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INSERÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL ESB NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMILIA ESF 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é conhecer a função e a contribuição da Equipe de Saúde Bucal ESB 

dentro da equipe Estratégia de Saúde da Família ESF. A metodologia utilizada trata-se de uma 

revisão bibliográfica e para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em conteúdos teóricos 

como: AERTS, D; ABEGG (2004), BRAGA (2014), MINISTERIO DA SAÚDE (2006), 

NICKEL DA, LIMA FG (2008), entre outros. Os estudos demostraram que a ESB dentro da 

equipe ESF, é responsável pelo acompanhamento de uma determinada área, com um número 

específico de famílias de um território. Assim, os profissionais de saúde devem atuar com 

ações de promoção, manutenção, proteção e recuperação em saúde. Em Conclusão, todos os 

profissionais da ESB, é portanto indispensável estarem capacitados e treinados, com a 

finalidade de conhecer toda a demanda e a necessidade dos usuários da área abrangente, para 

executar a função e proporcionar um melhor atendimento aos usuários.  

Palavras-chave: Família. Saúde Pública. Bucal.  

 

 

 

 

 

INSERTING THE ESB ORAL HEALTH TEAM IN THE FAMILY ESF HEALTH 

STRATEGY 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to understand the role and contribution of the ESB Oral Health 

Team within the ESF Family Health Strategy team. The methodology used is a bibliographic 

review and to support this study, we sought to base itself on theoretical contents such as: 

AERTS, D; ABEGG (2004), BRAGA (2014), MINISTRY OF HEALTH (2006), NICKEL 

DA, LIMA FG (2008), among others. Studies have shown that the ESB within the ESF team 

is responsible for monitoring a certain area, with a specific number of families in a territory. 

Thus, health professionals must act with health promotion, maintenance, protection and 

recovery actions. In Conclusion, all ESB professionals, therefore, it is essential to be qualified 

and trained, in order to meet all the demand and the need of users in the comprehensive area, 

to perform the function and provide a better service to users. 

Key words: Family. Public Health. Oral.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A inserção da Equipe de Saúde Bucal ESB na Estratégia de Saúde da Família ESF, 

surgiu a partir do programa saúde da família, através da portaria 1.444 de 28/12/2000, 

mostrou como um importante passo para a organização da atenção à saúde bucal no Brasil. 

Desta maneira, criando a possibilidade de se instituir um novo modelo de planejamento e 

programação da atenção primária.  

Assim, expandindo e organizando as atividades de saúde bucal de acordo com os 

princípios de integralidade, equidade e universalidade das diretrizes do Sistema Único de 

Saúde SUS, e com este acontecimento o conceito de integralidade começou a seguir os 

fundamentos do SUS. 

Durante alguns anos, foram estabelecidos novos modelos de atenção básica a saúde no 

Brasil, e no SUS sofria inegáveis transformações no sistema de saúde pública. Com o decorrer 

do tempo o Ministério da Saúde MS, elaborou uma instituição de mudança no Programa 

Saúde da Família PSF, em 1994 o programa passou ser de forma revertendo um novo modelo 

de organização na atenção básica, com assistência a saúde em geral. Porém não estava incluso 

a inserção da ESB na ESF, e posteriormente surgiu uma nova proposta na organização de 

saúde. Toda via, com surgimento da inclusão da ESB na equipe da ESF seguindo as diretrizes 

e os princípios do SUS. 

Entretanto, a adesão dos municípios brasileiros surgiu como no descrito da Lei 

Orgânica de saúde 8080, que dispõe participação dos municípios, por consequência aderiu a 

importância da inserção da ESB na ESF. Deste modo, proporcionou um aumento da oferta de 

serviços de saúde bucal na atenção primária, através da atuação da ESB na ESF, foi aprovado 

uma ampliação na prevenção, recuperação e manutenção em saúde de modo geral.  

