e coordenadores
ressaltando sua importância  como forma de processo de gestão local,  distrital  e municipal  na
saúde bucal.

-  Criar  mecanismos de gestão que possibilitem a pactuação de metas  de cobertura e produtividade /
qualidade  junto às equipes, considerando os indicadores oficiais existentes e preconizados no âmbito da
SMS ( PMAQ, RDQA , Programa de governo da administração municipal ).

Sub Eixo 02 :  Atendimento domiciliar
- Realizar  com os diversos níveis da Secretaria de Saúde e em conjunto  com o SAD discussões no sentido
de  se reorganizar os trabalhos domiciliares em odontologia , garantindo a presença de CDs e ASBs nesse
serviço .
- Capacitar os cirurgiões dentistas das equipes de saúde da família a realizar o atendimento domiciliar dos
pacientes acamados que são cuidados pelas equipes de atenção básica.

Sub Eixo 03  :  Atendimentos de Urgência  
-  Garantir  a manutenção dos atendimentos de urgências em todas as UBSs,  visando facilitar  o acesso
ininterrupto dos usuários a esse tipo de serviço durante o funcionamento das unidades, considerando a
capacidade instalada de cada serviço. 

- Criar estratégias de discussão dos critérios de urgência em saúde bucal para a atenção básica.

- Implantar novos serviços de  Pronto Atendimento Odontológico  para funcionamento ininterrupto nos
períodos  noturno , fins de semana e feriados  nos outros 3 Distritos onde  existam serviços de PA já



estruturados ( Ex PA São José , PA Ouro Verde e PA Anchieta ) , realizar discussões para a viabilização das
novas implantações.
Recomendações :

*    Realizar discussões no sentido de  que os serviços de urgência odontológica após suas implantações
sejam gradativamente  ampliados para 24 hs de forma ininterrupta adequando a resolução do
cumprimento de jornada, possibilitando a realização de plantão de 12 horas para os profissionais.

*     Adequar legislação  para  a criação do cargo de CDs e ASBs plantonistas.
*   Realizar  discussões para a normatização do fluxo de atendimento para as unidades a partir do

pronto atendimento.

DIRETRIZ II 
FORTALECER A POLÍTICA DE PREVENCÃO EM SAÚDE BUCAL
AÇÕES : Criar e aplicar  estratégias resolutivas de prevenção e educação em saúde bucal .
META :  100% das unidades .

Ações desencadeantes da diretriz :

-  Divulgar de maneira sistemática a  todos os níveis da SMS ,  Conselho Municipal  de Saúde e demais
instituições  ligadas a odontologia os dados do “Pró água “  sobre os resultados do sistema de vigilância de
fluoretação das águas de abastecimento no município.

- Realizar o levantamento epidemiológico municipal para o próximo quadriênio ( 2017-2020 ), objetivando
conhecer a realidade epidemiológica dos principais problemas em saúde bucal das diversas faixas etárias
da população deste município.
Recomendações :  

* Que a divulgação dos resultados da pesquisa seja realizado de maneira efetiva para os diversos
níveis da SMS e demais instituições ligadas ao setor saúde e possa ser utilizada como ferramenta
para os planejamentos locais e municipal.

- Discutir com as equipes locais estratégias para prevenção das maloclusões na população infantil.

- Realizar discussões no sentido de propor a criação de  parcerias junto as universidades para a ampliação
de campos de estágios curriculares e supervisionados junto às Unidades na área de saúde bucal  conforme
diretrizes do PIES ( hoje existente apenas nos Distritos Noroeste  e Sul).

Sub Eixo 01 : Procedimentos coletivos e trabalhos em grupos nas unidades
-  Manter a realização dos procedimentos coletivos nos espaços sociais das áreas de abrangências  das
Equipes  de  Referências  ,   criar  estratégias  resolutivas  para  a  viabilização  das  ações  preventivas  nas
unidades e envolver  toda equipe multiprofissional no processo .
Recomendações :  

* Garantir a realização das ações de procedimentos coletivos  no mínimo   2  ( duas ) vezes ao ano
independente da meta a ser atingida pelo RDQA e  compra  de insumos    ( escova, creme dental, fio
dental e flúor tópico ) suficientes para tais realizações.

* Focar as ações de programas de saúde bucal nos escolares e principalmente nos pré-escolares e
incluir a presença da ASB ou TSB nos grupos de puericultura e demais grupos existentes na UBS.

* Buscar a implementação de parcerias com Universidades  para a execução de projetos na área de
prevenção em saúde bucal.



