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RESUMO 

BRANDÃO, A.P.F. EDUCAÇÃO PERMANENTE INVENTIVA EM SAÚDE: Um 

dispositivo para a reorganização da demanda odontológica em uma equipe de 

saúde da família. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2017. O presente trabalho tem como objeto de estudo a educação permanente 

inventiva em saúde, como um dispositivo-ferramenta capaz de reorganização o acesso 

ao serviço de saúde bucal de uma equipe saúde da família localizado em um 

município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Seu objetivo geral será utilizar a 

educação permanente como um dispositivo pedagógico, por tomar como objeto a 

reorganização da demanda odontológica, através da aprendizagem inventiva na 

micropolítica do trabalho em um serviço de saúde da família, tendo como objetivos 

específicos: identificar as dificuldades da equipe de saúde da família na 

reorganização do acesso ao serviço de saúde bucal; identificar a compreensão da 

equipe participante acerca do papel da equipe de saude bucal na estratégia saúde da 

família; elaborar um produto que colabore na educação permanente dos trabalhadores 

envolvidos na reorganização do acesso dos usuários ao serviço odontológico, em prol 

da integralidade da assistência. A metodologia utilizada será: qualitativa, descritiva e 

exploratória, do tipo Estudo de Caso. O cenário da pesquisa é uma equipe de saúde 

da família de um município pertecente a região metroplitana do Estado do Rio de 

Janeiro. A pesquisa contará com três etapas e os instrumentos de coleta de dados que 

serão utilizados são: na primeira etapa, observação participante, na segunda etapa, 

questionário semi-estruturado, e na terceira etapa, grupos educativos e construção de 

um instrumento de avaliação de risco. Na primeira etapa, pretende-se dialogar com a 

equipe de saúde da família, acerca da problemática da saúde bucal na unidade, será 

quantificado o número de usuários que esperam o atendimento da equipe de saúde 

bucal, para tal, será utilizado observação participante e o preenchimento de uma lista 

de espera. Nessa mesma etapa, os dados da lista de espera serão atualizados, 

excluindo os usuários que não mais residem na área e os já contemplados com o 

tratamento odontológico. Na segunda etapa, realizar-se-ão várias salas de espera 

para explicar aos usuários o novo fluxo para o atendimento odontológico; a equipe 

participará de grupos de educação permanente inventiva, e responderá um 

questionário semi-estruturado sobre a organização da demanda odontológica, onde 

serão pactuados os critérios para construção coletiva do instrumento de avaliação de 

risco a ser utilizado na terceira da pesquisa. Na terceira etapa, será construído um 

instrumento de avaliação de risco, baseado nos grupos de educação permanente 

inventiva, da etapa anterior, possibilitando ordenar prioritariamente as famílias com 

maior necessidade de atendimento. A política nacional de educação permanente em 

saúde e a aprendizagem inventiva proposto por Virgínia Kastrup, serão utilizados 

como referencial teórico-filosófico, na análise observação participante e nos grupos 

educativos de educação permanente inventiva. A análise do conteúdo de Bardin 

auxiliará na construção da ficha de avaliação de saúde bucal. Esse instrumento de 

avaliação poderá ser manipulado por qualquer profissional da equipe de saúde da 

família. Os Resultados Esperados são: melhorar a qualidade do acesso dos usuários 

na assitência odontológica da unidade saúde da família participante, produzir 

conhecimentos mais específico das questões odontológicas e construir um 

instrumento simples de avaliação da demanda e de fácil manuseio, para reorientar a 

acessibilidade da assistência, trazendo os problemas do serviço de saúde bucal mais 

para perto do dia-a-dia da equipe.  
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Descritores: Odontólogos; Saúde da Família; Papel Profissional; Educação 
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ABSTRACT 

BRANDÃO, A.P.F. AN INVENTIVE PERMANENT EDUCATION IN HEALTH: 
APPARATUS FOR DENTAL DEMAND REORGANIZATION IN A FAMILY HEALTH 
TEAM 2017. Dissertation (master in Health Education)-School of nursing Aurora of 
Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2017. The present work has 
as object of study the permanent education in health inventiveness (EPIS) as a tool 
capable of reorganizing the access to oral health service of a family health team 
located in a municipality of the metropolitan region of Rio de Janeiro. Its general 
objective is to use the permanent education as a pedagogical device, to take as the 
reorganization of dental demand, through the inventive learning on the job in a political 
family health service, having as specific objectives: Identify the difficulties of family 
health team. having as specific objectives: Identify the difficulties of family health team 
in the Organization of access to oral health service; Describe the team participant 
understanding about the role of oral health team in the family health strategy; Analyze 
strategies or ways of collaboration to attain oral health guidelines; Develop a product to 
work on permanent education of employees involved in the reorganisation of access of 
users to the dental service, for the sake of completeness. The methodology used is 
qualitative, descriptive and exploratory case study type. The research is a team of 
family health of a municipality belonging metroplitana region of the State of Rio de 
Janeiro. The research included three steps and data collection instruments used were: 
in the first step, we used participant observation and the completion of a waiting list in 
the second stage, educational groups andhaving as specific objectives: Identify the 
difficulties of family health team in the Organization of access to oral health service; 
Describe the team participant understanding about the role of oral health team in the 
family health strategy; Analyze strategies or ways of collaboration to attain oral health 
guidelines; Develop a product to work on permanent education of employees involved 
in the reorganisation of access of users to the dental service, for the sake of 
completeness. The methodology used is qualitative, descriptive and exploratory case 
study type. The research is a team of family health of a municipality belonging 
metroplitana region of the State of Rio de Janeiro. The research included three steps 
and data collection instruments used were: in the first step, we used participant 
observation and the completion of a waiting list in the second stage, educational 
groups and update the waiting list, and in the third step, educational groups and 
building a risk assessment instrument. In the first step, have we quantified the number 
of users who expect the team care of oral health to such participant observation was 
used and the fill of a waiting list. In the second stage, the participants will be invited to 
educational groups, place of reflection and elaboration of hypotheses, following the 
invention of methodology problems proposed by Virginia Kastrup. In the third step, you 
will build a risk assessment instrument, enabling order primarily families with greatest 
need and which could be used by any professional family health team. In these groups, 
we will discuss the principles and guidelines of the public health system in the 
reorganization of primary health care, we will reflect on the difficulties in it at work and 
plan for access to dental care equitably and to integrate the whole team with the 
proposed oral health for family care. The expected results are to improve the quality of 
access of users in dental assistance family health unit end, produce more specific 
knowledge of the dental issues and build a simple demand assessment instrument and 
easy handling, to reorient the accessibility of care, bringing the problems of oral health 
service more closer to the day-to-day life of the team. 

Keywords: Dentists; Family health; Professional Role; Continuing education. 
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 DIDÁTICA DA INVENÇÃO 

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber:  
Que o esplendor da manhã não se abre com faca 

O modo como as violetas preparam o dia para morrer  
Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos 

Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote, tem salvação 
Que um rio que flui entre 2 jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre 2 lagartos 

Como pegar na voz de um peixe 
Qual o lado da noite que umedece primeiro. 

Etc. 
Etc. 

Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. 
Manoel de Barros, 2003 
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I INTRODUÇÃO: 

1. Problemática do estudo 

A Saúde da Família (SF) é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Essas 

equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de 

famílias localizadas em uma área geográfica delimitada (BRASIL, 1997). As 

equipes trabalham com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação 

e reabilitação de doenças e agravos mais frequentes e na manutenção da 

saúde dessa comunidade (BRASIL, 2002). 

A inserção das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) foi definida efetivamente pelo Ministério da Saúde (MS), através 

da Portaria nº 1.444, em 28 de dezembro de 2000, visando à reorganização da 

atenção básica odontológica no âmbito do município, tanto em termos de 

promoção de saúde e prevenção quanto na recuperação e manutenção da 

saúde bucal, buscando assim, a melhoria do perfil odontológico da população 

e, por consequência, sua qualidade de vida (BRASIL, 2000).  

Essa portaria ainda estabeleceu duas modalidades de inserção da 

equipe (modalidade I -Cirurgião-Dentista (CD) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB); 

modalidade II- CD, ASB e Técnico de Higiene Dental (THD) e a relação 

ESB/ESF de 1:2, ou seja, de veriam existir duas equipes de SF implantadas, 

para cada equipe de ESB, com exceção dos municípios que possuíssem até 5 

mil habitantes, onde a relação equipe de SF/ESB poderia ser de 1:1 (BRASIL, 

2004). 

Entendendo que a Saúde Bucal (SB) como integrante do processo de 

reorganização das ações de saúde, pautadas numa nova concepção do 

processo saúde-doença, a sua incorporação no Programa Saúde da Família 

(PSF) têm sido vista, como uma possibilidade de romper com os modelos 

assistenciais em SB baseados no curativismo, tecnicismo, biologicismo e 

excludentes (SOTO ROJAS, 2014). Isto porque, o PSF tenta romper com a 

lógica pragmática desses modelos, visto que, articulam propostas de vigilância 

em saúde, baseando-se na integralidade, e tem como um de seus princípios a 

busca ativa das famílias consideradas como núcleo social primário (SOUZA & 

RONCALLI, 2007). 
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Além dos crescentes incentivos oferecidos pelo Ministério da Saúde 

(MS) para a implantação da SB nas equipes de SF, no ano de 2004, o governo 

lançou a atual Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) com o objetivo de 

ampliar e garantir a assistência odontológica à população, propondo a 

operacionalização de seus pressupostos através do PSF (BRASIL, 2004). 

As diretrizes desta política têm como pressupostos a garantia de uma 

rede de atenção básica resolutiva articulada aos demais níveis de atenção, que 

assegure a integralidade das ações em SB, articulando o individual do coletivo, 

e as ações de promoção, prevenção e reabilitação. Baseia-se ainda em 

instrumentos como a epidemiologia e a educação permanente e incorpora as 

ações de vigilância saúde (BASIL, 2004). 

São inegáveis, mais ainda incipientes, os avanços alcançados desde a 

formulação da proposta de inserção de ESB no PSF.  Para o MS, um dos 

principais problemas enfrentados no cotidiano dos serviços de saúde bucal é a 

organização da demanda, em especial nas atividades assistenciais, o que deve 

ser amplamente discutido entre usuários e trabalhadores de saúde (BRASIL, 

2008).  

Segundo Zanetti et al (1996), durante muito tempo, as práticas 

odontológicas foram centradas no atendimento da demanda espontânea, com 

enfoque individual e abordagem tecnicista. A realização dessas práticas não se 

dava a partir de um planejamento das ações e estavam voltadas para a lógica 

do mercado. 

Rodrigues (2005) realizou um estudo sobre a atuação das equipes de 

saúde bucal na ESF no município de Alogoinhas (BA), observou que, a relação 

profissional-usuário na porta de entrada era secundarizada ao trabalho 

estruturado, predominando uma relação impessoal e autoritária, condicionada 

por dificuldades, com grande demanda e poucas ofertas.  

Assis e colaboradores (2003) observaram que o acesso às consultas em 

saúde bucal, nas unidades de saúde da família, em um município do agreste 

baiano, era organizado pela demanda espontânea, através de fila e distribuição 

de ficha por ordem de chegada. 

Pinheiro e Oliveira (2010), em seu estudo realizado no município de 

Fortaleza (Ceará), afirmaram que a grande demanda provoca uma assistência 

odontológica ainda presa ao consultório. 
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Oliveira (2001) percebeu que a utilização do planejamento estratégico 

auxilia a organização da demanda reprimida nos serviços de saúde bucal. Esse 

autor acredita que o planejamento estratégico possibilita realizar a gestão da 

clínica, devido a utilização de critérios para priorização (OLIVEIRA, 2001). 

Para Alves (2011, pg. 21), a abordagem sócio-dental surge como uma 

possibilidade para a avaliação de necessidades de cuidados em saúde a partir 

do impacto dos problemas bucais sobre a qualidade de vida, aqui entendida 

como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura 

e do sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. 

 São necessários esforços continuados na gestão do trabalho, formação 

e educação permanente no processo de compreensão da dinâmica do trabalho 

e da formação, na perspectiva de construir mudanças significativas para as 

realidades locais, para que haja substituição das práticas tradicionais e um 

novo modo de se fazer saúde (SCHERER &SCHERER, 2015). 

 A problemática que levou a autora até a presente pesquisa foi a 

dificuldade de promover uma reorganização da demanda odontológica 

programada de forma equânime, em um serviço de saúde da família de um 

município pertencente a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

A pesquisadora é Cirurgiã-dentista, formada pela Faculdade de 

Odontologia da Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO), tendo colado 

grau em vinte nove de julho de 1999. Nesta época, uma parcela significativa 

das instituições públicas e privadas de ensino odontológico possuíam um 

currículo pautado no modelo flexineriano, ou seja, os profissionais eram 

formados com ênfase na odontologia curativa (PEREIRA, 2003), 

proporcionando uma prática profissional de alto custo, baixa cobertura, pouco 

impacto epidemiológico e com desigualdades no acesso aos serviços 

(MOYSÉS, 2004). 

Por onze anos, atuou como endodontista em seu consultório particular. 

Somente em outubro de 2007, entra para o Sistema Único de saúde (SUS) 

como CD em uma Unidade de Saúde da Família. Nesse momento, a sua forma 

de contratação era temporária, com uma carga horária de 20 horas distribuída 

para o atendimento odontológico de um território com de 5.832 usuários 
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cadastrados, sem uma ASB, e muita dificuldade em superar questões 

organizacionais para atendimento da demanda odontológica.  

A produção do cuidado odontológico foi centrada em crianças com faixa 

etária de 2 a 10 anos de idade e gestantes, objetivou provocar mudanças nos 

seus hábitos deletérios em saúde bucal. Em 2012, através do programa de 

saúde na escola, desenvolvida pelo governo federal, pude comprovar os 

resultados favoráveis expressos nas mudanças dos indicadores de placa e de 

Conceituação de número médio de dentes permanentes cariados, perdidos e 

obturados (CPOD). 

As ESB neste município supracitado foram inseridas no cadastro 

nacional de estabelecimento de saúde (CNES) em julho de 2010, o município 

contava com 110 equipes de saúde da família, dentre estas, 07 com saúde 

bucal modalidade I (CNES, 2010). Neste mesmo ano, houve a contratação de 

enfermeiros e agente comunitário de saúde.  

Entre agosto de 2010 e maio de 2011, a autora iniciou o Curso de 

Especialização em Saúde da Família, ministrado pela Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF). A 

formação aconteceu na modalidade presencial, semanalmente. O curso visava 

qualificar os profissionais de saúde para atuação na Saúde da Família, 

promovendo mudanças na prática assistencial e no trabalho das equipes de 

saúde, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária à saúde e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). A carga horária da 

especialização foi de 795 horas. 

Em 2012, a mesma foi para um novo desafio, um território com 5.971 

usuários cadastrados, sob a responsabilidade de 3 equipes de  Saúde da 

Família, com 20 anos de experiência nesta comunidade, lugares de poder, 

regras de funcionamento, operando sob a tutela do modelo hegemônico, com 

uma agenda subsidiada pela livre demanda, uma demanda espontânea e 

significativa, devido a expansão das velhas doenças evitáveis ou contornáveis, 

abstencionismo, falta de comunicação entre os membros da equipe e estes 

com os usuários. Esse desencontro entre as práticas de saúde e as 

necessidades de saúde dessa população produz uma resposta social 

inadequada com a situação de saúde desse território. 
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Neste contexto, a pesquisadora ingressou no Curso de Especialização 

em Gestão da Clínicas nas Regiões de Saúde promovido pela parceria entre o 

Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês (HSL), por intermédio do 

Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), com apoio do 

Conselho Nacional de Secretários da Saúde (CONASS), do Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Todos os participantes, primeiramente, foram 

indicados pelos gestores locais e selecionados pelo IEP/HSL a partir de um 

processo que inclui a análise do memorial profissional e uma declaração de 

disponibilidade e interesse.  

Este curso buscou a perspectiva construtivista pautada no estimular a 

capacidade de aprender a aprender, o trabalho em equipe, a postura ética, 

colaborativa e compromissada com as necessidades da sociedade, 

aprofundando, de modo crítico e reflexivo, o conhecimento cientificamente 

produzido nas áreas de gestão, saúde e educação. As estratégias 

educacionais utilizadas foram os conhecimentos prévios dos participantes 

como ponto de partida para a construção de novos saberes.  

Juntamente com outros profissionais vinculados ao mesmo cenário de 

trabalho, os participantes produziram projetos aplicativos que visavam à 

transformação da realidade, com vistas à melhoria da atenção à saúde. Esses 

projetos foram validados e pactuados com os gestores do SUS local, ou seja, 

um legado construído durante o curso de especialização, mas nunca foi 

implantado pela gestão municipal participante desta pesquisa.  

O trabalho de conclusão do curso foi uma síntese reflexiva do portfólio 

construído individualmente pelos participantes. Por meio dessa síntese, a 

pesquisadora registrou, de modo reflexivo, seu processo de aprendizagem e as 

realizações alcançadas durante a sua vivência no curso através de uma análise 

em relação à apropriação de seus próprios saberes relacionados ao perfil de 

competência no cotidiano do trabalho em saúde.  

Esse processo de aprendizagem, trouxe para cena todas as angustias 

vivenciadas pela pesquisadora na ESF, em relação a superação de um modelo 

ainda hegemônico, caracterizado por uma atuação centrada em 

procedimentos, fragmentado em especialidades médicas, pouco cuidadora e 

desarticulada dos demais componentes das redes de atenção à saúde.   
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Atualmente, a pesquisadora atua em uma unidade de saúde, no mesmo 

município já supracitado, composta por uma única equipe de saúde da família, 

com 2.900 usuários cadastrados. O acesso à atenção à saúde bucal apresenta 

uma baixa vinculação com as necessidades e demandas de saúde das 

pessoas cadastradas neste território (ausência da gestão de riscos, dificuldade 

de fazer microrregulação e de singularizar o cuidado). Como consequência, o 

acesso é insuficiente, não propicia a corresponsabilização e o compromisso 

ético com os resultados da produção do cuidado em saúde bucal, e 

simultaneamente se promovem demandas desnecessárias e prejudiciais.  

A necessidade de intervenção surgiu quando a pesquisadora sentiu 

dificuldade em superar questões organizacionais para atendimento da 

demanda odontológica. Gerenciar o cuidado exige organização do profissional, 

o seu conhecimento teórico, passando por outros fatores como a estrutura do 

serviço e condições adequadas de trabalho, a capacitação e integração da 

equipe (SOUZA, 2009, p.9). É importante lembrar que a gestão dos serviços 

depende, também, da avaliação das dificuldades encontradas e prover meios 

para garantir a integralidade da atenção (PALÚ, 2004). 

Ao buscar o mestrado profissional, só havia uma inquietação no discurso 

da pesquisadora. O que a forçou a estudar e a buscar alternativas que 

pudessem provocar um transbordamento acadêmico para a realização de um 

trabalho capaz de transformar a organização da demanda odontológica, 

envolvendo toda a equipe neste processo.  

Para tanto, faz necessário que todos os autores envolvidos na produção 

do cuidado em saúde, estejam imersos na cotidianidade dos serviços, 

entendam a importância do seu protagonismo em diversas multiplicidades, de 

forma abrangente e complexa.  

Desenvolver estratégias que favoreça a formulação de um pensamento 

crítico desses trabalhadores, para assim estimular o fortalecimento do 

movimento por mudanças através de um aprendizado vivencial auto-analítico 

na adoção de novas práticas. Em outras palavras, seria apostar na construção 

de espaços coletivos tecidos com integração positiva entre os profissionais, 

construindo objetivos e objetos comuns, apesar das diferenças (e não contra as 

diferenças) (CAMPOS, 2003,). 
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A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

instituída pelo MS, em fevereiro de 2004, através da portaria 198, construída 

como uma proposta que visa à transformação do processo de trabalho, 

orientado pela melhoria da qualidade dos serviços, para a equidade do cuidado 

no acesso aos serviços de saúde, através da reflexão sobre o que está 

acontecendo no serviço e que deve ser transformado (BRASIL, 2004).  

A educação permanente em saúde (EPS) é pautada no conceito de 

aprendizagem significativa, ou seja, a aprendizagem que faz sentido para o 

indivíduo. (BRASIL, 2004). Ela faz a interlocução com os problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas possuem (MERHY, 2005).  

Ao refletir sobre a situação concreta de trabalho, as propostas de 

soluções passam a ser mais reais, viáveis e, sobretudo, descentralizadas 

realizada a partir dos problemas enfrentados na realidade, através do 

conhecimento e experiências dos atores sociais, com isso, impõe revisar 

atitudes e práticas de saúde (CECCIM, 2005). 

Rovere (1994) sintetiza que, a EPS ao tomar como objeto de 

modificação e de investigação o processo de trabalho, não procura converter 

todos os problemas em problemas educacionais, mas sim buscar as lacunas 

de conhecimento e as atitudes que são partes da estrutura explicativa das 

questões identificadas na vida cotidiana dos serviços.  

Assim, a EPS leva à busca pela competência, pelo conhecimento e pela 

atualização, que são fatores essenciais para garantir a sobrevivência tanto do 

profissional quanto da própria instituição (BARBOSA, 2009, p. 45). Com isso, a 

educação deve ser trabalhada de maneira permanente e dinâmica, buscando 

construir espaços coletivos para a reflexão e avaliação, pondo o cotidiano do 

trabalho em análise (CECCIM & CAPAZZOLA, 2004). 

 

2. A inserção da equipe de saúde bucal na estratégia saúde da família: 

A odontologia há muito tempo ultrapassou os laços artesanais e artístico e se 
consolida em bases científicas, buscando uma atuação social na área da saúde. A 

qualidade, em termos profissionais, depende de ações competentes, não somente para 
indicar, realizar habilidades e saberes que respondam a problemas específicos, mas 

para repensar o próprio papel do profissional diante dos problemas da realidade social, 
em um movimento de ação e reflexão. (Secco, Pereira, 2004, p.118) 
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O processo histórico brasileiro mostra que, por longo tempo, o país 

desenvolveu uma atenção odontológica excludente, centralizada, verticalizada, 

tendo como população-alvo os escolares e os trabalhadores inscritos na 

previdência social (PEREIRA, 2003). 

Uma prática profissional individualizada, centrada em procedimentos 

clínicos, fragmentada, visto que, não se integrava com outras áreas da saúde 

pública, voltada para doença, planejada de maneira centralizada, e sem 

empregar método adequado à realidade epidemiológica (PEREIRA, 2003). Os 

efeitos perversos dessa prática foram o agravamento do quadro epidemiológico 

das doenças bucais, e a restrição do acesso da população aos avanços 

tecnológicos alcançados em várias especialidades odontológicas (PEREIRA, 

2003).  

 Frente aos alarmantes resultados obtidos pela Pesquisa Nacional de 

Amostras por Domicílio, visando então a ampliação do acesso coletivo às 

ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal e a consequente 

melhoria de seus indicadores epidemiológicos, o MS através da Portaria nº 

1.444, 28 de dezembro de 2000, inseriu as equipes de saúde bucal (ESB) na 

estratégia saúde da família (ESF) (BRASIL, 2000).  

Essa portaria criou critérios e estabeleceu incentivos financeiros 

específicos para a inclusão de uma ESB para cada duas equipes de ESF, 

garantindo-se a atenção integral aos indivíduos e às famílias. 

Operacionalmente, tal inclusão aconteceu em 6 de março de 2001 pela Portaria 

GM/MS nº 267 (BRASIL, 2001), impulsionada pela necessidade de construção 

de políticas públicas de saúde, além da necessidade de se reorientarem as 

práticas a elas relacionadas, por meio da ampliação do acesso à saúde bucal 

da população brasileira (ANTUNES, NARVAI, 2010).  

O Programa Saúde da Família (PSF), atualmente reconhecido como 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), é o modelo prioritário para a 

organização da Atenção Básica (AB) (BRASIL, 2011), baseado na 

corresponsabilidade da comunidade, equipes de saúde e gestor. A delimitação 

e o conhecimento do território e da população adstrita, o trabalho em equipe e 

a intersetorialidade constituem eixos fundamentais dessa concepção (BRASIL, 

2004).  
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A importância do trabalho em equipe na ESF é ressaltada, 

principalmente, pelo aspecto de integralidade nos cuidados de saúde, sendo 

considerada de grande importância para a consolidação de um novo modelo de 

atenção à saúde no Brasil (ARAUJO; ROCHA, 2007). O planejamento das 

ações também representa um diferencial nessa estratégia, havendo a 

necessidade de organizar a Atenção em Saúde Bucal, por meio de ferramentas 

do planejamento estratégico, que utilize critérios para priorização dos casos 

(SILVEIRA FILHO, 2002), possibilitando, assim, a organização do atendimento 

clínico (PIMENTEL, 2012, p.147). 

Para superar esse modelo odontológico individualizado e desigual 

encontraram na família uma excelente parceria para a participação popular, 

viabilizando a multidimensionalidade das ações, a melhoria da condição de 

vida e a promoção da saúde individual e coletivamente. 

Essa necessidade foi reiterada em 2004, com a criação e implantação 

da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), por meio do Programa Brasil 

Sorridente, de acordo com os seguintes pressupostos: qualificar a Atenção 

Primária de Saúde (APS), garantir uma rede de serviços de APS articulada 

com outros serviços, assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, 

utilizar a epidemiologia e as informações do território para subsidiar o 

planejamento das ações, acompanhá-las por meio de indicadores adequados e 

incorporar a ESF como estratégia para reorganização da APS (BRASIL, 2004). 

Segundo as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), a 

reorientação do modelo de trabalho das equipes de saúde bucal adota como 

eixo o conceito de cuidado, respondendo a uma concepção de saúde centrada 

não somente a assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa 

qualidade de vida e na intervenção dos fatores de risco. A ampliação das áreas 

programáticas e o desenvolvimento de ações intersetoriais se expressam na 

construção de uma política saudável (acesso a água tratada, incentivo à 

fluoretação das águas, uso de dentifrícios fluoretados e garantia de acesso a 

cuidados odontológicos básicos apropriados para todos), objetivando 

desenvolver estratégias voltadas para todas as pessoas da comunidade 

(BRASIL, 2004). 

Mesmo que as bases conceituais da PNSB estejam bem estabelecidas e 

os mecanismos de financiamento garantam aporte significativo de recursos 
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para reorientação do modelo assistencial e do processo de trabalho, alguns 

estudos identificam dificuldades para se atingir esses objetivos.  

Pereira e colaboradores (2003) concluíram que os dentistas não se 

preocupam com o planejamento das atividades odontológicas na rede de 

saúde, e persistem em uma prática profissional pautada no modelo da 

odontologia tradicional, privilegiando ações individuais, tecnicistas e curativas. 

Baldani e colaboradores (2005), verificaram que 9,5% das ESB 

admitiram que a livre demanda é a porta de entrada para o atendimento 

odontológico, o que demonstra a dificuldade de adaptação à nova lógica de 

atenção proposta pelo PSF. 