Ocorreu também, uma mudança na organização e no funcionamento dos serviços de 

saúde, assim cresceu a demanda de serviço público, e tornando disponível mais condições na 

promoção, proteção, e recuperação da saúde da população de um território. 

Contudo, essa ampliação tem como objetivo aumentar o acesso aos serviços de saúde 

bucal na ESF na atenção primária, gerou um aumento na demanda por procedimentos na 

atenção especializada de saúde bucal, tornando-se eminente a necessidade de organização do 

processo de trabalho ao nível de Atenção Secundária/Especializada.  

Diante do crescimento da oferta de serviços de atenção primária nos municípios, 

mostrou-se necessário a expansão da rede assistencial de atenção secundária. No entanto, 

surgiu os Centros de Especialidades Odontológicas CEO, no qual participa da atenção 
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secundária. Assim, o usuário é atendido na atenção básica através da ESB dentro da ESF, e 

posteriormente é encaminhado para um especialista, que é o atendimento especializado da 

atenção segundária. 

A porta de entrada do serviço de saúde segundaria é realizada na atenção básica dentro 

da ESF e pela ESB. Dessa forma, o Cirurgião Dentista realiza uma auto avaliação no usuário 

e solicita o encaminhamento se necessário, de acordo com a gravidade dos casos de maiores 

complexidades de doenças bucais. 

OS Centros de Especialidades Odontológicas CEO são unidades de referência para a 

Atenção Primária, e os quadros mais complexos ofertam minimamente, as especialidades de 

periodontia, endodontia, pacientes com necessidades especiais, diagnóstico de câncer bucal, 

cirurgia oral menor e reabilitação com prótese total e prótese parcial removível. Sendo os 

custos para o funcionamento compartilhados com ajuda do Ministério da Saúde, através do 

Brasil Sorridente, que é o programa do governo federal em parceria com os municípios 

brasileiros.  

Devido a dificuldade de acesso das pessoas à atenção especializada de saúde bucal, 

implementou mais um programa especializado, voltando para atenção segundaria, 

disponibilizando orientações com a finalidade de melhorar o acesso na atenção especializada, 

e uniformizar as informações em toda a rede municipal. Com isso, espera-se uma melhor 

organização do processo de trabalho da Atenção Secundária/Especializada, o que 

proporcionará uma melhor qualidade no serviço prestado à população. 

Dessa forma, a inclusão da ESB, se viu imersa resultando em um contexto de mudança 

de paradigma, além de uma visão diferente de atenção em saúde, que busca enxergar o 

paciente como um todo e não somente os seus problemas bucais.
 
  

Porém, as contribuições das ações da ESB na ESF, devem seguir as orientações dos 

princípios e diretrizes do SUS que buscam, além da ampliação do acesso da população e a 

resolução dos problemas de maior complexidade de saúde bucal instalados, e a intervenção 

nos fatores determinantes de saúde.  

O objetivo do presente estudo é conhecer o papel e a responsabilidade da Equipe de 

Saúde Bucal ESB dentro Estratégia de Saúde da Família ESF criando uma união entre ESB e 

ESF, promovendo aumento na melhoria dos serviços para a população através dos princípios 

do SUS, por meio de campanhas de prevenção, promoção e recuperação dos níveis de saúde 

em geral. 

Confirmando, portanto, a relevância de exprimir a função e responsabilidade da ESB 

dentro da ESF, e mostrando a contribuição de cada profissional da ESB. Com intenção de 
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acolher o paciente, e melhorar o acesso a saúde de qualidade, assim como também o 

atendimento aos usuários. 
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2 A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA ESF 

 

O Programa ESF, apareceu no ano 1994, através da portaria 8080, que é uma Lei 

Orgânica de saúde. É uma estruturante da atenção básica e tem um papel muito importante na 

organização dos serviços de saúde pública, tem objetivo de buscar o melhor atendimento 

integral a família como alheação da população e território, programar e planejar 

descentralizados, integralidade da assistência, avanço multiprofissional, estimulo á ação 

insetorial e com participação e o controle social, educação permanente dos profissionais de 

saúde da atenção básica.  