-  Realizar  readequações  dos  materiais  educativos  e  de  prevenção  existentes   através  da  aquisição
sistemática de novos  materiais , filmes ,  macro modelos e cartazes  a serem disponibilizados para essas
ações . Discutir as ações pedagógicas inerentes aos trabalhos preventivos.  

-  Manter  de  maneira  sistemática  nos  diversos  grupos  implantados  nas  UBSs  ações  de  prevenção  e
educação em saúde bucal pelas equipes de referências  e na rotina de visitas domiciliares pelos agentes
comunitários de saúde.

-  Estabelecer  parcerias  mais  estreitas  e  em  caráter  oficial  com  a  Secretaria  de  Educação,  visando  à
incorporação de práticas ligadas à saúde bucal.
Recomendações :  

* Solicitar  compromisso da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, para que se permita o
prosseguimento dos trabalhos desenvolvido por parte dos docentes na motivação à saúde bucal
junto aos alunos.

* Propor  a  mudança  do  caráter  das  cantinas  para  que  possam  ser  comercializados  alimentos
saudáveis .

* Estimular  a  presença da  direção das  escolas  em reuniões  intersetoriais  (com parceria  do  nível
central).

*    Solicitar da Secretaria de Educação a inclusão do Número do cartão SUS (CNS) como documento
obrigatório e que possa ser disponibilizado para as equipes odontológicas para a realização dos
procedimentos coletivos.

- Intensificar a participação das equipes de saúde bucal nos diversos grupos já em andamento nas unidades
e criar estratégias de distribuição de  insumos para prevenção em saúde bucal (escova e creme dental)
também para  famílias. 

Sub Eixo 02 : Prevenção em câncer bucal
- Realizar  campanhas de prevenção e detecção precoce de câncer bucal anualmente 
Recomendações :  

* Intensificar a divulgação e a vinculação da campanha de prevenção junto a da vacinação do idoso
nos diferentes veículos de comunicação.

* Estimular   a  maior   participação  de  outros  profissionais  das  equipes  na  capacitação  prévia  à
campanha.

- Ampliar a discussão de câncer bucal com toda a equipe, incorporando ações de exames preventivos nas
rotinas diárias.
Recomendações :  

* Realizar  capacitação  para  toda  a  equipe  de  referência  das  UBSs   abordando  os  aspectos  de
prevenção em câncer bucal .

* Incluir  a  participação  dos  profissionais  da  saúde  bucal  nos  vários  grupos  inseridos  nas  UBS
principalmente alcoolismo e tabagismo.

DIRETRIZ III
PROMOVER A INTEGRALIDADE DAS ACÕES NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA   
AÇÕES : Implementar referências especializadas existentes , implantar  outras de acordo com necessidades
diagnosticadas e revisar protocolos vigentes. 
META : Implantação de 3 CEOs  e qualificação da atenção secundária .



Ações desencadeantes da diretriz : 

- Manutenção do Projeto de Prótese Dentária com elaboração de estratégias de ampliação dos serviços
atualmente ofertados,  tendo como oferta mínima de 36 hs da especialidade  por Distrito.
 
-  Manutenção  da   clínica  de  Referência  em  Diagnóstico  Bucal  em  parceria  com  a  ACDC  e  elaborar
estratégias para ampliação de ofertas de consultas.
Recomendações : 

* Realizar  melhor divulgação para a rede do banco de dados da Referência .

-  Realizar discussões que apontem na possibilidade da aquisição de serviços para as especialidades de
maior demanda reprimida ( Ex : radiografias panorâmicas e tratamentos endodônticos ).

- Buscar  parcerias  com universidades como PUCC ,UNIP e São Leopoldo Mandic para o  aumento de
ofertas de especialidades  na  área odontológica. 

Sub Eixo 01  :  CEOs ( Centro de Especialidades Odontológicas ) 
-  Implantação  de 3  CEOs  (Centro  de  Especialidades  Odontológicas)  ao  longo desta  administração  nos
Distritos  Norte, Leste e Sul de acordo com os recursos disponíveis.
Recomendações : 

* Transformar o CEO Ouro Verde de tipo I para Tipo II ( ampliar ofertas de endodontia e prótese ) 
* Que a incorporação de RH para os CEOs a serem implantados não implique na perda de RH pelas

unidades básicas.
*    Construção de sede própria para o CEO Noroeste e até a sua finalização, garantir o aluguel de um

prédio adequado para o funcionamento provisório deste serviço.

