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Resumo
Objetivo – Avaliar as características socioeconômicas, processo de trabalho, capacitação, comportamento, autopercepção do conheci-
mento e acesso das famílias ao serviço odontológico em saúde bucal entre os grupos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) vinculados
a Unidade de Saúde da Família (USF) com e sem Equipe de Saúde Bucal (ESB). Métodos – Trata-se de um estudo transversal de cunho
quantitativo. No total, 162 sujeitos participaram do estudo, sendo 81 ACS vinculados a USF com ESB (Grupo 2) e 81 ACS vinculados a
USF sem ESB (Grupo 1). Para a coleta dos dados, utilizou-se um questionário previamente testado. Foram aplicados os testes Qui-Qua-
drado e Exato de Fischer para verificar diferenças entre os grupos de ACS. O nível de significância adotado nos testes foi de 5%. Resul-
tados – Constatou-se diferença estatística significativa entre os grupos de ACS somente nas questões que abordaram o tema capacitação
em saúde bucal (p<0,0002) e acesso das famílias ao serviço odontológico (p<0,0001). Conclusão – Os ACS que atuam em PSF com
Equipe de Saúde Bucal tem autopercepção mais positiva sobre o acesso das famílias ao serviço de saúde bucal, e receberam mais ca-
pacitação em Saúde Bucal.

Descritores: Saúde bucal; Assistência odontológica; Qualidade de vida

Abstract
Objective – To evaluate the characteristics socioeconomic, work process, training, behavior, perception of knowledge and access of
households to service dental oral health between of Community Workers Health (CHW) Unit linked to Family Health with and without
Oral Health Team. Methods – This was a cross-sectional study of quantitative. A total of 162 subjects participated in the study, with 81
CHW linked to Family Health Unit with Oral Health Team (Group 2) and 81 ACS linked to Family Health Unit without ESB (Group 1).
To collect the data, we used a previously tested questionnaire. Chi-square and Fisher exact tests were used to assess the differences bet-
ween the CHW groups. The significance level used in the tests was 5%. Results – There was significant statistical difference between the
CHW groups only on issues that focused on training in oral health (p <0.0002) and household access to dental care (p <0.0001). Con-
clusion – CHW who work in Family Health Unit with Oral Health Team has more positive perception on household access to oral health
services, and received more training in Oral Health.

Descriptors: Dental health; Dental care; Quality of life

Introdução
A partir de 1997, o Programa Saúde da Família (PSF)

passou de sua limitada condição de programa para Es-
tratégia Saúde da Família (ESF) visando a mudanças no
modelo assistencial, por romper com o comportamento
passivo das unidades básicas de saúde, mediante rela-
ção permanente entre profissionais de saúde e popula-
ção assistida, estendendo suas ações para a comunidade
e junto à ela1.

A ESF é orientada pelos princípios fundamentais do
Sistema Único de Saúde (SUS), como forma de buscar
a consolidação da atenção básica e a aproximação da
população aos serviços de saúde2. Nesse contexto, a
ESF propõe nova dinâmica para a estruturação dos ser-
viços de saúde, promovendo uma relação mais próxima
dos profissionais com o usuário do SUS, a qual deve
ter seu acesso garantido por meio de uma equipe mul-
tiprofissional e interdisciplinar, que deve prestar assis-
tência de acordo com as reais necessidades dessa po-

pulação, identificando os fatores de risco aos quais ela
está exposta e neles intervindo de forma apropriada.
Portanto, a ESF torna-se importante meio para a mu-
dança do modelo assistencial, visando à qualidade de
vida da comunidade3.

Conforme a Portaria nº 2027, de 25 de agosto de
20114, as equipes multiprofissionais das ESF devem
ser formadas por, no mínimo, um médico, um enfer-
meiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS,
com carga populacional máxima de 4.000 (quatro mil)
habitantes por ESF e média recomendada de 3.000
(três mil) habitantes. O número de ACS deve ser sufi-
ciente para cobrir 100% da população cadastrada,
com um máximo de 750 (setecentos e cinquenta) ha-
bitantes por ACS e de 12 ACS por ESF. A atuação da
ESF deve ser realizada através de ações de promoção
de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de
doenças e agravos mais frequentes, e da manutenção
da saúde desta comunidade4.