Assim, a ESF possuem o instrumento básico de conhecimento da realidade do 

território e da comunidade em modo geral. O cadastro da família de cada unidade são 

responsabilidade total da equipe agente comunitário de saúde ACS e da ESF e cada território, 

nesse cadastro são contidos as informações para iniciar um planejamento de trabalho do 

território e da população de uma comunidade.  

No entanto, as informações contidas no cadastro são fundamentais, no qual são sobre 

as condições e qualidade vida de cada usuário. Contudo, a ESF vista atualmente como 

programa de estratégia para reorganização da atenção básica no Brasil, reafirma os princípios 

e os valores de promoções e prevenção de saúde que propõe atuação a partir de uma visão 

ampla da saúde da família.  

Com a base de uma ação de equipe multidisciplinar, a equipe da ESF estimula a 

reconhecer, por meio de vínculo e do fortalecimento da participação social, e as 

potencialidades de parcerias para alcançar a integralidade da atenção básica e criação de 

mecanismo que protejam a saúde. E defendam a equidade social e a participação social, bem 

como direito ao acesso a saúde pública e garantia a saúde de qualidade para todos, sem as 

desigualdades sociais entre etnia, raça, cor, gênero, entre outros. 

De fato, da criação da lei 8080, através do surgimento do Programa Saúde da Família 

PSF, surgido com base nas leis do SUS, foi lançado no ano de 1994 pelo Ministério da Saúde, 

um projeto do governo federal, com parceria e participação dos municípios brasileiros. A 

partir de janeiro de 1994, a equipe do PSF, era composta por médicos, enfermeiros, técnicos e 

agentes comunitários de saúde.  

Antes do Programa Saúde da Família PSF ser apresentado, anteriormente já existia o 

programa agentes comunitários PACs, que foi lançado em 1991. Que desde então trabalhavam 

com as famílias e com a comunidade, obtendo bons resultados como redução de mortalidade 
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infantil, orientação e prevenção contra doenças sistêmica, hipertensão, diabético e cardiopatia, 

entre outros.  

Com o surgimento do PSF, foi apresentado um projeto do governo federal junto com 

Ministério da Saúde e secretaria municipal de saúde, foi surgido programa o ESF, que houve 

uma mudança no SUS, teve uma alteração na lei 8080 para obter a inclusão da ESB na ESF, 

em dezembro de 2000, foi criado a portaria 1.444 o incentivo da ESB pelo Ministério da 

Saúde, que propiciou a inclusão das ESB na ESF.  

Com este acontecimento, a ESB passou a ter o objetivo a integralidade dos cuidados, 

passou a ser uma importância dos princípios do SUS, juntos com princípio equidade que 

garante a saúde bucal a todos, sem desigualdade social e com direitos iguais, de acordo com a 

necessidade de cada usuário e com as doenças bucais instaladas. 

Seguido todos os princípios do SUS, que garante a saúde, prevenção, manutenção da 

saúde bucal a todos brasileiros com direitos iguais, de acordo com a necessidade e caso 

relatando pelos os usuários. O principal objetivo dessa inclusão é o combate das doenças 

bucais, podendo obter mudanças relacionadas a outras doenças, como doenças sistêmicas, 

promovendo campanha de prevenção e manutenção de saúde, com orientação de acordo com 

SUS, e norma do Ministério da Saúde MS e Organização Mundial de Saúde OMS. 

Para isso, é total responsabilidade da ESB, conhecer toda a demanda de um território, 

conhecer as condições de vida dos usuários da comunidade, para poder seguir um 

acompanhamento de protocolo do SUS de acordo com as necessidades. Portanto, a inserção 

da ESB, resultou uma grande modificação no contexto de mudança de paradigma, em uma 

visão diferente de atenção em saúde, que procura olhar o paciente como um todo e não apenas 

os seus problemas bucais.  

