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ASaúde Bucal exerce um importante pa-
pel na saúde geral do indivíduo e no de-
senvolvimento no sistema público de 

saúde. A inclusão da odontologia na Estratégia 
Saúde da Família (ESF) tem sido vista como pos-
sibilidade de romper com os históricos modelos 
de atenção à saúde bucal. Nessa perspectiva, o 
Telessaúde Bahia pode apoiar os profi ssionais 
da Atenção Básica a ampliar esse olhar para o 
cuidado de maneira integral, incluindo nesse 
processo a Saúde Bucal. 

Segundo o Ministério da Saúde, um dos 
principais problemas enfrentados no cotidia-
no dos serviços de saúde bucal é a organização 
da demanda, em especial nas atividades assis-
tenciais, o que deve ser amplamente discutido 
entre usuários e trabalhadores de saúde1. Com-

preende-se como o universo de atenção à saúde 
bucal, toda população da área de abrangência, 
famílias, grupos e que deverá ser desenvolvida 
no espaço da Unidade Básica de Saúde e tam-
bém, nos diferentes espaços sociais existentes. 
Na organização da atenção em saúde bucal na 
Saúde da Família os principais desafi os são1: 

1. Unifi car a Porta de Entrada com a Área 
de Médico-Enfermagem – O planejamento 
conjunto de ações e a organização das ati-
vidades programadas é uma importante via 
para a integração do trabalho e para o forta-
lecimento da equipe. As ações de saúde bu-
cal devem estar integradas às demais ações 
de saúde   da unidade básica e os profi ssio-
nais capacitados para atuar de forma multi-
profi ssional e interdisciplinar.
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Um dos principais problemas enfrentados no cotidiano dos 
serviços de saúde bucal é a organização da demanda



2. Garantir Acesso à De-
manda espontânea – Os 
serviços de saúde bucal 
devem ser organizados de 
forma a acolher a demanda 
espontânea e os casos de 
urgência.

3. Desenvolver Ações Pro-
gramadas de Promoção 
da Saúde, Prevenção de 
Doenças e de Assistência, 
Voltadas ao Controle das 
Patologias Crônicas e/ou 
às Populações mais Vul-
neráveis do Território: 
famílias prioritárias defi ni-
das a partir de critérios de 
risco social; famílias priori-
tárias defi nidas a partir de 
levantamento de necessi-
dades odontológicas; famí-
lias de gestantes; famílias 
de pessoas com hiperten-
são; e outras.

4. Organizar uma Atenção 
Domiciliar - A visita do-
miciliar mensal realizada 
pelo ACS permite, além da 
constante atualização do 
cadastro familiar, a iden-
tifi cação e o acompanha-
mento de indivíduos e/ou 
grupos prioritários. A visita 
domiciliar realizada pelos 
profi ssionais, a partir de 
prioridades pré-defi nidas, 
contribui para uma abor-
dagem com direcionamen-
to familiar na organização 
das ações assistenciais. 
Visitas domiciliares, quan-
do necessárias, devem ser 
agendadas e realizadas, 
sempre segundo critérios 
defi nidos pela equipe de 
saúde para o acompanha-
mento de pessoas e famí-
lias em situação de vulne-
rabilidade.

Dando seguimento ao pla-
nejamento em Saúde Bucal 
(Figura 1), não podemos deixar 
de reforçar que programar sig-
nifi ca elencar a quantidade e 
os locais de execução dos pro-
cedimentos necessários para 
garantir resultado positivo 
em situações que apresentem 
prioridades de intervenções, 
identifi cadas no processo de 
planejamento. A programação 
deve contemplar o atendimen-
to às necessidades reais da po-
pulação; a resolubilidade das 
unidades de saúde envolvidas; 
a disponibilidade de recursos; 
os protocolos de atuação e a 
incorporação tecnológica2. 

Entendendo da necessi-
dade de observar as Diretri-
zes da Política Nacional de 
Saúde Bucal, que traz como 
Princípios Norteadores das 
ações: a) Gestão Participativa;   

b) Ética; c) Acesso;   4) Acolhi-
mento; 5) Vínculo;  6) Respon-
sabilidade Profi ssional.

A prática enfatizada não 
apenas na doença aumenta a 
satisfação de todos: usuários, 
trabalhadores e profi ssionais 
e, nesse sentido a produção de 
cuidados humanizados objeti-
va uma boa qualidade de vida4.  
Portanto, para a humaniza-
ção dos serviços de saúde, o 
acolhimento é extremamente 
importante, o qual deverá de-
senvolver ações para o usuário 
considerando-o em sua inte-
gralidade biopsicossocial. Aco-
lhimento pressupõe que o ser-
viço de saúde seja organizado 
de forma usuário-centrada, ga-
rantido por uma equipe mul-
tidisciplinar, nos atos de rece-
ber, escutar, orientar, atender, 
encaminhar e acompanhar. 
Signifi ca a base da humaniza-

Figura 1: Ciclo de abordagem comunitária de saúde bucal com foco na atenção primária 
à saúde4.
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ção das relações e caracteriza 
o primeiro ato de cuidado jun-
to aos usuários, contribuindo 
dessa maneira para o aumento 
da resolutividade2. 

Os principais agravos que 
acometem a saúde bucal e que 
têm sido objeto de estudos 
epidemiológicos em virtude 
de sua prevalência e gravidade 
são1: 

1. Cárie dentária;
2. Doença periodontal;

3. Câncer bucal;
4. Traumatismos dentários;

5. Fluorose dentária;

6. Edentulismo; 

7. Má-oclusão.

Os últimos levantamen-
tos epidemiológicos realiza-
dos pelo Ministério da Saúde 
em nível nacional, o SB Brasil 
(2003 e 2010), demonstraram 
a importância desses agravos 

Por dentro da cárie
Dentre os agravos em saúde bucal, mais preva-

lentes temos a cárie dentária que é definida como 
uma doença infectocontagiosa que determina, ini-
cialmente, uma dissolução localizada dos compo-
nentes inorgânicos dos dentes, devido aos ácidos 
orgânicos provenientes do metabolismo bacteria-
no dos carboidratos fermentáveis da dieta3. 