Mesmo tendo a integralidade como um dos seus
princípios, a inclusão das Equipes de Saúde Bucal
(ESB) às Equipes de Saúde da Família já existentes,
ocorreu em dezembro de 2000, seis anos após a cria-
ção do PSF, tendo como objetivos principais a melho-
ria dos índices epidemiológicos de saúde bucal e a
ampliação do acesso da população brasileira às ações
a ela relacionadas. A inclusão da saúde bucal no Pro-
grama Saúde da Família foi louvável e importantíssima
para o progresso da odontologia como profissão no
Brasil e da saúde bucal como condição de cidadania
dos brasileiros5. 

O Ministério da Saúde, por meio da Área Técnica
de Saúde Bucal, no documento intitulado “A reorgani-
zação da saúde bucal na atenção básica”, vem preco-
nizando uma proposta de integração de ACS com pro-
fissionais de saúde bucal na Estratégia Saúde da
Família, segundo a qual ACS supervisionados pelo ci-
rurgião-dentista e pela enfermeira teriam como atri-
buições específicas: desenvolver ações de promoção
de saúde bucal e de prevenção das doenças neste âm-
bito mais prevalentes no seu território de atuação; iden-
tificar espaços coletivos e grupos sociais para o desen-
volvimento das ações educativas e preventivas em
saúde bucal; registrar no Sistema de Informações da
Atenção Básica (SIAB) os procedimentos de suas com-
petências realizados6.

A importância de capacitação constante dos ACS
sobre os temas que envolvem os principais problemas
da sua comunidade foi colocada em discussão no es-
tudo de Holanda7, que objetivou mostrar a experiên-
cia do curso de qualificação do ACS em Saúde Bucal
desenvolvido em Natal-RN, onde foi possível para o
ACS reconhecer outros atores como participantes da
equipe de saúde, além de ampliar sua visão em rela-
ção ao seu papel na saúde bucal. Nesse sentido, ao
capacitar o ACS sobre o tema Saúde Bucal deve muni-
los de conhecimentos diversos em torno da questão
do processo saúde-doença bucal, incorporando, além
da perspectiva biomédica, outros saberes que os ha-
bilitem nesse processo de interação cotidiana com as
famílias e no reconhecimento de suas práticas e 
hábitos.

Considerando o Agente Comunitário de Saúde como
um sujeito que integra a comunidade e compartilha
seus conhecimentos indaga-se: existe diferença entre
as práticas cotidianas em Saúde Bucal de ACS de Pira-
cicaba, quando ele está inserido em uma ESF com
ESB? Tal indagação está relacionada ao fato de esses
agentes exercerem suas atividades profissionais apoia-
dos pelos demais integrantes da Estratégia Saúde da
Família (ESF).

O objetivo deste artigo foi avaliar as características
socioeconômicas, processo de trabalho, capacitação,
comportamento, autopercepção do conhecimento e
acesso das famílias ao serviço odontológico em saúde
bucal entre os grupos de Agentes Comunitários de
Saúde vinculados a Unidades de Saúde da Família
com e sem Equipes de Saúde Bucal.

Métodos
O presente estudo quantitativo foi realizado no mu-

nicípio de Piracicaba-SP, e teve início após anuência
da Secretaria Municipal de Saúde e aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odonto-
logia de Piracicaba, da Universidade de Campinas, por
meio do protocolo nº 096/2013.

No período da pesquisa, todos os 245 Agentes Co-
munitários de Saúde foram convidados a participar da
pesquisa e, como alguns ACS no período de coleta es-
tavam de férias, licença saúde, licença maternidade,
ou não tiveram interesse em participar da pesquisa, a
amostra censitária foi composta por 162 ACS, repre-
sentando 66% da população de ACS, os quais foram
separados em 2 grupos, sendo o grupo 1 composto por
81 ACS provenientes de 17 Unidades de Saúde da Fa-
mília sem Equipe de Saúde Bucal, e o grupo 2 com 81
ACS provenientes de 20 Unidades de Saúde da Família
com Equipe de Saúde Bucal, computando um total de
37 USF das 47 existentes do município.