Chaves e Miranda (2008) constataram em seu estudo que vários 

dentistas não tinham conhecimento prévio sobre os princípios e diretrizes da 

ESF por despreparo ou desinteresse próprio. 

Pimentel e colaboradores (2012) constataram que há falta de 

conhecimento sobre as necessidades locais ocasionando uma extensa 

demanda reprimida por tratamento restaurador que dificulta a organização do 

processo de trabalho.  

Soto Rojo (2014) relata que, as ESB têm encontrado muitas dificuldades 

na organização de seu trabalho, decorrentes do excesso de demanda e da 

difícil negociação com a população para priorização de ações já programadas 

ou de prevenção e promoção, e percebem que a população tem expectativa de 

atendimento imediato. 

Outros estudos mostraram que, na maioria das vezes, tem-se observado 

uma expansão da oferta de serviços de saúde bucal sem planejamento e 

programação das atividades. O ímpeto de implantar essa estratégia com 

rapidez e a falta de normatização programática têm levado gestores a 

incorporar as ESB na ESF pautados no ensaio programático ou na ausência de 

programação (BARROS; CHAVES, 2003), o que contribui para a perpetuação 

da lógica de uma saúde bucal excludente e excluída do cardápio de opções no 

cenário da saúde pública, acumulando uma demanda por ações de 

recuperação e reabilitação (SANTOS, 2006).  

A inserção das ESBl no PSF não significa exclusivamente colocar um 

cirurgião-dentista na equipe mínima, constituída pelo médico, enfermeiro, 

técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, mas de se reconfigurar 



27 
 

o próprio sentido e os objetivos de sua atuação profissional (PONTES; 

AGUIAR, 2008).  

Por constituir-se em uma abordagem diferenciada no campo da saúde 

coletiva, as ações e serviços de saúde bucal devem ser fruto do 

reconhecimento da necessidade local, e dos critérios de condição de vida da 

população, além dos aspectos epidemiológicos, para construção de uma 

prática efetivamente resolutiva (ANTUNES; NARVAI, 2010).  

 Assim, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), através da 

Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, estabelece como uma das 

atribuições específicas do cirurgião-dentista na ESF, dentre outras, “realizar 

diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 

planejamento e a programação em saúde bucal” a fim de “realizar a atenção 

integral em saúde bucal (...) individual e coletiva a todas as famílias, indivíduos 

e grupos específicos com resolubilidade” (BRASIL, 2006). 

Diante disso, o diagnóstico da situação de saúde é fundamental, 

principalmente na ESF, visto que cada ESB deve atender, segundo o artigo 4º 

da Portaria nº 1.444 (BRASIL, 2000), em média seis mil e novecentos 

habitantes, e que para cada ESB implantada deverão estar implantadas duas 

equipes da ESF. Como incentivo à ampliação das equipes, foi estabelecido, por 

meio da Portaria GM n° 673, de 3 de junho de 2003 (BRASIL, 2003), que, a 

critério do gestor municipal, poderão ser implantadas quantas ESB forem 

necessárias desde que não ultrapassem o número existente de equipes de 

saúde da família.  

Nesta perspectiva, os profissionais de saúde bucal inseridos na ESF 

possuem um desafio, que é desenvolver o diagnóstico da população e 

organizar sua prática de trabalho com um sentido mais abrangente do que 

aquele ligado à livre demanda. Assim, a atuação dessas equipes não se reduz 

à espera dos sinais de alarme ou da ocorrência de eventos sentinela, mas à 

detecção precoce de estrangulamentos, ou de nós críticos que evidenciam os 

problemas e as necessidades de saúde.  

Para a garantia do atendimento equânime, deve se organizar a demanda 

trazidas à unidade pelos usuários, levando em conta a adoção de protocolos de 

estratificação de risco em Saúde Bucal como uma ferramenta fundamental para 
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o planejamento de ações coletivas e de assistência, propiciando assim a 

equidade na Atenção em Saúde (SOTO ROJA, 2014, p.8). 

Em alguns instrumentos de avaliação risco pode-se utilizar, também a 

Escala de Coelho, que é um instrumento de estratificação de risco familiar, 

aplicado às famílias adscritas de uma equipe de saúde, na determinação do 

seu risco social e de saúde, refletindo o potencial de adoecimento de cada 

núcleo familiar.  

Para Barbosa (2009), é necessário que haja a percepção da realidade 

local, com envolvimento de todos os autores envolvidos, para que se consiga 

problematizar os determinantes sociais, econômicos e culturais em ações 

estratégicas capazes de contribuir para a transformação dos processos de 

trabalho e atingir os ideários da reforma sanitária, tão almejada por todos nós.  

O MS em 13 de fevereiro de 2004, através da portaria 198 implementou 

a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), que visa à 

transformação do processo de trabalho, orientado pela melhoria da qualidade 

dos serviços, para equidade no cuidado, e no acesso aos serviços de saúde 

que deve partir, portanto, da reflexão sobre o que está acontecendo no serviço 

e sobre o que precisa ser transformado (BRASIL, 2004). 

Nesta perspectiva Ceccim (2005) sintetiza que o tema da Educação 

Permanente em Saúde (EPS) se diferencia no que se refere a didática 

empregada, pois não se trata apenas da passagem de um estado de 

desconhecimento ao de conhecimento, não se trata da melhor e mais eficiente 

transmissão de saberes, não é uma metodologia pedagógica que se esgota na 

demonstração pelo aluno da aquisição de informações ou habilidades e sim, 

tem uma relação com os processos de territorialização e os processos de 

subjetivação, a que podemos chamar de implicação ética, enfim da produção 

ampla do mundo e produção de si. 

Ceccim e Feuerwerker (2004) referem que a EPS é uma estética 

pedagógica para a experiência da problematização e da invenção de 

problemas. Para o setor da saúde, esta estética é condição para o 

desenvolvimento de uma escuta, do cuidado, do tratamento, isto é, uma 

produção em ato das aprendizagens relativas a invenção/interferência no andar 

da vida individual e coletiva e está imbuída de fortes traços de subjetividades. 
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Dessa forma, deve-se levar em conta, os efeitos de subjetivação que 

irão emergir das atividades de EPS, das problematizações ao pensar-agir-

perceber e de sua interpretação como aprendizagem significativa e invenção 

de si. Aquele que aprende é pressionado pelas problematizações a reinventar-

se, junto aos seus sujeitos coletivos e as suas instituições (MERHY, 2005). 

 

3. A educação permanente em saúde como um dispositivo na 

organização da demanda odontológica: 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) surge em meados da década 

de 1980, tendo sido disseminada pelo Programa de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS, 1988). 

Nestes espaços de discussões, já se reconhecia a necessidade de consolidar 

as propostas da Reforma Sanitária brasileira, no que concerne ao 

desenvolvimento de estratégias quanto à formação dos trabalhadores em 

saúde.  

Em 13 de fevereiro de 2004, o MS propôs a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) através da portaria Nº 198/GM, 

como estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a formação e o 

desenvolvimento dos seus trabalhadores, buscando articular a integração entre 

ensino, serviço e comunidade, além de assumir a regionalização da gestão do 

SUS como base para o desenvolvimento de iniciativas qualificadas ao 

enfrentamento das necessidades e dificuldades do sistema (BRASIL, 2004). 

A PNEPS é uma estratégia que pretende promover transformações nas 

práticas do trabalho com base em reflexões críticas, propondo o encontro entre 

o mundo da formação e o mundo do trabalho através da interseção entre o 

aprender e o ensinar na realidade dos serviços (MERHY, 2005). Então, visa 

transformar as práticas técnicas e sociais, tendo como resultado a mudança 

institucional, o conhecimento científico adquirido e o fortalecimento do trabalho 

em equipe.  

Para tanto é necessário sustentar um exercício de desaprendizagem do 

já sabido, um exercício de desinstitucionalização do prescrito. Um exercício 

que convoca como parte integrante do processo a problematização e invenção 

de si e do mundo. O profissional de saúde não é neutro, pelo contrário, produz 
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ação política, ativa e, nessa produção, contamina-se ao dar passagens para 

múltiplos processos de subjetivações e de fabricação de mundos. 

De acordo com Merhy (2004, pg. 8) neste tipo de situação o sujeito está 

“tão implicado com a situação, que ao interrogar o sentido das situações em 

foco, interroga a si mesmo e a sua própria significação enquanto sujeito de 

todo este processo”. Tomar a produção do conhecimento nesta perspectiva 

exige a construção da investigação em ato, um movimento permanente de 

atravessamentos, nos territórios que se formam, deformam e se transformam 

durante a investigação (MERHY, 2004). 

Desse modo, a educação permanente pretende ser utilizada como 

instrumento de transformação da realidade, envolvendo a participação dos 

profissionais de forma efetiva e plena, possibilitando resoluções assertivas na 

sua prática de trabalho. 

 

4. Aprendizagem Inventiva: 

Esta pesquisa acontecerá na ligação estreita entre saúde bucal e saúde 

da família, que toma o tema da invenção como um movimento experimentação, 

para forjar coletivos atentos às condições de vida além dos muros de um 

serviço de saúde. É nesse âmbito que serão desenvolvidas práticas de 

aprendizagem inventiva afetadas pela produção de política de cognição 

(KASTRUP, 1999) para liberar ou diferir daquilo que os aprisonam. 

Pretendemos afirmar a ideia de se encontrar e conversar para tornar 

visível uma educação permanente inventiva, uma experimentação no chão de 

um serviço de saúde da família, para isso, serão necessárias condições de 

trabalho que acolham maneiras de pensar, conhecer e fazer afetos à invenção. 

Para inventar é preciso acompanhar processos, para tornar visível e enunciar 

diferentes modos de pensar e de fazer educação permanente inventiva.  

Por certo, ao pesquisar a educação permanente em saúde na 

perspectiva da aprendizagem inventiva, o que está em jogo é, justamente, 

seguir as tessituras instituintes, e intervir nas variações das fronteiras entre 

recognição e invenção. Ou seja, entraremos em um jogo micropolítico, 

seguindo os arranjos locais, situados, misturados e heterogêneos que definem 

o processo de trabalho de uma equipe de saúde multiprofissional.  
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Segundo Kastrup (1999), não será no limite do instituído que se faz a 

fronteira de um processo de trabalho, mas nas suas articulações, nas suas 

forças moventes, nas suas associações, com os dispositivos e linhas que 

temos: grupos, encontros, conversas, problematizações, invenção de si e do 

mundo, políticas de cognição, produção de subjetividade e muitos outros 

fazeres e pensares que facultam a emergência de um ou outro modo de 

realizar cuidado em saúde da família. 

O encontro entre várias categorias profissionais em uma equipe de 

saúde da família, será analisado como uma experiência modificadora de si, 

com a finalidade de constituir para si mesmo um modo de vida ético, estético e 

político. Assim, a ideia é tensionar a noção de representação contida nos 

modos de produzir as práticas de saúde deslocando-a da condição de 

competência técnica para uma formação inventiva (KASTRUP, 2005).  

Isso implica em produzir uma cognição que não se esgota na simples 

repetição e na procura de soluções de hipóteses pré-concebidas, mas se 

potencializa na possibilidade e capacidade do humano de problematizar, e na 

sua atividade inventiva, eliminando o determinismo que a recognição impõe.  

Assim, forjaremos um grupo educativo em uma equipe saúde da família 

como um território de pensamento, mantendo uma regularidade quinzenal para 

problematizar e enfrentar as condições de vida e de produção do cuidado em 

saúde que nos passam. Habitaremos o serviço de saúde da família para 

estudar práticas e conceitos sobre necessidades de saúde da população 

adscrita direcionando a atenção em saúde bucal de forma equânime. As trocas 

de saberes e experiências entre os sujeitos sociais pretende facilitar a 

construção de uma estratégia de acesso para reorganizar da demanda 

odontológica.  

 Então, esta aposta teórica e metodológica com o tema da invenção na 

educação permanente em saúde (EPS), está longe de ser um problema 

estritamente em saúde, envolvem vetores sociais, políticos, filosóficos, 

artísticos e culturais que compõem sua produção. Assim, esse tema é 

atravessado pela educação e filosofia, buscando pensar a educação 

permanente inventiva uma experiência complexa de produção de subjetividade, 

que está atrelada com a nossa capacidade de lidar com a alteridade, com a 

diferença que circula os profissionais de saúde que nos habita.  
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Uma questão cara para esta pesquisa sobre educação permanente 

inventiva é habitar o território do serviço de saúde, e colocar a invenção de 

problemas no presente vivo da experiência. Para enunciar essa investigação, 

será utilizado como um eixo de intervenção as tessituras do agir micropolítico 

dos profissionais de uma equipe de saúde da família, para provocar a 

construção de um instrumento de avaliação de risco para reorganizar a 

demanda odontológica.  

E será nesse lugar, que se abrirá a possibilidade de se construir 

estratégias de ação no campo da educação permanente em saúde, 

atravessada pela invenção de problemas, implicando os trabalhadores de 

saúde um constante movimento de problematização, de afetar-se pela 

novidade e pela surpresa, potencializando o trabalho vivo em ato (MERHY, 

2004), e eliminando o determinismo que a produção do cuidado em saúde 

impõe. 

 

5.Objeto de estudo, questões norteadoras e objetivos: 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a educação 

permanente inventiva em saúde (EPIS) como um dispositivo-ferramenta capaz 

de reorganização o acesso ao serviço de saúde bucal de uma equipe saúde da 

família localizada em um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 A expressão “dispositivo” está sendo usada aqui como algo “que faz 

funcionar” o desenvolvimento do trabalho no cotidiano dos serviços de saúde. 

A invenção aqui é a própria capacidade de inventar problemas, de divergir 

constantemente de qualquer quadro estabelecido de referências e padrões, 

inclusive na delimitação do que seria uma problemática socialmente 

interessante, útil ou significativa (PASCHAL; JUSTA, 2009).  

Este trabalho irá acontecer na ligação estreita entre uma equipe 

multidisciplinar, entre educação permanente e aprendizagem inventiva e entre 

a reorganização da demanda odontológica em uma equipe de saúde da família. 

Nesse lugar que forjemos práticas de aprendizagem inventiva nos territórios de 

encontro entre os profissionais de uma equipe de saúde da família.  

Considerada um suporte na implementação do SUS, a educação 

permanente em saúde (EPS), é uma nova estratégia para a formação e 

desenvolvimento das práticas educativas, devendo ser tomada como um 
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recurso inovador para a gestão do trabalho, entendendo que o aprender e 

ensinar são incorporados ao cotidiano das equipes de saúde, provocando a 

construção de conhecimentos numa vinculação horizontal, intersetorial e 

interdisciplinar (BRASIL, 2004).  

Segundo Bertussi (2004) a EPS prioriza a relação ensino-aprendizagem 

movida pelo debate crítico e discussões das exigências presentes, no cotidiano 

dos serviços de saúde, o que significa que o ponto de partida são os problemas 

ou a problematização da realidade concreta. É uma aprendizagem que produz 

sentido para o sujeito, provoca uma interlocução com os problemas 

enfrentados na realidade, compartilhando conhecimentos e experiências entre 

os participantes. 

 Assim sendo, esta pesquisa apresenta como problema em estudo: 

Quais os efeitos da educação permanente inventiva em saúde como um 

dispositivo para organizar a demanda odontológica, na perspectiva da equipe 

de saúde da família participante? Esse recorte traz implícito uma epistemologia 

da prática: o ensino no serviço de saúde e sua capacidade de reverberação. 

 As questões que nortearam da pesquisa foram:  

1. Quais as principais dificuldades encontradas pelos trabalhadores 

da equipe saúde da família participante durante o processo de trabalho com a 

equipe de saúde bucal? 

2. De que forma seria possível problematizar as dificuldades 

encontradas durante o processo de trabalho da equipe de saúde da família 

participante?  

3. Seria possível a criação de dispositivos para o enfrentamento da 

complexidade da reorganização da demanda odontológica processo de 

trabalho saúde e das imprevisibilidades rotineiras?  

4. O que seria a educação permanente inventiva?  

Diante do exposto, são apresentados os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 

Utilizar a educação permanente como um dispositivo pedagógico, por 

tomar como objeto a reorganização da demanda odontológica, através da 

aprendizagem inventiva na micropolítica do trabalho em um serviço de saúde 

da família.  

Objetivos específicos: 
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 Identificar as dificuldades da equipe de saúde da família na 

reorganização do acesso ao serviço de saúde bucal; 

 Identificar a compreensão da equipe participante acerca do papel 

da equipe de saude bucal na estratégia saúde da família;  

 Elaborar um produto que colabore na educação permanente dos 

trabalhadores envolvidos na reorganização do acesso dos usuários ao serviço 

odontológico, em prol da integralidade da assistência. 

 

6. Justificativa: 

O estudo se justifica na medida em que a ESF avança como projeto 

estruturante e norteador do Sistema Único de Saúde (SUS), com caráter 

substitutivo das tradicionais unidades de saúde restritas as abordagens sobre a 

organização e a gestão do trabalho em saúde, em um município historicamente 

respeitado pelo seu pioneirismo e excelência na implantação do Programa 

Médico de Família.   

Nesse sentido, repensar o processo de trabalho tem-se mostrado 

extremamente importante, na compreensão da organização da assistência à 

saúde, particularmente, quando nos debruçamos sobre a micropolítica da 

reorganização da demanda odontológica. Colocar os saberes tecnológicos a 

serviço disso, no interior dos atos produtivos, talvez seja, a grande apreensão 

possível para quem procura desaprender os modos predominantes desses 

campos de práticas (MERHY, 2015).  

Diante dessa perspectiva, apresentamos uma alternativa para um novo 

estilo de produzir o cuidado na saúde da família, uma política inventiva no 

aprender a aprender, em que o saber transmitido não se separa dos processos 

de problematizações repetitivos, não se processa no imediatismo e na 

instantaneidade, mas pelo movimento da experimentação, da composição e da 

recomposição incessantes, até que se construa um agir micropolítico vivo em 

ato, diferentes daqueles modos de trabalho hegemônico.  

 

7. Relevância: 

A relevância desse estudo, está no fato de que esse tema vislumbra 

produzir um espaço formativo e de co-responsabilização pelo trabalho, em que 

o grande material pedagógico é o cotidiano dos processos de trabalho, de 
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modo que, essa experiência formativa possa refletir na qualificação de práticas 

de atenção e gestão do trabalho em uma equipe de saúde da família.  Em 

outras palavras, pode-se dizer que esse processo de formação tem uma dupla 

finalidade: por um lado, colabora com a reorganização da demanda 

odontológica fazendo-os colocar suas práticas em análise, e, por outro, 

colabora com toda a equipe saúde da família. 

Poucos estudos sobre utilização da educação permanente, foram 

realizados como estratégia de articulação dos saberes, na reorganização da 

demanda odontológica nos serviços saúde da família em território nacional, 

conforme pode ser verificado no estado da arte. 

A pesquisa preocupa-se com as temáticas proposta pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), e com a Agenda Nacional de Prioridades de 

pesquisa e saúde, uma vez que pretende ser construída em um dos programas 

de pós-graduação da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC). 

Visa a construção do conhecimento orientado pelas necessidades 

mundiais e oriundas do apelo social, sentido fim da pesquisa: devolver à 

sociedade inovações que resultem em melhoria da saúde da população. 

Tem como relevância social a reorganização da demanda odontológica 

nos serviços de saúde da família, que oferece um campo de prática ainda não 

conhecido e não totalmente explorado, que seja capaz de oferecer, ao 

município participante, inovações no campo da saúde, tendo como eixo 

norteador a equidade na organização da demanda odontológica. 

 

8. A pesquisa e os objetivos do milênio 

Esta pesquisa engaja-se no movimento proposto pela ONU em 2000, 

intitulado de “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” e pretende contribuir 

com o oitavo objetivo: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, uma vez 

que se utiliza da educação permanente, ferramenta que convoca os diversos 

saberes a se mobilizarem em benefício da sociedade, além de intentar  e 

apoiar programas de formação e disseminação das novas tecnologias, criando 

situações de aprendizagem e gestão nesse processo (ONU, 2000).  

O desafio de unir sociedade civil e governos em prol do planeta 

encontra-se refletido nesse trabalho de pesquisa, que sugere encontros para 
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aproximar sociedade e academia para dar continuidade ao processo educativo, 

entendido como inesgotável e permanente, tendo como instrumento a 

avaliação de risco e seu papel na equidade do cuidado. 

A fim de mobilizar a comunidade acadêmica, a pesquisa quer divulgar o 

que se faz e está se fazendo no Programa Médico de Família, em artigos e 

eventos científicos como prioridade, assim quer buscar formar parcerias com o 

setor público, a fim de resolver problemas relevantes para a existência da 

instituição, sensibilizando os gestores para a importância de disponibilizar 

projetos de inclusão do idoso, de maneira que todos possam participar e 

contribuir. 

    

 9. A pesquisa e a Agenda de prioridades de pesquisa e saúde de 2011: 

Este estudo articula-se em torno da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde, estando em consonância com os princípios do Sistema 

Único de Saúde, no que se refere à Integralidade e Universalidade do acesso. 

Assim sendo, é uma produção de conhecimento inserida na subagenda 17: 

Saúde bucal, item 17.2, Desenvolvimento de estratégias para promoção de 

Saúde Bucal, incluindo ações interdisciplinares, com base nas diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Bucal, item 17.3 Estudos relativos a fatores de risco 

e atenção em Saúde Bucal em grupos vulneráveis e específicos (Brasil, 2011). 

 

10. Contribuição: 

Esta pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento da proposta 

de educação permanente em saúde visando instrumentalizar os profissionais 

de uma equipe saúde da família no atendimento integral através da 

reorganização da demanda odontológica, além de contribuir para a linha de 

pesquisa em Educação Permanente do Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde, da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa. 

 

11. Benefícios: 

Os benefícios esperados são: a organização da porta de acesso, a 

obtenção de um instrumento de avaliação em saúde bucal simples e de fácil 

manuseio, tornando a porta de entrada para a atenção em saúde bucal menos 
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impessoal e sem requerer o deslocamento do usuário até a unidade de saúde. 

Finalmente, proporcionar uma relação interdisciplinar entre os participantes da 

pesquisa, uma compreensão do papel da ESB, ampliando o olhar dos 

profissionais da equipe para saúde bucal, garantindo o atendimento integral 

dos usuários. 
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II REVISÃO INTEGRATIVA: 

Para a construção da revisão integrativa, foi elaborado um artigo, que 

será submetido em uma revista científica. 

Este capítulo traz a análise do contexto atual das práticas da educação 

permanente no âmbito do serviço de saúde da família, assim como o papel do 

profissional dentista nele inserido. Com a finalidade de buscar relevância para 

esse estudo, realizou-se o estado da arte, através da busca por artigos 

originais no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados: 

LILACS, PUBMED e no portal CAPES na base de dados SCOPUS, realizando 

assim a revisão integrativa sobre o objeto em estudo.  

Para Mendes, Silveira & Galvão (2008), revisão integrativa é um método 

de pesquisa no âmbito da Prática Baseada em Evidências capaz de promover 

a integração entre a pesquisa científica e a prática profissional, proporcionando 

uma síntese do conhecimento produzido, vinculando-o à prática clínica através 

da síntese dos resultados de pesquisas.  

Com o objetivo de analisar a utilização da educação permanente no 

reconhecimento do papel do profissional do dentista no contexto do cuidar na 

Estratégia Saúde da Família nos artigos científicos, realizou-se uma revisão 

integrativa no período de abril e maio de 2017. Diante do exposto, segue como 

um dos produtos dessa pesquisa, a revisão integrativa conforme foi elaborada 

e será submetida em uma revista científica. 

 

2.1. - O Papel da Educação Permanente na reorganização da demanda 

odontológica: revisão integrativa 

RESUMO 

O objetivo foi identificar o conhecimento produzido e publicado na literatura 

nacional e internacional sobre uso da educação permanente como um 

dispositivo capaz de reorganização a demanda odontológica. Seu método foi 

uma revisão integrativa, entre abril e maio de 2017, em três bases de dados, 
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compreendendo artigos publicados entre 2014-2017. Foram selecionados e 

analisados três artigos como resultados. Nenhum sobre educação permanente. 

Concluiu-se a dificuldade em encontrar na literatura a utilização da educação 

permanente como um dispositivo para a reorganização da demanda 

odontológica. Considera-se que a educação permanente em saúde e a 

organização da demanda odontológica através do risco de vulnerabilidade 

caminham juntos na preservação da equidade, atendendo um dos princípios do 

sistema único de saúde, e com eles operando conjuntamente, embora careçam 

de pesquisa que torne a educação permanente protagonista desse ato.  

Descritores: Saude Bucal; Acesso aos Serviços de Saúde; Vulnerabilidade em 

Saúde; Educação.  

ABSTRACT 

The objective was to identify the knowledge produced and published in the 

national and international literature on the use of permanent education as a 

device capable of reorganizing the dental demand. His method was an 

integrative review, between April and May 2017, in three databases, comprising 

articles published between 2014-2017. Three articles were selected and 

analyzed as results. None about continuing education. It was concluded the 

difficulty in finding in the literature the use of permanent education as a device 

for the reorganization of dental demand. Permanent education in health and the 

organization of dental demand through the risk of vulnerability are considered to 

go hand in hand in preserving equity, according to one of the principles of the 

single health system, and with them operating together, although they need 

research that permanent education protagonist of this act. 

Oral Health; Health Services Accessibility; Health Vulnerability; Education 
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INTRODUÇÃO  

A estratégia saúde da família é entendida como uma estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, 

localizadas em uma área geográfica delimitada1.  

As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde 

desta comunidade. A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias 

coloca para as equipes saúde da família a necessidade de ultrapassar os 

limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente 

no contexto do Sistema Único de Saúde(SUS)1. 

A consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um 

processo que permita a real substituição da rede básica de serviços 

tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de produção de 

resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da 

população assistida2.  

A inclusão da Atenção à Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF), 

por intermédio da Portaria nº 1.444, de 28 de dezembro de 2001, representa a 

possibilidade de reorganização da saúde bucal na Atenção Básica, e de 

ampliação do acesso da população brasileira às ações de promoção, 

prevenção e recuperação em saúde bucal2. 

A Política Nacional de Saúde Bucal, intitulada “Brasil Sorridente”, propõe a 

“reorganização da saúde bucal em todos os níveis de atenção baseada na 

concepção de saúde centrada na promoção da boa qualidade de vida e 
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intervenção nos fatores que a colocam em risco¨(3) e ampliação da atenção 

odontológica, possibilitando a universalização do acesso através de linhas de 

cuidado e condições de vida1.  

Na portaria nº 1.4443, as Equipes de Saúde Bucais (ESB) são classificadas em 

dois tipos de modalidade de acordo com a sua composição: modalidade I e 

modalidade II. A ESB modalidade I é composta por um cirurgião-dentista e um 

atendente de consultório dentário, enquanto que na de modalidade II é 

acrescentado à composição um técnico de higiene dental. De acordo com a 

modalidade, a ESB recebe incentivo financeiro de valor específico3. 