As ações da ESB na ESF, devem se orientar pelos princípios e diretrizes do SUS que 

buscam, além da ampliação do acesso da população às ações e à resolução dos problemas de 

saúde-doença bucal e a intervenção nos fatores determinantes de saúde. Porém, a ESB 

experimentou um contexto de mudança de padrão com o surgimento da ESF, que busca 

enxergar o paciente no modo geral e não unicamente com problemas bucais, assim as ações 

de saúde bucal na ESF tornando-se necessário.  

Os gestores e coordenadores acreditam que esse novo modelo pode melhorar a saúde 

bucal da população, e também a qualidade de vida da população com a possibilidade de 

reorganizar as ações de saúde bucal baseadas na promoção, prevenção e recuperação da saúde 

bucal. 



10 

 

Portanto, essa inserção aconteceu em 2000, através da Lei Orgânica de saúde 8080, e o 

programa passou por um modelo de assistência de saúde, a ESF começa a atuar com novo 

sistema de saúde pública, com intenção de proporcionar assistência a atenção primária de 

saúde promovendo prevenção, promoção e recuperação de saúde bucal. 

Assim, demonstrou-se um planejamento e um avanço na prevenção, recuperação, 

promoção e manutenção no sistema de saúde pública, seguindo o princípio de integralidade 

do SUS, garantindo a população assistência a saúde e atuando na promoção da saúde. 

Buscando as ações preventivas para melhorar cada vez mais a qualidade do serviço de saúde 

ofertado. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL ESB NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMILIA ESF 

 

Todavia, percebendo o papel que a ESB exerce, sendo muito importante para inserção 

na saúde de um modo geral do individuo e a importância do seu desenvolvimento no sistema 

público de saúde. A inserção da ESB na ESF, tem sido visto como uma possibilidade de 

romper com os históricos modelos de atenção a saúde bucal, ineficientes e excludente, 

apoiando então a prevenção, manutenção, curativíssimo e biologismo. 

Por isso, que a ESF tenta modificar a lógica programática dos modelos de atenção, 

articulando as propostas da vigilância a saúde, baseado na integralidade, procurando organizar 

a atenção através da busca ativa de famílias e promovendo mudanças no processo de trabalho. 

Ocorrendo também relatos de promover a inclusão da ESB nas ESF pelo Brasil, antes da 

inserção oficial da ESB na ESF. 

Dessa maneira, a ESB dentro da ESF tem a responsabilidade de conhecer a demanda 

do território e conhecer toda a condição social dos usuários. Devendo agir de maneira ativa, 

conhecer todos os problemas e as necessidade da população. Portanto, em fevereiro de 2002, 

com intervalo de apenas dois anos da divulgação do resultado da portaria 1.444 de incentivo, 

segundo o Ministério da Saúde, o número de municípios que aderiu a ESB na ESF aumentou 

substancialmente para 1.526 em todo país. 

De dezembro até agosto de 2009, o número de adesão de inclusão da ESB passou de 

4.261 para 18.843, isso significa que teve um aumento de 334%, segundo dados do Ministério 

da Saúde. A ESF demonstrou um avanço na saúde pública, com a inserção da ESB na equipe 

de saúde, no combate a população de doenças, promovendo  tratamento, promoção, prevenção 

e recuperação em saúde.  

No entento, a ESF tem uma estruturante da atenção básica e tem papel importante na 

organização dos serviços de saúde, pois busca cuidar da saúde da população promovendo o 

atendimento integral a família com atendimento aos adultos, idosos, gestantes, pacientes com 

doença sistêmica, cardiopatia, hipertenso e diabético.  

Sendo, também responsável por o acesso inicial, para posteriormnete ser direcionado 

ao atendimento especializado nos casos de maior complexidade, com programação e 

planejamento descentralizados, a integralidade da assistência e no avanço da equipe 

multiprofissional. 
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5 PAPEL E AS CONTRIBUIÇOES DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL ESB NA 

ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESF 

 

A ESB funciona como um conjunto, porém existe uma contribuição especifica para 

cada função dos membros da ESB dentro da ESF. Então a equipe é comporta por três tipos de 

modalidades. Como por exemplo: a equipe I é composta por Cirurgião Dentista, técnico de 

saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal. Assim, já a equipe II é constituída também por 

Cirurgião Dentista, técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal. Contudo, a equipe III é 

formada por Cirurgião Dentista, auxiliar de saúde bucal e técnico prótese dentária. 