Os critérios de inclusão do ACS no estudo foram:
ter assinado o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido e ser Agente Comunitário de Saúde efetiva-
mente contratado.

As variáveis do estudo foram gênero, idade, escolari-
dade, tempo que reside do bairro, renda familiar, tempo
de função como ACS, práticas em Saúde Bucal e auto-
percepção do conhecimento sobre o processo saúde-
doença bucal e do acesso aos serviços de saúde bucal.

Os dados foram coletados por meio de questionário
semiestruturado que contemplavam as variáreis do es-
tudo e foi aplicado por um único pesquisador, entre o
período de outubro a dezembro de 2013. A aplicação
do questionário ocorreu nas USF durante as reuniões
de equipe semanais realizadas como rotina de gestão. 

Os dados foram transcritos dos questionários para o
programa Microsoft Excel 7.0. Para análise estatística
dos resultados foi utilizado o programa BioEstat 5.0.
Realizou-se, inicialmente, análise descritiva dos dados,
por meio de frequências absolutas e relativas. Previa-
mente a avaliação da significância estatística, houve a
transformação de dados categóricos em numéricos atra-
vés do mapeamento direto dos valores que foram obti-
dos pelos indivíduos da amostra de ACS do Grupo 1
em comparação com a amostra de ACS do Grupo 2,
foi aplicado o teste Qui-quadrado e Exato de Fisher
para duas amostras independentes considerando o nível
de significância de 5%.

Resultados e discussão
Os grupos foram homogêneos em relação às variáveis

socioeconômicas (p > 0,05). Na Tabela 1 são apresen-
tados os resultados da frequência de ACS por grupo e
sua distribuição segundo gênero, idade, escolaridade,
tempo de residência no bairro, renda familiar e tempo
de função na USF. 

Observa-se na Tabela 1 que os dois grupos de ACS
constituíram predominantemente de mulheres, sendo
que o gênero feminino superou o gênero masculino
mais de vinte e duas vezes em número de indivíduos. 
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No que concerne ao perfil sócio demográfico dos
Agentes Comunitários de Saúde observou-se que a
maioria era do sexo feminino (95,68%). A faixa etária
ficou bem equiparado entre as categorias de 20 a 29
e 30 a 39 anos. Quanto à escolaridade não foi reve-
lado grande diferença entre os dois grupos verificou-
se que 52% haviam concluído o ensino médio. Tam-
bém merece destacar o fato de 72% dos ACS
pesquisados residem na comunidade em que traba-
lham há aproximadamente 16 anos, com tempo de
atuação como Agente Comunitário de Saúde de 4
anos e 3 meses, em média. Ao abordarmos o perfil
sócio demográfico dos Agentes Comunitários de Saúde
observamos que a sua função representa uma oportu-
nidade de emprego nas comunidades.

Na amostra do grupo 1 o percentual daqueles, cuja

renda familiar era entre um e três salários mínimos atin-
giu 40,74%, No grupo 2, 38,27%. Apenas três ACS do
grupo 2, declararam renda familiar maior que cinco sa-
lários mínimos, já no grupo 1, vinte ACS declararam a
mesma renda. Os resultados do estudo de Gomes et
al.13 apontaram como causas da desmotivação em rela-
ção à profissão de ACS tanto os baixos salários quanto
a sobrecarga e desvalorização do trabalho. A autora res-
salta ainda nesse sentido, a necessidade de garantir ca-
pacitação adequada para o ACS, além de se criar estra-
tégias de valorização e motivação para o exercício do
trabalho desse profissional tão importante para o PSF.

