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RESUMO 

 

Luz LKM. Avaliação de um programa de capacitação em saúde bucal para agentes 

comunitários de saúde. 

Introdução: Os diferentes métodos que utilizam a metodologia ativa de 

aprendizagem necessitam de processos avaliativos coerentes para um novo perfil 

profissional. Objetivos: Este estudo Quali-quantitativo teve como objetivos avaliar a 

capacitação e propor um modelo de educação para ser desenvolvidos pelos dos 

Agentes Comunitários de Saúde da UBSF- Itaoca/SP em um Programa de Educação 

em Saúde Bucal. Método: Baseado nos níveis de avaliação da Pirâmide de Miller foi 

realizado a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, 08 

profissionais. Nas ações práticas utilizou-se a escala do Índice de Placa Visual de 

Turesky que possibilitou através de seus scores a obtenção de dados estatísticos 

antes e depois da ação realizada pelos ACS em relação a 413 alunos o que 

representam os alunos matriculados nas Unidades Escolares municipais e 

estaduais, na faixa etária de 6 a 19 anos, também a atuação de todos os ACS, bem 

como, a apresentação das variáveis, segundo idade e gênero. Posteriormente foi 

aplicado questionário com um roteiro de entrevista para os ACS, no qual estes 

responderam 10 questões que resultaram em relato da ação realizada através da 

visão dos ACS. Resultados: Constataram-se, através da Ação de Evidênciação da 

Placa Bacteriana e Escovação Supervisionada, realizadas pelos os Agentes 

Comunitários de Saúde, que os alunos apropriaram-se do conteúdo proposto 

considerado como ações de prevenção e promoção em saúde bucal, o que também 

lhes proporcionou desenvolvimento profissional com mudanças na visão e nos 

processos de trabalho, permitindo uma integração com a equipe de saúde bucal, 

tornando-os agentes de educação em saúde. 

 

Palavras Chave: Educação em Saúde, Saúde Bucal, Agente Comunitário de Saúde.  



 

 

ABSTRACT 

  

Luz LKM. Evaluation of a training program in oral health for community health 

workers. 

 

Introduction: The different methods that use active learning methodology require 

consistent evaluation process for a new professional profile. Objectives: This 

Qualitative and quantitative study aimed to evaluate the training and propose an 

educational model to be developed by the UBSF- Community Health Agents of Itaoca 

/ SP in an Educational Program in Oral Health. Method: Based on the levels of 

assessment Miller pyramid was conducted the training of Community Health Agents - 

ACS, 08 professionals. In practical actions used the scale of Turesky Visual Board 

index that enabled through their scores to obtain statistical data before and after the 

action taken by the ACS for 413 students representing the students enrolled in the 

municipal school units and state, in the age group of 6 to 19, also the performance of 

each ACS, as well as presentation of the variables according to age, gender. It was 

later applied questionnaire with an interview guide for the ACS, where even 

answered 10 questions that resulted in a report of action taken by the ACS vision. 

Results: It was found through the disclosure of Action Plaque and brushing 

Supervised carried out by the Community Health Agents, which they appropriated the 

proposed content, regarded as prevention and promotion of oral health, which also 

provided them professional development with changes in vision and work processes, 

allowing integration into the oral health team, making the education agents in oral 

health and consolidating the recovery of health education. 

 

Keywords: Health Education, Oral Health, Community Health Workers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As primeiras equipes multidisciplinares do Programa Saúde da Família, 

compostas por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde incorporaram e ampliaram a atuação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), criado em 1991, com intuito de transferir a 

atenção centrada no indivíduo, para uma lógica de abordagem familiar, dentro do 

seu ambiente físico e social.1 

Desta forma, o PSF busca a promoção da saúde através de um conjunto de 

ações individuais e coletivas, que possibilita o reordenamento dos demais níveis de 

atenção do sistema local de saúde, mediante a construção de um modelo 

assistencial de atenção baseado na promoção, proteção, diagnóstico precoce, 

tratamento e recuperação da saúde, em conformidade com os princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e dirigido aos indivíduos, à família e à 

comunidade.2 

A inclusão das Equipes de Saúde Bucal (ESB) às equipes de saúde da família 

(ESF), já existentes, ocorreu em outubro de 2000, tendo como objetivos principais a 

melhoria dos índices epidemiológicos de saúde bucal e a ampliação do acesso da 

população brasileira às ações a ela relacionadas.3   

A atenção preventiva e promocional apresenta um grande avanço na forma 

de atendimento, que passa a ser realizada de maneira contínua e sistemática, 

podendo certamente elevar os níveis de saúde bucal da população assistida. Essas 

ações podem ser realizadas de forma simples, com baixos custos, devendo ser 

executadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos domicílios e em espaços 

coletivos. Espera-se, através destas, despertar uma consciência preventiva nas 

famílias à medida que as noções de autocuidado são transmitidas às pessoas, 

estimulando a transformação de hábitos e atitudes indesejáveis ou prejudiciais à 

saúde, em comportamentos benéficos à própria saúde.4 

O método escolhido foi de fácil desempenho e imediato prazo nos resultados, 

o que contribuiu para motivação destes, e também, dos escolares envolvidos. Esta 

experiência permitiu uma integração ainda maior entre a equipe de saúde bucal e os 

ACS, gerando desenvolvimento profissional através das mudanças nos processos 

de trabalho e principalmente tornando-os agentes de educação em saúde bucal para 
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que a equipe como um todo possa a cada dia proporcionar através de ações de 

educação em saúde melhor qualidade de vida à população assistida. 

 

1.1 Atenção Primária à Saúde - APS 

 

Em 1978, realizou-se em Alma-Ata, na República do Cazaquistão, antiga 

União Soviética, a Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, 

organizada pela OMS e Pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF).5 

De acordo com essa conferência foi definido como principal meta “saúde para 

todos no ano 2000”, através da priorização da atenção primária em saúde, buscando 

em suas bases a participação da comunidade.5 

As considerações finais descritas no relatório desta conferência 

estabeleceram que os cuidados primários em saúde fossem o principal meio de 

obter um nível aceitável de saúde para todas as populações do mundo.6 

 Segundo a conferência realizada em Alma-Ata, os cuidados primários de 

saúde, são cuidados essenciais com base em métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis; sendo colocadas ao 

alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase 

de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem 

parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constitui a função central 

e o foco principal, quanto do desenvolvimento social econômico global da 

comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e 

da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde 

são levados o mais próximo possível aos lugares onde as pessoas vivem e 

trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 

assistência à saúde.7  

Os cuidados primários na saúde formam-se por meio de algumas atividades 

em saúde, como por exemplo: educação em saúde, distribuição de alimentos e 

nutrição adequada; saneamento ambiental; programas de saúde materno-infantil; 

prevenção de doenças endêmicas; tratamento adequado de doenças e de agravos 

comuns; fornecimento de medicamentos essenciais. Também são importantes, as 

questões de relacionamento entre os setores, a equidade e a participação individual 

e comunitária. Este processo de regulamentação da Estratégia de Saúde da Família 
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originou-se devido à necessidade de tornar sólido um funcionamento satisfatório do 

SUS, que propusesse definitivamente a efetivação desse sistema e em que a ESF 

operasse para resolver a maior parte dos problemas básicos de saúde, investindo 

também na promoção de saúde, tanto que, apesar da ESF ter se expandido, não 

está sendo caracterizada pelo Ministério da Saúde como a proposta nova a ser 

implantada, e sim como uma estratégia, pois não traz propostas inovadoras 

diferenciadas do SUS, mas a consolidação de todos os princípios desse sistema, 

auxiliando em sua expansão.5   

 

1.2 Sistema Único de Saúde – SUS 

 

Buscando reorganizar os serviços de saúde e proporcionar uma estratégia 

capaz de promover a qualidade de vida aos usuários, o Ministério da Saúde (MS) 

implanta uma nova proposta de atenção centrada na família e em todo o seu 

contexto social e econômico, sendo que as intervenções no processo saúde-doença 

vão além das práticas curativas.4 

Assim buscando a integralidade e universalidade de atenção, em 1994 é 

criado o Programa Saúde da Família (PSF), atualmente denominado Estratégia de 

Saúde da Família (ESF).8 

.“O PSF se constitui em uma nova porta de acesso ao SUS, uma incorporação 

prática e reafirmação dos seus princípios”.9  

A base operacional do programa tem as seguintes diretrizes: caráter 

substitutivo, integralidade e hierarquização, territorialização, adscrição da clientela e 

equipe multidisciplinar.10  

Formulado nestas bases, o PSF se apresentou como uma estratégia de 

reestruturação da atenção primária, a partir de um conjunto de ações conjugadas 

com os princípios de territorialização, intersetorialidade, descentralização, 

corresponsabilidade e priorização dos grupos populacionais com maior risco de 

adoecer, e priorização de grupos populacionais com maior risco de adoecer ou 

morrer.11 

O PSF é uma estratégia para reorganização da Atenção Básica que busca a 

vigilância à saúde por meio de ações individuais e coletivas, situadas no primeiro 

nível da atenção, voltadas para promoção, prevenção e tratamento dos agravos à 
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saúde. O MS vem reorientando o modelo assistencial a partir da Atenção Básica, 

imprimindo uma nova dinâmica para a consolidação do SUS.12  

Ainda para o MS, a busca de mecanismos que ampliem as ações de saúde 

bucal que viabilizem, portanto, a melhoria do quadro epidemiológico do Brasil, 

adquire maior importância considerando a saúde bucal, enquanto qualidade de vida, 

um dos componentes de saúde em sua expressão mais ampla.12 

A rede básica de saúde é grande responsável pelo cuidado em saúde e, 

cuidado significa vínculo, responsabilização e solicitude em relação à equipe de 

saúde com os indivíduos, famílias, comunidade; significa compreender as pessoas 

em seu contexto social, econômico e cultural; significa acolhê-las em suas 

necessidades com relação ao sistema de saúde.12   

 

1.3 Agente Comunitário de Saúde – ACS 

 

A profissão de agente comunitário de saúde foi criada pela Lei nº 10.507, de 

10 de julho de 2002 e seu exercício se dará exclusivamente no âmbito do Sistema 

Único de Saúde e sob a supervisão do gestor local em saúde. 

O agente comunitário de saúde é o profissional responsável, dentre outras 

funções, por facilitar os vínculos da equipe de saúde com as famílias. Suas funções 

foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde, através do documento dos Cadernos 

de Atenção Básica Programa Saúde da Família.7  Seu trabalho,13 

[...] pressupõe aproximação efetiva com a população adstrita à unidade, 
conhecimento dos problemas sociais da comunidade, capacidade de 
comunicação de aceitação e poder de influência para gerar críticas e assim 
contribuir para a qualidade de vida da população, a partir da visão holística 
integralizadora sobre o ser humano. Sua função requer atitudes e 
habilidades específicas e atitudinais no processo de monitoramento á 
família no domicílio, uma vez que ele pontualmente está na linha de frente 
para receber as queixas da população e às vezes responder a elas.  

