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Caminhos dessa apresentação



O que tem balizado as ações de SB na APS 

nesses quase dois anos de pandemia da COVID-19?
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AÇÕES

1. Educação Permanente em Saúde

2. Controle Social

3. Teleodontologia

4. Educação em saúde 

5. Vigilância Epidemiológica

Necessidades em Saúde Bucal da população  no contexto da Pandemia

Necessidades em 
Saúde Bucal

Capacidade 
de resposta  
do serviço

Piora do quadro epidemiológico de SB

Redução da oferta de serviços

(BRASIL, 2020)

Piora das condições de vida

Diversificação das ações das ESBs

SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL

1. Emergência 
2. Urgência
3. Eletivos essenciais
4. Eletivos ampliados



Educação Permanente em Saúde (EPS)

1. Coordenar/Auxiliar/Participar da capacitação   

de todas(os) trabalhadoras(es) das US  para o enfrentamento da pandemia,

em seus diferentes momentos.

1. Coordenar/Auxiliar/Participar da “capacitação” de todas(os) 
trabalhadoras(es) das US  para o enfrentamento da pandemia, 

em seus diferentes momentos.



Educação Permanente em Saúde (EPS)

Profa. Dra. Rosângela Góes Rabelo

Cartilha em 4 Volumes 

Curso em 6 Módulos

Uma homenagem a essa grande mulher, dentista e enfermeira,
que ajuda a formar tantos dentistas na Bahia e que se dedica 
de forma abnegada a continuar nos formando, 
e em tempos tão difíceis!



Educação Permanente em Saúde (EPS)

1. Coordenar/Auxiliar/Participar da “capacitação” de todas(os) 
trabalhadoras(es) das US  para o enfrentamento da pandemia, 

em seus diferentes momentos.

A gestão precisa se comprometer com a formação em serviço e com o

Apoio Institucional às Equipes de Saúde.

Lembrem-se das Universidades: a Integração ensino e serviço tem muito a contribuir!



(CROBA, 2020)

Educação Permanente em Saúde (EPS) e Controle Social

BIOSSEGURANÇA – “capacitações” e lutas!

Algumas pautas/lutas

1. Implantar/Fortalecer as Coordenações de Saúde Bucal 

nos municípios e no estado.

2. Implementar os EPCs, - especialmente a Gestão da 

qualidade do ar nos consultórios.

3. Adequar as áreas físicas das US (ventilação, sala de 

espera e espaços para atividades coletivas que permitam 

distanciamento seguro, sinalização, etc..)

4. Implementar instalação de computadores (em todos os 

consultórios) com recursos de áudio/mídia e acesso à 

internet (de qualidade) para a realização da atividades 

remotas (educativas, formativas, de monitoramento, etc..

5. ... 

EPIs
Equipamentos de Proteção Coletiva

• Autoclaves

• ...

• Suctores de alta potência/bomba a vácuo

• Material para isolamento absoluto

• Taxa de Ventilação adequada do ambiente

• Purificadores de ar com filtros (HEPA)

VICTORELLI, et al., 2020. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/mostra+pet/142618f807b0425d

2. Participar dos Conselhos de Saúde para fortalecimento do 
Controle  Social do SUS



Teleodontologia

1. Telemonitoramento (Resolução 226/2020 CFO)

2. Teleorientação (Resolução 226/2020 CFO)

3. Teleconsulta (Resolução 228/2020 CFO) – com 

prescrições, atestados, solicitação de exames

Teleatendimento - avaliação pré-clínica para:

• Verificar a situação de saúde

• Identificar as necessidades 

• organizar do fluxo de usuários na US

3. Realizar ações de Teleodontologia



Teleodontologia – o que pode e o que não pode!

Confiram!!!



A necessidade de reorganização do serviço
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http://carloscoradi.com.br/reestruturacao-empresarial/

Cenário epidemiológico X Biossegurança X Teleodontologia: reorganizar 

processos de trabalho

1. (re)organizar o acolhimento com identificação de 

necessidades (presencial e por Teleodontologia) –

evitar acúmulo de usuários em espera e racionalizar 

a vinda dos usuários

2. (re)organizar fluxo nos atendimentos de urgência

3. (re)organizar o a sinalização e o fluxo de 

usuários na US - evitar aglomeração

4. Pactuar o compartilhamento de agendas (otimizar 

as vindas dos usuários à US)

4. Reorganizar espaços e  processos de trabalho 

Ex: trabalhadores da USF do Garcia produziram um vídeo para explicar

à pop. adscrita sobre a nova rotina do acolhimento e os novos fluxos na unidade



Pré-natal odontológico com apoio da Teleodontologia

4. Reorganizar espaços e  processos de trabalho 

A inclusão do espaço virtual



Pré-natal: organização da agenda compartilhada

4. Reorganizar espaços e  processos de trabalho 



Fluxograma de condutas nos atendimentos de urgência 

4. Reorganizar espaços e  processos de trabalho 



https://abmes.org.br/noticias/detalhe/3734/ead-ganha-impulso-com-a-suspensao-das-aulas

Ações de Teleodontologia

5. Realizar atividades educativas à distância 



Atividades Educativas à distância

Acompanhem nossas rodas de matriciamento!