Zanetti4, em seus estudos alertou o rápido crescimento das equipes de saúde 

bucal no Brasil, entre 2001 e 2010, de forma desorganizada, pautado no 

pragmatismo, constituindo um crescimento adoecido e não ¨orgânico‟ ao 

sistema. Este estudo expressivo na análise da inserção e das ESB na ESF, 

aponta a necessidade de avaliar e monitorar a incorporação da saúde bucal na 

ESF, para que possa contribuir de fato para uma mudança de paradigma do 

modelo de atenção.  

Para tanto, faz necessário que haja uma percepção da realidade local dos 

serviços de saúde da família para que todos os autores envolvidos conheçam, 

minimamente, os problemas que geram a falta de atenção integral a saúde dos 

usuários, bem como, a falta de iniquidade do acesso aos serviços de saúde da 

família5,6. Para a aquisição dessa percepção, não basta transmitir 

conhecimentos técnicos e condutas inovadoras através de cursos, mas faz-se 

necessário que estes profissionais estejam debruçados na cotidianidade dos 

serviços e entendam suas diversas fases8. 
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 O Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais pela portaria Nº 

198/GM em 13 de fevereiro de 2004, instituiu a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor de saúde, com a 

construção de estratégias e processos que qualifiquem a atenção e a gestão 

em saúde, fortalecendo o controle social com o objetivo de produzir um impacto 

positivo sobre a saúde individual e coletiva da população8. 

Essa política tem como eixo central a formação e o desenvolvimento de 

trabalhadores par o SUS, através de uma abordagem de aprendizagem 

significativa, com vistas às mudanças de conduta no âmbito do trabalho 

cotidiano que mostra uma concepção pedagógica transformadora e 

emancipatória, com aprendizagem significativa e problematizadora que busca a 

transformação das práticas de saúde no âmbito do trabalho8.  

Diante do exposto, compreendendo que esta política pode ser uma estratégia 

para  reorganizar a demanda odontológica na ESP, esse estudo tem como 

objetivo  identificar o conhecimento produzido e publicado na literatura nacional 

e internacional sobre uso da educação permanente na reorganização da 

demanda odontológica. 

MÉTODO 

Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados online: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no Portal US 

National Library of Medicine (MEDLINE) e na SciVerse Scopus 

TopCited (SCOPUS), no período de abril a maio de 2017. Considerou-se como 

questão norteadora para sua condução: Como a educação permanente em 
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saúde pode colaborar com a reorganização da demanda odontológica na 

estratégia saúde da família?  

Os descritores foram definidos conforme estratégia PICO e referenciados nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), para as bases LILACS e MEDLINE, 

e termos MESH (Medical SubjectHeadings) para a SCOPUS, conforme quadro 

1. 

Estratégia Pico Descritores DeCs Sinônimos Descritores   MESH Entrytems 

 

P – Profissional 

de saúde da 

família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Educação 

permanente como 

estratégia de 

reorganização da 

demanda 

odontológica 

 

C – Serviço de 

Saúde bucal 

 

O – Equidade no 

Acesso  

 

Pessoal de              

saúde (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação 

Continuada (2) 

 

 

 

 

Serviço de Saúde 

Bucal 

 

 

Equidade no 

Acesso  

 

 Profissional da 

saúde 

 Profissional de 

saúde 

 Profissionais da 

saúde 

 Trabalhador de 

Saúde 

 Trabalhador da 

Saúde 

 Trabalhadores 

de Saúde 

 Trabalhadores 

da Saúde  

 

 Educação 
permanente; 

 Formação 
continuada; 

 Educação 
continuada 

 

Serviço de saúde 

 

 

 

Acesso aos 

Serviços de 

Saúde 

 

Health Personnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuing 

education 

 

 

 

 

Dental Health 

Services  

 

 

Equity in Access  

 

 

 Health Personnel  

 Health human 

resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education, 

continuing 

 

 

 

Nenhum 

 

 

Nenhum 

Quadro 1: Definição dos descritores. Niterói, 2017. 
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Ademais, utilizou-se o critério de exclusão: artigos anteriores a 2014. Foram 

incluídos artigos originais, que abordavam a temática “educação permanente e 

a reorganização da demanda odontológica”, construídos dentro do território 

brasileiro, uma vez que o SUS é uma política brasileira, possuindo estudos com 

determinação de metodologia clara, publicados em inglês, português ou 

espanhol. 

A pesquisa se deu através das seguintes associações: serviço de saúde bucal 

AND “pessoal de saúde”; serviço de saúde bucal  AND “equidade no acesso”; 

serviço de saúde bucal  AND “educação continuada”; “equidade no acesso” 

AND “educação continuada”; “educação continuada” AND “pessoal de saúde”; 

“pessoal de saúde” AND “equidade no acesso” AND serviço de saúde bucal ; 

“pessoal de saúde” AND “equidade no acesso” AND serviço de saúde bucal  

AND “educação continuada”; “pessoal de saúde” AND “equidade no acesso” 

AND “educação continuada”; “pessoal de saúde” AND “educação continuada” 

AND serviço de saúde bucal; serviço de saúde bucal  AND “educação 

continuada” AND “equidade no acesso”; “pessoal de saúde” AND “educação 

continuada” AND “equidade no acesso”, utilizando-se seus devidos sinônimos e 

seus correspondentes em inglês para a base SCOPUS. 

Com base no DeCS, serviços de saúde bucal são aqueles serviços destinados 

a promoção, reabilitação, manutenção e restauração da saúde. Define-se por 

Pessoal de saúde, os indivíduos que trabalham na provisão de serviços de 

saúde, quer como médicos individuais ou empregados de instituições e 

programas de saúde, profissionais de saúde treinados ou não, sujeitos ou não 

a regulamento público. Como Equidade no acesso, esclarece ser a 

possibilidade do sistema de saúde oferecer alternativas para os indivíduos que 
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mais têm dificuldades de adentrarem e se utilizarem dos serviços de saúde 

oferecidos, numa região territorialmente delimitada. Cada grupo, estrato social 

ou região apresenta problemas específicos, diferenças no modo de viver, de 

adoecer, de acessar os serviços de atenção à saúde e satisfazer suas 

necessidades de vida. Tais diferenças devem ser consideradas para oferecer 

mais a quem mais precisa, diminuindo as desigualdades. Por educação 

continuada, entende-se, os programas educacionais destinados a informar os 

indivíduos sobre recentes avanços em seu campo particular de interesse, mas 

que não conduzem a qualquer posição convencional avançada. Embora a 

pesquisa seja baseada na perspectiva da “Educação Permanente”, utilizou-se o 

termo “Educação Continuada”, tendo em vista “Educação Permanente” não ser 

um descritor. Foram lidos todos os artigos alcançados pela busca nas bases de 

dados por dois revisores, que em consenso, selecionaram as produções que 

apresentaram resultados que contemplassem a questão do estudo. Após a 

leitura na íntegra, foram extraídos os itens para preencher o instrumento de 

avaliação. 

Foram selecionados x artigos. Em seguida, foi realizado um quadro sinoptico 

com as informações dos periódicos, tais como: número de publicações por 

periódico e Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior 

(CAPES), níveis de evidência e descrição dos aspectos metodológicos e da 

“Educação Permanente”, assim como a equidade no acesso. 

A CAPES classifica os periódicos pelas áreas de avaliação, anualmente 

atualizado, enquadrando-os em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais 

elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero9. 



46 
 

De acordo com categorização da Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ), a Prática Baseada em Evidências preconiza sistemas de classificação 

de evidências de forma hierárquica e dependente da abordagem metodológica 

adotada, que baseia-se no delineamento do estudo. Assim, nível 1 aplica-se a 

evidências resultantes de metanálises em múltiplos ensaios clínicos 

controlados e randomizados; nível 2, evidências obtidas em estudos individuais 

com delineamento experimental; nível 3, evidências de estudos quase-

experimentais; nível 4, evidências de estudos descritivos (não-experimentais) 

ou com abordagem qualitativa; nível 5, evidências oriundas de relato de caso 

ou de experiência, e nível 6 para evidências baseadas na opinião de 

especialistas10 .  

RESULTADOS 

 A amostra compreendeu 10 estudos. A seguir, o fluxograma de seleção das 

publicações: 
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.

 

 

Avaliando as 3 publicações quanto à origem, os 3 são provenientes de revista 

nacional, com origem em cidades de uma microrregião do sudeste do Brasil, 

Diamantina (MG) e outra no Maranhão, ambas escritas em idioma Português. 

O quadro abaixo apresenta as características de identificação das publicações 

quanto ao ano, revista, Qualis da CAPES e Níveis de Evidência (NE): 

 

REVISTAS / ESTUDOS Publicações Qualis NE Ano 

Ciência & Saúde Coletiva 

 

Estudo 1: O valor social do dente e o acesso aos 

serviços odontológicos 

  

1 

 

B1 

 

 

 

2015 

Ciência & Saúde Coletiva 

Estudo 2: Inclusão da equipe de saúde bucal na 

estratégia Saúde da Família: entraves avanços e 

desafios 

 

1 

 

 

B1 

 

 

 

 

2014 
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                              Quadro 2: Identificação das publicações. Niterói, 2017 

 

Quanto ao objeto, uma publicação procura compreender as vivências, 

expectativas e percepção do acesso aos serviços de saúde bucal pelos 

usuários, outra publicação, discute a inclusão da saúde bucal na estratégia 

saúde da família, em cidades de uma microrregião do sudeste do Brasil, sob a 

perspectiva dos recursos humanos, e mais outra, testou a hipótese de que os 

indicadores de saúde bucal, obtidos do Pacto da Atenção Básica de 2006, 

Pacto pela Saúde do biênio 2010/2011 e indicadores de transição entre o Pacto 

pela Saúde e Contrato Organizativo da Ação Pública em Saúde de 2012, não 

diferiam entre as Unidades Federativas (UF) brasileiras com diferentes Índices 

de Desenvolvimento Humano (IDH).  

O estudo 1 expressa resignação com o mau estado dos seus dentes e com as 

dificuldades de acesso, o que pode ser compreendido pelas exclusões já 

vividas que moldam suas ações no presente. Conclui-se que a assistência à 

Saúde Bucal do SUS deve incorporar a dimensão estética do dente como um 

direito social11.  

O estudo 2 aponta que os municípios pertencentes à microrregião estudada 

ainda possuem muitos desafios a enfrentar e muitas barreiras a romper para 

que o funcionamento do serviço de saúde bucal, após o advento da Saúde da 

Família, possa apresentar avanços reais nas práticas de atenção e esteja 

condizente com as premissas e orientações preconizadas pela ESF(5).  

Os resultados do estudo 3, evidenciaram uma tendência evolutiva pró-equidade 

para indicadores de oportunidade de acesso em relação à saúde bucal12.  

Caderno de Saúde Pública 

 

Estudo 3: Avaliação dos indicadores de saúde bucal no 

Brasil: tendência evolutiva pró-equidade? 

 

            2 

 

 

  A2 

 

 

 

2016 
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Conforme quadro que se segue, os estudos foram em sua totalidade 

metodologicamente não experimental, unicêntrico, transversal e com análise 

estatística descritiva. 

Aspectos Metodológicos Quantidade % 

Método: Não experimental 3 100 

Tipo de Estudo: Transversal 3 100 

Cenário: Unicêntrico 3 100 

Análise Estatística: Tratamento    
                                  Estatístico 
                                  descritivo 

3 100 

               Quadro 3: Principais aspectos metodológicos dos estudos analisados. Niterói, 2016 

 

Foram citadas nos estudos, ao todo, 3 uma melhora no acesso a assistência 

odontológica após a inserção das equipes de saúde bucal na estratégia saúde 

da família, mas todos os estudos relatam muitas dificuldades na organização 

do acesso da demanda odontológica de forma equinâme, identificadas no 

quadro 5. 

 

Melhora no acesso a assistência 
 Odontológica 
 

Quantidade % 

Inserção da saúde bucal 

 

3 100 

Acesso equiname 0 100 

                                     Quadro 4: Papel profissional da equipe odontológica identificado nos estudos 
                                      (N=1). Niterói, 2017. 

                    

Ressalta-se que nenhum artigo foi encontrado sobre educação permanente na 

busca, embora os três estudos apontam a necessidade de reorganizar a 

demanda odontológica de forma equiname nos serviços saúde da família. 

DISCUSSÃO  

O conhecimento produzido e publicado nesse assunto por pesquisadores 

brasileiros ainda É pouco explorado nacionalmente. Ressalta-se que mesmo as 

3 publicações em revista brasileira, encontram-se em idioma português e 
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somente um periódico com conceito “A”, cuja abrangência é internacional, 

sugerindo que o Brasil, além de se interessar em participar ativamente na 

produção de conhecimento mundial, reconhece o objeto de estudo como de 

interesse que extrapola os limites territoriais brasileiros. Nesta revisão, 100% 

dos estudos apresentavam nível de evidência quatro de acordo com 

classificação da Agency of Health care Researchand Quality (AHRQ).  

Foram identificadas uma melhora no acesso aos serviços odontológicos após a 

inserção das equipes de saúde bucal na estratégia saúde da família, mas ainda 

não é organizado de forma equinâme, concordando com os princípios do 

sistema único de saúde6,12,13.  

O estudo propõe a busca do embasamento, na proposta da ”educação 

permanente”, como um dispositivo que provoque a reorganização da demanda 

odontológica nos serviços saúde da família, embora os resultados não a 

contemplem como descritor, nem ao menos citam explicitamente, o seu potente 

potencial na agregação entre aprendizado, reflexão crítica sobre o trabalho e 

resolutividade da clínica8 no desenvolvimento da atenção integral aos usuários;  

mesmo que a multidisciplinaridade seja uma característica dela e tenha sido 

mencionada em um dos estudos, assim como a integralidade, que pretende ser 

o eixo condutor para a formação em saúde, capaz de conectar saberes e 

práticas em prol do coletivo8.  

Esse fato pode ser atribuído à dificuldade de produzir uma proposta formativa 

coletiva, envolvendo todos os profissionais de uma equipe de saúde da família8 

. A ideia central é produzir um encontro entre a equipes de saúde bucal e as 

diferentes áreas profissionais de um serviço de saúde. Nessa inserção, os 

profissionais possam observar/participar do desenvolvimento de atividades 
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cotidianas e compor momentos de discussão coletiva sobre práticas locais (ao 

invés de práticas ‘idealizadas’), desenhando, assim, um espaço formativo e de 

corresponsabilização pelo trabalho em que o grande material pedagógico seja 

o cotidiano dos processos de trabalho, de modo que, essa experiência 

formativa possa refletir na qualificação de práticas de atenção integral no ponto 

de atenção em que atuam, bem como, nas próprias unidades de saúde da 

família. Em outros termos, pode-se dizer que esse processo de formação tem 

uma dupla finalidade: por um lado, colabora com a integralidade das ações 

entre as diferentes áreas profissionais, fazendo-as colocar suas práticas em 

análise, e, por outro, colabora com a efetivação de uma atenção em saúde 

integral aos usuários.   

A ampliação da atenção primária em saúde bucal no Brasil e sua 

(re)valorização através da incorporação de cirurgiões-dentistas às equipes da 

ESF apontam para a necessidade de se investigar como se formulam e se 

instalam as práticas de saúde bucal em diferentes contextos organizacionais e 

políticos, trazendo à tona a organização da atenção à saúde, a articulação 

entre a oferta organizada e a demanda espontânea5.  

Nos municípios da microrregião sudeste do brasil, o agendamento foi a forma 

de acesso aos serviços mais considerada por mais de 90% dos CD e ASB 

participantes. Dois (2,30%) CD e ASB elegeram como primeira opção a livre 

demanda. O agendamento descrito acima ocorre de duas formas. Em algumas 

unidades os usuários teriam acesso aos serviços através do agendamento feito 

pelo Agente Comunitário de Saúde; em outras, o agendamento seria feito pelo 

Auxiliar de Saúde Bucal, em um dia específico na unidade ou nas escolas. 

Para 39 (90,2%) CD e 41 (86,0%) ASB, independente da forma como é feito, o 
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agendamento melhorou o acesso da população aos serviços de saúde bucal, 

após a inclusão da mesma na ESF, apesar desse acesso restringir-se grande 

parte das vezes ao nível primário de atenção, não havendo referenciamento 

adequado para os níveis secundário e terciário. No entanto, foi possível 

perceber que a maioria das respostas, tanto dos CD quanto dos ASB, 

relacionadas à modificação do acesso da população aos serviços de saúde 

bucal pelo agendamento, referia-se mais ao aumento do número de 

profissionais de saúde e ESB no município5,11.  

Apesar de avanços político-administrativos, os estudos reconhecem a 

existência de barreiras para adequar o modelo de atenção aos princípios 

reformadores, com maior equidade no acesso e maior integralidade das 

práticas11.  

Assim, reconhecendo as iniquidades no acesso e utilização dos serviços de 

saúde no Brasil, é incorporado na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), como uma estratégia de indução de melhorias no acesso e 

qualidade da atenção básica e ratificando a saúde bucal na agenda de 

prioridades do governo. Nesse contexto, os indicadores de saúde bucal devem 

ser considerados na implementação de políticas públicas de forma equânime12. 

Dessa forma, um estudo avaliou a possibilidade de associar a condição 

socioeconômica de diferentes unidades federativas (UF) do Brasil com os 

indicadores de saúde bucal na identificação da pró-equidade, considerando a 

hipótese de que estados com as piores condições socioeconômicas 

apresentam melhores indicadores de saúde bucal. Neste trabalho, foi 

observado na interpretação dos dados uma “tendência de equidade” quando as 
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associações ocorrem a favor dos estados com desvantagens socioeconômicas. 

Observaram que a tendência pró-equidade foi baseada na associação negativa 

dos indicadores de saúde relacionados com a oportunidade de acesso com o 

índice de desenvolvimento humano (IDH)12. 

O dentista é o profissional que tem suas atribuições definidas e o acesso aos 

serviços dentários pela população passa pelo reconhecimento do seu papel 

profissional nesse cenário. A aplicação da educação permanente deve 

contribuir para minimizar a problemática, e otimizar o serviço e, 

consequentemente, a qualidade do atendimento à população e o acesso14 

CONCLUSÃO 

A conclusão dessa revisão mostra a carência de estudos que utilizem a 

educação permanente com profissionais dentistas na estratégia saúde da 

família, apontando para uma realidade nacional que vislumbra fortalecer o 

papel profissional e a integralidade do cuidado, necessitando-se para isso de 

mais estudos que mobilizem e sensibilizem os profissionais no campo da 

prática e da pesquisa para a convergência dos saberes em prol da organização 

da demanda odontológica de forma equinâme. A aplicação da educação 

permanente pode contribuir na minimização desta problemática, com a 

otimização do serviço e consequentemente com a qualidade do atendimento à 

população. Assim sendo, torna-se necessária a construção de novos estudos, 

capazes de reunir prática e teoria na assistência, que direcionem na 

formulação de instrumentos que avaliem a demanda odontológica e produza 

um acesso equiname da população brasileira. 
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III REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

3.1. EDUCAÇÃO PERMANENTE SOB A PERSPECTIVA INVENTIVA DE 

VIRGÍNIA KASTRUP: 

RESUMO 

Objetivo: Refletir como a educação permanente inventiva pode causar efeitos 
nos processos de trabalho de uma equipe saúde da família sob a ótica de 
Virgínia Kastrup e suas teorias pautadas na construção do conhecimento e no 
processo de invenção de problema. Método: Trata-se de uma reflexão teórica, 
objetivando propor dimensões de análise, enfatizando a aprendizagem 
inventiva como intercessora no âmbito da Educação permanente em saúde, 
pois a potência desta aprendizagem consiste na possibilidade de gerar 
deslocamentos que implicam no tensionamento da representação no mundo do 
trabalho em saúde. Resultados: Revelam que a aprendizagem inventiva como 
resistência possibilita pensar de outros modos a constituição de si ampliando 
uma certa estética da existência no campo do trabalho em saúde. Tais pistas 
mostram que a invenção de problema traze à tona possibilidades de percepção 
sobre o humano que muitas vezes métodos de investigação racionais e 
científicos não dão conta de alcançar. A dificuldade de colocar o problema do 
trabalho multiprofissional no campo da saúde como um deslocamento da 
educação permanente como solução de problemas que anima a invenção de 
problemas no mundo do trabalho em saude.  Conclusão: Considera-se que 
para experienciar uma educação permanente inventiva em saúde é preciso 
pensar nas diferentes categorias profissionais como se elas, diariamente, 
emergissem das experiências. É uma educação em saúde que polemiza 
representação simbólica e a natureza do saber profissional, mas ousa e se 
aventura num conhecer incorporado.  

Palavras-chave: Educação Continuada. Santos. Educação em Saúde 

ABSTRACT 

Object: Reflect how the permanent education inventive may cause effects on 
the work processes of a family health team under the optics of Virginia Kastrup 
and his theories based on knowledge construction and the process of invention. 
Method: this is a theoretical reflection, aiming to propose dimensions of 
analysis, emphasizing the inventive learning as ntercessor in the framework of 
the permanent education in health, because the power of this learning consists 
in the possibility to generate offsets involving in the tensioning representation in 
the world of work in health. Results: show that inventive learning how 
resistance makes it possible to think of other ways the Constitution you 
enlarging a certain aesthetics of existence in the field of work in health. Such 
clues show that the invention of problem bring up possibilities of perception on 
the human which often rational and scientific research methods don't realize. 
The difficulty of putting the problem of multidisciplinary work in the health field 
as an offset of the permanent education as troubleshooting that animates the 
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invention of problems in the world of work in health. Conclusion: it is 
considered that to experience a permanent education in health need to think 
inventive in different occupational categories as if they emerge every day 
experiences. Is a health education that polemicizes symbolic representation and 
the nature of knowledge, but dare and ventures in a meet.  

Keywords: continuing education. Saints. Health education 

RESUMEN 

Objetivo: reflexionar cómo la educación permanente inventiva puede provocar 
efectos sobre los procesos de trabajo de un equipo de salud de la familia bajo 
la óptica de Virginia Kastrup y sus teorías se basa en el proceso de invención y 
construcción del conocimiento. Método: se trata de una reflexión teórica, con el 
objetivo de proponer dimensiones de análisis, haciendo énfasis en el 
aprendizaje creativo como intercesor en el marco de la educación permanente 
en salud, porque el poder de este aprendizaje consiste en la posibilidad de 
generar compensaciones que participan en la representación de trabajo en 
salud. Resultados: muestran que inventiva aprendiendo cómo resistencia hace 
posible pensar en otras maneras la Constitución puedes ampliar una cierta 
estética de la existencia en el campo de trabajo en salud. Tan Mostrar pistas 
que la invención del problema plantear posibilidades de percepción en el ser 
humano qué métodos de investigación científica y racional a menudo no se dan 
cuenta. La dificultad de poner el problema del trabajo multidisciplinar en el 
campo de la salud como un desplazamiento de la educación permanente como 
solución de problemas anima la invención de problemas en el mundo del 
trabajo en salud.  Conclusión: se considera que para experimentar una 
permanente educación en salud deben pensar creativa en las diferentes 
categorías ocupacionales como si salen todos los días experiencias. Es una 
educación para la salud que polemiza la representación simbólica y la 
naturaleza del conocimiento, pero dare y empresas en una reunión. 

Palabras clave: Educación Continua, Santos, Educación em Salud 

INTRODUÇÃO 

A invenção não é apenas um tema ou um processo dentre outros, mas o 

problema que move esta investigação, onde a maneira de se colocar o 

problema será decisiva para uma concepção da cognição como um processo 

de invenção de si e do mundo, que contrasta com a concepção cognitivista, na 

qual o problema da cognição é formulado em termos de leis ou princípios 

invariantes (1).  

Algumas instituições de saúde da família funcionam de acordo com uma 

política representacionista da cognição (aquisição de conhecimento) quando 

utilizam a educação permanente em saúde como um dispositivo de gestão do 

trabalho. Assim, o conhecimento é passado entre os profissionais de saúde 
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através de uma aprendizagem que correlaciona a política da recognição, que é 

a ação ou resultado de reconhecer, a representação. Esse processo de 

aprendizagem, a recognição, o profissional de saúde atém-se a formas prontas 

e à aquisição de informações (2).  

(...) a aprendizagem surge como processo de invenção 

de problemas. Aprender é, então, em seu sentido 

primordial, ser capaz de problematizar a partir do contato 

com uma matéria fluida, portadora de diferença e que 

não se confunde com o mundo dos objetos e das formas. 

(...) A noção de aprendizagem inventiva inclui também 

como invenção de mundo. 

  Diante dessa afirmação Kastrup(3) defende que, aprender não é 

internalizar o meio, mas produzir-se a partir dos deslocamentos criados em si e 

no mundo, é lançar-se aos afetos. É experimentar o mundo e corporificar essa 

experiência.  

Devemos pensar a invenção, como ponto de partida para a 

aprendizagem, pois é a partir dela que o trabalhador circunscreve sua 

subjetividade. É a partir disso,que se instaura o domínio da circularidade 

inserida nos serviços de saúde, pois partindo dessa circularidade, pode-se ver 

a possibilidade de um rompimento da representação, pela cognição inventiva 

por Kastrup (1).  

Contudo, Kastrup (2) considera que: a política da invenção é, assim, uma 

política de abertura da atenção ás experiências não-recognitivas e ao devir. 

Que de certo modo, na Educação Permanente Inventiva em Saúde (EPIS) o 

devir, irá se instaurar no sujeito, para a aquisição de novos conhecimentos, a 

partir do contato com a alteridade do mundo, produzir novos sentidos, novas 

experiências e novas ideias, que sejam da própria cognição. 

Assim, numa composição entre educação permanente e aprendizagem 

inventiva de uma equipe saúde da família, buscamos refletir como a educação 

permanente inventiva pode causar efeitos nos processos de trabalho de uma 

equipe saúde da família? 

Ao buscar o efeito, não estamos buscando que uma causa produza o 

mesmo efeito em um futuro já dado no presente onde o tempo não traz nada 

de novo. Pelo contrário, nesta pesquisa a casualidade é uma ação necessária 
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no mundo do trabalho em saúde, e estranha à verdadeira criação, que é 

criação do novo e imprevisível.  

Para Kastrup (1) o efeito de uma conduta emerge da estrutura do sujeito 

e não pode ser previsto, na medida em que deslocam sentidos estabelecidos e 

promovem novos modos de compor uma relação com o trabalho, com estética 

da existência, com política e com inventividade.  

 

TRAÇANDO NOVOS CAMINHOS: 

De acordo com Virgínia Kastrup (1,2), a consideração de uma conduta 

profissional pode ser aberta a imprevisibilidade devido à uma problematização 

que precede toda a ação, até a mais simples (1,3).  A experiência de 

problematização é uma atividade cognitiva que ocorre no presente imediato e, 

com fundo virtual ela inscreve a invenção no presente (1). 

Para esta autora, identificar a cognição ao modelo do processamento da 

informação ou aproximá-la de um processo de invenção de si e do mundo, não 

constitui apenas uma divergência teórica, mas também uma distinção ética e 

política(4). 