 

As atribuições do agente comunitário de saúde e de toda a equipe de saúde 

da família são determinadas pelo Ministério da Saúde, por meio do programa de 

reestruturação da atenção primária de saúde. A Estratégia de saúde da Família 

busca uma reorientação do modelo assistencial e sinaliza o rompimento com 

práticas convencionais e hegemônicas de saúde, assim como a aquisição de novas 

tecnologias de trabalho.6 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) assume um conceito ampliado de 
atenção básica, avançando na direção de um sistema de saúde integrado 
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que converge para a qualidade de vida das pessoas e de seu meio 
ambiente. Assim, se a construção do SUS implica uma reviravolta ética, a 
reorganização da atenção básica pela estratégia da ESF amplia e 
aprofunda o trajeto desse giro ético, pois sua efetivação não se resume a 
uma configuração da equipe técnico-assistencial, mas a um novo processo 
de trabalho marcado por uma prática ética, humana e vinculada ao exercício 
da cidadania.

7
 

 

 A seguir podem-se observar as ações específicas atribuídas aos ACS, 

segundo Ministério da Saúde.  

 

Figura 1 - Quadro de Ações para os profissionais da equipe, na Unidade 

Básica de Saúde 

 

            

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde.
14 
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1.4 Gestão do trabalho na Atenção Primária: atuação do Agente Comunitário 

de Saúde 

 

A atuação da Estratégia de Saúde da Família está baseada na organização 

das Equipes de Saúde da Família. A ligação entre as famílias que irão ser atendidas 

e a equipe de saúde é realizada pelos ACS.  

São várias as funções dos ACS, com destaque para o cadastramento das 

famílias; registro das atividades realizadas em sistema próprio de informações, o 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB); acompanhamento mensal das 

famílias; diagnóstico sócio demográfico; estímulo à participação comunitária.  

São pré-requisitos para ser ACS: morar na área de atividade por pelo menos 

dois anos; saber ler e escrever; ter disponibilidade para trabalhar quarenta horas 

semanais na execução de seu trabalho.6 

O ACS é responsável pela construção de vínculos com a comunidade e, toda 

família cadastrada tem direito a atendimento médico, sem restrição de sexo, de 

idade e etnia. Espera-se que o profissional médico desenvolva, com os demais 

membros da equipe, estratégias de prevenção e promoção da qualidade de vida da 

população. O serviço executado pelos ACS, técnicos e auxiliares de enfermagem é 

supervisionado pelo enfermeiro, e este ainda realiza consultas na unidade de saúde, 

além de prestar assistência domiciliar. O técnico e o auxiliar de enfermagem são 

responsáveis pelos procedimentos de enfermagem na unidade de saúde e nos 

domicílios, executando também ações de orientação sanitária. 

Diante do trabalho de reorientação do modelo de assistência curativa, e 

centrado em hospitais para um modelo focado na integração das ações e dos 

serviços de saúde. O objetivo é a prestação de um atendimento com início na 

atenção básica, o que exige uma mudança cultural dos profissionais de saúde e da 

população e o ACS tem sido reconhecido como fundamental nesse processo. 

Dentre as funções realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, duas 

merecem um destaque especial. Primeiramente, os ACS devem informar aos demais 

membros da equipe de saúde acerca da dinâmica social da comunidade, suas 

disponibilidades e necessidades, e em segundo lugar, devem orientar as famílias 

para a utilização adequada dos serviços de saúde.6  
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No entanto, há necessidade de algumas mudanças, tanto na forma de 

organização, como na formação dos profissionais que irão atuar neste setor, com o 

objetivo de torná-los capacitados a trabalhar com competência profissional no 

desenvolvimento de atividades na ESF. 

Pode-se definir competência profissional como sendo a capacidade de 

enfrentar situações e acontecimentos próprios de um campo profissional, com 

iniciativa e responsabilidade, segundo uma inteligência prática sobre o que está 

ocorrendo e com capacidade para dialogar com outros atores na mobilização de 

suas capacidades.15 

Esta definição de competência se baseia na observação do trabalho como 

conjunto de acontecimentos, sem previsão, e com diminuída margem de prescrição, 

indo contra as propostas baseadas nos estudos clássicos sobre a organização e 

gestão do trabalho, identificados como fordismo ou taylorismo. Tal acepção, por sua 

vez, implica um novo conceito da qualificação profissional, que deixa de ser 

disponibilidade de um estoque de saberes, para se transformar em “capacidade de 

ação diante de acontecimentos”.15 

A atuação dos ACS se concentra no apoio às pessoas tanto individual, quanto 

coletivamente, buscando identificar situações mais comuns de risco em saúde. 

Participam no processo de orientação, acompanhamento e educação popular em 

saúde, compartilhando as responsabilidades com os profissionais de saúde de sua 

equipe. Em toda a sua prática utiliza os conhecimentos sobre prevenção e solução 

de problemas de saúde, promoção de vida em sociedade e de desenvolvimento das 

interações sociais. 

É de competência do Agente Comunitário de Saúde, ao exercer a sua função, 

desenvolver a capacidade de mobilizar pessoas e articular conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores requeridos pelas situações de trabalho. Na gestão do 

seu trabalho deve realizar ações de apoio e orientação, acompanhamento e 

educação popular em saúde. Ao realizar esta atividade coletiva é importante estar 

alerta para partir da concepção de saúde como promoção da qualidade de vida e 

desenvolvimento da autonomia diante da própria saúde, interagir tanto com na 

equipe de trabalho, como também com os indivíduos, grupos e coletividades sociais. 

Cabe ao gestor de saúde a função de orientação, acompanhamento e 

exigência dos cumprimentos das propostas do SUS, com base também no 
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estabelecimento de metas para prática profissional dos agentes comunitários de 

saúde. 

 

1.5 Atenção Básica e a Saúde Bucal 

 

Durante muitos anos no Brasil a inserção da saúde bucal e das práticas 

odontológicas no SUS se deu de forma paralela e afastada do processo de 

organização dos demais serviços de saúde.  

Atualmente, essa tendência vem sendo revertida, observando-se o esforço 

para promover uma maior integração da saúde bucal nos serviços de saúde em 

geral, a partir da conjugação dos saberes e práticas que apontam para a promoção 

e vigilância em saúde, para a revisão das práticas assistenciais que incorporam a 

abordagem familiar em defesa da vida. 

É fundamental, no entanto, a garantia do acesso dos usuários aos serviços de 

média e alta complexidade, assegurando a integralidade da atenção. 

A 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, 

situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde”.  

É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigida a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações.  

Neste contexto, utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 

densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e 

relevância em seu território.  

“Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social (43)”.16 

A efetivação das ações da Atenção Básica depende fundamentalmente de 

uma sólida política de educação permanente, capaz de produzir profissionais com 

habilidades e competências que lhes permitam compreender e atuar no SUS com 

competência técnica, espírito crítico e compromisso político. 
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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 do diagnóstico situacional, alcançada por meio da adscrição de clientela e 

aproximação da realidade sócio cultural da população e da postura proativa 

desenvolvida pela equipe. 

A organização dos serviços de saúde envolve o atendimento ao usuário nas 

Unidades Básicas de Saúde e outras atividades realizadas para a população de 

suas respectivas áreas de abrangência.  

Uma forma de organizar o trabalho em saúde é adotar o trabalho em equipe, 

em que os profissionais, de acordo com seus conhecimentos e com recursos 

disponíveis, buscam a melhor solução que cada problema exige. 

Embora constituindo a equipe de trabalho de uma Unidade Básica de Saúde, 

esses profissionais nem sempre estão preparados e com disposição para agir de 

forma integrada. Saber lidar com esses encontros é um enorme desafio, pois além 

do potencial de integração, é também um lugar de conflitos, de resistências e de 

disputas. 

A Saúde da Família organiza-se a partir de uma equipe multiprofissional cujo 

campo disciplinar de atuação é o território-família-comunidade, onde cada um dos 

profissionais de saúde desenvolve ações de saúde ora comuns (como ações de 

planejamento, busca ativa, etc.), ora devendo serem preservadas as especificidades 

de seus núcleos de atuação e competência. Construir a interdisciplinaridade é um 

desafio posto às Equipes de Saúde da Família no processo de trabalho em equipe. 

No trabalho em equipe, ninguém perde seu núcleo de atuação profissional 

específica, porém a abordagem dos problemas é que assume uma nova dimensão. 

Conhecer, compreender, tratar e controlar passa a ser uma responsabilidade 

compartilhada. 

 

1.6 Inserção da Saúde Bucal na ESF 

 

Historicamente, as práticas da Saúde Bucal no Setor Saúde indicam que ela 

foi desenvolvida a distância, sendo feita praticamente entre quatro paredes, restrita à 

prática do cirurgião dentista com seu equipamento odontológico. Atualmente, a 

incorporação das ações da Saúde Bucal pelas Equipes da Saúde da Família visa a 
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transpor esse modelo de organização e prática anterior, sendo altamente desafiador 

e difícil na medida em que se procura integrar à prática dos profissionais e equipe. 

O empenho de todos os profissionais para a construção desse novo modo de 

operar as ações de saúde deve repercutir num movimento contínuo de reflexões 

sobre as práticas de saúde, numa aproximação entre diferentes profissionais da 

equipe e também dessa equipe com a comunidade.  

A aproximação com o usuário traz a chance de se construir com ele, a 

autonomia possível para o enfrentamento dos seus problemas. Assim, estabelece-se 

um novo processo pedagógico, com potencial para que todos possam, ao mesmo 

tempo, ensinar e aprender. 

A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a 

autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de 

seus hábitos. Sua finalidade é difundir elementos, respeitando a cultura local, que 

possam contribuir para o empoeiramento dos sujeitos coletivos, tornando-se 

capazes de autogerirem seus processos de saúde-doença, com vistas a sua 

qualidade de vida. 

O planejamento das ações educativas deve ser feito em conjunto com a 

equipe de saúde, principalmente em relação às ações propostas por ciclo de vida, 

condição de vida, e por fatores de risco comum para várias doenças. 

A educação em saúde deve ser parte das atribuições comuns a todos os 

membros da equipe de saúde bucal, mas os profissionais auxiliares podem ser 

pessoas ideais para conduzir o trabalho nos grupos. O ACS tem papel relevante na 

divulgação de informações sobre saúde bucal, devendo a equipe de saúde bucal 

orientar o seu trabalho. 

Durante muitos anos, a odontologia teve uma atuação voltada para ações 

curativas. Com a mudança dessa visão, a atenção em saúde bucal tem como 

propósito o princípio da integralidade, em ações de promoção de saúde, prevenção, 

tratamento e reabilitação, de forma individual e/ou coletiva. 