Gestores: Liberem as ESBs para participarem! 

Equipem os consultórios (computador, internet..)

Gravações não são disponibilizadas 

(para a proteção dos participantes)

6. Promover/Participar de atividades 
educativas à distância (formação em serviço)



“Rádio” 

CD Maria Leal
Residente em SF com 
ênfase no Campo –
Caruaru PE

Educação em Saúde mediada por diferentes tipos de tecnologias

Rádio = podcasts com a linguagem do rádio! 

7. Criar novos canais e estratégias de comunicação com a comunidade



Ações educativas na pandemia 

ESB da USF Candeal Pequeno, Salvador - BA
CD Renata Tourinho

ASB Delzuíta Almeida

8. Criar novas estratégias de educação em saúde

A tecnologia da informação não é suficiente...precisamos de um investimento pedagógico!



Atividades educativas à distância pelo PSE

9. Promover atividades educativas em parceria com as  escolas 



Confecção de cards enviados para as gestantes por whatsapp

10. Incluir a luta por direitos nas atividades educativas



Ações do Pré-Natal Odontológico

11. Integrar atividades educativas : modos remoto e presencial  



Confecção de cards enviados para as gestantes por whatsapp

12. Produzir e difundir material educativo em formato eletrônico   



Atividades lúdicas à distância 

13. Integrar atividades educativas com outras políticas sociais   



Como fazer PODCAST! 

Dicas de Raphael Sande

Receba residentes e estudantes de graduação na sua USF

e/ou na Gestão!

Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com ênfase em Planejamento e Gestão em Saúde- ISC UFBA

14. Fortalecer a integração ensino-serviço (trocas, contrapartidas...)    



Ações de Vigilância em Saúde (COVID-19)

Nos municípios em que a suspensão dos atendimentos odontológicos é mantida, os profissionais de 

saúde bucal podem auxiliar nas ações como 

1. Aplicar testes rápidos

2. Fazer a coleta de swab

3. Fazer o monitoramento de casos suspeitos e confirmados,

4. Participar da classificação de risco para síndromes gripais e, quando necessário, encaminhar à 

avaliação médica, de acordo com a organização local.

15. Realizar atividades de apoio diagnóstico e 
monitoramento da COVID-19 e Síndromes gripais 

(BRASIL 2020, p. 25)

Obs: as urgências devem ser mantidas!

Atenção ao manejo de casos suspeitos ou confirmados 

(ou situações...)



Ações para o Diagnóstico e acompanhamento do CA de boca

16. Realizar atividades de apoio diagnóstico e monitoramento 
do Câncer Bucal 

CD e ADM Tiago Novais – Camaçari - BA

CD Ellis Rosa de Almeida Souza – Alagoinhas-BA

17. Contribuir para o fortalecimentos das redes de atenção 
em saúde 



Mais do que “mais trabalho”,   elas

podem ser uma oportunidade  de nos 
tornarmos mais necessários!

Ampliação de repertório: impactos sobre a 
nossa EMPREGABILIDADE

quiçá, do nosso lugar na Saúde da 
Família/APS/SUS!

Quql é o futuro da odontologia? E da SB no SUS?

Pandemia da COVID-19

Diversificação das ações das ESBs

• A tecnologias mudam e podem até eliminar 

profissões (e não somente postos de trabalho!): 

sociedade pós-profissional

• Os avanços tecnológicos não estão sob o 

nosso controle. 

(ex: Inteligência Artificial para interpretação de exames de imagem)

• Um dos papéis de quem pertence a uma 

profissão é contribuir para o alargamento de 

suas fronteiras.

Psicólogos que trabalham com Aconselhamento de carreira



https://www.em.com.br/app/noticia/naciona npsr4mL-f9dkqMtQQUBf6Q

RCA=/790x/smart/imgsapp.em.com/tempestade-de-areia-ati

nge-cidades-do-interior-de-sao-paulo-.jfifl

https://www.dw.com/pt-br/n%C3%A3o-%C3%A9-norma

l-dizem-coveiros-sobre-trabalho-em-cemit%C3%A9rios

-de-s%C3%A3o-paulo/a-53057182

26/10/2021

606.000 mortos no Brasil

27.000 mortos na Bahia

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional
https://www.dw.com/pt-br/n%C3%A3o-%C3%A9-norma


https://brasil.estadao.com.br/blogs/inconsciente-coletivo/wp-content/uploads/sites/646/2020/06/2968786593-1-3-

ifpj2sh7_090620200747.jpg

Finalizando com Boaventura...

Só com uma nova articulação entre os processos políticos e os 

processos civilizatórios será possível começar a pensar numa 

sociedade em que a humanidade assuma uma posição mais 

humilde no planeta que habita.

...

De outro modo, se a vida humana continuar a pôr em causa e a 

destruir todas as outras vidas de que é feito o planeta Terra, é de 

esperar que essas outras vidas se defendam da agressão causada 

pela vida humana e o façam por formas cada vez mais letais. 

Nesse caso, o futuro desta quarentena será um curto intervalo 

antes das quarentenas futuras. 

(SANTOS 2020, p.32 -grifos nossos)Boaventura de Sousa Santos
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Obrigada!
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