Neste sentido, trabalhar não é apenas dar forma, mas muitas vezes, 

envolve também estratégias de desmanchamento de certas formas e políticas 

cognitivas cristalizadas para dar lugar a outros modos de relação com o 

mundo, com as pessoas e consigo mesmo(5).  

Há um modo tecnicista de colocar a questão do agir em saúde em 

equipe multiprofissional, dizendo que no momento em que o paciente e o 

profissional de saúde se encontram nos serviços de saúde, eles se ligam ao 

conhecer de cada profissão que já foi posto, devido a relação do saber 

profissional. Esta é uma das maneiras cognitivistas de colocar a questão do 

trabalho multiprofissional em saúde(6). 

 É possível colocar o problema do trabalho multiprofissional no campo da 

saúde de outro modo: não mais supondo inicialmente o acesso biomédico por 

categorias profissionais, não mais estabelecendo de início essa ligação 

voluntária e contratual com a medicalização das vidas e com os especialismos 

profissionais, mas colocando-a como um deslocamento a educação 

permanente como solução de problemas que anima a invenção de problemas 

no mundo do trabalho em saúde(7,8).  
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Seria um cultivo do paradoxo entre aprendizagem e desaprendizagem, 

no campo da saúde, que consiste em manter a educação permanente em 

saúde um campo problemático que tensiona as certezas, os apriorismos 

especialistas, e propõe uma atitude transversal de deslocamentos que 

necessita experienciar e ensaiar diariamente políticas de cognição. Isto implica 

alimentar encontros de educação permanente que dêem ênfase ao 

agenciamento(1,9). Segundo Deleuze e Parnet(9), agenciamento é uma 

multiplicidade que comporta termos heterogêneos, numa unidade que é um co-

funcionamento de uma máquina social.  

Paradoxalmente aprender e desaprender no agenciamento coletivo da 

educação permanente em saúde será necessário um devir na linha do 

encontro(10). Neste contexto, é fundamental estar no meio para resistir as 

capturas daqueles que se estendem no espelho das identificações e exprimem 

uma recognição(1,9,10). Ao contrário desta lógica, só se pode agenciar entre os 

co-funcionamentos extraindo da própria educação permanente em saúde toda 

a desaprendizagem que ela contém, sem trabalhar para, mas trabalhar-com 

forjando uma educação permanente inventiva(1,5).  

Por isso, a importância do co-funcionamento(10), pois os profissionais 

com diferentes formações, ao experienciarem uma educação permanente 

inventiva, pensam em como manter vivo o campo problemático. É fundamental 

relembrar aos multiprofissionais de saúde que eles não estão juntos, mas 

entre(1,3).             

Segundo o poeta Manoel de Barros(11), “(...) quem não tem ferramentas 

de brincar, inventa!”. Para pensar com educação permanente E com política E 

com cultivo do paradoxo é necessário fazer da experiência da educação 

permanente inventiva uma ferramenta de reflexão crítica(1,2).  

Desta forma, evidencia-se a não aceitabilidade hegemônica de uma 

categoria profissional, mas, ao contrário, afirma no entre aprender E 

desaprender, cultivando as formas de problematizar, sempre provisórias. Se 

trata colocar ou de seguir linhas mutáveis moventes numa atitude teórico 

prática concernente à não necessidade de tecnizar o trabalho em saúde(7,8). É 

preciso pensar a educação permanente em saúde como num território de 

forças moventes, estudá-la no percurso de uma estética da existência. Porque 
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este caminho escapa da técnica de aplicação e se constitui, permanentemente, 

num gesto semi-esboçado, como invenção de si e do mundo(1,2,3,4).  

Para experienciar uma educação permanente inventiva em saúde é 

preciso pensar nas diferentes categorias profissionais como se elas, 

diariamente, emergissem das experiências. Das repetições será possível 

encarnar um conhecer por práticas políticas e estéticas, emergindo num 

primeiro momento como hábitos de pensar e de fazer um ensino entre e uma 

aprendizagem e uma desaprendizagem(4). É uma EPS que polemiza 

representação simbólica e a natureza do saber profissional, mas ousa e se 

aventura num conhecer incorporado(1,4).  

Diante disso, a aprendizagem inventiva funciona como intercessora no 

âmbito da EPS, pois a potência desta aprendizagem consiste na possibilidade 

de gerar deslocamentos que implicam no tensionamento da representação no 

mundo do trabalho em saúde(12,13). No contexto da EPS, uma aprendizagem 

inventiva-EPS que resiste à noção de cultura, conformada com o campo 

distinto resultante das ações das categorias profissionais. 

Neste sentido, a invenção é aquilo que implica potência do pensamento, 

ou seja, é uma prática de resistência possibilita pensar de outros modos a 

constituição de si ampliando uma certa estética da existência no campo do 

trabalho em saúde(1,2). Tais pistas mostram que a invenção de problema traze à 

tona possibilidades de percepção sobre o humano que muitas vezes métodos 

de investigação racionais e científicos não dão conta de alcançar(4).  

Propomo-nos, aqui, a pensar sobre trabalho-educação-saúde a partir de 

uma reflexão crítica que conjugou pesquisas e educação permanente em 

saúde de profissionais da ESF sobre as relações subjetivas saúde-trabalho(4,12), 

cuja perspectiva epistemológica estava centrada na aprendizagem inventiva e 

na confrontação entre conhecimento científico e saberes e indagações 

advindas da experiência dos trabalhadores(4).  

Pretendemos, possibilitar a emergência de estratégias de afirmação da 

vida e da saúde, considerando os conflitos de valores presentes nas situações 

de trabalho do serviço público para compreender essa relação sempre difícil 

entre saúde e trabalho na perspectiva de promoção da saúde e da afirmação 

da vida(12,13).  
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A INVENÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: 

O trabalho na saúde da família passa por transformações na 

organização das práticas pedagógicas de educação permanente nas diversas 

carreiras e contextos. Nesse movimento, importa observar os fluxos de criação 

nos encontros entre ensino e trabalho, sem desconsiderar as especificidades 

desses territórios institucionais(14). A desnaturalização de práticas nos serviços 

de saúde da família e a subjetivação do cuidado na educação permanente 

conectam a saúde da família às ciências humanas e sociais ao transversalizar 

o conhecimento pela problematização dos processos de trabalho em 

saúde(12,14).  

Costa e Menezes(16), nos auxilia a pensar no plano coletivo de forças e 

de formas de ensino em saúde quando questionam sobre o campo de 

experiências possíveis, na atualidade, a fim de que se pense de forma a não 

mais apagar o passado na direção de um futuro ou a valorizá-lo engessado 

como tradição, ao voltar para ele sem receio de profaná-lo. 

 Para desnaturalizar os fazeres, saberes e existires, importa deslocar 

aquilo que é invisível, por ser mais próximo e menor, ainda que extremamente 

abrangente. Estamos nos recriando a todo o instante e, para mergulhar nesse 

tempo intensivo e diverso, requer-se abrir o campo de possibilidades(7,13).  

A proposta da Saúde da Família trouxe, desde sua concepção, um 

grande desafio: a capacitação dos profissionais, a organização do trabalho da 

equipe e do serviço, a reestruturação do modelo assistencial de saúde, além da 

mobilização para mudanças na formação(15). A implantação e expansão da 

ESF, vem enfrentando várias dificuldades, faz-se necessário a criação de um 

contexto, no qual profissionais e famílias possam estabelecer uma relação de 

parceria, confiança, comunicação regular e transparência, bem como 

cooperação para atender as necessidades da família(16,17). 

A educação permanente em saúde, como instrumento articulador para a 

reorganização da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS)(18), sofre 

interferências de fatores relacionados a recursos humanos bem como à 

operacionalização do sistema de saúde em nível local. Assim, torna-se 
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importante compreendermos essas influências sobre o trabalho em equipe, na 

perspectiva de encontrar caminhos para o seu aperfeiçoamento(16). 

Os processos de trabalho das equipes de saúde da família são 

desenvolvidos de forma individualizada, ou seja, falta uma adequada interação 

dos agentes e o compartilhamento de ações, parâmetros para a conceituação e 

identificação de um trabalho em equipe em saúde interativo e eficaz na 

melhoria da atenção à saúde produzida na rede de serviços(19). 

Nesse sentido, o trabalho profissional necessita ser ressignificado, pois 

uma nova prática é exigida para o enfrentamento dos problemas de saúde da 

população, os quais, são complexos, requerendo várias habilidades e distintos 

profissionais de saúde para intervenção que proporcione a transformação da 

dinâmica de promoção à saúde(12,13,14).  

DISCUSSÃO: 

Torna-se necessário a organização do processo de trabalho das equipes 

de saúde da família, através de ações de promoção e prevenção no processo 

saúde-doença, e recuperação da saúde. Considerando o princípio de 

integralidade e protagonismo do usuário nesse processo, tornando a 

assistência mais humanizada(12,14).   

O cuidado ampliado favorece o diálogo entre os profissionais da saúde e 

usuários, um momento de troca de conhecimentos, podendo ser também 

utilizado para realizar avaliações de risco e de prioridades, a fim de buscar 

continuidade, intersetorialidade e integralidade, agenciada pelo coletivo dessa 

equipe(15).  

Essa atenção deve caracterizar-se pela ampliação dos referenciais 

profissionais, pelo reconhecimento da insuficiência da ação uniprofissional na 

resolução dos problemas de saúde dos indivíduos, pela mudança nas relações 

de poder entre profissionais e entre estes e os usuários, de modo a concorrer 

para o desenvolvimento de uma ação cuidadora voltada para os interesses e 

necessidades de saúde das pessoas e das populações(12,13).  

Buscamos saberes, experiências e desejos de todos os trabalhadores de 

saúde, possibilitando a produção de riqueza a partir das diferenças(19)). Os 

profissionais, nesta escrita, estão sendo desafiados a exercitar a 
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desaprendizagem, se desterritorializando das construções teóricas prévias e se 

abrindo para a produção do cuidado inventivo em ato(20). Acreditamos em uma 

educação permanente inventiva em saúde como rizomática, ou seja, trabalho, 

saúde, educação e nossos corpos fazendo rizoma com o mundo, produzindo 

bifurcações que nos permitem pensar na diferença(1,10). 

De acordo com Deleuze(10), uma conexão produtora de multiplicidades e, 

portanto, a tríade (trabalho, saúde e educação) pode produzir multiplicidades 

em seu acoplamento, agindo como potência criadora, onde ao se conectarem 

darão origem a muitas coisas que não dizem respeito exclusivamente à 

categoria profissional “ou” a doença vivida pelos usuários de saúde. 

Trabalhar na saúde da família enquanto um caso de devir, agirá por 

contágio, rizoma, multiplicidade, que precisa do outro para ocorrer, que diz de 

como sair de si mesmo, e arranjar potência naquilo que o outro compuser 

comigo. Roubaremos e seremos roubados pelos outros(10). Conectaremos 

traços e linhas nos multiplicando, desdobrando em movimentos e evoluções 

aparalelas (ou/e involuções), como um tornar-se que nunca cessa de produzir-

se(9). 

Assim, apostamos em provocar uma crítica da multiplicação e da 

multiplicidade(10), como uma conexão forte com uma nova clínica, com várias 

entradas em um único usuário. Algo que nos afete e nos permita percorrer, 

conectando-se em constante devir com os outros profissionais de saúde(10).  

Para Kastrup(1,2) um exercício clínico de cruzar linhas, pessoas e 

diferentes grupos profissionais, ou seja, encontrar múltiplas entradas nos 

usuários e entre os profissionais de saúde com diferentes categorias 

profissionais nos encontros do mundo do trabalho em saúde. 

Concordando com Deleuze(9,10), pouco importa a encontrar as entradas e 

sim as saídas, linhas de fuga, encontrar bifurcações possíveis e necessárias 

que serão construídas ao longo do processo de trabalho em saúde, seja ele 

qual for. Saídas que não implicam em soluções. Ver o trabalho em saúde como 

uma experimentação de via dupla. 

A saúde como uma produção do cuidado coletivo e integral(17) consiste 

em inventar um povo que falta(9). Em outras palavras, seria uma produção em 

saúde como ato, ação, um fazer e uma política e, portanto, produtora de 

realidade, não há ato individual, mas de acoplamentos, nos quais, o 
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profissional de saúde deve de estar ligada com outra categoria profissional 

para funcionar(8,13,20). No lugar de uma produção do cuidado em saúde 

individual, autoral, paranoica e possessiva, um agenciamento coletivo de 

enunciação(9,10).  

 O impulso que passou a animar essa escrita, lançado como uma aposta 

neste trabalho reflexivo, será ampliar o conceito de cognição para campo da 

saúde da família, o que envolverá a introdução de novas questões como a 

invenção de problemas e as modulações da cognição no mundo do trabalho 

em saúde(1).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS; 

A invenção não é um processo cognitivo especial, como a percepção, a 

memória, o pensamento ou a aprendizagem. É um modo de colocação do 

problema da cognição, significa um giro na colocação do problema e mesmo 

uma outra política da cognição. A partir daí, falamos numa percepção inventiva, 

numa memória inventiva, num pensamento inventivo, numa aprendizagem 

inventiva(1,4).  

Junto com a temática da Invenção de Virgínia Kastrup(1,2), elaboramos 

outro modo de fazer a educação permanente em saúde, deixando de ser 

concebido exclusivamente como resolução de problemas, para modos que 

envolvam o compartilhamento de experiências de problematização, abertura, 

ética e produção de diferença, onde o aprender é fazer a cognição diferir de si 

mesma, fazê-la bifurcar, não submetendo a aprendizagem a seus resultados, o 

que demanda uma certa abertura da cognição às experiências não-recognitivas 

e ao devir(1,3,10).  

Para isso, traz a perspectiva cognitiva da invenção de problemas (e não 

apenas solução dos mesmos), da problematização, do afetar-se pela novidade 

e pela surpresa. Isso implica uma cognição que não se esgota na simples 

repetição e na procura de soluções de hipóteses pré-concebidas, mas se 

potencializa na possibilidade e capacidade do humano de problematizar, e na 

sua atividade inventiva, eliminar o determinismo que a recognição impõe(1,2,3).  

Se inventar é aprender, Kastrup dá nome a essa aprendizagem: 

aprendizagem inventiva(4). Seria então uma aprendizagem que deixe de ser 

única e exclusivamente experiências de recognição para o compartilhamento 
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de experiências de problematização(1).  Em outras palavras, é uma 

aprendizagem que começa quando não reconhecemos, mas, ao contrário, 

estranhamos problematizamos”(1).  

A função de uma educação permanente inventiva em saúde não é 

apontar aos profissionais o que eles devem fazer, ou ainda, transmitir 

competências e habilidades para ensinar os outros, ou resolver problemas de 

maneira nova. Sua função é constituir uma política de cognição(4,5)como uma 

atitude incorporada por meio das análises e das intervenções. Uma atenção ao 

presente vivo da experiência de se formar e de formar as equipes de saúde(17). 

 O intuito é polemizar os postulados, as naturalizações aceitas, 

sacudindo as certezas, os modos de fazer e de pensar, retomar as avaliações 

das regras e das instituições e, neste contexto, ensaiar.  

“O ensaio em que é necessário entender 

como experiência modificadora de si no 

jogo da verdade, e não como apropriação 

simplificadora de outrem para fins de 

comunicação”(21). 
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IV REFERENCIAL METODOLÓGICO: 

4.1. ESTUDO DE CASO: 

A relevância de adotar o Estudo de Caso, como método de investigação 

propicia generalizações naturalísticas e manifestação de diferentes pontos de 

vista sobre o objeto de estudo; também considera que, para responder a 

propicia generalizações naturalísticas e manifestação de diferentes pontos de 

vista sobre o objeto de estudo; também considera que, para responder ao 

objetivo da pesquisa, muitas variáveis estão implicadas e interessam na análise 

que irão permitir vários olhares sobre o mesmo fenômeno (YIN, 1994). 

Para o município participante, o Estudo de Caso constitui-se um método 

de grande potencial investigativo, e vem sendo utilizado de forma crescente, 

como um modelo para um projeto de educação permanente em saúde. Desta 

forma, optou-se pelo método supracitado, pois o mesmo possibilitará analisar o 

desenvolvimento do grupo de educação permanente inventiva como um 

dispositivo para reorganizar a demanda odontológica. 

Este método tem como objetivo capturar as circunstâncias e as 

condições de um lugar comum ou do dia-a-dia, uma vez que fornece 

informações a respeito das experiências da instituição (YIN, 1994). 

A pesquisa seguiu às recomendações da Resolução 196/96 do 

Ministério da Saúde (MS) em parceria com o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), que propõem diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, fundamentas no Código de Nuremberg, de 1947, 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, na Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005, e em documentos afins. 

Cumpre as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e da legislação brasileira correlata (BRASIL, 1998). 

Foi atualizada e revogada pela Resolução 466/2012, posto que revisões 

periódicas, conforme necessidades nas áreas tecno-científica e ética se fazem 

necessárias, a fim de assegurar os direitos dos participantes da pesquisa 

(BRASIL, 2012). 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, o estudo foi descritivo e 

exploratório, com abordagem metodológica qualitativa e o instrumento de 

pesquisa de campo o estudo de caso. O processo descritivo visou à 
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identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se 

relacionam com o fenômeno ou processo, utilizando técnicas padronizadas de 

coleta de dados, como questionários e observação sistemática (GIL, 2008). 

Exploratória uma vez que envolve pesquisa bibliográfica, a fim de se 

familiarizar com o problema e explicitá-lo (GIL, 2008). De abordagem qualitativa 

já que busca explicar o porquê do problema em questão, sem quantificar os 

valores encontrados, pois os fatos analisados não são métricos (GERHARDT & 

SILVEIRA, 2009). 

Por ser uma pesquisa bastante específica, podemos afirmar que ela 

assume a forma de um estudo de caso, sempre em consonância com outras 

fontes que darão base ao assunto abordado, como é o caso da pesquisa 

bibliográfica, do questionário semi-estruturado e dos grupos de educação 

permanente inventiva com os participantes da pesquisa. 

Foi pedida autorização à direção do cenário de estudo, conforme Carta 

de anuência (Apêndice I), em anexo.  

Assim sendo, o projeto foi apresentado à banca examinadora e, após 

aprovado, foi cadastrado na Plataforma Brasil, sistema oficial de lançamento de 

pesquisas para análise e monitoramento do Sistema CEP/ CONEPx, e 

aguardou o parecer de apreciação do Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP/UFF), por se tratar de uma pesquisa de um dos 

programas da UFF (Universidade Federal Fluminense), tendo como instituição 

proponente a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), 

organização pública, legitimamente constituída e habilitada, à qual a 

pesquisadora responsável está vinculado através do Mestrado Profissional de 

Ensino da Saúde (MPES), para, então, os dados serem coletados. 

Foi aprovado através do parecer consubstanciado do Comitê de ética 

em pesquisa sob o número 2.485.623 (Apêndice II), em anexo. 

O presente projeto foi elaborado seguindo Norma Operacional n 1/2013 

e observando-a quanto a ética do protocolo de pesquisa, riscos e benefícios, 

sua relevância social apresentada anteriormente, inclusão e exclusão dos 

participantes, processo de obtenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice III), garantia de sigilo e confidencialidade, 

proteção dos participantes, orçamento (Apêndice IV) e cronograma (Apêndice 

V). 
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Os participantes da pesquisa foram orientados quanto ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice III), sendo garantido e 

informado aos participantes que os riscos relacionados com a sua participação 

são mínimos, e que, caso apresentem algum problema no decorrer de qualquer 

etapa da pesquisa que lhes cause emoções desconfortantes, será prestado 

apoio psicológico no próprio PMF, por profissional capacitado, respeitando este 

momento e decisão dos participantes quanto à continuidade da sua 

participação, podendo essa ser interrompida, remarcada ou mesmo cancelada.  

O TCLE contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa, de 

forma clara, objetiva e de fácil entendimento, para completo esclarecimento 

sobre a pesquisa a qual se propõe participar, inclusive ponderação entre riscos 

e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, 

comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos, 

garantindo que danos previsíveis serão evitados e explicitando a relevância 

social da pesquisa (BRASIL, 2012). 

Os dados serão coletados através de observação participante (Apêndice 

VI), com roteiro de observação direcionado para o objeto de pesquisa, onde se 

pretende observar a dinâmica da organização da demanda odontológica, e, 

que será utilizada como reflexão para a terceira etapa da pesquisa  

A observação participante será analisada a luz da Política Nacional 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e da pedagogia virginiana.  

Dessa maneira, define-se observação participante como o instrumento 

de pesquisa onde o pesquisador envolve-se tanto nas atividades pesquisadas 

DUTRA, V. F. D. Por uma prática libertadora: a psiquiátrica no território. 2015. 

Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015 como se 

pertencesse ao grupo ali atuante (TRENTINI, PAIM & SILVA, 2014). 

Em um segundo momento, será utilizado um questionário semi-

estruturado direcionado aos profissionais de saúde (Apêndice VII), em local 

apropriado e designado pela coordenação do Programa Médico de Família 

(PMF) de Niterói, que já conta com esse local para reunião de equipe. Diante 

disso, buscou identificar, através das falas dos participantes, suas dificuldades 

para organizar a demanda odontológica, assim como, possíveis soluções para 
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alcançar a equidade no acesso ao serviço de saúde bucal, através da 

educação permanente em saúde (EPS).   

Em um questionário semi-estruturado há a combinação de perguntas 

fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade 

de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisado. 

Para o questionário, elaboraram-se cinco perguntas a fim de responder 

os objetivos da pesquisa (Apêndice VII). São elas: Como é estruturado o 

atendimento a demanda odontológica durante todo o dia em sua Unidade de 

Saúde da Família? É utilizado algum fluxograma ou classificação de risco para 

o atendimento odontológico? É possível identificar, em seu cotidiano, espaços 

que se analisem e se articulam a necessidade de saúde à organização da 

produção de cuidados? A proposta deste estudo como já conversamos é a 

construção de um instrumento para classificação de risco da demanda 

odontológica? Qual a sua opinião sobre o assunto? Você gostaria de discutir ou 

de ajudar a construir este instrumento? Gostaria de dizer mais alguma coisa? 

Após sua transcrição, os relatos serão enviados aos participantes como 

estratégia de confiabilidade, para que os mesmos corrijam ou não a entrevista 

transcrita de acordo com sua vontade.  

Os questionários seguirão análise de conteúdo de Bardin. Os dados 

serão transcritos integralmente para facilitar a visualização das unidades de 

registros (UR), uma vez que os questionários serão respondidos de próprio 

punho do participante. Após serem transcritos, serão reunidos em URs e 

quantificados para que a pesquisadora possa entender o processo de 

organização da demanda odontológica e o entendimento dos conceitos de EP 

pelos participantes e assim usá-los nos grupos educativos. Essa quantificação 

será utilizada apenas para elaborar unidades de significação (US) e 

posteriormente, categorias que respondessem as questões norteadoras da 

pesquisa. Serão lidos, relidos e discutidos com o orientador, a fim de se 

construir as US, que serão agrupadas em categorias.  

Ainda, nesse segundo momento, foi realizada a escuta da equipe pela 

pesquisadora, um espaço de interlocução, e encontros a fim de se evidenciar, a 

lógicas de organização da demanda odontológica da equipe de saúde 

participante, o método utilizado será o grupo educativo (GE).  
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Considerou-se a terminologia “grupo” por exercer um importante papel 

social, pois é onde os seres humanos convivem e realizam a maioria das suas 

atividades, por isso, de importância incontestável no desenvolvimento humano 

(DUTRA, 2015).  

Dutra (2015) utilizou a terminologia grupo no momento em que fala de 

fortalecimento e pensar solidário, utilizado para reflexões e transformações 

permanentes, tanto no fazer profissional, como na vida das pessoas (DUTRA, 

2015). 

Os encontros foram registrados por meio de anotações, e pactuados os 

critérios para construção coletiva do instrumento de avaliação de risco a ser 

utilizado no terceiro momento da pesquisa. 

Cabe ressaltar que os grupos educativos foram fundamentados na 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e na pedagogia 

virginiana, que entende a aprendizagem como uma política inventiva intuindo 

“conceber práticas que viabilizem o desencadeamento de processos de 

problematização que não se esgotem ao encontrar uma solução” (KASTRUP, 

2005, p.1282). 

A pesquisadora, além de participar das conversações dos grupos 

educativos, teve o papel de incentivar os debates e analisar os dados. As 

manifestações dos participantes foram feitas livremente, durante os grupos 

educativos, tendo como o limite o recorte temático.   

A terceira etapa dessa pesquisa, foi findada com a construção de um 

instrumento de avaliação de risco, baseado nos grupos educativos, da etapa 

anterior, possibilitando ordenar prioritariamente as famílias com maior 

necessidade de atendimento odontológico, o qual, seguirá roteiro estabelecido 

pela necessidade da equipe e pelos dados produzidos na pesquisa. Dessa 

forma, o roteiro será concebido a medida que a pesquisa se estabeleça. 

Os dados da pesquisa serão mantidos em arquivo, físico e digital, sob 

guarda da pesquisadora e sob sua responsabilidade, por um período de cinco 

anos após o término da pesquisa e seus resultados serão encaminhados para 

publicação, dando os devidos créditos aos pesquisadores associados, assim 

como serão elaborados, e apresentados ao CEP os relatórios parciais e final.  

O campo de estudo compreenderá uma unidade de saúde da família do 

município de Niterói, estado do Rio de Janeiro e seu território de abrangência, 
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mediante autorização do serviço. A viabilidade para o trabalho conjunto, 

pesquisa e assistência, se dá uma vez que a pesquisadora é funcionária do 

mesmo desde 2015, atuando como dentista no serviço de saúde da família.  

 

4.2. DESCRIÇÃO DO CAMPO E DOS PARTICIPANTES: 

  Como parte dos resultados, foi construída uma descrição sucinta do 

território de Niterói, onde é localizada a Unidade de Saúde da Família José 

Sorrez Blanco, como forma de aumentar a compreensão deste território muito 

particular e complexo. A história e as particularidades deste lugar foram obtidas 

da página oficial da prefeitura do município.  

Não foi nosso objetivo um estudo antropológico de Niterói, apenas 

quisemos refletir sobre o contexto geográfico em que se encontra a referida 

unidade de atendimento de urgência, a fim de traçar um perfil demográfico da 

população adscrita. 