 A interação entre o usuário e a equipe de saúde bucal é fundamental para 

todas as ações de prevenção das doenças bucais, que, pelas ações educativas de 

autocuidado funcionam como forma de fortalecer a autonomia dos usuários no 

controle do processo saúde-doença. As ações educativas de prevenção são 

fundamentais para evitar as doenças bucais mais frequentes como a cárie, a doença 

periodontal e o câncer de boca.  
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A influência por meio da motivação e a escovação dental supervisionada são 

meios para inserir ou mudar hábitos de higiene bucal, pois a maioria dos escolares 

nas faixas etárias estudada estão em fase de aprendizado, descobrindo-se e 

descobrindo suas sensações. 

A Organização Mundial da Saúde, no documento “Promoción de la Salud 

mediante las Escuelas” reconhece a relação que existe entre educação e saúde; a 

partir disto, julga que se pode empregar este conhecimento para ajudar a 

estabelecer escolas que melhorem a educação e aumentem o potencial de 

aprendizagem ao mesmo tempo em que melhoram a saúde, pois a boa saúde apoia 

um aprendizado proveitoso e vice-versa. Afirma-se que a escola tem grande 

influência sobre a saúde dos jovens, e com o desenvolvimento do conceito de 

Escolas Promotoras da Saúde, ou Escolas Saudáveis, que tem como meta genérica 

atingir estilos de vida saudáveis para a população total da escola por meio do 

desenvolvimento de ambientes que apoiem e conduzam à promoção da saúde.17  

A importância da introdução da educação em saúde e cuidados com a higiene 

bucal nos primeiros anos de vida escolar é justificada, porque neste momento as 

crianças estão se descobrindo e descobrindo suas sensações.18 

A motivação do paciente é necessária para que ele se conscientize de sua 

participação no processo de promoção de saúde. Este trabalho de motivação e 

educação deve pautar-se pelo entusiasmo, pois o que se faz com crença, 

entusiasmo e prazer tem o poder de contagiar as pessoas.4,8  

Entretanto, este processo deve ser contínuo, pois em uma única sessão de 

ensino, não se conseguira alterar um velho hábito do paciente. Dentre os recursos 

utilizados na motivação, todos têm sua efetividade, porém, a comunicação verbal é o 

meio simples e direto para atingir o efeito esperado.19-21 

Entre os diversos métodos, motivação em relação à higiene bucal como 

orientação direta, filmes, diapositivos e folhetos educativos, o método de orientação 

direta, associada à projeção de filmes é o mais aceito, salientando que a orientação 

direta associada a recursos áudio visuais auxilia na mudança de comportamento dos 

indivíduos.11,12   

Para obter maior participação das crianças e para prender sua atenção é 

necessário que as informações sejam passadas de uma forma divertida e 

descontraída, usando macro modelos e desenhos.3  



24 

Estudos comprovam que um paciente bem motivado pode alcançar 

excelentes resultados em termos da melhoria de saúde bucal, principalmente se 

comparados a pacientes que não passaram por um processo de orientação e 

motivação.22-25 

A avaliação de programas e serviços está presente em várias áreas e em 

todas se faz necessária.13,26  

Na saúde pública é de extrema importância, pois viabiliza escolhas de 

planejamento e possibilita o controle dos serviços prestados à comunidade, uma vez 

que os recursos estão cada vez mais escassos, e não acompanham o grande 

aumento e diversidade da demanda.5   

Por outro lado, nos últimos anos vários programas de Educação em Saúde 

Bucal têm sido implantados, porém poucos estudos relatam a avaliação e 

efetividade destes.6  

Sabe-se que qualquer programa para ser considerado eficiente deve ser 

avaliado de uma maneira programada e objetiva.  Não basta apenas o entusiasmo e 

aspiração dos programadores e dos participantes para que o programa seja eficaz, 

ou seja, a única maneira de se comprovar sua eficácia é avaliando os resultados. 27  

E segundo Gil21, avaliar é acompanhar continuamente as ações priorizadas 

para verificar se os objetivos estão sendo ou não alcançados e se os resultados 

conseguiram mudar a situação desejada, ou também, como procedimento pelo qual 

se determina o grau de êxito alcançado na execução de objetivos pré-determinados.  

Nas duas últimas décadas, seguindo uma tendência mundial que visa 

proporcionar às pessoas maior qualidade de vida, os profissionais de saúde têm 

mudado o foco dos tratamentos, deixando de enfatizar a doença, sem esquecê-la, e 

investindo em procedimentos preventivos. De uma maneira geral, os programas 

preventivos incluem alguns procedimentos executados pelo profissional, mas a 

conscientização e educação dos pacientes é o fator que mais influencia no sucesso 

da prevenção.  

Na Odontologia, a maior parte da orientação ao paciente se refere aos 

cuidados com a higiene bucal, uso da escova, fio dental, uso do flúor e controle da 

dieta/alimentação. 

A Orientação de Higiene Oral é, basicamente, o ato de orientar o paciente 

quanto às técnicas de escovação e uso do fio dental, utilizando-se de modelos, 

figuras, vídeos, etc. O paciente é incentivado a realizar a higiene bucal na frente de 
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um espelho, enquanto o profissional observa e vai corrigindo as falhas na técnica 

correta de higienização, fixando e criando o hábito correto. 

A motivação tem como objetivo introduzir através de vídeos o programa de 

prevenção da doença cárie, gengival e periodontal, através da orientação das 

técnicas de higiene oral, orientação e conscientização do paciente e seus familiares 

quanto ao uso racional do açúcar na dieta e da manutenção da saúde oral através 

de  visitas regulares ao cirurgião- dentista, mostrando aos pacientes a importância 

dos dentes para manutenção de uma vida saudável e induzi-las a descobrir como 

cuidar da sua saúde bucal no dia a dia. 

A efetividade da promoção de saúde oral evidencia que a melhoria da 

qualidade de vida, na qual se inclui o autocuidado, mostra-se significativamente mais 

efetiva que as abordagens tradicionais de educação em saúde oral do que com as 

medidas preventivas individuais. 

A Promoção de Saúde almeja que as pessoas tenham maior controle sobre 

sua saúde. A efetividade de abordagens tradicionais de prevenção, nas quais o 

dentista é o efetor da ação, tem sido questionada quanto à sua efetividade.28  

O desenvolvimento de habilidades pessoais como melhorar a autoestima, 

diminuir a alienação, incrementar conhecimentos e apresentar opções aparecem 

como ações mais efetivas e saudáveis, entendendo a importância do tema na atual 

política de inovação de modelo assistencial e a quase inexistência de estudos de 

natureza qualitativa. Buscou-se, através dessa pesquisa realizar uma capacitação 

específica para Agentes Comunitários de saúde de Itaoca, SP os quais pertencem a 

uma Equipe de Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde da Família. Os 

integrantes da equipe de saúde bucal e os ACS trabalham na mesma equipe desde 

1998 e já foram feitas outras capacitações em saúde bucal com abrangência da sua 

importância e os seus cuidados em geral. Ao longo de tantos anos de aproximação e 

trabalho conjunto em vários eventos de saúde bucal e com o fato do mestrado 

profissional ser em Educação nas Profissões de Saúde, surgiu a oportunidade de 

proporcionar aos ACS uma capacitação em que os mesmos tivessem uma ação 

direta com os escolares, envolvendo promoção e prevenção em saúde bucal. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Capacitar e avaliar os Agentes Comunitários de Saúde, para um 

Programa de Educação em Saúde Bucal. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar, utilizando uma metodologia de análise quantitativa, os 

resultados obtidos na ação de Agentes Comunitários de Saúde, capacitados em um 

Programa de Educação em Saúde Bucal. 

 Analisar, utilizando uma metodologia de análise qualitativa, os 

resultados obtidos com a ação de Agentes Comunitários de Saúde, capacitados em 

um Programa de Educação em Saúde Bucal. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente trabalho é um estudo descritivo exploratório sobre a avaliação de 

um programa de capacitação para agentes comunitários de saúde, em saúde bucal.  

De acordo com Lakatus e Marconi,29 a pesquisa descritiva e exploratória é 

recomendada nas situações em que não foram encontrados dados anteriores que 

possam subsidiar o estudo. Seguem as autoras afirmando que este desenho 

metodológico torna possível que o pesquisador adquira mais familiaridade com o 

tema que se deseja explorar.   

Este estudo consiste em um relato de experiência sobre a prática de 

educação no âmbito da saúde bucal cujos atores sociais estão representados pela 

equipe de saúde bucal e pelos agentes comunitários de saúde, e foi realizado nas 

Unidades Escolares (ANEXO A). 

Neste projeto o universo amostral foram os 413 escolares na faixa etária de 6 

a 19 anos de idade, que estão regularmente matriculados nas Unidades Escolares 

municipais e estaduais em Itaoca, SP. Este programa de Promoção de Saúde Bucal 

foi desenvolvido por ACS e as atividades práticas foram monitoradas pelo CD e 

THD, da UBSF (APÊNDICE B e C). 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados, uma avaliação do 

Índice de Placa Bacteriana de Turesky,30 para obtenção de escores de cada escolar, 

antes e depois da ação dos ACS; e um questionário de entrevista para todos os ACS 

que realizaram a ação de escovação supervisionada avaliando a percepção de cada 

integrante após a capacitação e da ação nesta experiência, a eficiência deste 

programa, sendo que foi adequada e praticada a utilização do instrumento de coleta.  

 

3.1 Local de Estudo 

 

O cenário onde o estudo foi desenvolvido é o município de Itaoca- SP. 
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Figura 2 - Mapa de localização do município 

 
Fonte: Disponível em: http://www.igc.sp.gov.br/produtos/mapas_ra.aspx?ra=3 

 
Localização:  

O Município de Itaoca localiza-se na Região Sul do Estado de São Paulo, no 

Alto Vale do Ribeira, limita-se com os Municípios de Apiaí, Iporanga, Ribeira e faz 

fronteira com o Estado do Paraná (Município de Adrianópolis) atravessando o Rio 

Ribeira por balsa movida à velocidade da água, a ligação com os demais Municípios 

é feita por estradas asfaltadas, sendo a de menor distância Apiaí, com 24 km. O 

Município situa-se a 342 km da cidade de São Paulo, a Capital do Estado. 

 

População: 

 Total: 3.467 habitantes (SIAB) 

Zona Urbana: 940 

Zona Rural: 2.527 

Número de Famílias: 979 (SIAB) 

 

Extensão Territorial:  

204,7 KM2 
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Organização do Serviço de Saúde:  

Conta-se atualmente com uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) 

que presta atendimento ambulatorial, realiza e mantém os Programas de Saúde 

(saúde da mulher, hipertensos, diabéticos, gestantes, adolescente, mental, saúde 

bucal, pediatria e puericultura), realiza visitas domiciliares (Médico, Enfermeiro e 

Técnicos e Agentes Comunitários), presta pronto atendimento período diurno, e no 

período noturno via ambulância até o Hospital de Apiaí, primeira referência. 