Sub Eixo 02  :  Implantação de novos serviços especializados  
-  Discutir a proposta de Implantação de referência em  odontopediatria  para os Distritos.

-  Discutir  a  proposta  da  implantação  de  referência  em  atendimento  a  pacientes  com  necessidades
especiais para os Distritos que não possuam CEOs implantados.

- Criar estratégias de discussão para a viabilidade de implantação da referência em ortodontia preventiva,
interceptadora e ortopedia funcional em toda sua integralidade. 
Recomendações : 

* Estabelecer parcerias efetivas com as Instituições de ensino e universidades para a absorção das
demandas atuais da área.

-  Discutir e propor a criação de um Centro de Imagens para o município.

-  Implantar referência própria em radiologia para os Distritos Norte, Leste  e Sul  ( atualmente realizadas
na CAMPREV ) , qualificar as referências em radiologia existentes e manter as parcerias já existentes em
radiografias panorâmicas e ampliar cota da PUCC.
Recomendações : 

· Que as referências passem a ofertar outras técnicas como: interproximal, localização de Clark  e
raio x oclusal .

- Implantar referências  em periodontia nos Distritos Sul, Norte e Leste até a criação do CEOs  e rediscutir o
atual protocolo em periodontia nas referências  já implantadas dando ênfase na questão da manutenção
dos tratamentos periodontais pela atenção básica.



Sub Eixo 03  :  Revisão de protocolos  e  fluxos 
- Rediscutir o protocolo vigente da especialidade em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial  do CHOV
em especial a  área de cirurgias ortognáticas.

- Rediscutir o protocolo vigente das especialidades odontológicas com Ambulatório do HC da UNICAMP.

- Rediscutir  o protocolo de DTM e monitorar fluxos.

- Reforçar o sistema de Referência e Contra Referência das especialidades em odontologia  implantadas,
CEOs  ,  Centro  de  Referência  DST-AIDS,  HMMG e Clínica  de  Diagnóstico  Bucal  da  ACDC,  garantindo  a
integralidade do cuidado.

- Promover novo seminário de endodontia , rediscutir protocolo vigente e propor novos indicadores para a
especialidade.

-  Qualificar  o  fluxo  institucional  para  tratamento  de  pacientes  com necessidades  especiais  em centro
cirúrgico no HMMG e CHOV .
Recomendações : 

* Ofertar procedimentos nas áreas de  dentística e endodontia além de  cirurgia.
* Que sejam contemplados atendimentos de pacientes crônicos vinculados ao SAD e garantidos o

transporte para estes pacientes.

DIRETRIZ IV
CONTRIBUIR PARA O ESTABELECIMENTO DE UM  SISTEMA DE INFORMAÇÕES EFICAZ EM SAÚDE BUCAL  
AÇÕES :  Aquisição de equipamentos e cabeamento de todas as salas odontológicas para a implementação
do sistema de informação vigente e com garantia de retorno para os níveis local, distrital e municipal.
META : Implementar em 100% das unidades.

Ações desencadeantes da diretriz :

- Realizar capacitações para os apoiadores e gerentes locais, no sentido da apropriação dos dados de saúde
bucal necessários para a realização de uma gestão efetiva do modelo.
Recomendações 

* Propor a rediscussão da importância da formatação de Núcleo de Saúde Coletiva nas UBSs para
trabalhar os dados e planejamentos; Incluir de maneira efetiva a equipe de saúde bucal  no núcleo
de saúde coletiva.

-  Informar a Secretaria de Educação do Município sobre dados dos procedimentos coletivos realizados
pelas equipes.

- Implementar um sistema de informações eficaz em saúde bucal que propicie informações nas áreas de
vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária  e  de  informações  gerenciais,  destacando-se  o
desenvolvimento de indicadores de avaliação dos serviços compatíveis com o modelo vigente ( ESUS ).
Recomendações 

* Reorientar os profissionais quanto ao preenchimento das planilhas de produção dando ênfase para
a uniformidade das  informações para que o município tenha parâmetros  confiáveis;  pressionar
para que a nova tabela do Ministério seja implantada,  divulgar amplamente os procedimentos .

* Apontar a necessidade de estabelecimento de metas e avaliação dos indicadores e sua socialização
para cada profissional da equipe.