 

4.2.1. Campo do Estudo 

O Campo do estudo centraliza-se na Unidade de Saúde da Família José 

Sorrez Blanco, situado no município de Niterói, Rio de Janeiro, à Travessa 

Jonathas Botelho nº 133, no bairro do Cubango. Uma Unidade de saúde da 

família que, segundo site 

((http://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=330330

2298791), oferece os seguintes serviços: 

 

ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PROPRIO SIM NÃO NÃO NÃO 

111 SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM 
TUBERCULOSE PROPRIO SIM NÃO NÃO NÃO 

112 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E 
NASCIMENTO PROPRIO SIM NÃO NÃO NÃO 

119 SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO PROPRIO SIM NÃO NÃO NÃO 
141 SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE PROPRIO SIM NÃO NÃO NÃO 

Serviços e Classificação 
Codigo: Serviço: Classificação: Terceiro: CNES: 

101 - 002 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SAUDE BUCAL MI NÃO NAO 
INFORMADO 

111 - 001 SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM 
TUBERCULOSE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO NÃO NAO 

INFORMADO 

112 - 001 SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E 
NASCIMENTO 

ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO 
HABITUAL NÃO NAO 

INFORMADO 

119 - 001 SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE NÃO NAO 
INFORMADO 

141 - 001 SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE 
   Figura 1 Serviços Prestados pela USf José Sorrez Blanco – PMF Jonathas botelho. Niterói, 2017. 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3303302298791
http://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3303302298791
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCpf=NAO%20INFORMADO
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Segundo fontes oficiais, o município de Niterói apresenta uma área total 

de 133,916 km², uma população de 497.883 habitantes (IBGE, 2016). 

Localizado na porção leste da Baía de Guanabara, este município é um dos 

principais centros financeiros, comerciais e industriais do estado do Rio de 

Janeiro.  

A cidade é um importante centro histórico-cultural do Brasil, com sua 

cultura marcada pela diversidade, destacam-se a Vila de Pescadores 

(Jurujuba), as fortalezas e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), 

obra de Oscar Niemeyer e atual símbolo de Niterói. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do município de Niterói é 

0,837, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento 

Humano Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1). A dimensão que mais contribui 

para o IDHM do município é Renda, com índice de 0,887, seguida de 

Longevidade, com índice de 0,854, e de Educação, com índice de 0,773. Este 

município ocupa a 7ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o 

IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 

0,418 (Melgaço) (ATLAS BRASIL, 2016). 

Todo o município dispõe de água tratada e 90% da população têm 

acesso à rede de esgoto, enquanto a média do Brasil é inferior a 20%. 

A renda per capita média de Niterói cresceu 83,36% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 1.090,93, em 1991, para R$ 1.596,51, em 2000, e 

para R$ 2.000,29, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de 

crescimento nesse período de 3,24%. A taxa média anual de crescimento foi de 

4,32%, entre 1991 e 2000, e 2,28%, entre 2000 e 2010. A proporção de 

pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 

(a preços de agosto de 2010), passou de 12,07%, em 1991, para 6,60%, em 

2000, e para 3,34%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses 

dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,57, 

em 1991, para 0,58, em 2000, e para 0,59, em 2010 (ATLAS BRASIL, 2016). 

Ainda assim, as condições de vida da população, principalmente nas 

periferias, não são boas. A cidade possui grandes comunidades, como o Morro 

do Preventório, o Morro do Estado, o Morro da Vila Ipiranga e o Morro da 

Jonathas Botelho. 

 



77 
 

4.2.2. O Programa Médico de Família de Niterói (PMF): 

O município de Niterói vivencia desde 1992 o Programa Médico de 

Família (PMF) na construção de um modelo de atenção pautado nos princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), participando ativamente ao 

longo do processo de consolidação do SUS, cidade com um significado 

importante, tanto histórico como político, para o estado do Rio de Janeiro (RJ), 

em particular na Região Metropolitana II, que é formada por sete municípios, 

representa 6,18% do território do estado e 11,89% da população estadual 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Desta forma, o Programa Médico de Família 

em Niterói (PMF) se torna um estudo de interesse público, tendo em vista que 

este modelo de atenção é um experimento na cidade há mais de 30 anos.  

Em 1991, o secretário de saúde do município supracitado visita Cuba 

para conhecer o modelo de medicina da família e, neste mesmo momento 

assina um convênio de colaboração técnico-científica entre Cuba e Niterói. Um 

técnico designado pelo MS de Cuba passa assessorar permanentemente uma 

equipe multiprofissional designado pelo secretário de saúde do município de 

Niterói para elaborar uma proposta adaptada de saúde da família para o 

município (HÜBNER; FRANCO, 2007). 

A equipe básica é formada por médicos generalistas e auxiliares de 

enfermagem, uma dupla para cada território adscrito, trabalhando 40 horas 

semanais na comunidade, divididas em atendimento no consultório dos 

módulos (unidade de atendimento); atividades de campo (visitas domiciliares, 

visitas hospitalares e ações de educação em saúde e, participação em 

educação continuada programada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da 

Prefeitura.  

O profissional médico atua como generalista, buscando a atenção 

integral continuada e setorizada aos indivíduos e suas famílias, com ênfase na 

promoção e prevenção em saúde, no diagnóstico precoce e tratamento. O 

trabalho técnico é supervisionado, semanalmente, por uma equipe de 

supervisão formada por ginecologista, clínico geral, pediatra, profissional de 

saúde mental, assistente social, enfermeiro e sanitarista. (MASCARENHAS, 

2002 e SENNA, 1995). 

 A organização popular, representada pelas Associações de Moradores, 

reconhecidas oficialmente pela Federação de Associação de Moradores de 
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Niterói (FAMNIT), constitui parte necessária na formulação do convênio entre 

estas e a Prefeitura Municipal de Niterói (SENNA, 1995).  

Através desse convênio foram estabelecidos dois níveis de gerência, 

compostos pela Fundação Municipal de Saúde (Superintendência de Atenção 

Ambulatorial e Saúde Coletiva) e pela representação comunitária (liderança 

das Associações de Moradores), sendo estes responsáveis, através do Decreto 

Legislativo nº 17/92-DO RJ, 16 de agosto de 1992, pela co-gestão do 

Programa junto com a Prefeitura Municipal. Cabe às Associações de 

Moradores a contratação dos recursos humanos necessários, pagos com 

repasse de verbas do município e contratos de trabalhos regidos pela CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas), consolidando conforme nossas 

observações, um convênio de trabalho frágil.  

O PMF recebe os recursos do Ministério da Saúde, por estar em 

concordância com as diretrizes da Estratégia da Saúde da Família (ESF). 

 Desde 2010, vem sendo incluídos novos atores na equipe, agentes 

comunitários, enfermeira, cirurgião-dentista e assistente de saúde bucal, porém 

a população adscrita sofreu aumento. Assim, a equipe básica, que antes 

atendia entre 1000 e 1200 indivíduos, passou a atender entre 2000 e 2500 

pessoas, uma média de 700 a 900 famílias para cada equipe de saúde da 

família. 

 

4.2.3. A Unidade de Saúde da Família José Sorrez Blanco – PMF JONATHAS 

BOTELHO: 

O recorte espacial desse estudo será a Unidade de Saúde da Família 

(USF) localizada no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. A referida 

USF atende demanda organizada e espontânea, com território estabelecido e 

usuários cadastrados.  

A escolha do local ocorreu em função da pesquisadora atuar na equipe 

de saúde bucal de uma equipe de saúde da referida USF, onde verificou a 

necessidade de estudar, discutir e refletir com profundidade a reorganização da 

demanda odontológica e desenvolver, a partir disso, desenvolver um 

instrumento para avaliar a demanda odontológica, através de estratégias de 

educação permanente a fim de contribuir para o atendimento integral e 
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humanizado aos usuários do serviço, através da reorganização da demanda 

odontológica nessa USF. 

A demanda odontológica, nesta unidade de saúde, ainda é organizada 

baseada na livre demanda. 

 

4.2.4.  A Inserção das Equipes de Saúde Bucal no Programa Médico Família 

de Niterói: 

A primeira tentativa de implantação da saúde bucal no Programa Médico 

de Família (PMF) foi proposta em 1997, foram inseridos na equipe do Médico 

de Família dois dentistas e dois técnicos de saúde bucal na unidade do módulo 

denominada Preventório, onde foi implantado o primeiro módulo do programa 

(HUBNER; FRANCO, 2007). 

Em 2007, a discussão sobre a inclusão do dentista de família nas 

equipes do PMF teve destaque na V Conferência Municipal de Saúde (CMS) e 

na segunda vez ao CMS em abril de 2009, sendo aprovado por unanimidade. 

 Assim, em 2009, com o início de uma nova gestão municipal, o 

processo foi retomado. Foram realizadas visitas nas unidades do programa 

onde já havia dentista, embora não estivessem trabalhando na metodologia do 

PMF. As unidades eram Ititioca, Atalaia, Vila Ipiranga e Caramujo/Lagoinha e 

Morro do Céu. 

Em 2009, foi proposto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), pela 

coordenadora do programa de saúde bucal, a implantação da ESB no PMF 

(NITERÓI, 2010). O projeto, na ocasião, foi encaminhado à Secretaria Estadual 

de Saúde e Defesa Civil (SESDEC RJ), com uma Declaração de Incentivo à 

instância do Estado, identificando o número de equipes a serem implantadas 

para aprovação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Inicialmente, dez 

ESB seriam inseridas progressivamente em módulos PMF (NITERÓI, 2010). 

 No ano seguinte, foi acrescido cirurgião-dentista e auxiliar de saúde 

bucal à equipe do PMF. As ESB nas USF em Niterói foram cadastradas no 

CNES a partir de junho de 2010, neste período o município contava com 110 

equipes de saúde da família, dentre estas, 07 equipes de saúde bucal 

modalidade I (CNES, 2010). 
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A Equipe de Saúde Bucal (ESB) inseridas nas equipes de saúde da 

família era composta por um Cirurgião-Dentista (CD) e uma Assistente de 

Saúde Bucal, responsáveis por 2.500 a 4.000 usuários cadastrados.  

O objetivo era reorganizar a atenção em saúde bucal pela reorientação 

do modelo, pautada em preceitos de promoção proteção e recuperação da 

saúde, humanização, responsabilização, vínculo, acolhimento, integralidade no 

fluxo de atendimento, garantindo qualidade e resolutividade (BRASIL, 2004).  

A PNSB tem como pressupostos a ampliação e a qualificação da 

Atenção Básica, além da integralidade nas ações. Ressalta a necessidade de 

se trabalhar com a epidemiologia e informações sobre o território, acompanhar 

o impacto das ações e incorporar a saúde da família como estratégia de 

reorganização. 

Nas unidades PMF também eram realizadas ações de recuperação da 

saúde, considerando a capacidade e a estrutura do programa, no entanto, nem 

todas as necessidades eram resolvidas, sendo necessária a articulação com 

atenção especializada. 

 Para ampliação e qualificação da atenção secundária, através das 

Portarias GM/MS nº 1.570, nº 1.571 e nº 1.572 de 29 de julho de 2004, foram 

criados os Centro de Especialidades Odontológicas e os Laboratórios 

Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) (BRASIL, 2004).  

Assim, no município há apenas uma unidade de referência que atende 

as demandas provenientes, tanto dos módulos do PMF quanto das UBS e, 

assim, nem sempre é dado desenlace para os problemas de saúde bucal de 

todos os usuários que utilizam o sistema, pela falta de acesso aos serviços da 

atenção secundária. 

Em 2013, no início de um novo governo na prefeitura, através da 

Portaria (04 de janeiro) publicada em Diário Oficial da cidade FMS/FGA Nº 

14/2013 se define uma equipe provisória. Com o intuito de manter esta 

aproximação com o ESF, evoluindo para um novo formato de contrato e 

financiamento dos profissionais de saúde. Porém não há, a princípio, 

mudanças quanto à concepção do uso do território, sendo mantido, o limite 

restrito e as atividades burocráticas. 

 

4.2.5. Os participantes do estudo: 
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Os participantes do estudo formam os funcionários que atuam na 

unidade de saúde da família, com formações e níveis de escolaridade variados, 

atuantes em diversas funções, que acolhem os pacientes que demandam 

assistência odontológica.  

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 

a dita unidade de saúde da família conta com funcionários cadastrados em oito 

(8) categorias, sendo as 8 responsáveis pelo acolhimento dos usuários ao 

serviço de odontologia. São eles: (2) agentes comunitários de saúde, (2) 

técnicas de enfermagem, (1) auxiliar em saúde bucal, (1) enfermeira e (1) 

médica da estratégia saúde da família.  

Dessa forma temos, segundo dados oficiais do CNES, três (3) médicos 

da estratégia saúde da família, dois (2) enfermeiros da estratégia saúde da 

família, três (3) técnico de enfermagem da saúde da família, (1) uma auxiliar 

em saúde bucal da estratégia saúde da família, dois (2) agentes comunitários 

de saúde, uma (1) assistente social, um (1) psicólogo clínico, (1) 

musicoterapeuta, divididos em 1 (uma) equipe, totalizando quatorze (14) 

possíveis participantes. Assim, serão incluídos na pesquisa os funcionários que 

concordarem em participar do estudo, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, sendo uma entregue 

ao participante da pesquisa. 

Como critério de inclusão tem-se os profissionais que atuam na ESF 

como ordenadores da demanda odontológica. 

Serão excluídos os profissionais da equipe de saúde da família que 

fazem parte do grupo de supervisão clínica da ESF e os que se encontrem 

afastados de suas atividades laborativas no período da pesquisa.  

Conforme quadros abaixo, o perfil dos participantes foi: 1 do gênero 

masculino e 6 do gênero feminino; idade entre 24 e 50 anos; 1 enfermeiros, 2 

técnicos de enfermagem, 1 médico, 2 agentes comunitários de saúde. 

 

PARTICIPANTES IDADE GÊNERO 

MEDICOS 1 34 FEMININO 

ENFERMEIRA 1 29 FEMININO 

TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM 

1 24 FEMININO 
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TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM 

1 50 FEMININO 

ASSISTENTE DE 
SAÚDE BUCAL 

 

1 30 FEMININO 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 
 

1 

 

43 FEMININO 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

1 

 

38 MASCULINO 

  Quadro 1 Identificação dos participantes da pesquisa 

 

Dessa forma, as participações dos funcionários, em todas as etapas 

desta pesquisa, ficaram assim dispostos: 7 funcionários que atuam no 

atendimento assistencial da população adscrita da Unidade de saúde da família 

Jonathas Botelho: 1 médico, 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 1 

assistente de saúde bucal, 2 agentes comunitários de saúde. Assim, serão 

incluídos na pesquisa os funcionários que concordaram em participar do estudo 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A coleta dos dados aconteceu na unidade de saúde da família, no 

horário de expediente, em datas que contemplaram todos os participantes e 

seus diversos horários e escalas, em local apropriado, pactuado com a direção 

e na presença da pesquisadora, que poderá esclarecer qualquer dúvida ou 

dificuldade.  

 

4.3. COLETAS DE DADOS: 

Iniciou-se a coleta de dados em 30 de janeiro de 2018 e foi dividida em 

três etapas a fim de atender aos objetivos da pesquisa, conforme quadro a 

seguir: 

 

Fase da Pesquisa 

 

Observação Participante 

Objetivos atendidos 

Primeiro objetivo específico: Identificar as 
dificuldades da equipe de saúde da família na 
reorganização do acesso ao serviço de saúde 
bucal. 
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Questionário semi-estruturado 

Objetivo geral: Utilizar a educação permanente 
como um dispositivo pedagógico, por tomar como 
objeto a reorganização da demanda odontológica, 
através da aprendizagem inventiva na micropolítica 
do trabalho em um serviço de saúde da família. 

Primeiro GE Segundo objetivo específico: Identificar a 
compreensão da equipe participante acerca do 
papel da equipe de saúde bucal na estratégia 
saúde da família. 

Segundo GE Segundo objetivo específico: Identificar a 
compreensão da equipe participante acerca do 
papel da equipe de saúde bucal na estratégia 
saúde da família. 

Terceira GE Segundo objetivo específico: Identificar a 
compreensão da equipe participante acerca do 
papel da equipe de saúde bucal na estratégia 
saúde da família. 

Quarta GE Terceiro objetivo específico: Elaborar um produto 
que colabore na educação permanente dos 
trabalhadores envolvidos na reorganização do 
acesso dos usuários ao serviço odontológico, em 
prol da integralidade da assistência.  

    Quadro 2: Objetivos atendidos em cada fase da pesquisa 

A observação participante e os GEs foram analisados a luz da PNEPS e 

da pedagogia virginiana.  

Os questionários seguiram análise de conteúdo de Bardin.  

Os dados foram transcritos integralmente para facilitar a visualização 

das unidades de registros (UR), uma vez que os questionários foram 

respondidos de próprio punho do participante. Após serem transcritos, foram 

reunidos em URs e quantificados para que a pesquisadora pudesse entender o 

processo de trabalho e o entendimento dos conceitos de EP pelos participantes 

e assim usá-los nos GEs. Essa quantificação foi utilizada apenas para elaborar 

unidades de significação (US) e posteriormente, categorias que respondessem 

as questões norteadoras da pesquisa. Foram lidos, relidos e discutidos com o 

orientador, a fim de se construir as US, que foram agrupadas em categorias. 

Constitui-se uma quantidade enorme de informações: questionários, discussão 

nos GEs e observações da pesquisadora. 

 

4.4. ANÁLISE DE DADOS: 

A análise dos dados foi realizada conforme as etapas da coleta.  
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Utilizou-se a PNEPS e a pedagogia virginiana para a observação 

participante, primeira etapa da pesquisa, que começou em trinta de janeiro de 

2018, com duração de sete dias.  

A análise de conteúdo de Bardin foi utilizada para os questionários 

aplicados na segunda etapa da pesquisa, que começou em sete de fevereiro 

de 2018 e duraram sete dias.  

Já os GEs, que começaram quinze de fevereiro de 2018 e duraram 

também sete dias, foram analisados baseados na PNEPS e na pedagogia 

virginiana. 

 

4.5. SÍNTESE DAS ETAPAS METODOLÓGICAS: 

A fim de responder os objetivos da pesquisa, o estudo será descritivo e 

exploratório, com abordagem metodológica qualitativa.  

Na primeira etapa da pesquisa, o instrumento de coleta de dados foi a 

observação participante. Realizou-se a aproximação com a equipe visando 

esclarecimentos, sugestões e explanando sobre o assunto a ser pesquisado 

para desenvolver confiança e interesse nos participantes e assim coletar dados 

através da observação participante de entrevista de interesse ao estudo.  

Nessa mesma etapa, também, foi quantificado os usuários que 

esperavam o atendimento da equipe de saúde bucal, através do preenchimento 

de uma lista de espera. Posteriormente, esta lista foi atualizada, excluindo os 

usuários que não mais residem na área e os já contemplados com o tratamento 

odontológico. Intenta-se, assim, uma significante redução no número de 

pessoas a serem atendidas. 

A observação participante também foi utilizada para verificar a dinâmica 

na organização da demanda odontológica e, com isso, estabelecer o perfil das 

dinâmicas a ser levado aos grupos educativos. Esta etapa será analisada a luz 

da Política Nacional Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e da 

pedagogia virginiana. 

Na segunda etapa, os participantes da pesquisa responderam um 

questionário semi-estruturado, os quais, foram aplicados individualmente com a 

presença da pesquisadora, para esclarecer qualquer dúvida pertinente onde 

constavam cinco perguntas, além da identificação do 
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participante/trabalhalhador/profissional de saúde. As respostas contidas nos 

questionários foram transcritas pela pesquisadora para uma folha própria. 

Após a transcrição das respostas dos questionários, para validar e dar 

mais confiabilidade às transcrições, o material produzido foi entregue aos 

participantes para que esses possam corrigir ou não sua fala. Essa estratégia 

de revisão permite que o participante torne os dados mais confiáveis, uma vez 

que os admite como próprios de sua entrevista ou não e tem a liberdade de 

modificá-los. 

Através desse instrumento, foi possível traçar um perfil desse 

trabalhador com a construção de um quadro biográfico contendo: o perfil da 

formação profissional, o tempo de atuação no PMF, a prática atual na 

organização da demanda odontológica, e possíveis soluções para alcançar a 

equidade no acesso ao serviço de saúde bucal, através da educação 

permanente em saúde (EPS). Posteriormente, este instrumento, também 

auxiliou na pactuação dos critérios para construção coletiva do instrumento de 

avaliação de risco a ser construído na terceira da pesquisa. 

Os dados produzidos pelos questionários foram analisados através da 

análise de conteúdo de Bardin. 

Ainda nesta segunda etapa, a equipe participou de grupos educativos, 

onde foram pactuados os critérios para construção coletiva do instrumento de 

avaliação de risco a ser produzido na terceira da pesquisa. Esses grupos 

aconteceram em local apropriado, onde já ocorriam, quinzenalmente, as 

reuniões de equipe, objetivando provocar uma postura crítica em relação a 

demanda odontológica através de um tensionamento do modo tradicional de 

organizar o acesso aos serviços de saúde bucal.  

Esses grupos educativos foram analisados a luz da Política Nacional 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e da pedagogia virginiana. 

Na terceira etapa, foi construído um instrumento de avaliação de risco, 

baseado nos grupos de educativos, da etapa anterior, possibilitando ordenar 

prioritariamente as famílias com maior necessidade de atendimento, que 

poderá ser utilizado por qualquer profissional da equipe de saúde da família.  
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V OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: 

5.1. RESULTADOS: 

Para Kastrup (2005) conceber o conhecimento como invenção tem 

consequências diretas em nosso entendimento acerca da pesquisa e do 

próprio conhecimento científico. Sob a perspectiva da aprendizagem inventiva, 

onde conhecer é inventar a si e o mundo, toda pesquisa produz efeitos de 

transformação. Para essa autora supracitada, as práticas de pesquisa 

produzem os pesquisadores e os pesquisados, forjando diferentes mundos 

(KASTRUP, 2005). 

Diante disso, visando a responder o primeiro objetivo específico, ou seja, 

identificar as dificuldades da equipe de saúde da família na reorganização do 

acesso ao serviço de saúde bucal, são aqui apresentados os resultados da 

primeira etapa da pesquisa.  

Os dados aqui produzidos foram transcritos em diário de campo, e 

analisados sob a perspectiva dos referenciais utilizados, agrupados em temas, 

não foi possível, nesse momento, descrever mais sobre sua análise, posto que, 

depende da quantidade de informações coletadas. Não se excluiu nenhuma 

possibilidade de análise, posto que derivou de algo subjetivo encontrado no 

campo de estudo. 

Foi realizada observação participante no período de 30 de janeiro de 

2018, inclusive, à 6 de fevereiro de 2018, totalizando sete dias e abrangendo 7 

participantes, entre às 8h e às 17h, na Unidade de Saúde da Família José 

Sorrez Blanco, para quantificar os usuários que esperavam o atendimento da 

equipe de saúde bucal, através do preenchimento de uma lista de espera. 

Posteriormente, esta lista foi atualizada, excluindo os usuários que não mais 

residem na área e os já contemplados com o tratamento odontológico. Intenta-

se, assim, uma significante redução no número de pessoas a serem atendidas. 

A Unidade de Saúde da Família José Sorrez Blanco possui uma equipe 

de saúde da família e uma equipe de saúde bucal. Apresenta 2.458 famílias 

cadastradas, uma área de baixa condição sócio-econômica.  

A organização do acesso à assistência odontológica era por meio de 

lista de espera. Essa lista supracitada ficava na recepção da unidade e o 

atendimento era conforme a ordem de procura dos usuários, sem critério de 

classificação de risco, e sem a participação dos outros profissionais da equipe. 
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Diante disso, esse tipo de organização gerou uma demanda reprimida de 482 

famílias e um tempo de espera médio de dois anos. 

Nesse momento, também foi feita a aproximação com a equipe. O 

pesquisador se apresentou aos funcionários, para assim, buscar adesão nas 

próximas etapas da pesquisa, quando os mesmos serão abordados como 

participantes. Então, foram atualizados os dados da lista de espera, excluindo-

se os usuários que não mais residiam na área e os já contemplados com o 

tratamento odontológico, resultando assim numa significante redução no 

número de pessoas a serem atendidas, conforme o quadro a seguir:  

 
PACIENTES QUE NÃO RESIDEM 
NA ÁREA 

 

58 

 

PACIENTES COM TRATAMETO 
ODONTOLÓGICO CONCLUÍDO 
 
 

 

81 

 
SOMATÓRIO DE PACIENTES 
EXCLUÍDOS 
 

 

139 

                Quadro 3 - Pacientes excluídos da lista de espera 

 

Posteriormente, os indivíduos foram separados por micro-áreas de 

residência pelos os agentes comunitários de saúde e pela pesquisadora, 

conforme o quadro a seguir: 

 
MICRO-ÁREA 1 (M1)        

 

192 

 

MICRO-ÁREA 2 (M2) 
 

151 

 

TOTAL M1+M2 
 

 
343 

                             Quadro 4 - Total de pacientes da lista de espera 

 

Assim, essa etapa vislumbrou a observação do acesso ao serviço de 

saúde bucal em uma equipe de saúde da família, no que diz respeito ao objeto 

de estudo, ou seja, a organização da demanda odontológica, e verificou a 

existência de alguns instrumentos de avaliação de riscos, se estavam 

acessíveis, se foram oferecidos durante os encontros entre usuários e 

trabalhadores da equipe de saúde da família, se faziam parte da rotina, se 

eram pactuados através da educação permanente em saúde, se a equipe de 
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cuidado participaria da construção deste dispositivo e derivadas que daí possa 

surgir. 

Os dados recorrentes foram reunidos em temas que nortearam as 

tomadas de decisão no decorrer da pesquisa, sobre onde e como utilizar a 

educação permanente em saúde como um dispositivo capaz de construir 

instrumentos que auxiliem a organização do trabalho em saúde, quais temas 

utilizaríamos nos grupos educativos de interesse maior para os profissionais de 

saúde participantes, etc. 

 

5.2. DISCUSSÃO: 

Este sub capítulo contém a apresentação da análise dos dados da 

observação participante, fundamentada no Referencial Teórico De Virgínia 

Kastrup e da PNEPS.  

Essa fase da pesquisa responde o primeiro objetivo específico: 

identificar as dificuldades da equipe de saúde da família na reorganização do 

acesso ao serviço de saúde bucal.  

Nesse momento da pesquisa, a pesquisadora utilizou-se de sua 

observação do processo de trabalho, para coletar dados que pudessem ser 

utilizados como fatos do próprio cotidiano profissional dos participantes que os 

aproximasse da pesquisa. 

Assim, Virgínia Kastrup nos convida a escorregar em direção aos 

territórios não capturados para pensarmos nas fissuras da EPS, um espaço de 

formação como ação inerente ao vivo, através de um formar que se atualiza ao 

longo do viver. Desse modo, a EPS ganha nova perspectiva; já não é mais algo 

dado, processamento de informações para representar um mundo preexistente 

e desvelar verdades, mas algo que se desdobra a espaços variados, que se 

produz com os encontros que atravessam as vivências. 

Diante dessa perspectiva, o maior desafio é inventar problemas e com 

os trabalhadores participantes produzir deslocamentos como sendo território de 

ousar a experimentação na existência de novos mundos nas nossas 

diferenças, como estratégia de produção do viver. 

Também na EP, pretende-se promover transformações nas práticas do 

trabalho, com base em reflexões críticas, propondo o encontro entre o mundo 
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da formação e o mundo do trabalho, através da interseção entre o aprender e o 

ensinar na realidade dos serviços (BRASIL, 2004). 