Atendimento odontológico para toda a população e atendimento especial de 

gestantes, pediatria, puericultura, 3ª idade e programas.  

 “Possui ‘também 01 equipe complementar de ESF e mais 01 Dentista e 01 

Auxiliar Odontológico pelo Programa’ Sorria São Paulo”.  

A Equipe de Saúde da Família (ESF) realiza cobertura de 100% dos 

habitantes do município. 

 

UBSF - RECURSOS HUMANOS 

01 Secretário Municipal de Saúde 

02 Diretores Técnicos - Secretaria/VISA 

01 Diretor de Departamento - Transporte 

01 Médico da ESF 

01 Médico do Programa “Mais Médicos” -  ESF 

01 Médico Clínico Geral 

01 Pediatra 

01 Ginecologista 

02 Cirurgiões Dentistas - ESF / “Sorria São Paulo” 

01 Enfermeira - ESF / VE 

07 Técnicas de Enfermagem 

01 Técnica de Saúde Bucal / Auxiliar Odontológica 

09 Agentes Comunitários de Saúde 

01 Agente Saneamento – VISA 

01 Farmacêutica  

04 Escriturários 

02 Serventes 

02 Recepcionista 

08 Motoristas 
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A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) está localizada no centro do 

município de Itaoca. 

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Amostra 

 

A amostra deste estudo foi composta de dois grupos de sujeitos: 

 os Agentes Comunitários de Saúde, os quais foram avaliados pelos 

seus conhecimentos e habilidades antes e após a intervenção (capacitação); 

 alunos matriculados na rede municipal e estadual do ensino,  

totalizando  413 escolares. 

Agentes Comunitários de Saúde 

 ACS: 09 (08 durante a execução do projeto) profissionais 

 tempo de trabalho: 15 anos (1998) 

 regime de trabalho: “concursados” (2011) 

 cobertura: 100% 

 

Figura 3 - Número total de habitantes e famílias cadastradas para cada 

Agente Comunitário de Saúde 

ACS  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

TOTAL 

FAM  150  154  115  112  96  112  70  70  80  979  

HAB  459  481  402  426  356  401  281  342  319  3.467  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nota: Durante a execução do Projeto de Pesquisa ocorreu o desligamento de 

um dos ACS, a direção da Unidade Básica de Saúde optou pela redistribuição das 

famílias para os ACS que se mantiveram na equipe, sendo assim, o projeto foi 

desenvolvido com 08 ACS. 

Antes do início da pesquisa foi realizada uma reunião com os responsáveis 

pelas unidades escolares, quando se explicou os objetivos da pesquisa e a maneira 

como esta seria conduzida.  
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3.1.2 Critérios de inclusão na amostra 

 

Fizeram parte da amostra os estudantes matriculados nas unidades escolares 

municipais e estaduais totalizando 413, número total (100%) dos alunos nesta faixa 

etária (APÊNDICE A). 

Em todos os indivíduos que participaram da pesquisa foi efetuada a avaliação 

da escovação supervisionada, através da evidenciação de placa bacteriana, por 

meio de corante, com a finalidade de determinar o Índice de Placa Visual (IPV) 

(ANEXO B).  

 

3.1.3 Material para evidenciação de placa 

 

 Corante fucsina básica em forma líquida  

 Almotolias; 

 Escala para graduação do Índice de Placa 

 Formulários de anotação dos valores de placa dental 

 

Figura 4 - Evidenciador de Placa Bacteriana ou Biofilme 

                         

Fonte: figuras do arquivo do autor. 

 

Como utilizar o Evidenciador de Placa bacteriana ou Biofilme 

 

 após a escovação e o uso de fio dental, coloque a tintura em forma de 

líquido ou  pastilha  na boca, e movimente-a por toda a cavidade bucal e nas faces 

dentárias com ajuda da língua;  
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 enxágue a boca com água em seguida e observe os dentes;  

 detectando qualquer sinal de vermelho, especialmente nas 

proximidades da linha gengival, escove e passe fio dental especialmente nas áreas 

tingidas;  

 assim você estará confiante de que seus dentes estão livre da Placa 

Bacteriana - Biofilme. 

Através do uso de corantes líquidos, é possível a visualização das áreas com 

acúmulo de placa bacteriana e, portanto, deficientes de escovação. Ao visualizar 

estas áreas você terá condições de melhorar sua técnica de higienização. 

Após a evidenciação da placa bacteriana, a técnica correta de escovação e 

uso do fio dental é determinada de acordo com a idade de cada paciente, assim ele 

receberá incentivo e orientação periódica sobre sua higiene bucal criando o hábito 

que levará por toda sua vida. 

 

Figura 5 - Evidenciação de Placa Bacteriana ou Biofilme 

 
 

            
Fonte: figuras do arquivo do autor. 
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3.1.4 Material de apoio para a prática das Técnicas de Escovação 

 

 KIT – (escova, creme e fio dental); 

 Escovódromo; 

 Macro Modelos. 

 

Figura 6 - Kit de Escovação Dental 

 

 

Fonte: figura do arquivo do autor. 
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Figura 7 - Quantidade indicada para utilização do creme dental 

 

           

Fonte: figura do arquivo do autor. 

 

 

Figura 8 - Utilização do fio ou fita dental 

 

Fonte: Disponível em: http://ident.com.br/aldamarta 
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Figura 9 - Escovódromo 

 

Fonte: figura do arquivo do autor. 

Figura 10 - Macro Modelo 

 

Fonte: figura do arquivo do autor. 
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As escovas dentais são fornecidas aos pacientes e trocadas por novas a cada 

seis meses. 

 

3.1.5 Mensuração do Índice de Placa (IP) 

 

As mensurações de índice de placa foram realizadas por meio da utilização 

de corante fucsina básica, em forma líquida, usados conforme instruções do 

fabricante. 

A obtenção dos dados se dará após a realização de calibragem entre os 

agentes comunitários de saúde. 

Será utilizado o Método de Quigley e Hein modificado por Turesky que utiliza 

o seguinte escore (Fig.). 

0 =     Ausência de placa 

1 =     Pontos descontínuos de placa na margem gengival; 

2 =     Linha contínua de placa com menos de 1 mm de largura; 

3 =     Linha contínua de placa com mais de 1 mm e menos de 1/3 da    

       superfície do dente; 

4 =    Placa cobrindo 1/3 ou mais da superfície do dente, mais ou menos 

2/3; 

5  =    Placa cobrindo mais de 2/3 da superfície do dente. 

 

Figura 11 - Escala do Índice de Placa Visual de Turesky 

 

Fonte: figura do arquivo do autor. 
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A partir da utilização da Pirâmide de Miller como norteadora das avaliações, 

no primeiro momento foi verificado o conhecimento prévio (saber) dos agentes 

comunitários de saúde.  

 

Figura 12 - Pirâmide de Miller 

 

Fonte: figura elaborada pelo autor adaptada da Pirâmide de Miller. 

No segundo momento, ainda na linha de conhecimento teórico, foi elaborado 

“um questionário para ser aplicado” aos ACS, com intuito de verificar os 

conhecimentos e percepções destes sobre o tema saúde bucal, avaliando se sabem 

como usar o conhecimento (saber como).  

No terceiro momento receberam capacitação, através de simulações e 

demonstrações (mostrar como) e finalmente, no quarto momento, já na prática, os 

ACS desenvolveram a prática na qual foram avaliados em suas habilidades, ou seja, 

seu aprendizado. 

A avaliação inicial foi realizada através de um checklist respondido pelos 

agentes comunitários de saúde, que teve como objetivo avaliar o conhecimento 

teórico prévio em relação às ações de prevenção em saúde bucal, com ênfase na 

escovação supervisionada com posterior feedback para complementação e 

esclarecimento de quaisquer dúvidas existentes. 

No segundo momento, foi realizada uma demonstração da técnica de 

escovação supervisionada passo a passo e a calibração para obtenção dos índices 

de placa bacteriana utilizando-se a escala com índice de placa visual de Turesky.  
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No terceiro momento os ACS, em pares, realizaram um treinamento prático 

para que se pudesse avaliar o fazer, considerando a execução e o desempenho de 

cada integrante. 

Novamente foi realizado um feedback desta ação para que pudéssemos, se 

necessário, corrigir algum item da ação. 

Finalizando esta etapa da ação, os ACS compilaram os dados encontrados, 

e posteriormente fizeram uma análise individual e coletiva, de cada grupo de alunos 

examinado. 

Após um mês, os ACS voltaram às Unidades Escolares para repetir a 

escovação supervisionada e reavaliação da ação. 



39 

 

4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi pactuado na Unidade Básica de Saúde da Família 

com a Coordenação da Enfermagem e com a Secretaria Municipal de Saúde, e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de 

acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e das 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos 

(APÊNDICE E). 

Antes da coleta de dados, apresentou-se o termo de consentimento livre e 

esclarecido aos participantes, agentes comunitários de saúde e aos responsáveis 

pelos escolares, orientando-os sobre a voluntariedade da participação, a 

manutenção do sigilo de suas identidades, e a publicação dos dados obtidos com o 

presente trabalho. 

Os colaboradores foram certificados quanto a garantia do anonimato e 

impossibilidade de qualquer tipo de exposição ou dano enquanto Agente 

Comunitário de Saúde.  
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5 RESULTADOS 

 

Os 413 escolares participantes desta ação de evidenciação de placa 

bacteriana e escovação supervisionada, realizada pelos agentes comunitários de 

saúde, após capacitação da equipe de saúde bucal, representam quase que 100% 

dos alunos matriculados nas escolas municipais e estaduais na faixa etária de 6 a 19 

anos, no município de Itaoca, SP. As tabelas, gráficos e os relatos apresentados a 

seguir, representam a leitura quantitativa e qualitativa da ação após um Programa de 

Capacitação para ACS aplicado pela Equipe de saúde Bucal da UBSF- Itaoca. 