Com relação ao tempo de trabalho na USF, perce-
beu-se que 72,84% dos ACS do grupo 1 e 60,49% dos
ACS do grupo 2, trabalhavam há mais de 3 anos na
função, como se pode verificar na Tabela 1, que sinte-

Tabela 1. Frequência de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e sua distribuição segundo gênero, idade, escolaridade, tempo
de residência no bairro, renda familiar e tempo de função na Unidade de Saúde da Família (USF). Piracicaba, 2013.

       Grupo 1 Grupo 2 p valor

       ACS em USF sem ACS em USF com
       Equipe de Saúde Equipe de Saúde
       Variáveis Bucal Bucal

       n n

       Total 81 81

  Gênero
       Masculino 5 (6,2%) 2 (2,5%) 0,4427
       Feminino 76 (93,8%) 79 (97,5%)

  Idade
       Menos de 20 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0,1431
       20-29 anos 19 (23,4%) 20 (24,7%)
       30-39 anos 25 (30,9%) 37 (45,7%)
       40-49 anos 22 (27,2%) 16 (19,7%)
       50 anos ou mais 15 (18,5%) 8 (9,9%)

  Escolaridade
       Fundamental Completo 2 (2,5%) 0 (0,0%) 0,5256
       Fundamental Incompleto 0 (0,0%) 0 (0,0%)
       Médio Completo 52 (64,2%) 52 (64,2%)
       Médio Incompleto 5 (6,2%) 8 (9,9%)
       Superior Completo 7 (8,6%) 4 (4,9%)
       Superior Incompleto 15 (18,5%) 17 (21,0%)

  Tempo que reside no bairro
       Menos de 12 meses 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0,2155
       De 12 a 24 meses 0 (0,0%) 3 (3,7%)
       De 25 a 36 meses 4 (4,9%) 1 (1,2%)
       De 37 a 48 meses 5 (6,2%) 4 (4,9%)
       Acima de 48 meses 72 (88,9%) 73 (90,2%)

  Renda familiar
       Menos de 1 SM 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0,1400
       De 1 a menos de 2 SM 14 (17,3%) 12 (14,8%)
       De 2 a menos de 3 SM 19 (23,5%) 19 (23,5%)
       De 3 a menos de 4 SM 13 (16,0%) 21 (25,9%)
       De 4 a menos de 5 SM 15 (18,5%) 20 (24,7%)
       Mais de 5 SM 20 (24,7%) 9 (11,1%)

  Tempo de função na USF
       Menos de 12 meses 1 (1,2%) 1 (1,2%) 0,4293
       De 12 a 24 meses 8 (9,9%) 10 (12,4%)
       De 25 a 36 meses 13 (16,1%) 21 (25,9%)
       De 37 a 48 meses 12 (14,8%) 13 (16,1%)
       Acima de 48 meses 47 (58,0%) 36 (44,4%)
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tiza a dimensão das amostras e os principais aspectos
sociais dos indivíduos da pesquisa.

A Tabela 2 apresenta os dados referentes ao processo
de trabalho, capacitação, comportamento, autopercep-
ção do conhecimento e acesso das famílias ao serviço
odontológico em saúde bucal nos dois grupos de ACS
avaliados. 

As três primeiras questões relativas ao processo de
trabalho do questionário aplicado procuraram situar o
estudo com relação às informações de experiências de
trabalhos anteriores, se a educação em Saúde bucal
faz parte da rotina do ACS e se já tinha sido oferecido,
em seu trabalho, alguma capacitação em saúde bucal.
Quando questionados sobre o trabalho na área odon-
tológica antes de se tornarem ACS apenas 8,67% afir-
maram já terem trabalhado e 95,68% nunca trabalhou
na área. Estes dados mostram a inexperiência dos ACS
com o tema.

