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Um breve histórico do SUS para 
entendermos melhor! 

▪ Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB);

▪ Reivindicavam o direito a saúde para todos;

▪ O acesso as ações e serviços eram exclusivos aos trabalhadores 
de carteira assinada;

▪ Saúde entendida como ausência de doença;

▪ Modelo biomédico (indivíduo doente, médico e práticas 
curativas);

▪ Pouca ênfase as ações preventivas;

▪ Condições inadequadas de vida e problemas de saúde.



▪ Conceito ampliado em saúde;

▪ 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) de 1986 que 
culminou com a criação do SUS; 

▪ Constituição Federal de 1988 – Saúde é direito de todos e 
dever do Estado. (Artigo nº 196);

▪ Princípios doutrinários: universalidade, integralidade e 
equidade;

▪ Diretrizes organizativas: descentralização, regionalização, 
participação social e hierarquização;

▪ Hierarquização:  organização das ações e serviços de 
saúde por nível de complexidade.
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Sobre a Atenção Básica...

▪ Atenção básica constitui “um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual
e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”
(BRASIL, 2008).

▪ Porta preferencial do usuário ao SUS e ordenador das ações em saúde para os
demais níveis de atenção (BRASIL, 2008).
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O que é a Estratégia Saúde da Família ? 

▪ Em 1994 é implantado o Programa Saúde da Família (PSF), na atenção
básica é atualmente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF).

▪ Este programa é voltado para reestruturação dos serviços de saúde
segundo os princípios do SUS, buscando romper com as antigas formas de
trabalhar e lidar com o processo saúde-doença, responsabilizando-se pelo
enfrentamento dos problemas existentes.

A Saúde da Família é a estratégia prioritária para reorganização da atenção básica no
Brasil, importante tanto na mudança do processo de trabalho quanto na precisão
diagnóstico situacional, alcançada por meio da adscrição de clientela e a aproximação
da realidade sócio-cultural da população e da postura pró-ativa desenvolvida pela
equipe (BRASIL, 2008).

Conceituando....



Para entender a nossa prática na ESF!

▪ Cadastramento das famílias;

▪ Reconhecimento da área adscrita;

▪ Equipe multiprofissional;

▪ Trabalho interdisciplinar e em equipe;

▪ Estabelecimento de vínculo;

▪ Ações intersetoriais;

▪ Participação da comunidade.

Características do trabalho na Estratégia Saúde da Família



A inserção da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na ESF

▪ PSF foi implantado em 1994;

▪ Portaria Ministerial nº 1.444, 28/12/2000 que estabelece o incentivo
financeiro para reorganização da atenção à saúde bucal - Inserção dos
profissionais de saúde bucal no PSF;

▪ - 01 ESB para 02 EqSF;

▪ Modalidade I ( ASB e CD)
Modalidade II (ASB, TSB e CD)

▪ Portaria Ministerial nº 673/GM, 2003 que estabelece o incentivo
financeiro da proporção 01 ESB para 01 EqSF;

▪ Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (2004) por meio do
Programa Brasil Sorridente visam a reorganização da saúde bucal em
todos os níveis de atenção.



Lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008

▪ Lei que regulamenta o exercício das profissões de TSB e ASB;

▪ Obrigatoriedade  do registro no CFO e inscrição no CRO;

▪ Descrição das competências do  profissional TSB;

▪ Descrição das competências do  profissional ASB;

▪ Fala a respeito do que é vedado aos profissionais TSB;

▪ Fala a respeito do que é vedado aos profissionais  ASB.



Competências  do ASB descritas na Lei 11.889 Atribuições do ASB pela PNAB - 2017

I - organizar e executar atividades de higiene
bucal;

I - realizar ações de promoção e prevenção em
saúde bucal para as famílias, grupos e
indivíduos, mediante planejamento local e
protocolos de atenção à saúde;

II – processar filme radiográfico; VII - processar filme radiográfico;

III - preparar o paciente para o atendimento; XII - exercer outras atribuições que sejam de
responsabilidade a área de atuação;

IV – auxiliar e instrumentalizar os profissionais
nas intervenções clínicas, inclusive em
ambientes hospitalares;

III - Auxiliar e instrumentar os profissionais nas
intervenções clínicas;

V - manipular materiais de uso odontológico; X - Manipular materiais de uso odontológico
realizando manutenção e conservação dos
equipamentos;

VI- selecionar moldeiras; VIII - selecionar moldeiras;

VII- preparar modelos em gesso; IX - preparar modelos em gesso;

VIII – registrar dados e participar da análise
das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal;
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Competências  do ASB descritas na Lei 11.889 Atribuições do ASB pela PNAB - 2017

IX – executar limpeza, assepsia, desinfecção e 
esterilização do instrumental,  equipamentos 
odontológicos e do ambiente de trabalho;

II - Executar organização, limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, dos 
equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho;

X – realizar acolhimento do paciente nos serviços
de saúde;

IV - realizar o acolhimento do paciente nos 
serviços de saúde bucal;

XI – aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, transporte, manuseio e
descarte de produtos e resíduos odontológicos;

VI - aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte 
de produtos e resíduos odontológicos;

XII – desenvolver ações de promoção da saúde e
prevenção de riscos ambientais e sanitários;

XI - participar da realização de levantamentos e
estudos epidemiológicos, exceto na categoria
de examinador; e

XIII – realizar em equipe de levantamento de
necessidades em saúde bucal; e

XIV – adotar medidas de biossegurança ao
controle de infecção.

V - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais 
membros da equipe de Atenção Básica, 
buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar.



A importância do ASB na ESF! 

▪ Promover o acolhimento: escutar, orientar, atender e acompanhar;

▪ Estimular a criação de vínculo: responsabilizar-se pelo enfrentamento dos
problemas das famílias adscritas;

▪ Participação nas atividades de planejamento, programação e avaliação das
ações locais de saúde bucal;

▪ Ampliar a realização das ações de promoção da saúde por meio da educação
em saúde, para individuo e coletivo (grupo, comunidade e trabalho);

▪ Ampliar as ações de prevenção de agravos, por meio de escovação
supervisionada direta ou indireta e auxílio nas atividades clínicas e na aplicação
tópica de flúor;

▪ Promover a intersetorialidade;

▪ Incentivar a participação social.
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OBRIGADA!