 

5.1 Resultados Quantitativos 

 

 

Tabela 1 - Número e Porcentagem de alunos matriculados nas Unidades 

Escolares que participaram da Ação de Evidenciação de Placa 

Bacteriana e Escovação Supervisionada, segundo Gênero 

Gênero Número de 

Alunos 

Porcentagem 

 

Masculino 221 53.51 

Feminino 192 46.49 

Total 413 100.00 

Fonte: tabela elaborada pelo autor 

 

Dentre o total 413 (100%) de escolares examinados, 221 (53,51%) eram do 

gênero masculino e 192 (46,49%) do gênero feminino, assim podemos verificar um 

predomínio do gênero masculino em relação ao total de escolares examinados 

(Tabela 1). 
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Tabela 2 - Número de alunos matriculados nas Unidades Escolares que 

participaram da Ação de Evidenciação de Placa Bacteriana e 

Escovação Supervisionada, segundo Idade de participantes e 

Porcentagem 

Idade Número de 

Alunos 

Porcentagem 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

30 

33 

55 

48 

55 

53 

21 

28 

32 

26 

17 

11 

4 

7.26 

7.99 

13.32 

11.62 

13.32 

12.83 

5.08 

6.78 

7.75 

6.30 

4.12 

2.66 

0.97 

Total 413 100.00 

Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

 

Considerando a faixa etária dos escolares examinados, as idades variaram de 

6 anos – 30 (7,26%) a 19 anos – 4 (0,97). Pode-se constatar as faixas etárias que 

apresentaram maior número de escolares 8 e 10 anos – 55 (13,32), seguidas da 

idade de 11 anos – 53 (12,83), (Tabela 2). 
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Tabela 3 - Agentes Comunitários de Saúde que realizaram a Ação de 

Evidenciação de Placa Bacteriana e Escovação Supervisionada, 

segundo Número de escolares examinados e Porcentagem 

ACS Número de 

alunos 

Porcentagem 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

49 

58 

44 

54 

49 

60 

42 

57 

11.86 

14.04 

10.65 

13.08 

11.86 

14.53 

10.17 

13.80 

Total 413 100 

Fonte: tabela elaborada pelo autor. 

 

Considerando-se a ação prática de realização da evidenciação de placa 

bacteriana e escovação supervisionadas realizadas pelos ACS num total de 413 

(100%) de exames realizados, verificou-se um equilíbrio, com a realização de 60 

(14,53%) exames maior número e 42 (10,17%) exames o menor número (Tabela 3). 
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Gráfico 1 - Diferença do número de exames realizados pelos Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS. 

 

Fonte: dados do autor. 

 

Considerando-se o número de exames realizados pelos ACS para obtenção 

dos resultados individuais e utilizando a escala de Turesky obtivemos num total de 

413 (100%) escolares examinados uma variação de 60 (14,53%) a 42 (10,17%) 

exames realizados. (Gráfico 1). 
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Gráfico 2 - Diferença dos exames realizados pelos ACS, antes e depois da 

Ação de Evidenciação da Placa Bacteriana e Escovação 

Supervisionada, segundo os scores utilizados. 

 

 
Fonte: dados do autor. 

 

Em relação à diferença dos scores encontrados antes: score 1 (0,24) o que 

apresenta menor quantidade de placas bacterianas visíveis e 5 (22,76) o que 

apresenta o maior número de placas bacterianas visíveis. E considerando as 

mesmas quantidades de placa bacterianas encontradas num segundo momento da 

ação, aparecem os seguintes scores: 1 (0,12) e 5 (4,60) após a ação de 

evidenciação da placa bacteriana seguida da escovação supervisionada realizada 

pelos agentes comunitários de saúde (Gráfico 2). 
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Gráfico 3 - Diferença de scores antes e depois da Ação de Evidenciação da 

Placa Bacteriana e Escovação Supervisionada, segundo o 

Gênero. 

Masculino / 1; Feminino / 2 

 

Fonte: dados do autor. 
 

Quanto ao total 413 (100%) de escolares examinados, 221 (53,51%) eram do 

gênero masculino e 192 (46,49%) do gênero feminino, com o predomínio do gênero 

masculino em relação ao total de escolares examinados (Gráfico 3). 
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Gráfico 4 - Diferença de scores antes e depois da Ação de Evidenciação da 

Placa Bacteriana e Escovação Supervisionada, segundo a Idade. 

 

     Fonte: dados do autor. 

 

O Gráfico 4 apresenta as diferenças de scores encontrados em relação a 

faixa etária dos escolares examinados, nas faixas etárias analisadas de 6 anos – 30 

(7,26%) a 19 anos – 4 (0,97), verificou-se maior incidência de placa bacteriana nos 

escolares com idades de 8 e 10 anos – 55 (13,32), seguido dos escolares com 11 

anos – 53 (12,83) esse dado pode ser considerado como fator  de alerta e também 

orientador para o desenvolvimento de cuidados específicos para esta faixa etária. 
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Gráfico 5 - Diferença dos alunos que realizaram a Ação de Evidenciação da 

Placa Bacteriana e Escovação Supervisionada, segundo o 

Gênero. 

 

Masculino / 1; Feminino / 2  

 

   Fonte: dados do autor. 

 

Considerando o total 413 (100%) de escolares examinados, 221 (53,51%) 

eram do gênero masculino e 192 (46,49%) do gênero feminino, o Gráfico 5 

apresenta as diferenças dos scores encontrados com pouca variação, considerando 

o gênero em relação ao total de escolares examinados. 
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Gráfico 6 - Diferença dos alunos que realizaram a Ação de Evidenciação da 

Placa Bacteriana e Escovação Supervisionada, segundo a idade. 

 

Fonte: dados do autor. 

 

O Gráfico 6 apresenta as diferenças dos scores encontrados que são 

significativas para identificação de uma maior atenção na prevenção em saúde bucal  

considerando as idades 6 anos – 30 (7,26%) a 19 anos – 4 (0,97%)  em sua maioria 

com idades de 8 e 10 anos – 55(13,32%) seguido da idade de 11 anos – 53 

(12,83%) sendo estes a maioria  dos escolares examinados pelos agentes 

comunitários de saúde. 
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Gráfico 7 - Diferença nos exames realizados pelos ACS, antes e depois da 

Ação de Evidenciação da Placa Bacteriana e Escovação 

Supervisionada, segundo os scores utilizados. 

 

Fonte: dados do autor. 

 

Considerando os scores utilizados nas avaliações dos índices de placas 

encontrados pelos ACS ao examinarem os escolares, o Gráfico 7 apresenta as 

diferenças dos números de exames realizados por cada um dos agentes 

comunitários de saúde que em média proporcionou uma oportunidade de um 

número significativo de exames realizados pelos ACS  na ação de escovação 

supervisionada. 

 
 
 

5.2 Resultados Qualitativos 

 

Ao final da Ação de Evidenciação de Placa Bacteriana e Escovação 

Supervisionada, os Agentes Comunitários de Saúde foram submetidos a um Roteiro 



50 

de Entrevista (Apêndice D), com objetivo de avaliar os resultados qualitativos, a 

partir da visão da ação desenvolvida, segundo eles mesmos. 

 Quando questionados sobre o aprendizado nesta capacitação, os ACS 

consideraram o aprendizado como bom, no desenvolvimento da ação de 

evidenciação da placa bacteriana e a escovação supervisionada; 

 Com relação ao desempenho individual dos ACS, todos relataram certa 

dificuldade por se tratar de uma ação até então desconhecida, porém no momento 

seguinte, referiram segurança com a demonstração, colaboração dos alunos e a 

realização da ação na prática;  

 Segundo os ACS, os componentes facilitadores da ação foram a 

orientação recebida antes do início da ação, a utilização do evidenciador líquido de 

placa bacteriana, a adesão dos alunos e a disponibilização de escova, fio e creme 

dental; 

 Os ACS relataram como dificuldades a visualização das placas 

bacterianas nos alunos que utilizam aparelhos ortodônticos, e a aplicação, no início 

da ação, dos scores (0 a 5) propostos por Turesky30 para classificação das placas 

bacterianas apresentadas após a evidenciação, nas faces dos dentes selecionados 

para análise; 

 Os ACS foram unânimes em afirmar que esta capacitação contribuiu 

para o seu desenvolvimento profissional, valorizando assim as ações de educação 

em saúde, a promoção e prevenção na saúde e que se sentem capacitados para 

realizar a ação da escovação supervisionada em ações programadas, bem como em 

suas rotinas de trabalho, também afirmaram sentirem-se integrados à Equipe de 

Saúde Bucal (ESB); 

 Quando perguntado aos ACS o que mais gostaram na realização da 

ação, estes responderam: a forma demonstrativa e prática de ensinar os cuidados 

com a saúde bucal; a colaboração e participação dos alunos, professores e 

funcionários nas unidades escolares; o companheirismo dos ACS; a oportunidade de 

desenvolver uma ação diferenciada de educação em saúde com a parceria da 

equipe de saúde bucal. 

Esta experiência de Educação em Saúde permitiu aos ACS a apropriação do 

conteúdo de ações em saúde bucal, proporcionando-lhes desenvolvimento 

profissional com mudanças no processo de trabalho, favorecendo uma integração 
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com a equipe de saúde bucal, tornando-os agentes de educação em saúde bucal e 

assim consolidando a valorização da educação em saúde.  
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6 DISCUSSÃO 

  

Nas atividades de educação em saúde, a atuação dos ACS pode, por meio da 

transmissão de informações e conhecimentos, contribuir para fortalecer a 

capacidade da população no enfrentamento dos problemas de saúde e, ainda, sua 

atuação pode: elevar o domínio sobre informações e conhecimentos de saúde pela 

população; contribuir para aumentar suas habilidades no controle de determinantes 

de saúde; ajudar a equipe de saúde bucal na identificação das famílias mais 

vulneráveis que necessitam de ações mais específicas, e melhorar o acesso e a 

utilização dos serviços básicos de saúde oferecidos. 

Alguns especialistas defendem que o maior domínio sobre as informações e 

conhecimentos de saúde (“health literacy”) possibilita mudanças de atitudes e 

motivações sobre comportamentos de saúde, elevando a autossuficiência e as 

capacidades pessoais para certas tarefas, acelerando resultados de determinadas 

intervenções de promoção da saúde no ciclo de vida a que pertence uma família é 

uma ferramenta poderosa, auxiliando na compreensão das tarefas, papéis e 

comportamentos a serem desempenhados pelos membros das famílias. 

Estudos como o de Frazão e Marques,31 verificaram que os ACS, quando 

devidamente capacitados, podem influenciar mudanças positivas nos conhecimentos 

em saúde bucal da população sob seus cuidados. 

Quando os agentes estão capacitados para exercerem essas atividades, pode 

haver o aumento da consciência da população para o autocuidado em saúde bucal. 

Esse fato é corroborado pelo estudo de Frazão e Marques,31 os quais verificaram 

mudanças significativas nos conhecimentos de saúde bucal por parte de mulheres e 

de mães da área de atuação dos agentes, que foram capacitados a realizar 

Educação em Saúde junto à comunidade. 

Segundo Luckesi,32 “avaliar é um ato pelo qual através de disposição 

acolhedora, qualifica-se alguma coisa (um objeto, ação ou pessoa) tendo em vista, 

de alguma forma, tomar uma decisão sobre ela”. 

Para Vianna,33 a avaliação no conjunto de pensamentos pedagógicos, não 

gera verdades incontestáveis, mas formula argumentos plausíveis para análise e, 

possivelmente, a explicação do que constitui objeto de reflexão do avaliador. 
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A adoção de politicas de saúde bucal levou alguns países à redução dos 

índices de cárie dentária, e consequentemente da doença periodontal, figurando até 

então como o segundo problema da Odontologia Social. 