As observações oriundas desta etapa remetem a uma organização da 

demanda odontológica sem a existência de um instrumento de avaliação de 

riscos. O processo de trabalho era quase intuitivo, e subsidiado por uma 

agenda pautada no modelo consultante, pela procura do serviço sem 

organização por risco e necessidades da população, tendo em vista as 

seguintes dificuldades: 

1. Elevada demanda espontânea e desorganização do acesso ao 

tratamento odontológico (pacientes aguardando tratamento há 

mais de dois anos, pacientes da “lista de espera” não passaram 

por nenhuma avaliação prévia); 

2. Problemas no processo de trabalho da equipe de saúde, em 

especial na inserção do cirurgião-dentista na ESF (luta do dentista 

para ser incluído nas atividades da unidade, como por exemplo, o 

acolhimento dos pacientes, reuniões de equipe, grupos 

educativos, etc); 

3. Baixo nível de informação da população sobre doenças e formas 

de prevenção e sobre os serviços de saúde; 

4. Estamos em um momento de mudança da forma de contratação 

de todos os profissionais do PMF; 

Sobre a organização da oferta dos serviços de saúde bucal na ESF no 

Município estudado, foi possível verificar uma maior aproximação com o 

atendimento tradicional da demanda espontânea, e quase ausência da oferta 

organizada de serviços, defendida pelo modelo de Vigilância da Saúde 

(BRASIL, 2006). O atendimento à demanda espontânea é importante e 

necessário, mas não deve se constituir como fio condutor na organização dos 

serviços de saúde, sob pena de não se avançar na mudança do modelo de 

atenção, persistindo-se nas práticas com foco na doença (BRASIL, 2008). 

A dificuldade na mudança de paradigmas e de processos de trabalho, 

aponta a necessidade de implementação de PNEPS, capazes de induzir os 

profissionais a refletirem sobre seus significados à luz das necessidades e dos 

contextos onde estão inseridos, bem como em consonância com as diretrizes 
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do SUS, propondo-lhes uma ruptura com modelos passados que já 

demonstraram –se ineficazes e ineficientes (BRASIL, 2008). 

O redirecionamento do modelo de atenção impõe claramente a 

necessidade de transformação permanente do funcionamento dos serviços e 

do processo de trabalho das equipes exigindo de seus atores (trabalhadores, 

gestores e usuários) maior capacidade de análise, intervenção e autonomia 

para o estabelecimento de práticas transformadoras, a gestão das mudanças e 

o estreitamento dos elos entre concepção e execução do trabalho (BRASIL, 

2011). 

Diante dessa perspectiva, torna-se evidente que a educação 

permanente deve embasar-se num processo pedagógico que contemple desde 

a aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades até o aprendizado que 

parte dos problemas e desafios enfrentados no processo de trabalho, 

envolvendo práticas que possam ser definidas por múltiplos fatores 

(conhecimento, valores, relações de poder, planejamento e organização do 

trabalho, etc.) e que considerem elementos que façam sentido para os atores 

envolvidos (aprendizagem significativa) (BRASIL, 2011). 

A problemática que trago para apoiar meu objeto de investigação é a da 

aprendizagem inventiva, mas pensando o próprio trabalho, o cotidiano vivo no 

qual operam as profissões e as ocupações da saúde, por ser uma abordagem 

que sinaliza pistas importantes para a transformação das práticas na saúde, 

não somente aquelas relativas ao ensino, mas também as práticas 

profissionais. Assim, a aprendizagem inventiva virginiana deixa entreaberta a 

porta do aprender e do trabalhar, ativando trabalho vivo, em ato e criativo. Diz-

se trabalho vivo, em ato, porque é exercido no encontro real do trabalhador 

com seu usuário direto daquilo que produz. 

Para Kastrup (2004, p.12), aprender como um processo inconcluso, 

aberto, dinâmico e incerto: é, sobretudo, inventar problemas, viver experiências 

de problematização. Assim, a EPS associada a perspectiva da aprendizagem  

inventiva virginiana pretende transformar em prática não é um novo hábito, que 

simplesmente se repete, mas sim outra maneira de se pensar ou atuar e não 

se instala ocasionalmente ou espontaneamente, mas necessita de uma 

intervenção educativa que conduza à discussão crítica, envolvendo todo o 

grupo (BRASIL, 2009). 
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VI QUESTIONÁRIO SEMI- ESTRUTURADO:  

6.1. RESULTADOS: 

Visando a responder o objetivo geral, ou seja, utilizar a educação 

permanente como um dispositivo pedagógico, por tomar como objeto a 

reorganização da demanda odontológica, através da aprendizagem inventiva 

na micropolítica do trabalho em um serviço de saúde da família, são aqui 

expostos os resultados da segunda etapa da pesquisa. 

Nesta etapa da coleta de dados, foi utilizado um questionário semi 

estruturado, que foi respondido pelos participantes, no horário de 8h às 17h, no 

período de 19 de fevereiro de 2018, inclusive, a 26 de fevereiro de 2018, 

inclusive, totalizando oito dias, abrangendo uma equipe, e foram registradas 

em folha própria, denominada questionário, de próprio punho do participante, 

acompanhada e conduzida pela pesquisadora, que transcreveu a fala dos 

mesmos para o diário de campo, quando essa não foi registrada pelo 

participante e logo após a assinatura do TCLE.  

Foram respondidos 7 questionários, por 7 participantes, dentre os quais: 

um médico, um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, uma assistente de 

saúde bucal e dois agentes comunitários de saúde. 

Durante a aplicação dos questionários, surgiram duas demandas:  

1) Os participantes solicitaram esclarecimentos sobre o que vem 

a ser “Educação Permanente”; 

2) Após explicação e conversa sobre o assunto, foi solicitada 

formulação de uma oficina intitulada “O que é demanda 

espontânea” por três membros da equipe. 

Os participantes da pesquisa demonstraram-se interessados e curiosos, 

desconhecendo a Política Nacional de Educação Permanente,  

Em relação, à primeira demanda e a segunda demanda, foram dados 

esclarecimentos durantes as entrevistas, à medida que, os questionamentos e 

dúvidas surgiam, individualmente ou em grupo, quando mais de um 

participante era abordado no mesmo momento e local. 

Visaram-se nesse momento ouvir a equipe e suas necessidades de uma 

maneira que pudesse quantificar, com a finalidade de estratégias, baseadas na 

EP, que atendessem às demandas dos funcionários.  
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O tipo de questionário utilizado foi o semi-estruturado e auto-aplicável, 

que continha perguntas abertas e fechadas, preenchidas pelo próprio 

participante da pesquisa. As cinco perguntas do questionário semi-estruturado 

foram analisadas conforme a análise de conteúdo proposta por Bardin (2009).  

Para expressar os resultados encontrados nessa etapa da coleta, 

utilizou-se esse tipo de análise, pautada em três fases: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

(BARDIN, 2009).  

Na pré-análise foi realizada leitura flutuante do material obtido com os 

questionários. Momento de organização e intuição que conduziram ao plano de 

análise (BARDIN, 2009).  

Durante a exploração do material, as mensagens foram codificadas e 

decompostas, com a finalidade de identificar expressões com sentidos 

equivalentes presentes nos questionários (BARDIN, 2009).  

No tratamento dos resultados obtidos e interpretação, objetivou-se dar 

significado válido aos resultados encontrados através da categorização por 

aproximação de sentido, definindo as unidades de registro (UR) e agregando 

nelas as informações fornecidas pela análise (BARDIN, 2009).  

A escolha desse tipo de análise pautou-se na possibilidade de se 

agregar sentido às categorias e ao mesmo tempo ser fidedigno ao registro do 

participante, uma vez que os dados são quantificados.  

A intenção foi identificar através das falas dos participantes, suas 

dificuldades para organizar a demanda odontológica, assim como, possíveis 

soluções para alcançar a equidade no acesso ao serviço de saúde bucal, 

através da educação permanente em saúde (EPS).  Além disso, intentou-se 

apontar sugestões oriundas de seu processo de trabalho que visem a atingir a 

integralidade do cuidado, tendo como foco a equipe multidisciplinar. 

Segue aqui descrito o caminho percorrido até a confecção das 

categorias para proporcionar ao leitor entendimento de todo processo, inclusive 

matemático, não para quantificar dados, mas para esclarecer sobre sua 

realização e legitimação.  

Assim sendo, conforme o tratamento os dados foram apresentados nas 

seguintes etapas:  
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1) Leitura dos questionários até se obter familiaridade com os 

pensamentos;  

2) Definição das Unidades de Registro (UR), através da transcrição de 

todas as respostas dos participantes nos questionários, 

relacionadas a cada uma das cinco perguntas.  

Dessa maneira, obteve-se 5 UR para a primeira pergunta, 1 UR para a 

segunda pergunta, 2 UR para a terceira pergunta, 4 UR para a quarta pergunta 

e 2 UR para a quinta pergunta, totalizando 14 URs.  

As UR foram contabilizadas e registradas em numeral ordinal, que 

depois foram traduzidos em porcentagem, através de regra de três simples. 

Utilizaram-se duas casas decimais, arredondando-se para mais, conforme 

regra matemática, quando a terceira casa foi um numeral acima ou igual a 5.  

Os resultados foram transportados para o quadro abaixo, referente a 

todas as perguntas do questionário, posto que cada pergunta intentasse em 

responder a um objetivo da pesquisa. 

Perguntas URs Ocorrências % 

1) Como é 
estruturado o 
atendimento 
a demanda 
odontológica 
durante todo 
o dia em sua 
Unidade de 
Saúde da 
Família? 

1- Paciente que procura a unidade para marcar 2 28,57 

2 - Pacientes com dor é encaixado para o atendimento 2 28,57 

3 - Não tem classificação de risco 1 14,28 

4 - Livre demanda 1 14,28 

5 - Organização é feita exclusivamente pela equipe de 
saúde bucal 

1 14,28 

TOTAL 7 100 

2) É utilizado 

algum 
fluxograma ou 
classificação de 
risco para o 
atendimento 
odontológico? 

1 Não 

 

7 100 

 

TOTAL 

7 100 

3) É possível 

identificar, em 
seu cotidiano, 
espaços que se 
analisem e se 
articulam a 
necessidade de 
saúde à 
organização da 
produção de 
cuidados? 

1 Sim informalmente 

 

3 42,85 

2 Não existe devido as mudanças de contratação dos 

profissionais 

 

4 

 

57,14 

TOTAL 7 100 

4) A proposta 
deste estudo 
como já 
conversamos é 
a construção de 
um instrumento 
para 
classificação de 
risco da 
demanda 

1- Prioridade do serviço  1 14,28 

2- Necessidade do paciente  2 28,57 

3- Paciente com muita cárie 1 14,28 

4- Melhora o acesso para os pacientes que não 

conseguem agendamento 

3 42,85 
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odontológica. 
Qual a sua 
opinião sobre o 
assunto? 

 

TOTAL 

 

7 

 

100 

5) Você 
gostaria de 
discutir ou de 
ajudar a 
construir este 
instrumento? 

 

1 Sim 6 85,71 

2 Não. Motivo: desligamento do PMF 1 14,28 

TOTAL 

 

7 100 

Quadro 7 -  Unidades de registro das ocorrências 

3) Definição dos temas das UR, ou seja, a construção das Unidades de 

Significação (US) e nova quantificação.  

Atribuiu-se letras do alfabeto, de A até I às USs somando um total de 9 

(nove). As USs foram contabilizadas e registradas por letras maiúsculas, em 

ordem alfabética, que depois foram traduzidos em porcentagem, através de 

regra de três simples. Utilizaram-se duas casas decimais, arredondando-se 

para mais, conforme regra matemática, quando a terceira casa foi um numeral 

acima ou igual a 5.  

Os resultados foram transportados para o quadro abaixo, referentes a 

todas às perguntas do questionário, pois cada pergunta imaginava responder a 

um objetivo da pesquisa.  

Foram registradas 2(dois) US para a primeira pergunta, 1(um) para a 

segunda pergunta, 2(duas) para a terceira pergunta, 2(duas) para a quarta 

pergunta e 2(duas) para a quinta pergunta. 

Perguntas Qtdd 
URs 

URs agrupadas USs % 

1) Como é 
estruturado o 
atendimento 
a demanda 
odontológica 
durante todo 
o dia em sua 
Unidade de 
Saúde da 
Família? 

 
 

 
 
 
5 

1- Paciente que procura a unidade para marcar  A. Modelo 

hegemônico 

50 

2 - Pacientes com dor é encaixado para o 
atendimento  

3- Livre demanda  

4 - Não tem classificação de risco  B. Falta de 

inserção da 

ESB 

50 

5 - Organização é feita exclusivamente pela 
equipe de saúde bucal  

TOTAL 2 100 

2) É utilizado 

algum 
fluxograma ou 
classificação 
de risco para o 
atendimento 
odontológico? 

 
 
 
1 

6 - Não  

 

C. 
Desconhecimento 

das necessidades 

da população 

adscrita 

100 

TOTAL 1 100 

3) É possível 

identificar, em 
seu cotidiano, 
espaços que 

 

 

7 - Sim informalmente  

 

D. Movimentos 

Intituíntes 

50 



95 
 

 

     A intenção era responder o objetivo geral da pesquisa, ou seja, a educação 

permanente como reorganizadora do processo de trabalho no serviço de 

emergência. Mas, devido cada pergunta ter a finalidade de responder a um dos 

objetivos, alçou-se vôo mais alto, ao tentar construir categorias a partir de cada 

pergunta do questionário; o que não foi possível, pois surgiram US que se 

interligavam, mesmo estando fora da pergunta onde fora construída.  

4) Assim sendo, tomou-se como referência a quantidade de ocorrência 

de cada uma das 14 URs, totalizando 35(trinta cinco) ocorrências, 

correspondendo a 100% da amostra para delas construir as US e daí as 

categorias. Baseada na compreensão das US, as categorias são: Primeira 

categoria: Modelo Hegemônico – trabalho baseado em doenças (39,99%);  

segunda categoria: Falta de inserção da ESB na equipe de saúde da família 

(50%); terceira categoria: Fragilidade dos laços empregatícios ; quarta 

categoria: Educação Permanente em Saúde – traçando novos caminhos 

 

 

URs Ocorrências USs Total US % Categorias Total % 

1,2,3,4 6 A 17,14 Primeira categoria: 

Modelo Biomédico – 

o amálgma 

 

39,99 6 7 C 20 

12 1 G 2,85 

se analisem e 
se articulam a 
necessidade 
de saúde à 
organização da 
produção de 
cuidados? 

2 8 - Não existe devido as mudanças de 

contratação dos profissionais  

 

E. Vínculo 

empregatício 

friável 

50 

TOTAL 2 100 

4) A proposta 
deste estudo 
como já 
conversamos é 
a construção 
de um 
instrumento 
para 
classificação 
de risco da 
demanda 
odontológica. 
Qual a sua 
opinião sobre o 
assunto? 

 

 

4 

 

9 - Prioridade do serviço  F. Equidade 

em saúde 

75 

10 - Necessidade do paciente  

11 - Melhora o acesso para os pacientes que 

não conseguem agendamento  

12 - Paciente com muita cárie  G. Não sabe 

ou não 

entendem 

25 

TOTAL 2 100 

5) Você 
gostaria de 
discutir ou de 
ajudar a 
construir este 
instrumento? 

 

 

 

2 

13 - Sim  H. Educação 

Permanente 

50 

14 - Não. Motivo: desligamento do PMF  I. Falta de 

interesse 

50 

TOTAL 2 100 
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hegemônico 

4,5 2 B 5,71 Segunda categoria: 

A inserção da ESB 

na equipe SF – a 

clausura tecnicista 

 

8,56 

 

12 1 

 

G 

 

2,85 

 

8 4 E 11,42 Terceira categoria: 

Fragilidade dos 

laços empregatícios 

 

14,27 14 1 I 2,85 

7 3 D 8,57 Quarta categoria: 

Educação 

Permanente em 

Saúde – traçando 

novos caminhos 

 

 

42,85 

9,10,11 6 F 17,14 

13 6 H 17,14 

Quadro 7 – Categorias da análise de Bardin 

 

6.2. DISCUSSÃO  

 Este subcapítulo contém a apresentação da análise dos dados dos 

questionários, fundamentada no Referencial Teórico Virgínia Kastrup e da 

PNEPS.  

Essa fase da pesquisa responde o objetivo geral da pesquisa: utilizar a 

educação permanente como um dispositivo pedagógico, por tomar como objeto 

a reorganização da demanda odontológica, através da aprendizagem inventiva 

na micropolítica do trabalho em um serviço de saúde da família, embora as 

perguntas atendam a todos os objetivos estabelecidos. A partir das USs, 

construíram-se quatro categorias, a serem discutidas à luz da pedagogia 

virginiana e da PNEPS.  

  

6.2.1. Primeira categoria: Modelo Biomédico – o amálgma hegemônico. 

Visando responder ao objetivo geral dessa pesquisa, ou seja, utilizar a 

educação permanente como um dispositivo pedagógico, por tomar como objeto 

a reorganização da demanda odontológica, através da aprendizagem inventiva 

na micropolítica do trabalho em um serviço de saúde da família, agrupou-se as 

seguintes USs: A) Modelo Hegemônico; C) Desconhecimento das 

necessidades da população adscrita; G) Não sabe ou não entendem. 

Construiu-se a primeira categoria a partir dessas USs, ficando 

evidenciado, diante da análise das respostas, que 39,99% das ocorrências de 
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URs não compreendem trabalho em equipe multidisciplinar e ainda fazem 

alusão ao modelo biomédico hegemônico. 

O PSF foi uma estratégia proposto pelo MS, que tinha como objetivo 

reorganizar a prática assistencial de saúde sob novas bases e critérios, em 

substituição ao modelo tradicional e hegemônico de assistência, que é 

orientado para a cura de doenças e centrado no hospital (BRASIL, 1997).  Essa 

estratégia do PSF pressupunha que a atenção à saúde poderia estar centrada 

na família, a qual deveria ser entendida e percebida a partir de seu ambiente 

físico e social (ALVES, 2011).  

Diante dessa perspectiva, a adoção desses pressupostos possibilitaria 

aos profissionais de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde-

doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas 

(BRASIL, 2000).  

Assim, o PSF elegeu como diretrizes operacionais os princípios de: 

caráter substitutivo de suas práticas convencionais de assistência por um novo 

processo de trabalho, centrado na vigilância à saúde; integralidade e 

hierarquização das ações; territorialização e adscrição de clientela; adoção do 

trabalho em equipe multiprofissional (BRASIL, 1997). 

Segundo Silva, Matos & França (2017) a análise dos princípios do PSF 

revela que a mudança do modelo assistencial somente ocorrerá a partir da 

reorganização do processo de trabalho em saúde, atuando nos seus processos 

decisórios, o que ocorre no ato mesmo da produção de saúde para abordar o 

processo saúde-doença de forma ampliada e humanística. 

Novas políticas no campo da educação e sua interface com a saúde vêm 

sendo implantadas, entre elas, cita-se a PNEPS, instituída em 2004 por meio 

da Portaria nº 198/2004, que estabeleceu diretrizes para sua implementação 

(BRASIL, 2004). Esta portaria em seu anexo II que trata da operacionalização 

da educação permanente, o Ministério da Saúde a define como:  

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações e 

ao trabalho. Propõe-se que os processos de capacitação dos 

trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de 

saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do 

controle social em saúde, tenham como objetivos a transformação 

das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e 



98 
 

sejam estruturados a partir da problematização do processo de 

trabalho (BRASIL, 2004, p. 38). 

Para Ceccim (2005, p. 163) torna-se crucial o desenvolvimento de 

recursos tecnológicos de operação do trabalho perfilados pela noção de 

aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos eles 

mesmos como objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional.  

Seguindo essas mesmas concepções Ceccim & Feuerwerker (2005) 

refere-se à necessidade de instituir um modelo de aprendizagem no campo da 

saúde, aberto à reinvenção permanente da realidade e não limitado à cognição 

em domínios técnicos para a realização de procedimentos profissionais, o que 

leva a pensar que qualquer aposta que se faça para mudar as práticas de 

saúde terá que contar com trabalhadores/atores protagonistas e desejantes, 

com capacidade de produção de si e de coletivos. 

Merhy (2005) relata a relação de dobra entre os territórios da educação 

e do trabalho em saúde, desafiando a pensar em uma nova pedagogia que 

coloque, no centro do processo pedagógico, a implicação ético-política do 

trabalhador no seu agir em ato. Nessa perspectiva, estaria o dispositivo 

pedagógico da Educação Permanente em Saúde, pela sua força de 

interrogação de si e dos coletivos para ativar processos de liberdade e 

autonomia no trabalho vivo em saúde e para constituir outros modos de 

trabalhar e cuidar (MERHY, 2005).  Assim, os trabalhadores são percebidos 

como protagonistas do cotidiano nos serviços de saúde, transformando 

contextos, construindo e desconstruindo saberes (GIGANTE & CAMPOS, 

2016). 

Nesse cenário de modificações, que situa as práticas educativas nas 

relações com o trabalho, pode ser aproximada à noção de territorialização de 

Kastrup (2001), que circunscreve o processo de habitar um território como 

resultado de uma corporificação do conhecimento, em que são mobilizados 

fluxos diversos como técnicos, cognitivos, políticos, comunicacionais e afetivos 

nas relações que se estabelecem entre o habitante e o território. 

Como já foi abordado anteriormente, conforme a concepção de 

aprendizagem inventiva de Kastrup, o desconforto e a perturbação 

relacionados à maneira vigente de pensar/fazer o trabalho é que mobilizam a 

reinvenção dos atores, dos coletivos e do próprio trabalho. Dessa forma, novas 
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aprendizagens não se produzem mediante aproximações discursivas externas, 

pois somente por meio do desconforto, gerado na reflexão sobre as práticas 

vividas, é que poderão ser mobilizados processos transformadores. 

Diante disso, a problematização e o diálogo com as práticas vigentes no 

concreto do trabalho das equipes e a construção de novos pactos de 

convivência e práticas aproximadas da atenção integral à saúde são 

fundamentais para produzir mudança de práticas de gestão e de atenção, pois 

não bastam apenas novas informações (FEUERWERKER, 2014). 

 

6.2.2. Segunda Categoria: Inserção das ESB nas Equipes de Saúde da 

Família – a clausura tecnicista. 

De forma a responder o segundo objetivo específico da pesquisa, qual 

seja, identificar a compreensão da equipe participante acerca do papel da 

equipe de saúde bucal na estratégia saúde da família, agrupou-se as seguintes 

USs para construção dessa categoria: B) Falta de inserção da ESB, referente a 

primeira pergunta do questionárioe; G) Não sabe ou não entendem, referente a 

quarta pergunta do questionário.  

Evidenciou-se, diante da análise das respostas, que 8,56% das 

ocorrências de URs atribuem significado bucal ao atendimento odontológico. 

A incorporação oficial do cirurgião-dentista na equipe de saúde da 

família aconteceu somente em 2000 dentro de um contexto político, econômico 

e social favorável. O MS estabeleceu por meio da Portaria nº. 1.444, o 

incentivo financeiro à inclusão das equipes de saúde bucal no PSF (BRASIL, 

2000), o que resultou em um grande impulso de sua expansão pelo Brasil.  

Entendendo a SB como integrante reorganização dos serviços de saúde 

na AB, a sua incorporação ao PSF tem sido vista como possibilidade de romper 

com os modelos assistenciais em SB excludente baseado no curativismo, 

tecnicismo e biologicismo (SOUZA; RONCALLI, 2007).  

Uma formação voltada para um mercado de trabalho privado e com 

atuação na clínica, onde o interesse em ingressar no serviço público se dá 

mais por uma questão de mercado de trabalho, e uma grande parte da 

população apresenta baixo poder aquisitivo e há um aumento significativo no 

número de pessoas que estão passando a buscar os serviços públicos (PALÚ, 

2014).  
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Há características estruturantes da profissão odontológica que conferem 

particularidades à SB e dificultam sua prática no setor público, como a 

necessidade do uso de tecnologias duras (equipamentos) (COSTA; CHAGAS; 

SILVESTRE, 2006). Esta dependência estrutural das tecnologias duras 

(equipamentos) condiciona resistências à mudança do modelo biomédico, 

fortemente respaldado pela formação universitária e pela indústria de 

equipamentos e insumos odontológicos e pelo imaginário social do CD como 

profissional liberal atuando em clínica privada (SOUZA; RONCALLI, 2007).  

Esses profissionais são formados com grande domínio de técnicas, 

porém diversas vezes são incapazes de compreender a subjetividade e a 

diversidade da cultura das pessoas. Não são preparados para o trabalho de 

forma multi e inter-disciplinar e apresentam dificuldades de implementar os 

princípios do SUS no seu serviço diário. 

É preciso enfrentar o debate das práticas em saúde bucal na construção 

de um modelo de atenção ampliado (SANTOS; ASSIS, 2006), e que a própria 

população, habituada a consumir procedimentos nos serviços de saúde, esteja 

amparada por políticas públicas saudáveis para valorizar a promoção da saúde 

(MATTOS et al., 2014).  Ressalta-se que a reorientação da formação 

profissional em saúde deve ser um movimento de fortalecimento do SUS, 

portanto, a formação em serviço passa a ter papel fundamental na metodologia 

pedagógica (BRASIL, 2004).  

Assim, a odontologia se viu imersa num contexto de mudança do 

paradigma, numa ótica diferente de atenção em saúde, que busca olhar o 

paciente como um todo e não somente os seus problemas bucais (SOUZA; 

RONCALLI, 2007). As ações de saúde bucal 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 

instalados e a intervenção nos fatores determinantes de saúde (ANDRADE; 

FERREIRA, 2006). 

Diante dessa nova perspectiva, o mercado de trabalho precisa de 

profissionais com perfil diferenciado na atuação de suas práticas, que busquem 

constantemente ampliar seus conhecimentos e assim consigam realizar a 

agregação entre o aprendizado e a reflexão crítica sobre o trabalho para 
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enfrentar as demandas que surgem no dia-a-dia das comunidades em que 

estão inseridos (BARBOSA, 2009). 

De acordo com a Constituição Brasileira, em seu artigo 200, é dever do 

estado ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde (BRASIL, 

1988). Com isso, em 13 de fevereiro de 2004 através da portaria 198-GM foi 

implementada a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como 

estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento 

de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004). 

A educação permanente é uma proposta político-pedagógica que 

favorece, aos trabalhadores, um processo de ensino-aprendizagem dentro do 

seu cotidiano laboral. Tal processo defende uma filosofia de reflexão e crítica 

sobre os processos de trabalho dos profissionais (GARCIA; BAPTISTA, 2007). 

Os processos de qualificação dos trabalhadores de saúde devem ter como 

referência as necessidades da população, da gestão e do controle social 

(BRASIL, 2007). É importante que tenham como objetivos a transformação das 

práticas profissionais e da própria organização do trabalho sendo estruturados 

a partir da problematização do processo de trabalho (BRASIL, 2009). 