* Construir indicadores de qualidade para sua utilização efetiva nos diferentes níveis da SMS.
*    Apontar , solicitar junto à SMS e monitorar a aquisição de computadores para digitação on line e a

necessidade urgente de completa informatização dos serviços de saúde (salas odontológicas), com
estrutura adequada de equipamentos e conexão de internet de qualidade e estável.

      *      Reforçar a importância do registro das planilhas de produção nos sistemas. E-SUS para a Atenção
              Básica  e SIGA para as Especialidades.

*    Discutir e propor o desenvolvimento de indicadores de avaliação para os serviços de especialidade
(CEO).

DIRETRIZ V
GARANTIR RECURSOS MATERIAIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADOS NA ÁREA ODONTOLÓGICA
AÇÕES :  Realizar revisões sistemáticas das  listas de materiais e instrumentais padronizados, readequar
cotas e adotar  processos  resolutivos para aquisição e manutenção de equipamentos. 
META :   Reduzir em 100% a ociosidade por motivos estruturais.

Ações desencadeantes da diretriz :

- Estabelecer com a Comissão de esterilização da SMS fluxos efetivos em relação aos processos inerentes a
esterilização da área .
Recomendações :

* Estabelecer  rotinas  e  normas  sobre  processos  de  esterilização  padronizados  dos  instrumentais
odontológicos.

* Garantir a realização de testes biológicos nas UBSs.
* Garantir a participação de profissionais da ponta, incluindo algum profissional da equipe de saúde

bucal para participar da comissão de esterilização.

- Realizar investimentos de maneira efetiva e contínua em  equipamentos de proteção individual  como
avental, óculos, luvas , touca máscaras e protetores auditivos , destinados a todos os profissionais da área
de Saúde Bucal.

Sub Eixo 01  :  Equipamentos e periféricos odontológicos
-  Contribuir  para  a  garantia  de  um  suporte  técnico  resolutivo  e  também  da  política  de  manutenção
preventiva dos equipamentos odontológicos, propor a  ampliação do quadro de técnicos de manutenção
com distritalização e a qualificação dos serviços  terceirizados e  do serviço de manutenção da PMC.

Recomendações :
* Implantar documento de retorno de pós manutenção dos equipamentos para arquivo nas UBSs.
* Melhorar a comunicação entre o setor de manutenção e as UBSs.
* Garantir que as  empresas terceirizadas prestadoras apresentem  qualificação.

- Realizar readequações na  infraestrutura dos consultórios atuais, considerando normas estabelecidas pela
vigilância Sanitária , condutas de biossegurança ,  princípios de ergonomia  e manutenção de privacidade
dos pacientes e propor que em novas unidades ou após reformas  , os  consultórios estejam dentro dessas
normas. 
Recomendações :

* Sanar de forma efetiva os problemas encontrados nos atuais consultórios odontológicos   das UBSs.
* Readequar o número de cadeiras odontológicas por unidades.

- Estabelecer  efetivamente  com o DEVISA discussões sobre a situação atual de biossegurança e  vigilância
sanitária dos consultórios odontológicos das UBSs . 



Recomendações :
* Realizar  seminários e capacitações pela VISA(s) destinado a rede sobre biossegurança e  vigilância

sanitária.
* Estabelecer  protocolo claro e realizar divulgação  efetiva sobre as ações com os resíduos sólidos

das UBSs e apontar o local de destinação destes resíduos. 
* Solicitar  que  as  VISA(s)  realizem  vistoria  sanitária  uma  vez  por  ano  em  todos  os  consultórios

odontológicos das UBS e que aponte as adequações quando necessárias.
*    Garantir a participação de profissionais da área de saúde bucal nas discussões sobre Vigilância dos

próprios.

Sub Eixo 02  :  Materiais de consumo e instrumentais
-  Manter  de  maneira  contínua   uma política   eficaz   nos  processos  de  planejamento  e  aquisição  de
materiais , instrumentais e equipamentos e periféricos odontológicos, estabelecendo fluxos efetivos com o
Departamento Administrativo , Comissão de esterilização e Comissão de Farmácia e Terapêutica da SMS
objetivando a agilidade nos processos . 
Recomendações :

* Constituir um grupo de trabalho composto por profissionais das UBSs  , Distritos e nível central
quando da necessidade de realizar análises de padronizações de  novos materiais e instrumentais. 

* Divulgar  sistematicamente para toda a rede as alterações em relação as    padronizações e retirada
da lista de novos materiais e equipamentos. 