Os índices empregados em estudos epidemiológicos de prevalência e 

incidência de problemas de saúde para fins operacionais ou de pesquisa devem 

apresentar como características, preferencialmente: 1) clareza, simplicidade e 

objetividade; 2) validez; 3) confiabilidade; 4) sensibilidade e 5) aceitabilidade. 

O uso dos Índices de Higiene Oral permite uma separação clara das 

superfícies dos dentes não cobertos e cobertos pela placa e desta forma, a 

abordagem clínica do paciente passa a ser diferenciada, tendo em vista que fica 

claro que o risco às doenças é individual e, portanto, cada um deles requer uma 

medida terapêutica ou profilática individualizada. 

A placa pode ser considerada “visível” quando é observada a olho nu, sem a 

necessidade de nenhum recurso adicional, normalmente a placa visível é espessa e 

encontra-se depositada na região por diversos dias. 

A placa revelada é aquela que só é visualizada quando aplicamos soluções 

reveladoras de placa bacteriana. Podemos utilizar substâncias evidenciadoras de 

placa bacteriana, são substâncias que facilitam a visualização da localização de 

placa bacteriana. 

Os evidenciadores de placa são: Fucsina básica; Eritrosina; Marrom de 

Bismarck; Verde Malaquita e Violeta de Genciana. 

Quando o processo educativo é usado em trabalho de saúde, o fim visado é 

uma mudança – de informações, atitude ou comportamento. 

A expressão “mudança de comportamento” é usada em um sentido amplo e 

positivo. 

Mudança de comportamento tem lugar quando um indivíduo substitui uma 

prática de saúde por outra cientificamente mais eficiente, ou quando o indivíduo 

realiza ação que conduz a uma prática mais eficaz de saúde. 

O Cirurgião Dentista, como profissional da saúde, é responsável pela 

manutenção da higidez dos tecidos bucais dos indivíduos de sua comunidade, 

devendo transmitir conhecimentos sobre prevenção, com a finalidade de educar 

para preservar a saúde da boca. Além disso, a escovação dentária é o método mais 

indicado como hábito rotineiro de higiene bucal, por ser o de mais fácil acesso à 

população. A motivação deve ser feita de forma contínua e em longo prazo, a fim de 
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que os pacientes incorporem os conceitos aprendidos definitivamente aos seus 

hábitos de higiene bucal. 

Guedes-Pinto34 e Esteves35 também concluíram que pacientes bem 

motivados apresentam elevado interesse no aprendizado e execução de técnicas de 

higiene oral, indo ao encontro dos resultados esperados. 

A escovação é a forma mais amplamente usada e socialmente aceita de 

higiene bucal. No entanto, diversos autores afirmam que para tornar-se eficaz no 

combate à placa ela deve ser orientada e supervisionada pelo profissional, por 

considerar-se a motivação do paciente fundamental no sucesso da escovação. O 

combate à placa bacteriana é considerado essencial para manutenção da saúde 

bucal do indivíduo.2,9,12,18,20 

O controle da placa bacteriana por meios mecânicos é considerado um 

recurso importante para o combate direto aos agentes etiológicos da cárie e da 

doença periodontal, segundo Axelsson et al.36 

Com base neste fato, foi selecionado o método de escovação dentária para 

avaliação da eficácia desta no controle da placa bacteriana. De acordo com a 

análise estatística apresentada nas tabelas e gráficos.         

A partir dos anos 90, em vários municípios brasileiros, foi desenvolvido o 

chamado programa de procedimentos coletivos. Esse programa consistia em um 

conjunto de atividades de caráter educativo e de proteção específica à saúde bucal, 

financiadas com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Naqueles que não 

dispunham de água de abastecimento público fluoretada, a principal medida para 

enfrentar o problema da cárie dentária infantil foi esse programa que compreendia 

um conjunto de procedimentos composto por exame epidemiológico, educação em 

saúde, bochechos fluorados e higiene bucal supervisionada, desenvolvidos em 

grupos populacionais.37 

Torna-se cada vez mais clara a importância de se investir em prevenção e 

educação, oferecendo às pessoas autonomia para administrarem sua saúde bucal, 

impedindo a instalação de doenças e, consequentemente, evitando a necessidade 

de tratamentos invasivos e onerosos.  O desenvolvimento, desde cedo, de hábitos 

saudáveis com relação à alimentação e higienização da cavidade bucal, cria um 

ambiente favorável à manutenção da saúde oral.38 

O objetivo da Odontologia atual, dentro da filosofia de promoção de saúde, é 

a prevenção dessas doenças.39  
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Ambas, cárie e doença periodontal, têm como agente etiológico a presença 

de placa bacteriana.40,41 Uma das medidas para seu controle é a desorganização 

periódica de placa dental bacteriana, recentemente chamada de biofilme dental por 

meio da correta escovação e uso do fio dental associado ao dentifrício fluoretado.42 

Em grande parte da população brasileira nota-se despreparo quanto à 

capacidade de realizar correta higiene bucal, muitas vezes por falta de informação, 

educação ou acesso aos serviços de saúde. Um hábito aparentemente simples de 

ser mantido dia a dia, mas que é ignorado por muitos e não praticado, ou ainda, 

praticado esporadicamente ou de maneira incorreta.43 

O treinamento da correta escovação dentária tem efeito imediato na redução 

de placa bacteriana e na melhora das condições de higiene bucal após aplicação de 

programas preventivos.44-47 

Para Naressi e Moreira47 a educação do paciente é um dos principais 

componentes da filosofia preventiva. Assim, o principal meio de educar o paciente é 

através do emprego de um programa de controle de placa. Os autores ressaltam a 

importância da motivação e dos reforços periódicos a médio e longo prazo, 

aconselhando também, a extensão dos programas preventivos a toda a família. 

Os efeitos da frequência, duração e sistemática da escovação na quantidade 

de placa dental em escolares foram verificados por Nyyssõnen e Honkala,48 em 

1984. 

No Brasil, Brauner,44 em 1986, verificou a eficácia da aprendizagem da 

correta escovação dentária, com e sem reforço. 

Rayner,49 em 1992, no qual os níveis de higiene oral e gengivite de um grupo 

de escolares melhoravam durante as aulas enquanto era aplicada a escovação 

diária supervisionada, mas reduziam durante as férias, enquanto os estudantes 

deixavam a escola. Por outro lado, no segundo grupo no qual se manteve a 

escovação diária em casa durante as férias através de visitas de higienistas e 

acompanhamento dos pais, os índices mantiveram-se bons, como também no 

terceiro grupo em que as crianças receberam apenas educação em saúde bucal 

pelos pais e higienistas, sem participar do programa escolar. 

Os efeitos da escovação supervisionada como método preventivo à doença 

cárie e à gengivite foram apresentados por vários autores.41,43,46,49,50   

Os resultados obtidos no presente estudo demostraram reduções 

significativas nos índices de placa bacteriana com score 1 (0,24) o que apresenta 
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menor quantidade de placas bacterianas visíveis e 5 (22,76) o que apresenta o 

maior número de placas bacterianas visíveis e considerando as mesmas 

quantidades de placa bacterianas encontradas, porém num segundo momento da 

ação, foram encontrados os seguintes scores: 1 (0,12) e 5 (4,60) após a ação de 

evidenciação da placa bacteriana seguida da escovação supervisionada realizada 

pelos agentes comunitários de saúde. Sendo a doença periodontal placa-

dependente, a aplicação e motivação da manutenção da correta higiene bucal na 

idade escolar proporciona um método eficaz na prevenção da ocorrência da doença 

na idade adulta. 

É necessário que haja acesso da população aos bens de consumo para a 

realização do autocuidado bucal nos programas preventivos de acordo com vários 

autores que aplicaram a escovação supervisionada.44,50-52 A implantação de um 

programa preventivo de escovação supervisionada só terá sucesso se houver 

garantia de distribuição gratuita de escova dental e dentifrício fluoretado, 

principalmente no Brasil, no qual são comercializadas apenas 110 milhões de 

escovas ao ano, quando este número deveria ser de 600 milhões. Quando a 

distribuição gratuita de escovas começou em 1990 no município de Santos, houve 

relatos de crianças que pela primeira vez na vida estavam tendo acesso a uma 

escova dental.51 Durante a ação da escovação supervisionada com escolares de 

Itaoca, SP, houve relatos muito semelhantes, incluindo ainda aquelas famílias que 

mantêm o uso comunitário da escova dental. 

É interessante que o uso do fio dental também seja divulgado nas ações, pois 

a maioria dos adultos não faz seu uso diariamente e sentem muita dificuldade em 

usá-lo de forma correta. Assim, o treinamento da limpeza interproximal deve ser 

realizado também durante a fase escolar, em que a criança já tem coordenação 

suficiente para manusear o fio, incorporando esta prática ao ato da escovação. Para 

que o indivíduo participe ativamente e favoravelmente dos programas que incluem a 

escovação supervisionada, é preciso que ele esteja motivado para o autocuidado. 

Para tal, é necessário que entenda as causas e as possíveis sequelas da doença 

frente à qual ele estará disposto a prevenir. Antes do ensinamento da técnica de 

escovação, muitos autores aplicaram palestras e aulas educativas a fim de motivar e 

despertar o interesse dos participantes de cada estudo. 41,43,44,46,53-56 

De acordo com Barros, Pereira e Loffredo43 tanto a orientação direta, como a 

orientação indireta, ou ambas associadas, produz redução no índice de placa e no 
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índice gengival. Assim, a orientação de escovação direta na boca possibilita maior 

acesso às dificuldades individuais quanto à remoção de placa em áreas de maior 

acúmulo. Por outro lado, a orientação indireta não só complementa a primeira, como 

é ótima opção em programas coletivos, pois atinge um maior número de pessoas, e 

é preciso menor número de orientadores.   

O instrutor ou supervisor como orientador durante a escovação é quem teria 

condições de suprir as dificuldades individuais de cada criança, como citado nos 

trabalhos de Horowitz et al50 e Brauner44. Certamente há diferenças individuais no 

acúmulo de placa, porém é possível desenvolver a habilidade de cada criança para 

que ela mantenha níveis de placa dental compatíveis com sua saúde bucal. 

Quanto à sistemática de escovação, é importante que seja proposta uma 

técnica durante a primeira orientação, mas esta poderá ser adaptada conforme a 

facilidade de execução de cada participante, desde que o resultado final na redução 

de placa bacteriana seja favorável. Recomenda-se a escovação diária para toda a 

população sem individualizar a frequência com que cada indivíduo tenha que fazer 

sua higienização. 