Então, seria produzir uma política de invenção na qual se mantém vivo o 

aprender a aprender (KASTRUP, 1999, p. 204). 

Para isso, a chave da política inventiva é a manutenção de uma tensão 

permanente entre a ação e a problematização. Trata-se de seguir sempre um 

caminho de vaivém, inventar problemas e produzir soluções, sem abandonar a 

experimentação. A opção por esse caminho implica em ter coragem de correr 

riscos do exercício de uma prática, mas também suspender a ação e pensar 

(KASTRUP, 1999). 

Para Kastrup (1999) é um exercício de uma coragem prudente, é 

desconfias das próprias certezas, de todas as formas prontas e suspostamente 

eternas e, portanto, inquestionáveis, mas é também buscar saídas, linhas de 

fuga, novas formas de ação, ou seja, novas práticas cujos efeitos devem ser 

permanentemente observados, avaliados e reavaliados. Acolher a incerteza 

será sua força, e não sua fragilidade (KASTRUP, 1999). 

Enfim, tal política inventiva tem de lutar permanentemente contra as 

forças, em nós e fora de nós, que obstruem o movimento criador do 
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pensamento, o que pode redundar em novas práticas em saúde, com base na 

problematizações daquelas existentes (KASTRUP, 1999). 

 

6.2.3. Terceira categoria: Fragilidade dos laços empregatícios 

Intencionando responder o terceiro objetivo específico, ou seja, elaborar 

um produto que colabore na educação permanente dos trabalhadores 

envolvidos na reorganização do acesso dos usuários ao serviço odontológico, 

em prol da integralidade da assistência, agrupou-se as seguintes USs: E) 

Vínculo empregatício friável; I) Falta de interesse. 

Aparentou evidências, diante da análise das respostas, que 14, 27% das 

ocorrências de URs demonstram que os participantes não tem interesse em 

produzir um produto que colabore para reorganização da demanda 

odontológica ao atribuírem o rompimento de suas atividades laborais no PMF 

devido à mudança de contratação dos trabalhadores. 

Com o objetivo de jogar luz sobre o momento atual de mudanças na 

forma de contratação dos funcionários do PMF de Niterói, buscamos os 

estratos teóricos da forma de contratação dos recursos humanos nesse 

município supracitado. 

De acordo com Mascarenhas (2003), na sua formulação, o PMF de 

Niterói propõe algumas inovações no modelo de gestão, no processo de 

trabalho e na concepção de equipe multiprofissional. Quanto ao modelo de 

gestão, através do Decreto Legislativo no 17/92 – DO RJ, de 16 de agosto de 

1992, a Associação de Moradores é co-gestora do Programa junto à Prefeitura 

Municipal. Cabe às associações de moradores a contratação de recursos 

humanos para o Programa, pagos com repasse de verbas do município para 

este fim, e contratos de trabalho por tempo determinado (um ano, renovável), 

regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), numa forma de 

terceirização (MASCARENHAS, 2003).  

Assim, os funcionários do PMF de Niterói possuem vínculos 

empregatícios e direitos trabalhistas assegurados (descanso semanal 

remunerado, salário mensal, décimo terceiro salário, férias anuais com 

adicional de 1/3, aviso prévio, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e vale- 

transporte). As Associações de Moradores podem indicar os componentes das 

equipes, mas é a coordenação municipal, através das equipes de supervisão, 
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que seleciona, acompanha e avalia, do ponto de vista técnico, estes 

profissionais. Então, o PMF de Niterói prevê a participação das Associações de 

Moradores na gestão administrativa e na avaliação de desempenho das 

equipes através de convênio de gestão (MASCARENHAS, 2003). 

Para Sousa (2015) o município precisou recorrer às Associações de 

Moradores para viabilizar a contratação dos profissionais para o PMF por ser 

regime jurídico único. Isso quer dizer que, de acordo com a Lei nº 8.112/90, 

União, Estados e Municípios deveriam adotar regime único de pessoal, isto é: 

na Administração Direta, Autárquica e Fundacional (fundações de Direito 

Público), cada ente federativo deveria optar entre admitir ou apenas servidores 

estatutários, ou apenas empregados públicos (celetistas), visando dar fim à 

convivência entre dois regimes jurídicos dentro do mesmo órgão ou unidade. 

Porém, apesar dessa parceria da gestão com o movimento social das 

comunidades, esse modelo de cogestão com as Associações de Moradores foi 

condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SOUSA, 

2015). 

Uma das soluções pensadas, de acordo com os estudos de Sousa 

(2015), para viabilizar a continuação do programa é a Fundação Estatal, que foi 

baseada no estado da Bahia.  

Em 13 de abril de 2015, através da Lei Nº3133, foi criada que a 

fundação estatal de direito privado voltada à prestação de serviços de saúde à 

população, em especial aqueles relativos ao Médico de Família, denominada 

Fundação Estatal de Saúde de Niterói (SOUSA, 2015). Sua criação foi 

atribuída a recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), que 

questiona o atual modelo de gestão, pelo qual associações de moradores 

recebem responsabilidades como contratação e pagamento de pessoal.  

Em junho de 2017, rassionado o tempo para adequação da contratação 

dos funcionorários do PMF de Niterói pelo Ministério Público (MP) e pelo 

Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), a prefeitura decidiu assumir a gestão 

direta do Programa Médico de Família (PMF), hoje feita através de convênio 

com as associações de moradores.  

A Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, em 11 de 

setembro de 2017, no uso de suas atribuições, tornou público a abertura do 

Processo Seletivo Público Simplificado, visando à Contratação Temporária de 
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Servidores para os serviços assistenciais de saúde e administrativos da 

Estratégia de Saúde da Família / Programa Médico de Família, com vistas a 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói (Niterói, 2018). 

 

6.2.4. Quarta categoria: Educação Permanente em Saúde – a 

capilaridade dos movimentos instituintes  

Tentando responder o objetivo geral da pesquisa, os resultados levaram 

à construção dessa categoria através do agrupamento das seguintes USs: D) 

movimentos instituintes; F) Equidade em saúde e; H) Educação Permanente 

em saúde. Diante da análise das respostas, apontou-se 42,85% das 

ocorrências de URs respondem a esse objetivo, evidenciando que poucos 

participantes compreendem os conceitos teóricos da EP.  

Ao debruçar intencionalmente nas respostas dos questionários da 

pesquisa, foi possível reconhecer que a EP era um processo constitutivo do 

próprio mundo do trabalho da equipe participante, e acontecia sem pedir 

licença, e sem que precisasse ser denominado, como produção de 

conhecimento, para ser de fato um lugar de formação.  

Concordando com Merhy (2015, p.9) nem todo olho consegue vê esses 

processos formativos, e geralmente só podem ser vistos por um olho que tenha 

sido ativado. Ao vê-lo o identifica como um movimento de EP, porém isso, não 

é uma necessidade, pois mesmo sem ser visto esse movimento vai 

acontecendo como prática, com seus efeitos (MERHY, 2015, p.9), e com a 

noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de construir cotidianos 

(CECCIM, 2004, p.163). Em outras palavras, um exercício da própria prática de 

si (FOUCAULT, 2010). 

Nesse território de reflexões, a vertente da aprendizagem inventiva 

apresenta-se como ferramenta à Educação Permanente em Saúde e anima 

novas apostas em relação a esses encontros formativos. A política da invenção 

é uma aprendizagem que produz um saber singular e não determinismos 

universais, e extrapola o processo de solução de problemas, logo, se define 

como invenção de si e do mundo: um aprender num mundo que inventamos ao 

viver (KASTRUP, 1999) e ao trabalhar. 
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Em síntese, tomar o trabalho de uma equipe de SF como espaço de 

educação é tomá-la na sua potência de inventar modos de existir-trabalhar, de 

rachar as coisas pelo meio, onde as coisas crescem, em prol da formação do 

novo, que só é possível por meio da experimentação do que acontece em 

cotidianos de trabalho vivos (KASTRUP, 2005). 
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VII GRUPOS EDUCATIVOS: 

Na segunda etapa da coleta de dados, foram realizados os Grupos 

Educativos. Estes tiveram como objetivo pactuar os critérios para construção 

coletiva do instrumento de avaliação de risco a ser produzido na terceira da 

pesquisa.  

Os resultados da observação participativa foram utilizados como casos a 

serem discutidos nos GEs. 

Os resultados dos questionários e suas categorias foram apresentados 

de forma despretensiosa e não com a formalidade e descrição aqui 

demonstrados, pois foi utilizado para a reflexão da pesquisadora sobre o 

entendimento do processo de trabalho, a noção de EP dos participantes, a 

abordagem a ser utilizada nos GEs e as necessidades a serem refletidas com o 

grupo.  

Os Grupos Educativos (GE) foram planejados em número de três, no 

entanto, a cada encontro a pertinência e a fluência do trabalho foi analisada, 

considerando os objetivos. Esses grupos aconteceram em local apropriado, 

onde já ocorriam, quinzenalmente, as reuniões de equipe, objetivando provocar 

uma postura crítica em relação à demanda odontológica através de um 

tensionamento do modo tradicional de organizar o acesso aos serviços de 

saúde bucal.  

 

7.1. METODOLOGIA UTILIZADA NOS GRUPOS EDUCATIVOS   

Sob o olhar da temática da invenção, da autora Virgínia Kastrup (2007), 

traçamos modos, um “como” pensar uma metodologia sob a perspectiva da 

invenção, dentro de um serviço de saúde. Como a invenção está atrelada a 

aprendizagem, transitaremos por várias vozes por ser tratar de um percurso 

coletivo. 

A perspectiva cognitiva da invenção de problemas implica um constante 

movimento de problematização, de afetar-se pela novidade e pela surpresa, 

implicando uma cognição que não se esgota na simples repetição e na procura 

de soluções de hipóteses pré-concebidas.  

A aprendizagem a partir da invenção abre espaço para a produção de 

novas subjetividades, reconfigurações do mundo, sendo, portanto, interna a 

nós, e não externa, unicamente. 
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Diante dessa perspectiva, a escolha da metodologia na perspectiva da 

aprendizagem inventiva se deu a fim de se caminhar em consonante com a 

PNEPS que nos convoca ao pensar junto e da proposta metodológica desse 

estudo, pautada no estudo de caso, onde também se parte de uma realidade 

laboral e devolve-se em forma de assistência o produto da pesquisa. 

A PNEPS sugere problematizar as práticas, identificando primeiramente 

o problema, ampliando o conhecimento, desenvolvendo competências 

específicas e da equipe para, então, buscar soluções, colocá-las em prática e 

avalia-las (BRASIL, 2009). 

Foram muitas as dificuldades e os desafios da pesquisa, assim 

elencadas: 

 A pesquisa aconteceu no momento de mudança contratual dos 

funcionários; 

 As reuniões de equipe que aconteciam quinzenalmente foram 

canceladas pela gestão do PMF;  

 Os participantes da pesquisa estavam muito desmotivados diante 

da possibilidade do rompimento das suas atividades laborais; 

Realizando uma análise crítica sobre essas dificuldades que atuam no 

cotidiano no processo de trabalho desta equipe, o desafio desses atores eram 

outros: realizar um processo de aprendizagem no serviço de saúde que abram 

espaço para o indeterminado, que operam por contágio, que possibilitem 

desestabilização das certezas. Combater a mesmice que se repete de maneira 

tão apassivadora e avassaladora na cotidianidade da equipe de saúde 

participante. 

Para Dias (2012, p.7) o que se repete é a ideia de que o conhecimento 

deveria se debruçar sobre o mundo pronto, que existiria antes de nós, fora de 

nós, e nos determina por completo. Diante disso, para conhecer será 

necessário competências. Uma engrenagem sem riscos, já que seríamos cada 

vez mais afiados para desfilar intensas queixas sobre tudo o que nos acontece, 

pois nos tornaríamos os competentes que avaliam o mundo (DIAS, 2012, p.7). 

Nesse percurso, uma escolha é clara: conhecer é problematizar 

redesenhando os problemas dados (KASTRUP, 1999), e o que há são ações 

concretas, atos de conhecer, nos quais, são constituídos subjetividades e 

mundos. 



108 
 

De acordo com Dias (2012, p.8) seria um certo modo de produzir 

conhecimento que nunca se dá de maneira unilateral, então, exige boa 

vontade, e requer pensar o dia a dia com uma certa ousadia que só se sustenta 

em um coletivo, contra práticas de captura do viver que ocorrem nas práticas 

cotidianas. Portanto, essa ousadia só se sustenta em um processo de criação 

de multiplicidades, como uma tarefa inventiva e sensível, que nos ensina que a 

tensão não é um problema a ser contido, é um indicador que está havendo 

afetação, diferença, dúvida, ressonância, turbulência, enfretamento, 

composição. Essas produções se dão quando habitamos novas formas de 

comunidade e de experimentar a alteridade (DIAS, 2012). 

Nesse caminho só temos uma certeza, precisa de mistura (DIAS, 2012, 

p.8): de todos os profissionais de saúde participantes da pesquisa, 

pesquisadora, arte, pensamento. Inventar mundos possíveis é um trabalho de 

coletivização, pois o espanto que nos faz estranhar o mundo em que vivemos 

ocorre quando somos afetados por algo inédito, por uma diferença, que esta aí 

no mundo, nas relações, na pintura, no texto, no pensamento de um usuário 

dos serviços de saúde (DIAS, 2012). 

 

7.2. PRIMEIRO GRUPO EDUCATIVO: TRAIÇÃO DAS IMAGENS 

Visando a responder segundo objetivo específico que é identificar a 

compreensão da equipe participante acerca do papel da equipe de saúde bucal 

na estratégia saúde da família, foi elaborado o primeiro GE.  

O primeiro GE aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2018, às 14h, na sala 

de reuniões. Contou com a presença de 7 funcionários: 1 médico, 1 enfermeiro, 

2 técnicos de enfermagem, 1 auxiliar de saúde bucal e 2 agentes comunitários 

de saúde. 

Neste percurso, propomos uma interlocução entre a noção de invenção 

e a EPS. A educação em saúde vem colocando a questão da aprendizagem 

por meio de uma representação em sentido forte, na acepção de uma imagem 

universal do pensamento. Assim, por mais que se considere que exista uma 

diversidade de modos de pensar, esses modos levam a produtos necessários 

dados de antemão pela saúde.  

A política da invenção consiste numa relação com o saber que não é de 

acumular e consumir soluções, mas de experimentar e compartilhar 
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problematização, e a adoção da arte como ponto de vista faz parte desta 

política. A perspectiva da arte libera a aprendizagem da solução de problemas, 

que faz da performance adaptada um valor em si (KASTRUP, 2001, p.26).  

Assim introduzir a arte neste percurso significa problematizar a forma de 

relação com os objetos, com os modos de ação e consigo mesmo, ou seja, um 

processo efetivo de aprender a aprender (KASTRUP, 2001). 

 

7.2.1. RESULTADOS: 

A partir dos estudos da invenção, Kastrup (1999) traz um novo 

entendimento de aprendizagem quando coloca a arte como referência. Para 

essa autora, a arte age sobre nossos modos de existência como um “atrator 

caótico, um ponto que é tendencial, sem ser fixo e sem possibilitar falar em 

regimes estáveis ou em resultados previsíveis” (KASTRUP, 2001, p. 19). 

Diante desta perspectiva, utilizaremos como um atrator caótico as telas 

do pintor surrealista belga René Magritte. Suas pinturas produzem vários 

significados aos objetos comuns, mas de uma forma diferente, desafiam a 

percepção do espectador. 

Utilizou-se uma pintura do Magritte intitulada “traição das imagens”, onde 

o pintor expressa suas dúvidas sobre as possibilidades de representar a 

realidade, questionando nossa própria percepção dela.  

 

 

                                     Figura 2 – Tela de Renê Magritte – Traição das Imagens 

 

Quando René Magritte escreve “Isto não é um cachimbo” embaixo da 

figura de um cachimbo, parece contradizer a realidade nomeando 

absurdamente uma coisa que não precisa ser nomeada, ao mesmo tempo 

negando que ela seja o que obviamente é. O pintor surrealista supracitado 
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anteriormente mostra que a imagem de um objeto não deve ser confundida 

com algo tangível e real.  

Com isso a invenção de problemas foi lançada:  

 O estranho hábito de tomar as imagens pelas próprias coisas que 

as palavras designam, e se apegam aos nomes, aos conceitos e 

aos preconceitos;  

 A frase “isto não é um cachimbo” ironiza, a pretensão absurda do 

realismo de mostrar a vida como ela é e as coisas como elas são. 

Assim, colocar a equipe participante diante desse “atrator caótico” 

(KASTRUP, 2001, p.19), permitiu realizar uma dobra do olhar frente à 

perspectiva do aprender, relacionando-nos sob o ponto de vista do 

estranhamento, da surpresa, da problematização e da estética. 

 

7.2.2. DISCUSSÃO: 

Nesta perspectiva, abre-se campo para a liberdade de contar um 

percurso, quando aberta efetivamente para a invenção de problemas na 

pesquisa, e não resolução dos mesmos. Ao longo desse processo, esculpimos 

alguns caminhos objetivando desamalgmar o papel apriorístico da saúde bucal 

na ESF, como algo restritivo a cavidade bucal. 

Nesta arena, buscamos a pintura de Magritte “Isto não é um cachimbo” 

como uma metáfora para amenizar o efeito odontologizante da saúde bucal na 

ESF. Assim, este quadro é uma paródia, na medida em que até a leitura da 

legenda, o espectador não tem dúvida que se trata de um cachimbo. Este 

objeto que reconhecemos como sendo, então, a representação de um 

cachimbo, afinal não é o que estamos a pensar.  

Neste momento, o desejo era lançar um percurso desterritoralizante em 

relação à representação da imagem do profissional dentista em uma equipe de 

saúde. 

Utilizamos uma fotografia da pesquisadora realizando uma visita 

domiciliar com um paciente, e uma outra fotografia da própria pesquisadora  

cuidando de uma criança, e colocamos uma legenda “Isso não é uma dentista”. 
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                    Figura 3 – Fotografia da pesquisadora 

ISSO NÃO É UMA DENTISTA 

 

Assim, buscamos provocações, colocações de problemas, de imposição 

de forças que permitiram rupturas recognitivas da imagem representacional da 

equipe de saúde bucal, afecções, estranhamento ao que chegava de 

diferencial e problemático. No escuro da própria inventividade da pesquisa, 

conseguimos mexer com as estruturas institucionais, a ponto dos participantes 

conseguirem tirar seus jalecos brancos mesmo que momentaneamente, 

percebendo uma outra maneira de estar no mundo do trabalho em saúde.    

Este debate foi difícil de realizar porque pretendíamos dissociar a 

semelhança da similitude e ao mesmo tempo jogamos uma contra outra.  

Para Foucault (1988, p.42) a semelhança tem um padrão, ou seja, um 

elemento que ordena e hierarquiza a partir de si e todas as cópias. Assemelhar 

significa uma referência primeira que prescreve e classifica. O similar se 

desenvolve em séries que não tem começo nem fim, que é impossível 

percorrer num sentido ou em outro, que não obedecem a nenhuma hierarquia, 

mas se propagam em pequenas diferenças em pequenas diferenças. A 

semelhança serve à representação, que reina sobre ela, se ordena segundo 

um modelo que está encarregada de acompanhar e de fazer reconhecer; a 

similitude faz circular o simularco como relação indefinida e reversível do 

similar ao similar (FOUCAULT, 1988, p.42). 

Assim, ao abordar o agir da saúde bucal na ESF procuramos romper 

com a ideia de semelhança imposta pelo modelo hegemônico do profissional 

curativista, individualista e estereotipado como aquele que arranca os dentes 

das pessoas. 
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O CD para atuar na ESF precisa desenvolver competências para além 

do seu ‘núcleo do saber’, saindo do isolamento da prática restrita ao consultório 

e ao equipamento odontológico, assumindo um novo papel na equipe e nas 

ações de promoção à saúde. E isto se constitui em um desafio, na medida em 

que se faz necessário integrar a prática dos profissionais diante de um cenário 

marcado pela maneira fragmentada com que cada especialidade ou 

subespecialidade cuida de apenas uma parte da atividade (SCHERER; PIRES; 

SCHWARTZ, 2009).  

Para o MS (BRASIL, 2006), uma Equipe de Saúde da Família (ESF) 

deve ser composta minimamente por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e por Agentes Comunitários de Saúde (ACS), podendo ser 

incorporados à esta equipe mínima o cirurgião dentista e o Auxiliar de Saúde 

Bucal (ACD), que constituem uma Equipe de Saúde Bucal. E define as 

seguintes atribuições como comuns a todos os profissionais: participar do 

processo de territorialização; realizar o cuidado em saúde e responsabilizar-se 

pela população adscrita; garantir a integralidade da atenção; realizar busca 

ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória; realizar a 

escuta qualificada das necessidades dos usuários, proporcionando 

atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe; 

promover a mobilização e a participação da comunidade; identificar parceiros e 

recursos que possam potencializar ações intersetoriais; garantir a qualidade do 

registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção 

Básica; participar das atividades de educação permanente. Além das 

atribuições comuns, cada profissional tem suas atribuições específicas, 

descritas na Política Nacional da Atenção Básica. 

O processo de trabalho das ESF é caracterizado, dentre outros fatores, 

pelo trabalho interdisciplinar e em equipe, pela valorização dos diversos 

saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, e 

pelo acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, 

visando a readequação do processo de trabalho (BRASIL, 2006). 

Em outras palavras, o trabalho em equipe de modo integrado significa 

conectar diferentes processos de trabalho envolvidos, com base em certo 

conhecimento acerca do trabalho do outro e valorizando a participação deste 
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na produção do cuidado; é construir consensos quanto aos objetivos e 

resultados a serem alcançados pelo conjunto de profissionais, bem como 

quanto à maneira mais adequada de atingi-los. Significa, também, utilizar-se da 

interação entre os agentes envolvidos, com busca do entendimento e do 

reconhecimento recíproco de autoridades e saberes e da autonomia técnica 

(RIBEIRO; PIRES; BLANK, 2004). 

 

7.3 SEGUNDO GRUPO EDUCATIVO: O ESPELHO FALSO 

Visando a responder o segundo objetivo específico, que é identificar a 

compreensão da equipe participante acerca do papel da equipe de saúde bucal 

na estratégia saúde da família, foi elaborado o segundo GE.  

O segundo GE aconteceu no dia 07 de março de 2018, às 14h, na sala 

de reuniões. Contou com a presença de 7 funcionários: 1 médico, 1 enfermeiro, 

2 técnicos de enfermagem, 1 auxiliar de saúde bucal e 2 agentes comunitários 

de saúde. 

Nesse momento da pesquisa ao elemento escolhido foi uma tela 

produzida pelo pintor belga René Magritte, devido a sua potência de acionar 

experiências de problematização, afetos e emoções diversas, vividas através 

de uma prática coletiva que produzia o curioso efeito de desmanchar 

identidades. O objetivo foi promover uma aprendizagem recíproca, incluindo 

todos os integrantes da equipe multiprofissional num processo de aquisição da 

competência ética, que incluía a reinvenção de si e do mundo (KASTRUP, 

2008). 

7.3.1. RESULTDOS: 

Retomamos o grupo utilizando outra obra do pintor belga surrealista 

René Magritte. Os trabalhos deste pintor possuem uma profunda sensibilidade 

a tudo que foge à compreensão. Um mistério inerente aos objetos do mundo, 

esse mistério que pertence a todos e a nenhum, causando um choque na 

mente do espectador, convidando-o a pensar. 

Kastrup chama de Aprendizagem Inventiva o desencadeamento de um 

processo de criação, que pode ocorrer quando nos encontramos com algo que 

nos surpreende, provocando estranhamento e nos forçando a pensar. 

(KASTRUP, 2010). A Aprendizagem Inventiva (KASTRUP, 2004, 2005, 2007, 

2010) coloca-se como uma política cognitiva na qual o sujeito é instigado a 



114 
 

criar situações e pensamentos ao invés de apresentar respostas a problemas 

(SANCOVSCHI; KASTRUP, 2013). 

Assim, o inesperado criado através das telas do pintor surrealista Renê 

Magritte, além de auxiliar a tematização da aprendizagem inventiva 

(KASTRUP, 1999), ajuda a compor um modo de apresentação das 

interrogações formuladas nesta proposta. 

Na sua obra o “Falso espelho” o olho humano está superdimensionado 

e, ao invés de proporcionar uma visão do que está por dentro da alma do 

homem, reflete o que está fora, um céu com nuvens.  

 

        
Figura 4 – Tela de Renê Magritte – O Espelho Falso 

 

Na primeira pintura, as nuvens não passam diante da pupila. É como se 

a cor dos olhos registrasse o céu, como se não fosse o céu diante do olhar, 

mas dentro, onde o movimento é estático. Na segunda versão, o céu está 

refletido, de fato, nos olhos. As nuvens passam diante da pupila, há ali um céu 

em movimento e o olhar provavelmente se altera de acordo com o movimento 

do que está fora, o próprio céu é vivo nos olhos, o movimento é visto e não se 

torna estático pelo olhar.  

Será que Magritte teria escolhido esses movimentos das nuvens por 

perceber que podemos olhar o mundo com os olhos atentos, porém sempre as 

imagens nos escapam. Assim, como nuvens. 

Segundo Zanella (2012, p.171) são nuvens que revestem o que se vê 

em camadas mais ou menos espessas, líquidas, móveis. São nuvens que 

possibilitam antever algumas coisas de modo mais ou menos ofuscado, 

demarcando a condição inexoravelmente histórico e social do que vemos, 

ouvimos, falamos, sentimos, do que somos e podemos vir a ser. Nuvens que, 
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se dissolvidas, revelam não uma imagem nua, mas uma imagem concebida, 

criada, imaginada. 

Diante disso, se faz importante não se conformar com o que os nossos 

olhos veem, mas sim dilatar suas possibilidades, confrontar a rigidez do 

músculo ocular, esgaças a abertura enrijecida que seleciona luzes para ampliar 

as condições de ver (ZANELLA, 2012) e de ver-se. 

Assim, essa pintura não é um espelho que se limita a reproduzir as 

aparências, e também não se trata de um espelho da realidade, pois é preciso 

ir além daquilo que se esconde a realidade. Essa inversão ou fusão das visões 

de interior e exterior, ou de posições opostas ou extremas, nos interroga:  

 O que está dentro e o que está fora do agir da equipe participante 

na ESF, em relação à reorganização demanda odontológica? 

 Como será possível não ver? Como não olhar para os lados à 

procura do invisível cego? O que não posso ver está diante dos 

meus olhos? Será que é o invisível diante da repetição? Por que 

um espelho falso? Como se é possível imaginar um espelho sem 

os seus reflexos? 

A equipe montou o fluxograma de representação das demandas dos 

usuários para o atendimento odontológico com a ajuda da pesquisadora,  

mostrado a seguir: 
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Como reflexão para o próximo encontro, foi lançada a proposta de 

pesquisar critérios organizacionais da demanda dos serviços de saúde da 

família comuns à odontologia. 