Segundo o Ministério da Saúde, as contribuições das ações de promoção e proteção de 

saúde, ações de recuperação, prevenção e controle de câncer bucal, incremento da resolução 

de urgência e emergência, inclusão de procedimento mais complexos da atenção básica, 

inclusão e reabilitação protética na atenção básica (Ministério da Saúde, 2006). 

A função do Cirurgião-Dentista inclui realizar os procedimentos clínicos da atenção 

básica em saúde bucal, e também atendimento das urgências e pequenas cirurgias 

ambulatoriais. Assim como, encaminhar e orientar os usuários quando necessário, aos demais 

níveis de assistência. Mantendo sua responsabilidade de acompanhamento do usuário e o 

segmento do tratamento (Ministério da Saúde, 2016).  

Bem como, coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 

prevenção de doenças bucais da área abrangente. Realizar supervisão do técnico em saúde 

bucal TSB, auxiliar de saúde bucal ASB e realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.  

Realizar a atenção integral em saúde bucal como proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde individual e coletiva. 

Tanto as famílias e a indivíduos dos grupos de risco específicos, de acordo com planejamento 

local, com resolubilidade (Ministério da Saúde, 2016). 

Desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da ESF, 

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Contribuir e 

participar das atividades de educação permanente do TSB, ASB e ESF. Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF (Ministério 

da Saúde, 2006). 

Efetuar ações de promoção, prevenção e manutenção em saúde bucal para as famílias, 

grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos da atenção básica à saúde. 

Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados após 
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atendimento e procedimentos. E preparar e organizar o instrumental e materiais necessários de 

acordo com o procedimento clínico. Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o 

TSB nos procedimentos clínicos.  

Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos da unidade ESF 

e da organização da agenda clínica. Acompanhando, desenvolvendo atividades referentes à 

saúde bucal com os demais membros da ESF, buscando aproximar e integrar ações de saúde 

de forma multidisciplinar. Além de participar do gerenciamento dos insumos necessários para 

o adequado funcionamento da USF (Ministério da Saúde, 2006). 

Segundo o Ministério da Saúde e Conselho Nacional de saúde bucal, o TSB deve 

realizar a atenção integral em saúde bucal, bem como promoção, prevenção, assistência e 

reabilitação individual e coletiva. De acordo com a programação e suas competências técnicas 

e legais. E assim, coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos 

odontológicos. E por consequência desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 

demais membros aproximando e integrando ações de saúde de forma multidisciplinar. 

Apoiar as atividades dos ASB e dos agentes comunitários de saúde ACS nas ações de 

prevenção e promoção da saúde bucal. Deste modo, colaborando com o gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da ESF (Ministério da Saúde, 2006). 

Assessorar o Cirurgiã Dentista a realizar procedimentos preventivos como escovação 

supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, 

raspagem, alisamento e polimento (BRAGA, 2007). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados é possível concluir que a equipe da ESF, é responsável por 

acompanhar um determinado número de famílias de um território, no qual os profissionais de 

saúde devem atuar com ações de promoção, proteção e recuperação em saúde. Entretanto, 

para que isso ocorra, todos os profissionais envolvidos, devem estar capacitados e treinando, 

para que estejam cientes e informados sobre a demanda e a necessidade dos usuários da 

comunidade.  

Deste modo, proporcionar melhoras no atendimento, e identificar risco de saúde da 

população, buscando aprimorar a qualidade de vida de cada indivíduo. Com essa união da 

ESB e ESF, conclui-se que o usuário passou ser visto como todo pela equipe multidisciplinar. 
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