Mais do que o reforço da motivação e aprendizagem, destaca-se a 

importância de que a escovação seja parte dos hábitos de higiene diários da 

população. O processo de educação tem de ser continuado em casa. Para sucesso 

da continuidade da escovação em casa, é preciso que se eduquem também os pais 

das crianças participantes de qualquer programa preventivo em que se inclui a 

remoção mecânica de placa bacteriana. A correta higiene bucal é um hábito, que 

deve ser adquirido e incorporado para toda a vida da criança, mantendo sempre sua 

saúde bucal. Segundo Naressi e Moreira47 as crianças tendem a imitar os pais, 

tendo-os como exemplo em casa. Assim, o programa deve ser estendido a toda 

família no que o autor chama de "higienização bucal coletiva". Neste sentido, o 

recente Programa de Saúde da Família (PSF), proposto pelo Ministério da Saúde, 

visa a educação familiar como um todo, na medida em que o agente de saúde 

estará em contato com pais, crianças, adolescentes e idosos que residem no mesmo 

ambiente.7,57 Outros trabalhos também citam a importância do acompanhamento 

caseiro dos pais, durante a higiene bucal de seus filhos, dando continuidade ao 

aprendizado da escovação feita nas escolas. 46,49,52,58,59 

Atualmente, muito se fala sobre a odontologia para bebês, em que a 

educação e prevenção se fazem através da mãe, exercendo papel fundamental 
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dentro da família, na qual vai orientar hábitos saudáveis promovendo uma melhor 

saúde bucal já na primeira infância. Mas como ficam as gerações que não passaram 

por este processo preventivo? 

Sabe-se que o ideal é que não só escolares fizessem parte dos programas 

preventivos, porém há dificuldades encontradas em agrupar as demais faixas etárias 

para o aprendizado, como também grande resistência em mudanças de hábitos já 

estabelecidos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Foi possível verificar através do desenvolvimento dessa pesquisa que o 

profissional deve fazer da motivação uma atitude constante nas suas atividades, a 

fim de que os pacientes sejam levados a incorporá-la definitivamente aos seus 

hábitos de higiene bucal. Além disso, a influência da motivação e da escovação 

supervisionada teve um papel positivo na aquisição de hábitos bucais saudáveis. 

A escovação supervisionada tem efeito imediato na redução de placa 

gengivite durante sua aplicação nas escolas, sendo fator coadjuvante na redução da 

cárie dental em longo prazo quando associado aos dentifrícios fluoretados. 

É necessário que o hábito de escovação seja incorporado e mantido, o que 

depende de reforços periódicos de instrução de higiene bucal, acompanhamento 

pelos pais dos participantes dos programas de prevenção e informação para que 

seja cultivado e mantido o interesse pelo autocuidado bucal.  

A aplicação da escovação supervisionada não deve ser um procedimento 

isolado, devendo ser integrado ao processo de educação para a saúde bucal 

tomando o indivíduo capaz de promover sua própria saúde. 

Atualmente os índices de higiene oral ou índice de placa bacteriana dental 

são muito frequentes em estudos clínicos e de epidemiologia para avaliação de 

técnicas preventivas, eficácias de produtos e comportamentos de grupo. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL PARA CAPACITAÇÃO DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE”  

 Pesquisador Responsável: Luiz Kleber Marconi Luz 

 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba- SP. 

 O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “AVALIAÇÃO 
DE UM PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE”, de responsabilidade do pesquisador : Luiz Kleber Marconi 
Luz. 

 Eu,___________________________ Idade:_____anos  RG:______________. 

Concordo em participar deste estudo, sabendo que estarei a disposição para 
participar de ação preventiva com realização de escovação supervisionada, coordenada 
pelo pesquisador e executada pelos agentes comunitários de saúde , todos integrantes da 
equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde, UBSF- Itaoca.  Sei que em caso de dúvida 
ou intercorrência poderei recorrer ao pesquisador responsável: Luiz Kleber Marconi Luz (15) 
3557.1176; 997525205, email: lkleberml@bol.com.br 

 Entendo que estou livre para decidir se desejo participar ou não da pesquisa e que 
posso desistir do estudo em qualquer fase, podendo fazê-lo sem qualquer prejuízo.  

Fui informado que não terei nenhum tipo de despesa, nem receberei nenhum 
pagamento ou gratificação pela participação nessa pesquisa.  

Declaro, ainda, que fui comunicado de que os resultados deste estudo serão 
publicados. Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Recebi a garantia do sigilo das informações obtidas e a privacidade como 
participante deste estudo, já que as informações recebidas são confidenciais. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, que pode ser consultado no caso de qualquer dúvida no endereço: Rua JoubertWey, 
290. Sorocaba- SP. Telefone: 3212-9896. 

Estando de acordo pleno com as informações contidas, assino abaixo o mesmo. 

         

   __________________________________           ___/___/____           ______________ 

           Nome do Participante                                          Data                           Assinatura   

 

   __________________________________           ___/___/____           ______________ 

           Nome do Pesquisador                                          Data                          Assinatura   

  

1ª Via 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL PARA CAPACITAÇÃO DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE”  

 Pesquisador Responsável: Luiz Kleber Marconi Luz 

 Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba- SP. 

 O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “AVALIAÇÃO 
DE UM PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE”, de responsabilidade do pesquisador : Luiz Kleber Marconi 
Luz. 

 Eu,___________________________ Idade:_____anos  RG:______________. 

Concordo em participar deste estudo, sabendo que estarei a disposição para 
participar de ação preventiva com realização de escovação supervisionada, coordenada 
pelo pesquisador e executada pelos agentes comunitários de saúde , todos integrantes da 
equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde, UBSF- Itaoca.  Sei que em caso de dúvida 
ou intercorrência poderei recorrer ao pesquisador responsável: Luiz Kleber Marconi Luz (15) 
3557.1176; 997525205, email: lkleberml@bol.com.br 

 Entendo que estou livre para decidir se desejo participar ou não da pesquisa e que 
posso desistir do estudo em qualquer fase, podendo fazê-lo sem qualquer prejuízo.  

Fui informado que não terei nenhum tipo de despesa, nem receberei nenhum 
pagamento ou gratificação pela participação nessa pesquisa.  

Declaro, ainda, que fui comunicado de que os resultados deste estudo serão 
publicados. Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Recebi a garantia do sigilo das informações obtidas e a privacidade como 
participante deste estudo, já que as informações recebidas são confidenciais. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, que pode ser consultado no caso de qualquer dúvida no endereço: Rua JoubertWey, 
290. Sorocaba- SP. Telefone: 3212-9896. 

Estando de acordo pleno com as informações contidas, assino abaixo o mesmo. 

         

   __________________________________           ___/___/____           ______________ 

           Nome do Participante                                        Data                            Assinatura   

 

   __________________________________           ___/___/____           ______________ 

           Nome do Pesquisador                                       Data                            Assinatura   

  

2ª Via 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO SECRETARIA DE SAÚDE 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

SAÚDE BUCAL 

AUTORIZAÇÃO 

Nome da Escola___________________________________________________ 

Aluno(a)_______________________________        Ano/Turma_____________ 

Turno____________                     Data de Nascimento______/______/_______ 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

A Secretaria Municipais de Saúde, em consonância com a Secretaria Municipal de Educação, vem 

por meio deste informar que seu filho(a) irá participar, nas dependências da escola, da atividade de 

Escovação Supervisionada, que será realizada pela Equipe de Saúde Bucal e os Agentes 

Comunitários de Saúde da Unidade Básica de Saúde da Família deste município. Tal ação é parte 

integrante da dissertação de mestrado do Dr. Luiz Kleber Marconi Luz, CRO 46.674, Cirurgião 

Dentista e Coordenador de Saúde Bucal da UBSF, o tema do mesmo é ‘Avaliação da Capacitação de 

Agentes Comunitários de Saúde no Programa de Saúde Bucal”. 

O objetivo desta ação é capacitar e avaliar os Agentes Comunitários de Saúde, após a capacitação 

no Programa de Educação em Saúde Bucal. 

Na escovação supervisionada seu filho (a) receberá orientações sobre cuidados e higienização da 

boca e também um kit contendo escova, creme e fio dental. 

Solicitamos preencher a filipeta abaixo apenas caso NÃO CONCORDE com a realização da 

escovação supervisionada. 

IMPORTANTE: o não recebimento deste documento pela escola até a data que será realizada a 

escovação supervisionada indica que o responsável CONCORDA com a ação de escovação. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨ 

TERMO DE RECUSA PARA A ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA 

Nome da Escola________________________________________________________________ 

Eu,____________________________________________________,responsável pelo  

aluno(a)_____________________________________Ano/Turma___________ NÃO AUTORIZO a 

 realização da escovação supervisionada. 

Motivo da Recusa____________________________________________________ 

Assinatura___________________________________ Data: _____/______/______ 
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APÊNCICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Agente Comunitário de Saúde 

Ação: Evidenciação de Placa Bacteriana e Escovação 

Supervisionada 

1. Como foi seu aprendizado nesta capacitação? 

R: 

2. Como você considera o seu desempenho nesta ação? 

R: 

3. Comente os facilitadores na realização das atividades na 

capacitação. 

R: 

4. Como você considera seu desempenho nesta ação? 

R: 

5. Comente os dificultores para a realização das atividades na 

capacitação. 

R: 

6. Você sente-se preparado para realizar esta ação como rotina de 

trabalho? 

      (   ) SIM    (   ) NÂO     Se NÂO; 

Porque___________________________ 

7. Você sentiu-se integrado é Equipe de saúde Bucal? 

 (   ) SIM    (   ) NÂO     Se NÂO; Porque___________________________ 

8. Você acredita que essa experiência contribuiu para o seu 

desenvolvimento profissional?  

(   ) SIM    (   ) NÂO     Se NÂO; Porque___________________________ 

9. Você identificou através da sua atuação a valorização da educação 

em saúde? 

(   ) SIM    (   ) NÂO     Se NÂO; Porque___________________________ 

10. O que você mais gostou nesta capacitação? 
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APÊNDICE E - TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

 

 Eu, Luiz Kleber Marconi Luz, RG 13.737.844, autor do projeto de pesquisa 

“Avaliação de um Programa de Saúde Bucal para Capacitação de Agentes 

Comunitários de Saúde”, responsabilizo-me por dar continuidade a este estudo de 

acordo com os Direitos Humanos, a Resolução 466/12 MS, bem como informar a 

este Comitê de Ética qualquer alteração, inclusões, exclusões, emendas e 

conclusão. 

 

 

 Para clareza firmo o presente, 

 

                                                                 ______________________________ 

                                                                           Luiz Kleber Marconi Luz 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO B – NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Ministério da Saúde 

Secretaria de Atenção à Saúde 

Departamento de Atenção Básica 

Coordenação Geral de Atenção Básica 

Nota Técnica 

Ação Coletiva de Escovação Supervisionada 

 A Ação Coletiva de Escovação Supervisionada é descrita como “escovação 

dental como ou sem evidenciação de placas bacterianas. Realizadas com grupos 

populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais profissionais de saúde. 