7.3.2. DISCUSSÃO: 

Em um tempo no qual se diz que o mundo está abarrotado de imagens 

ao ponto de fabricar olhares vazios. Apostamos, assim, a um reencantamento 

imagético; criar visibilidade diante um olhar cartesiano retiniano; à perturbação 

diante de um silêncio surdo. Para tanto, creditamos nos virtuais de fruição das 

e pelas imagens em tempos nos quais, delas e por elas, anseia-se por controle. 

A proposta desta oficina foi acionar um processo de aprendizagem que 

visasse não só desmanchar o olhar cientificamente produzido na organização 

da demanda do serviço de saúde da família, mas também à oferta para uma 

aprendizagem inventiva (KASTRUP, 1999), que mobilizasse processos 

criadores, tano do ponto de vista da produção de dispositivos quanto do ponto 

de vista de produção de subjetividade. 

A invenção, aqui, é a própria capacidade de inventar problemas, de 

divergir constantemente de qualquer quadro estabelecido de referências e 

padrões, inclusive na delimitação do que seria uma problemática socialmente 

interessante, útil ou significativa (PASCHAL; JUSTA, 2009). 

Assim como Alice atravessou o espelho que a reproduzia, pretendemos 

provocar rachadura do espelho falso do modelo idealista e representacional 

que a equipe participante organiza a demanda odontológica.  

A primeira evidencia é o modelo dentista procedimento centrado, onde a 

consulta odontológica através dos procedimentos centralizam o campo 

tecnológico da organização da demanda odontológica, ou seja, a satisfação 

das necessidades de saúde bucal está associada ao agendamento da consulta 

odontológica e à ausência de enfermidades bucais.  

 Para que o trabalho de saúde bucal na ESF integre toda a equipe de 

profissionais é essencial que todos compreendam, em toda a sua 

complexidade, o processo saúde-doença, e ampliem a intervenção sobre 

determinado problema, outrora reservado à atividade do CD (FACCIN; 

SEBOLD; CARCERERI, 2010). 
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A segunda foi o nítido conflito entre as atribuições comuns a todos 

profissionais participantes da pesquisa, e aquilo que os mesmos valorizam, 

julgam viável e pertinente que seja feito. Sendo assim, o profissional contorna 

ou modifica as suas atribuições comuns, prescrita pelo MS, mantendo-se no 

modelo tradicional de atenção à demanda espontânea e de cuidado individual. 

A tela espelho falso de Renê Magritte surge como um modo de 

exposição do problema exposto pela pesquisa. Esta maneira de penetrar na 

EPS, pela precisa colocação do problema, significa aplicá-la ao próprio objeto 

de nossa investigação, ou seja, entender que toda aprendizagem começa com 

a invenção de problemas (KASTRUP, 2001). Esta advertência serve de 

indicação para não repetirmos os equívocos da EPS, que saltou este momento 

fundamental, reduzindo-a a um processo de solução de problemas. 

Tomamos emprestado, as referências do livro de Deleuze sobre Proust 

que Kastrup (2001) utilizou para se pensar a invenção de problemas, onde 

aprender é considerar uma matéria ou um objeto como se estes emitissem 

signos a serem decifrados. Diante dessa perspectiva, aprender a trabalhar na 

ESF seria ser sensível aos signos da necessidade de saúde dos usuários. 

   

7.4. TERCEIRO GRUPO EDUCATIVO: O MÊS DA VINDIMA 

Visando a responder o segundo objetivo específico, que é identificar a 

compreensão da equipe participante acerca do papel da equipe de saúde bucal 

na estratégia saúde da família, foi elaborado o segundo GE.  

O terceiro GE aconteceu no dia 14 de março de 2018, às 14h, na sala de 

reuniões. Contou com a presença de 7 funcionários: 1 médico, 1 enfermeiro, 2 

técnicos de enfermagem, 1 auxiliar de saúde bucal e 2 agentes comunitários de 

saúde. 

 

7.4.1. RESULTADOS: 

Utilizou-se mais uma obra do pintor surrealista belga René Magritte, que 

o quadro “o mês da vindima”. Pintado em 1959, expressa uma característica 

peculiar do artista, que é a capacidade de ver as coisas comuns de outro 

modo, instigando o observador a repensar sua forma de ver o mundo. 
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                         FIGURA 4 – Tela de Renê Magritte – O Mês da Vindima 

 

A janela, ao mesmo tempo em que aproxima, distancia, é uma interface 

de observação e não de interação física, corporal. As janelas são feitas para 

observar o mundo e não para entrar nele; para isso existem as portas.  

No quadro, a visão de mundo do suposto morador da casa e, portanto, 

dono da janela, é de uma regularidade angustiante. Seu mundo era, assim, o 

das coisas regulares e padronizadas e a sua interação com ele se dá na 

perspectiva de uma janela.  

Diante dessa perspectiva, uma pergunta nos interroga: 

 Como pensar critérios organizacionais sem criar formas regulares 

e engessadas para organização da demanda odontológica?   

Os critérios propostos pela equipe foram listados no quadro abaixo: 

 

CRITÈRIOS AMPLOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

1- Sócio-econômico Renda familiar mensal, grau de instrução dos pais, tipo de 

habitação e profissão do responsável pela família, casa 

(alugada, cedida ou própria) 

2- Doenças crônicas Diabetes, hipertensão, pacientes acamados, paciente 

física, deficiência mental, usuário de drogas 

3 – Doenças Bucais Dor, edema, ausência de dentes, problemas estéticos, 

dificuldade de mastigar, mal hálito, problemas gengivais 

4- Vulnerabilidade Água encanada, presença ou ausência de esgoto céu 

aberto, caminho difícil, presença do poder paralelo 

      Quadro 8 – Critérios Organizacionais proposto 
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Como proposta para o próximo encontro, faremos a construção do de 

um dispositivo-ferramenta para reorganizar a demanda odontológica. 

 

7.4.2. Discussão: 

O SUS preconiza o uso da equidade como forma de diminuir as 

iniquidades provocadas por estas condições sociais adversas. Para que se 

contemple este princípio supracitado anteriormente, garantindo atenção 

prioritária onde e para quem ela se verifique necessária, aos dados da 

condição familiar devem ser somadas informações epidemiológicas da 

população adstrita à área de abrangência da unidade, levando-se em 

consideração a classificação de risco às doenças bucais (BRASIL, 2004).  

Esta classificação de risco é um procedimento que vem sendo muito 

utilizado para a organização da demanda, por ser um processo dinâmico de 

identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo 

com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento (BRASIL, 

2004). 

As diretrizes da política nacional de saúde bucal (PNSB) orientam para 

que as ações e os serviços odontológicos resultem de um adequado 

conhecimento da realidade de saúde de cada localidade para, valendo-se 

disso, construir uma prática efetivamente resolutiva (BRASIL, 2004). Conhecer 

a realidade de saúde de áreas, sob a responsabilidade das equipes da ESF, 

significa saber as condições individuais mais importantes em termos de 

severidade e prevalência das principais doenças e o contexto familiar em que 

estão inseridos. Assim, essa pesquisa optou-se por classificação de risco para 

conhecer tal realidade. 

 

 

7.5. QUARTO GRUPO EDUCATIVO:  

 Visando a responder o terceiro objetivo específico, ou seja, elaborar um 

produto que colabore na educação permanente dos trabalhadores envolvidos 

na reorganização do acesso dos usuários ao serviço odontológico, em prol da 

integralidade da assistência. 

O quarto GE aconteceu no dia 21 de março de 2018, às 14h, na sala de 

reuniões. Contou com a presença de 7 funcionários: 1 médico, 1 enfermeiro, 2 
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técnicos de enfermagem, 1 auxiliar de saúde bucal e 2 agentes comunitários de 

saúde. 

 

7.5.1. RESULTADOS: 

Solicitado ao grupo construção o rol dos critérios para avaliação de risco 

de acordo com o perfil da demanda do serviço. Por unanimidade, o grupo 

definiu os seguintes: priorizar as famílias com maior risco, o instrumento de 

avaliação poderá ser utilizado por qualquer profissional, utilização de critérios 

amplos (saúde bucal, saúde geral e a condição sócio-econômica). 

O indivíduo de cada família cadastrada será avaliado e pontuado numa 

graduação de 1 a 3, em relação: a idade, a condição bucal e a saúde geral. 

Esses pontos de todas as pessoas da família serão somados e realizados uma 

média. Esta média será somada a uma nota familiar que considerará as 

condições sócio-econômicas e moradia. 

Os critérios utilizados para a saúde geral foram referentes ao nível social 

e as condições de vida, pois uma variedade de fatores não clínicos, muitas 

vezes, é responsável por um maior risco de cárie, embora de forma indireta, 

como por exemplo, indivíduos desempregados, com condições de moradia 

insalubres, baixo grau de instrução escolar, e como consequência indireta, uma 

dieta mais cariogênica e higiene bucal deficiente. 
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FICHA DE 
AVALIAÇÃO – 
SAÚDE BUCAL 
PMF-JB-Niteroi 

Família:  Data de Preenchimento: 

Microárea:  Triagem em:  TC em: 

     AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

NOME  IDADE (*) 
CONDIÇÃO 
BUCAL (**)  

SAÚDE GERAL 
(***) 

PONTUAÇÃO 
INDIVIDUAL 

1. 
    2. 
    3. 
    4. 
    5. 
    6. 
    7. 
    8. 
    9. 
    10. 
    

 

Somatória 
 Número de 

pessoas 
 MÉDIA 

INDIVIDUAL 
 

 AVALIAÇÃO FAMILIAR 

Pontos por Item 
PERCEPÇÃO 

SOCIOECONÔMICA MORADIA  EMPREGO 
PONTUÇÃO 
FAMILIAR 

3 Ruim Cedida  Desempregado 

2 Regular  Alugada Transitório 

1 Boa  Própria Fixo 

    
 

 

SOMATÓRIA DAS PONTUAÇÕES 
(Individual + Familiar)  

LEGENDA: VALORES DE REFERÊNCIA  
 

IDADE (*)  CONDIÇÃO BUCAL (**)  
SAÚDE GERAL 

(***) 
 

Até 30 anos = 3  Dor ou Abscesso = 3  
Gestante ou 
Diabético = 3 

  

De 31 a 50 = 2  
Especialidade / Perda 
Estética Importante = 2  

Doença 
Crônica = 2 

  Acima de 51 = 1  “Problema” Crônico = 1  Normal = 1 
  Quadro 9 – Classificação de risco 
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7.5.2. Discussão: 

Durante esse GE a equipe participante criou um dispositivo-ferramenta 

para avaliar o risco familiar para priorizar o atendimento das famílias de alto 

risco pelo dentista, a avaliação não foi baseada somente em dados de saúde 

bucal, e sim em dados socioeconômicos das famílias. Essa escolha foi devido 

à facilidade de serem obtidas informações socioeconômicas da população e 

principalmente por vários estudos mostrarem a relação entre condição 

socioeconômica e saúde bucal (LACERDA; CALVO; FREITAS, 2002). 

Coelho e Savassi (2004) com o intuito de priorizar o atendimento das 

visitas domiciliares da Estratégia Saúde da Família, propuseram uma escala de 

classificação de risco das famílias (Escala de Coelho) composta pelas variáveis 

presença de acamados, deficiência física e mental, desemprego, 

analfabetismo, baixas condições de saneamento, desnutrição, drogadição, 

presença de menor de 6 meses, presença de maior de 70 anos, hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus e relação morador/cômodo (variáveis 

retiradas do cadastramento familiar). Para cada variável foi atribuído um 

escore, e através da soma desses escores, a família foi classificada em alto, 

médio ou baixo risco. 

Os critérios propostos para construção do dispositivo para avaliação de 

risco das famílias tiveram como fonte de dados as informações do cadastro 

familiar como proposto pela classificação de Coelho e Savassi (2004). A 

grande vantagem de utilizar os dados do cadastramento familiar é a 

atualização dos dados e a facilidade de acesso.  

As poucas classificações de risco utilizadas pelos CD para o 

planejamento e priorização das ações são classificações de risco individual, 

com base em características clínicas do paciente, que só podem ser obtidas a 

partir do exame epidemiológico do indivíduo. Na ESF a ESB atua num território 

adscrito e é responsável por um determinado número de famílias, esse 

planejamento e priorização não pode ter como base um critério clínico 

individualizado devido a impossibilidade de avaliar todos os indivíduos do 

território. Diante disso, as ESB acabam priorizando os usuários que buscam o 

atendimento na unidade de saúde, que já se constituem numa grande 

demanda.  
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Esse modelo assistencial hegemônico centrado no CD possui um grande 

potencial de não ter um impacto de longo prazo na redução das doenças 

bucais na população adscrita, uma vez que muitas famílias de alto risco para a 

saúde bucal não procuram espontaneamente o atendimento nessas unidades 

de saúde. Assim, é fundamental esta identificação das famílias de maior risco, 

para que através da busca ativa, tenham acesso ao atendimento em saúde 

bucal de forma mais equânime, já que esse se constituiu historicamente como 

excludente. 
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VIII CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

No processo de organização do trabalho das ESB com os demais 

membros da equipe de saúde da família, a realização de ações como o 

diagnóstico da situação de saúde e a utilização do mapa de área, ainda são 

práticas pouco realizadas e que dificultam a efetividade das ações de saúde. A 

forma de organização do atendimento clínico através agenda aberta e a 

demanda espontânea ainda é uma realidade no município participante da 

pesquisa. 

As equipes multiprofissionais constituem-se grupos que vivenciam e 

operam esta construção na prática cotidiana, carregando os novos paradigmas, 

a formação dos profissionais e a configuração das instituições, ainda marcadas 

pela fragmentação do conhecimento, pela setorização do trabalho, pelas 

estruturas hierárquicas de poder e pela cultura corporativa.  

Ressaltamos a ideia de que é possível transitar pelos núcleos 

profissionais de diferentes formas, buscando a religação dos saberes, assim 

como é possível transitar da parte para o todo, do local para o global, do 

individual para o coletivo, sem, no entanto, superar ou extinguir os núcleos 

profissionais e, ao mesmo tempo, sem ter um olhar reducionista da realidade 

em saúde. 

A incorporação dos pressupostos da ESF poderá ser obtida por meio do 

estímulo à educação permanente, almejando reduzir muitas das diferenças 

conceituais e práticas encontradas no município participante. Entender o 

processo educativo em saúde e discuti-los com a equipe multiprofissional é 

fator primordial para que as ações educativas da EP sejam postas em prática.  

Dessa forma, destaca-se que todos os profissionais envolvidos no 

atendimento ao paciente necessitam de ter clareza de seu papel no processo 

de trabalho na ESF, pois todos estão envolvidos no cuidado integral em saúde. 

Para isso, é fundamental o desenvolvimento dos conceitos de EP e sua prática 

em saúde.   

Diante do que foi exposto nos resultados desta pesquisa, percebe-se 

que a falta de entendimento dos participantes do processo de 

multidisciplinaridade, o que pode ter ocorrido por não haver uma educação 

permanente efetiva na unidade de saúde participante.  
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Apesar da afirmativa acima 42,95% das ocorrências de URs apontaram 

para a EP como caminho para as transformações em conformidade com a 

PNEPS, refletindo o quanto essa prática já utilizada pela equipe participante.   

Esse dado numérico levou à construção de uma categoria que 

expusesse o pensar desses participantes, mas foi utilizado apenas para 

reflexão sobre o entendimento do processo de trabalho, de EP dos 

participantes, para avaliar a melhor forma de abordagem a ser utilizada nos 

GEs e suas necessidades a serem refletidas com o grupo.  

Ao mesmo tempo, ratifica a terceira hipótese explorada, qual seja, a 

proposta da educação permanente existe, mas ainda é pouco elaborada 

coletivamente com base nas demandas encontradas e por isso não vem sendo 

utilizada como dispositivo de mudança institucional.  

Durante a pesquisa, foi observada no na unidade de saúde participante 

a falta de entendimento por parte dos participantes do universo de atuação da 

ESB, quando, ao responder o primeiro objetivo específico, que é identificar as 

dificuldades da equipe de saúde da família na reorganização do acesso ao 

serviço de saúde bucal, deparou-se com uma organização da demanda 

centrada na ESB e subsidiada pela livre demanda, comprovando a segunda 

hipótese explorada: a falta de compreensão da equipe participante acerca do 

papel da equipe de saúde bucal na estratégia saúde da família.   

Observa-se, com as oficinas, que o segundo objetivo específico, que foi 

apresentar a equipe participante através dos movimentos instituintes da 

aprendizagem inventiva e das telas do pintor belga Renê Magritte 

desterritoralizção da representação da imagem do profissional dentista em uma 

equipe de saúde como aquele que arranca os dentes, produziu impacto 

positivo, pois o grupo ficou motivado a construir soluções baseadas nesse novo 

conhecimento e ainda mais: novos questionamentos foram feitos e novos 

desafios foram propostos, confirmando a primeira hipótese explorada, que os 

profissionais possuem dificuldades organizar o acesso ao serviço de saúde 

bucal, pois não é claro aos funcionários as atribuições da ESB na ESF. 

Ainda durante as oficinas, percebeu-se que o segundo objetivo 

específico, foi o que mais causou polêmica ou assombro, uma vez que pareceu 

completamente desconhecido para o grupo, tanto as atribuições da ESB, como 

as atribuições comuns de todos os profissionais da ESF.   
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Nesse momento da pesquisa, respondendo ao objetivo geral, que é 

utilizar a educação permanente como um dispositivo pedagógico, por tomar 

como objeto a reorganização da demanda odontológica, através da 

aprendizagem inventiva na micropolítica do trabalho em um serviço de saúde 

da família, notou-se a implementação da EP, mas muitos desafios hão de ser 

enfrentados, principalmente o fator político institucional.  

Ressalta-se que esse estudo teve um corte temporal, e que, ao 

acabarem os grupos educativos desenvolvidos para a pesquisa, as situações 

problemas anteriores retornaram, agora de forma mais branda, com a 

consciência dos profissionais que ainda permanecem no serviço e que fizeram 

parte da pesquisa acerca do assunto, com nítido momento político refletido, 

mas revelando a limitação da pesquisa em proporcionar uma experiência de 

educação que fosse permanente e efetiva.  

Embora, para atender ao terceiro objetivo específico, que foi elaborar um 

produto que colabore na educação permanente dos trabalhadores envolvidos 

na reorganização do acesso dos usuários ao serviço odontológico, em prol da 

integralidade da assistência, fosse desenvolvido, a pedido da equipe e por ela 

orientado, um material impresso, a implementação da EP na a equipe 

participante foi eficaz. 

Virgínia Kastrup nos convida a escorregar em direção aos territórios não 

capturados para pensarmos nas fissuras da EPS, um espaço de formação 

como ação inerente ao vivo, através de um formar que se atualiza ao longo do 

viver. Desse modo, a EPS ganha nova perspectiva; já não é mais algo dado, 

processamento de informações para representar um mundo preexistente e 

desvelar verdades, mas algo que se desdobra a espaços variados, que se 

produz com os encontros que atravessam as vivências. 
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Apêndice III - Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do projeto: “EDUCAÇÃO PERMANENTE INVENTIVA EM SAÚDE: Um dispositivo 

para reorganização da demanda odontológica em uma equipe de saúde da família ”. 

Pesquisador responsável: Ana Paula Brandão Alves 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal 

Fluminense/ Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

Telefones de contato: (21)36282899 – (21) 27104740– (21) 99767-7333  

Email: apba.apba@gmail.com 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “EDUCAÇÃO 

PERMANENTE INVENTIVA EM SAÚDE: Um dispositivo para reorganização da demanda 

odontológica em uma equipe de saúde da família ”, de responsabilidade da 

pesquisadora Ana Paula Brandão Alves. 

Essa pesquisa justifica-se na medida em que a Estratégia Saúde da Família avança 

como projeto estruturante e norteador do Sistema Único de Saúde (SUS), com caráter 

substitutivo das tradicionais unidades de saúde restritas as abordagens sobre a 

organização e a gestão do trabalho em saúde, em um município historicamente 

respeitado pelo seu pioneirismo e excelência na implantação do Programa Médico de 

Família. A relevância desse estudo, está no fato de que esse tema vislumbra produzir 

um espaço formativo e de co-responsabilização pelo trabalho, em que o grande 

material pedagógico é o cotidiano dos processos de trabalho, de modo que, essa 

experiência formativa possa refletir na qualificação de práticas de atenção e gestão do 

trabalho em uma equipe de saúde da família.   

O presente trabalho tem como objeto de estudo a educação permanente inventiva em 

saúde (EPIS) como um dispositivo-ferramenta capaz de reorganização o acesso ao 

serviço de saúde bucal de uma equipe saúde da família localizada em um município da 

região metropolitana do Rio de Janeiro. Seus objetivos específicos serão:  1) Identificar 

as dificuldades da equipe de saúde da família na reorganização do acesso ao serviço de 

saúde bucal; 2) Identificar a compreensão da equipe participante acerca do papel da 

equipe de saúde bucal na estratégia saúde da família; 3) Elaborar um produto que 

colabore na educação permanente dos trabalhadores envolvidos na reorganização do 

acesso dos usuários ao serviço odontológico, em prol da integralidade da assistência. 

Sua participação nessa pesquisa se dará de forma a participar de entrevista, o que não 

gerará gastos financeiros e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins 
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científicos, apresentação em eventos e/ou publicação em periódico e/ou livros, 

garantindo sua privacidade. O estudo será descritivo e exploratório, com abordagem 

metodológica qualitativa e  pretende-se fazer uma pesquisa na qual se obtenha 

transbordamento para a prática, para isso, conforme item III.2.e) da Resolução 

466/2012, é necessário utilizar métodos adequados para responder às questões 

estudadas, portanto o instrumento de pesquisa de campo proposto é o Estudo de 

Caso, e sua participação será registrada através de anotações, entrevistas e 

fotografias.  

Os riscos relacionados com sua participação são mínimos. Caso apresente algum 

problema no decorrer de qualquer etapa da pesquisa que lhe cause emoções 

desconfortantes, será prestado apoio psicológico na Unidade de Saúde da Família José 

Sorrez Blanco, por profissional habilitado e funcionário da mesma, respeitando este 

momento e sua decisão quanto à continuidade da sua participação, podendo essa ser 

interrompida, remarcada ou mesmo cancelada. 

Espera-se, com os resultados alcançados nesta pesquisa através da sua participação, , 

a implementação da educação permanente em saúde como dispositivo na promoção 

da integralidade da assistência na Unidade de saúde da família em um município 

localizado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

O Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço da 

pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua 

participação, agora ou em qualquer momento. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, ___________________________________________, RG ___________________, 

órgão expedidor _______________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de __________________________________ de _______________ 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável 
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Apêndice IV - Orçamento 

Identificação de orçamento Tipo  Valor em reais  

Transporte  Custeio 500,00 

Papelaria (material de 

escritório) 

Custeio 200,00 

Xerox Custeio 100,00 

Alimentação  Custeio 500,00 

Papelaria (material para 

oficina)  

Custeio 300,00 

Alimentação (participantes) Custeio 800,00 

Total   2.400,00 
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Apêndice V – Cronograma das Atividades 

 

ATIVIDADES 2017.2 2018.1 2018.1 2018.2 

Revisão Bibliográfica /Ref. Teórico     

Seleção do Material para Estado da Arte     

Preparação e Defesa do Projeto     

Submissão para o CEP     

Coleta de Dados     

Exame de Qualificação      

Produção de Dois Artigos     

Análise dos dados     

Revisão Final  

 

 

 

 

 

 

 

Defesa da Dissertação  
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Apêndice VI- Observação Participante 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO DOCENTE 
INTERDISCIPLINAR NO SUS 

 

Identificação do local: __________________________________________________ 

Horário: _____________________________________________________________ 

Equipe:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

DADOS OBSERVADOS TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAMENTO DO OBSERVADOR 
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Apêndice VII: Roteiro de entrevista dos profissionais da equipe de saúde da família  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO DOCENTE 
INTERDISCIPLINAR NO SUS 

 
EDUCAÇÃO PERMANENTE INVENTIVA EM SAÚDE: Um Dispositivo para a 

Reorganização da Demanda Odontológica em uma Equipe de Saúde da Família 

Este trabalho irá acontecer na ligação estreita entre uma equipe multidisciplinar, entre 
educação permanente e aprendizagem inventiva e entre a reorganização da demanda 
odontológica em uma equipe de saúde da família. Nesse lugar que forjemos práticas de 
aprendizagem inventiva nos territórios de encontro entre os profissionais de uma equipe de 
saúde da família.  

Nome: _________________________________________ Data ___________________ 

Idade ________________ Telefones _________________________________________ 

Email _________________________________________________________________ 

Função ______________________Tempo de desempenho da função: _____________ 

Formação escolar: _______________________________________________________ 

Tempo de trabalho na Instituição: ___________________________________________ 

1) Como é estruturado o atendimento a demanda odontológica durante todo o dia em 
sua Unidade de Saúde da Família? 
__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) É utilizado algum fluxograma ou classificação de risco para o atendimento 
odontológico? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3) É possível identificar, em seu cotidiano, espaços que se analisem e se articulam a 
necessidade de saúde à organização da produção de cuidados? _________________ 

_____________________________________________________________________ 

4) A proposta deste estudo como já conversamos é a construção de um instrumento 
para classificação de risco da demanda odontológica? Qual a sua opinião sobre o 
assunto? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5)Você gostaria de discutir ou de ajudar a construir este instrumento?  

(  ) Sim                (  ) Não 

Gostaria de dizer mais alguma coisa? 

_____________________________________________________________________ 
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Apêndice VIII: Termo de concessão de imagem 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE – FORMAÇÃO DOCENTE 
INTERDISCIPLINAR NO SUS 

 

Dados de identificação 

Título do projeto: Educação Permanente Inventiva em Saúde: Um Dispositivo para a 
Reorganização da Demanda Odontológica em uma Equipe de Saúde da Família  

Pesquisador responsável: Ana Paula Brandão Alves 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense/ 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em ensino na saúde/ 
Formação profissional Interdisciplinar no SUS. 

Telefones de contato: (21) 997677333  

Email: anapaula.fried@gmail.com 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Idade: ______________                 RG: ______________________________________ 

Eu acima identificado, autorizo por meio desta a utilização de minha imagem, por tempo 
indeterminado, no projeto de pesquisa Educação Permanente Inventiva em Saúde: Um 
Dispositivo para a Reorganização da Demanda Odontológica em uma Equipe de Saúde da 
Família, de responsabilidade da pesquisadora Ana Paula Brandão Alves, como também em 
publicações da mesma. Estou ciente de que esta imagem pode ser utilizada ainda em 
palestras, mostras, aulas ou qualquer forma que a pesquisadora julgue necessária, sempre 
visando o ensino e a prestação de serviço e nunca com fins comerciais, o que não gerará 
gastos financeiros e as informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, 
apresentação em eventos e/ou publicação em periódico e/ou livros.  

 

Niterói, ___ de _________________ de 2017  

 

 

 

 Assinatura 
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