Atualmente, considera-se que os estágios an-
teriores da doença, antes da cavidade, podem ser 
paralisados por ações de promoção à saúde e pre-
venção, sendo necessário intervir também sobre 
os seus determinantes para evitar novas cavidades 
e recidivas nas restaurações. Os principais fatores 
de risco:

• Fatores culturais e socioeconômicos;

• Falta de acesso ao fl úor;

• Defi ciente controle mecânico do biofi lme 
(placa bacteriana);

• Consumo excessivo e frequente de açúcar;

• Xerostomia.

Microrganismo

SubstratoHospedeiro
e dentes

Sem Cárie

Sem Cárie

Sem Cárie

Sem Cárie

Cárie

Tempo

Figura 2: Representação esquemática dos parâmetros envolvidos 
no processo de cárie.

e, reforçou a necessidade de 
que os serviços de saúde este-
jam organizados para intervir 
e controlá-los. Assim sendo é 
de fundamental importância 
a responsabilização da equipe 
de saúde do nível local pela in-
terferência positiva no quadro 
sanitário da saúde bucal brasi-
leira

DICA ROSA
Aproveite a Campanha Ou-
tubro Rosa, onde aumenta 
o número de mulheres nas 
Unidades de Saúde da Família 
(USF) para desenvolver ações 
de prevenção e diagnóstico do 
câncer bucal, lembrando que o 
tratamento não se limita à ci-
rurgia ou radioterapia e sim de 
um complexo trabalho inter e 
multidisciplinar. 

Qualquer lesão dos tecidos 
moles da boca que não apre-
sente regressão espontânea 

ou com remoção de possíveis 
fatores causais (como dentes 
fraturados, bordas cortantes 
em próteses, etc) em no máxi-
mo 03 semanas, deve ser refe-
renciada para diagnóstico1.  O 
fumo do tabaco (cigarro, cha-
ruto e cachimbo) é considera-
do como o principal fator de 
risco para o desenvolvimento 
do Carcinoma da cavidade bu-
cal. Portanto, paciente apre-

O cāncer bucal, que 
tem sua etiologia 

multifatorial, resultante 
da interação de fatores 

carcinógenos intrínsecos 
e extrínsecos e, tanto 
para a pessoa quanto 

para a família apresenta 
um grande impacto.  
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Os fatores de risco mais 
conhecidos para este tipo de 
câncer são6:

• Tabaco: de acordo com a 
Organização Mundial da 
Saúde, cerca de 90% dos 
pacientes diagnosticados 
com câncer de boca eram 
tabagistas. O cigarro repre-
senta o maior risco para 
o desenvolvimento dessa 
doença, e o risco varia de 
acordo com o consumo. 
Ou seja, quanto mais fre-
quente for o  ato de fumar, 
maiores serão as chances 
de desenvolver câncer de 
boca.

• Etilismo:   o consumo  re-
gular de bebidas alcoólicas 
aumenta o risco de desen-
volver câncer de boca. A as-
sociação entre cigarro e be-
bidas alcoólicas aumenta 
muito o risco para câncer 
de boca.

• Vírus HPV: Pesquisas com-
provam que o vírus HPV 
está relacionado a alguns 
casos de câncer de boca. 

• Radiação solar: A expo-
sição ao sol sem proteção 
representa um risco para o 
câncer de lábios.

Podemos incluir ainda, 
como Fatores de Risco3: Má hi-
giene bucal, Uso de próteses 
dentárias mal ajustadas e, 
Defi ciência imunológica (ad-
quiridas ou congênitas). 

sentando estes sintomas deve 
ser encaminhado ao serviço de 
referência que é o Centro de 
Especialidades Odontológicas 
(CEO) do município para um 
correto diagnóstico. Ressalta-
-se que o diagnóstico defi niti-
vo só poderá ser estabelecido 
após a análise histopatológica.

Os principais sinais que de-
vem ser observados são6:

• lesões na cavidade oral ou 
nos lábios que não cicatri-
zam por mais de 15 dias;

• manchas/placas vermelhas 
ou esbranquiçadas na lín-
gua, gengivas, palato (céu 
da boca), mucosa jugal (bo-
checha);

• nódulos (caroços) no pes-
coço;

• rouquidão persistente;

Nos casos mais avançados 
observa-se:

• Difi culdade de mastigação 
e de engolir;

• Difi culdade na fala;

• Sensação de que há algo 
preso na garganta.
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FIQUE SABENDO
O câncer de boca acomete 
mais os homens acima dos 40 
anos.  Estimativa de novos 
casos: 14.700 - sendo 11.200 ho-
mens e 3.500 mulheres (INCA, 
2018). Número de mortes:
5.401 - sendo 4.223 homens e 
1.178 mulheres (INCA, 2013).

O tratamento cirúrgico e 
radioterápico deverá ser exe-
cutado em nível de média e alta 
complexidade (Integralidade) 
sempre com acompanhamen-
to da Equipe de Saúde Bucal 
da atenção primária (Longitu-
dinalidade/ Coordenação do 
Cuidado). O controle de reci-
divas, de fatores de risco para o 
câncer e outras doenças fazem 
parte dos cuidados a serem 
oferecidos pelo serviço de saú-
de bucal (Ministério da Saúde).