Ação registrada por usuário por mês, independente da frequência com que é 

realizada (diária, semanal, quinzenal, mensal, ou duas, três ou quatro vezes por 

ano) ou a da frequência com que o usuário participou da ação”. 

 A Portaria nº 3.840, de 07 de dezembro de 2010 inclui a Saúde Bucal no 

Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde instituindo os seguintes 

indicadores: 

41 - Coberturas Populacionais estimadas das Equipes de saúde Bucal (ESB) da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF); 

42 – Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada. 

Escova Dental 

 A prática de escovar os dentes para prevenir enfermidades dentárias e 

periodontais é bastante antiga e seu início não tem registro histórico preciso. Nas 

primeiras décadas do século 20, e, sobretudo a partir dos anos 30 com a 

popularização do plástico, a produção, distribuição, estocagem e comercialização 

das escovas dentais se difundiram por todo o ocidente. A facilidade com que as 

escovas dentais passaram a ser encontradas no mercado criou as condições para a 

expansão da prática de escovar os dentes. 
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 No Brasil são comercializadas, anualmente, dezenas de milhões de unidades, 

de diferentes características. Não obstante, milhões de brasileiros não dispõem com 

regularidade desse instrumento básico de higiene corporal. Outros tantos não o 

utilizam adequadamente. Assim, justifica-se plenamente que, no contexto dos 

programas públicos de saúde bucal, escovas dentais sejam distribuídas aos que 

delas necessitam, e que se realizem as ações educativas pertinentes. 

Escovação ou Escovações Dentais 

 A recomendação, generalizada entre os profissionais da área odontológica, 

da prática da escovação dental não esclarece, contudo, sobre o modo como a ação 

deve ser realizada. Por isso é oportuno assinalar que o ato individual de escovar os 

dentes pode ser realizado tanto como uma ação individual realizada no ambiente 

doméstico, da escola ou do trabalho, quanto, também, como um ato individual 

realizado no contexto de uma ação coletiva, em processos de educação e promoção 

em saúde, nos quais o ato individual integra, mas não esgota a ação que, por 

definição, supõe outros atos que precedem e sucedem o ato individual de escovar 

os dentes. 

 Assim, no contexto de uma ação coletiva, a frequência com que a escovação 

é realizada e o modo como à atividade é conduzida, decorrem das diferentes 

finalidades atribuídas à ação, que variam segundo os recursos disponíveis e a 

realidade concreta de cada localidade, conformando diferentes modalidades de 

escovação, com significados e resultados igualmente distintos. 

 Supervisão é o conceito-chave dessa ação coletiva, sobretudo a dimensão 

educativa do conceito. Não se trata, portanto, de enfatizar as dimensões de 

fiscalização e, sobretudo a de sanção que lhe são inerentes, mas, a dimensão 

educativa com orientações, explicações, esclarecimentos de dúvidas e outros 

aspectos, ao invés de ameaças e julgamentos do tipo “certo-errado” ou “bom-mau”. 

 No entanto, qualquer ação de supervisão pode ser realizada de modo direto 

ou indireto. Tal característica tem importância decisiva na realização da ”Ação 

Coletiva de Escovação Dental Supervisionada” que em consequência pode ser 

supervisionada por um profissional de saúde tanto direta quanto indiretamente 



74 

definindo duas modalidades distintas para essa ação coletiva, conforme se expõe a 

seguir. 

Escovação Supervisionada Indireta 

 Ao criar a “Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada” a Portaria nº 

3.840/2010 não distinguiu as principais modalidades de escovação dental no âmbito 

da ação programática em saúde. Isto gerou alguns dos problemas que têm sido 

relatados.  

 Ao fixar que a ação deve “ser registrada por usuário por mês” o documento se 

refere à participação de cada indivíduo no respectivo programa. Ao mencionar que 

esta participação “independente da frequência com que (a ação coletiva) é 

realizado”, o procedimento pretendeu contemplar as diferentes realidades do país e 

das instituições que realizam ações coletivas baseadas na escovação dental. 

 Em várias localidades, a ação é realizada diária ou semanalmente em escolas 

e creches, por exemplo, envolvendo na condução da atividade por meio de 

iniciativas intersetoriais a participação de trabalhadores responsáveis pelo 

desenvolvimento e educação infantil. Em outros contextos tais ações têm 

periodicidade quinzenal ou mensal. Nessas condições, a escovação dental 

supervisionada é na modalidade indireta, com os profissionais de saúde envolvidos 

atuando no planejamento, supervisão e avaliação das ações e, apenas 

indiretamente, na sua execução. 

 Dessa maneira deve-se ter claro que na modalidade “escovação 

supervisionada indireta” (EDSI), o agente dessa ação não é necessariamente um 

profissional de saúde e a finalidade é essencialmente levar flúor a cavidade bucal e, 

adicionalmente consolidar o hábito de da escovação. Em consequência não há 

nesses casos necessariamente, preocupação quanto aos aspectos qualitativos 

concernentes à desorganização do biofilme dental, com avaliação específica do 

desempenho de cada participante da ação – o que, necessariamente, deve ocorrer 

na modalidade direta. 

Escovação Dental Supervisionada Direta 
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 Nos contextos programáticos onde a ação coletiva “escovação dental 

supervisionada direta” é realizada, é indispensável realizar também a ação coletiva 

“escovação dental supervisionada direta” (EDSD) para que, ademais de levar flúor à 

cavidade bucal e consolidar o hábito da escovação, seja possível avaliar 

periodicamente a qualidade do ato individual de escovar os dentes, orientando o 

sujeito para as áreas que exigem esforço adicional. 

A frequência de realização da EDSD pode ser semestral, quadrimestral, ou 

trimestral – as “duas, três ou quatro vezes por ano” a que se refere o procedimento. 

  Na modalidade EDSD, cabe reiterar os profissionais de saúde envolvidos que 

atuam diretamente no planejamento, execução e avaliação das ações. Diz-se que, 

nestes casos, a supervisão é direta porque o resultado da escovação dental deve 

ser avaliado pelo próprio profissional de saúde, que é o agente da ação presente no 

local onde a ação coletiva é realizada. Para que a avaliação seja compartilhada com 

o sujeito recomenda-se enfaticamente que o biofilme dental seja evidenciado e que 

o sujeito seja incentivado a complementar a escovação sem o uso do dentifrício nas 

áreas e superfícies necessárias. É nessa modalidade também que a qualidade da 

escova é avaliada quanto ao desgaste, deformação das cerdas e outros aspectos, e 

que escovas e creme dentais são distribuídos. 

 Assim, na modalidade EDSD o agente direto da ação é o profissional de 

saúde e o objetivo da atividade é essencialmente qualitativo visando aprimorar as 

habilidades do sujeito no uso da escova para desorganizar o biofilme dental. 

Frequência da Escovação Supervisionada 

 A decisão quanto á frequência da escovação dental é local, considerando a 

prioridade conferida à atividade, a disponibilidade de recursos, a organização local 

da atenção, a identificação de riscos, as facilidades e dificuldades de 

operacionalização. Quanto maior a frequência, melhor, dentro dos limites locais de 

operacionalização. Um acesso ao mês é melhor que nenhum, considerando o 

componente informativo/educativo da ação.  

Conforme a descrição do procedimento a ação é registrada por pessoa/mês 

independente da frequência com que foi realizada. Ou com que a pessoa participou 

da ação. O acompanhamento mais detalhado/refinado da atividade quanto à 



76 

qualidade de pessoas participantes em cada realização da atividade ou a qualidade 

da realização desta ação fica restrita ao nível local. 

 Considerando que, é consenso entre os profissionais e instituições da 

odontologia, em todos os níveis, que um programa de ações coletivas de saúde 

bucal desenvolvido em escolas com o envolvimento dos educadores na execução 

direta dessas ações não está contraindicado, desde que estes educadores estejam 

capacitados pela equipe de saúde bucal quanto à metodologia e cuidados 

necessários à realização correta das ações, bem como disponham de um 

monitoramento/acompanhamento contínuo e cuidadoso da equipe de saúde ao 

programa, admite-se a sua realização, com participações de profissionais da 

educação ou agentes multiplicadores, sendo os procedimentos sempre registrados 

no sistema. 

Evidenciação de Placa Bacteriana ou Biofilme 

É um artifício que permite destacar a localização da placa bacteriana, e a 

ensinar o modo correto da escovação dental. É encontrado no mercado nas formas 

de pastilhas ou soluções .Devido a sua composição deixa a boca arroxeada, 

desaparecendo logo após a escovação. 

O evidenciador de placa é uma tintura vegetal pode ajudar a prevenir cáries e 

gengivite através da visualização da placa bacteriana não removida, antes que ela 

se transforme em tártaro. 

A placa bacteriana ou Biofilme é o resultado da má higiene bucal. Ela é 

composta de bactérias, restos de alimentos e fluidos bucais. A sua remoção é muito 

importante para garantir a saúde bucal. Ela é removida pela escova dental e fio 

dental. Após a escovação e o uso de fio dental, coloque a tintura em forma de 

bochecho, pastilha ou gel na boca e movimente-a por toda a cavidade bucal e faces 

dentárias com ajuda da língua. 

 Enxague a boca com água em seguida. Observe os dentes. Detectando 

qualquer sinal de vermelho ou azul, que seja, especialmente nas proximidades da 

linha gengival ou próximos aos barquetes, em caso de paciente ortodôntico, escove 

e passe fio dental especialmente nas áreas tingidas e você estará confiante de que 

seus dentes estão livres da placa bacteriana. 
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 Vantagens: 

- Facilita a visualização da placa bacteriana, permitindo melhor higiene bucal dos 

pacientes; 

- Auxilia na prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a 

placa dental na fase inicial; 

- Apresentações variadas: solução para uso tópico e pastilhas para bochecho. 

Instruções de Uso: 

 

I. Aplicação Tópica: 

1. Embeber um cotonete ou bolinha de algodão e aplicar em todas as superfícies 

dentais; 

2. Depois fazer um bochecho com água para retirar os excessos. 

 

II.  Bochecho: 

1. Colocar em um copo aproximadamente 6 ml de água, adicionar 1 ml 

(aproximadamente 16 gotas), bochechar durante 1(um) minuto e dispensar; 

(Limpar bem o lavatório com água corrente para não manchá-lo). 

2. Depois fazer um bochecho com água para retirar os excessos. 

  Todas as áreas que ficarem coradas acusam a presença de placa bacteriana, 

que deve ser completamente retirada pela escova, fio ou fita dental. 

Podem ser usados diariamente, e preferencialmente na última escovação diária. 

Após a evidenciação da placa bacteriana, a técnica correta de escovação e 

uso do fio dental é determinada de acordo com a idade de cada paciente, assim ele 

receberá incentivo e orientação periódica sobre sua higiene bucal criando o hábito 

que levará por toda sua vida. 