Entretanto, a análise estatística demonstrou que houve
diferença estatística significativa entre o grupo 1 dos

ACS vinculados a USF sem Equipe de Saúde Bucal e
grupo 2 dos ACS vinculados a USF com Equipe de
Saúde Bucal, somente na questão: “No seu trabalho
como ACS, foi realizada alguma capacitação em saúde
bucal?”, encontrando valor de p< 0,0002. Koyashiki14,
em seu trabalho realizado em Londrina/Paraná, cons-
tatou a “ausência de processos formadores voltados à
qualificação profissional em saúde bucal”. Pires15, tam-
bém ao pesquisar o conhecimento dos ACS sobre a
saúde bucal em municípios do interior de São Paulo,
apurou que 65,38% dos ACS não tiveram capacitação
sobre o tema. O estudo de Moura et al.16, realizado
com ACS das cidades de pequeno porte do Estado do
Piauí, constatou que a grande maioria dos agentes de
saúde (79,8%) não foi capacitada e não assistiu a pa-
lestras educativas sobre saúde bucal (59,6%). 

Por outro lado, os resultados do estudo de Chaves17

mostraram que a maioria dos ACS entrevistados (56%),
afirmou já ter obtido informações sobre saúde bucal
com um profissional dentista, o que era esperado, uma

Tabela 2. Comparação entre os grupos de ACS vinculados a USF com e sem ESB com relação às questões sobre rotina de
trabalho, capacitação, comportamento, autopercepção em saúde bucal, e acesso das famílias ao serviço odontoló-
gico-Piracicaba, 2013.

       ACS ACS
       USF sem USF com Total p valor
       Questões ESB ESB

       n % n % n %

  1. Antes de se tornar ACS você 
      já trabalhou como auxiliar de 
      dentista ou secretária de 
      consultório Odontológico?
      Não 78 50,32 77 49,68 155 100 1,000
      Sim 3 42,85 4 57,15 7 100

  2. Você realiza educação em saúde
      bucal na rotina de suas atividades?
      Não 20 66,67 10 33,33 30 100 0,0687
      Sim 61 46,21 71 53,79 132 100

  3. No seu trabalho como ACS, foi 
      realizada alguma capacitação 
      em saúde bucal?
      Não 73 57,94 53 42,06 126 100 0,0002
      Sim 8 22,22 28 77,78 36 100

  4. Com que frequência você 
      escova os dentes?
    Até 1x ao dia 2 50,00 2 50,00 4 100 1,0000
      2x ou mais ao dia 79 50,00 79 50,00 158 100

  5. Você usa fio dental regularmente?
      Nunca ou de vez em quando 24 50,00 24 50,00 48 100 1,0000
      1x ou mais ao dia 57 50,00 57 50,00 114 100

  6. Hoje o que você conhece sobre 
      saúde bucal pode ser considerado 
      numa escala de 0 a 10 como?
      De 0 a 5 45 56,25 35 43,75 80 100 0,1573
      De 6 a 10 36 43,90 46 56,10 82 100

  7. Você considera o acesso das 
      famílias da sua área ao serviço 
      público odontológico da USF 
      como sendo
      Fácil 44 36,67 76 63,33 120 100 <0,0001
      Difícil 37 88,10 5 11,90 42 100



vez que este profissional está mais capacitado para
orientar sobre questões pertinentes e específicas da
saúde da boca devido a sua formação. Um dado inte-
ressante no mesmo estudo foi a porcentagem significa-
tiva de ACS (22%) que obteve informações por meio
da televisão e internet, mostrando que estes meios de
comunicação são importantes e podem ser utilizados
para educação em saúde bucal. Ainda no mesmo es-
tudo, um dado surpreendente foi que apenas 1% dos
ACS afirmou ter recebido informações através da parti-
cipação em cursos específicos sobre o tema. 

Esses resultados demonstram a necessidade de maio-
res esforços para melhorar a capacitação do ACS com
relação à saúde bucal, visando adequar seu nível de
apreensão e conhecimento, para que ele possa contri-
buir nas ações de promoção e prevenção da saúde
bucal.

No estudo de Lima et al.18 que teve como objetivo
descrever a percepção da população em relação à vi-
sita domiciliária realizada pelo ACS apontou que os as
orientações iniciais do ACS ajudam mesmo que seja
necessário recorrer à unidade de saúde. Também re-
conheceram a função deste profissional em orientar e
incentivar a população aos cuidados de saúde que po-
dem ser desempenhados pelos próprios pacientes e
seus familiares, proporcionando mudanças saudáveis
de comportamento.