-  Manter  a  política  de  revisão  periódica  das  listas  oficiais  padronizadas  e  suas  respectivas  cotas  nas
unidades e criar mecanismos de alterações efetivas quando necessário. 
Recomendações :

* Garantir  agilidade  e  qualificação  dos  processos  descritivos  dos  insumos  ,  instrumentais  e
equipamentos odontológicos.

DIRETRIZ VI
CONTRIBUIR PARA A POLÍTICA DE RH NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL    
AÇÕES : Compor e capacitar quadro de RH compatível com necessidades das unidades 
META : 100% das Equipes completas

Ações desencadeantes da diretriz :

- Realizar discussão junto ao serviço de Saúde do Trabalhador no sentido de  viabilizar a realização do
exame de dosagem de mercúrio para os profissionais de saúde bucal, em conformidade com as normas
vigentes. 

- Criar estratégias de discussão para a oferta de  atividades de prevenção para as LER/DORT no próprio
serviço (Ex: ginástica laboral) para as equipes de Saúde Bucal.

Sub Eixo 01  :  Reposições de RH
-  Desenvolver junto ao  DGETES da SMS uma revisão da política  de RH  visando agilidade no processo de
reposição e contratação de profissionais para a área a partir de uma  efetiva avaliação  dos quadros atuais.
Recomendações :

* Estabelecer critérios claros para a priorização de contratação (utilizando indicadores) e pactuar
metas para os recursos adquiridos; utilização do documento sobre “ Dimensionamento RH ” do
DGETES nas discussões na área de RH.



* Solicitar  que o DGETES estabeleça com clareza e divulgue as regras  para os remanejamentos  ,
ampliações de jornada e os critérios para alocação de novos  profissionais para as unidades.

* Solicitar ao DGETES reavaliações dos valores do ICV  pago aos profissionais da área de saúde bucal.
*   Garantir recursos humanos segundo o dimensionamento das equipes de saúde bucal de cada UBS e

para cada novas unidades à serem inauguradas.

- Desenvolver junto ao DGETES da SMS ações sobre as necessidades de contratação imediata através de
concurso público de ASBs,  em unidades com esta necessidade e de TSBs garantindo  a contratação de pelo
menos 1 ( uma ) TSB em cada unidade.

- Desenvolver junto ao  DGETES da SMS ações sobre as necessidades da realização do concurso para CDs, e
propor a realização de concursos para CDs especialistas para as diferentes especialidades.

* Garantir  o  processo  seletivo  para  os  profissionais  CDs da  rede  que  já  são  especialistas  para  a
ocupação de vagas em serviços de referências.

      *     Discutir quais as especialidades odontológicas que deverão ter concurso próprio. 

Sub Eixo 02  :  Capacitações técnicas 
-  Adotar  política  de  educação  permanente,  estabelecendo  parcerias  com   instituições  de  ensino
odontológico  (  ACDC,  PUCC,  UNICAMP  ,  F.O  São  Leopoldo  Mandic  e  outras  )  para  a   realização  de
capacitações técnicas em saúde bucal para profissionais da rede.

- Estabelecer junto CETS ações efetivas para a realização de capacitações técnicas e educação permanente
voltadas para profissionais da rede.
Recomendações :

* Propor maior investimento na formação dos coordenadores e apoiadores, visando à apropriação e
a qualificação na gestão cotidiana da atenção em saúde bucal de suas unidades. 

* Investir  na  capacitação  de  profissionais  para  desenvolverem   trabalhos  em  atendimentos
domiciliares  com equipamentos transportáveis.

* Qualificar os profissionais de outras áreas como a enfermagem e os profissionais ACS para atuação
nas ações educativas, preventivas e identificação de riscos na saúde bucal.

* Ampliar parceria ensino serviço na a área de formação em  saúde bucal .

- Criar espaços de troca de conhecimentos entre os profissionais das equipes (reuniões periódicas ) nos
diversos Distritos  visando o compartilhamento dos processos de trabalho, articulado com o processo de
educação permanente.

Grupo técnico responsável pela elaboração deste documento 
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Alfredo Pompeu do Amaral – Apoio Distrito Sul
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Eduardo de Sant'Anna Vítor – Apoio Distrito Norte
Maria Amélia Jorge Wassal – Apoio Distrito Norte
Vera Alice Bolzani Berni – Apoio Distrito Leste
Maria Imaculada  de Oliveira Cardoso Muller  – Apoio Distrito Noroeste
Juliana Ahmed de O. Ramos  – Apoio Distrito Noroeste
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Ana Carla Fujissawa de Sá  – Coordenadora CEO Ouro Verde
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