Duas questões relativas a hábitos de higiene bucal fi-
zeram parte do questionário aplicado às amostras do
estudo. Uma questionava sobre a frequência de esco-
vação dos dentes e a outra sobre o uso regular do fio
dental. Não houve diferença estatística entre os grupos,
alias o número de respostas nas duas categorias foram
idênticos quando comparamos o grupo de ACS vincu-
lados a USF com e sem Equipe de Saúde Bucal. Estudo
de Frazão e Marques19 concluiu que tanto em relação
à escovação quanto o uso de fio dental, os resultados
pós-intervenção de capacitação em Saúde Bucal, mos-
traram aumento de frequência entre os ACS.

Uma questão abordava a autopercepção do Agente
Comunitário de Saúde sobre o conhecimento em Saúde
Bucal e quando foram comparados os dois grupos os
resultados apontaram não haver diferença estatística
significativa (p= 0,1573). Entretanto, o grupo com ESB
apontou numericamente ter uma autopercepção nu-
mericamente maior do que o grupo sem ESB, sugerindo
que a presença da ESB na Equipe de Saúde da Família,
pode interferir positivamente na autoconfiança dos co-
nhecimentos em saúde bucal dos ACS. No estudo de
Moura16, em cidades de pequeno porte do Estado do
Piauí, quando interrogou os ACS sobre a autopercepção
em saúde bucal, a maioria (84,4%) considerou o pró-
prio conhecimento entre regular e bom.

A autopercepção do ACS sobre a saúde bucal e sua
importância para a saúde geral do indivíduo é um as-
pecto relevante, pois, somente compreendendo esta
importância é que o agente será capaz de repassar
isso aos usuários e pessoas por ele assistidas. Sem essa
compreensão, o ato de educar para a saúde bucal

torna-se sem sentido e sem condições de despertar na
comunidade a necessidade de cuidar de sua própria
saúde. Sem compreender e acreditar na forte influência
que a saúde bucal exerce sobre a saúde geral do indi-
víduo, não há como repassar com credibilidade tais
informações20.

A percepção dos ACS acerca do acesso das famílias
do território ao serviço odontológico da USF também
fez parte dos questionamentos. Foi observada diferença
estatisticamente significante entre as respostas dos gru-
pos sobre a questão da facilidade do acesso das famílias
ao serviço odontológico da ESF. Nesse sentido, Emmi e
Barroso21 afirmavam que a ampliação das equipes do
PSF, com a implantação da ESB6, foi um importante
passo para a reorganização da atenção à saúde bucal e
um maior acesso da população de baixa renda às ações
de saúde e tratamento odontológico. 

De acordo com os dados apresentados pelo Instituto
de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, a inserção
da ESB em USF ocorreu em 2008, contemplando cinco
USF e totalizando 17.409 atendimentos odontológicos
naquele ano. Hoje apresenta vinte ESB cadastradas, to-
talizando 892.085 atendimentos odontológicos em
2013. Entretanto ainda existem 26 USF sem ESB22.

Rodrigues23, conclui em seu estudo que a alta de-
manda de pacientes, causada pelo número excessivo
de famílias vinculadas às Equipes de Saúde Bucal, apa-
rece como um problema para o programa, pois reflete
no não cumprimento dos princípios da universalidade,
equidade e integralidade. O fato de ainda não existir
ESB em todas as USF de Piracicaba, e uma Equipe de
Saúde Bucal estar vinculada ao território de mais de
uma Equipe de Saúde da Família, justifica o resultado
obtido sobre o acesso da população aos serviços odon-
tológicos. Sabe-se que este fato, além de dificultar o
acesso, também pode complicar a integração das equi-
pes que tem uma demanda reprimida maior do que a
capacidade do serviço, levando a inviabilidade no pro-
cesso de “ouvir, cuidar e atender” com qualidade a po-
pulação seja ela adscrita ou não, e a impossibilidade
de executar o trabalho com resolubilidade. 

O resultado deste estudo sugere que a ESB exerce
baixa influência sobre a prática, comportamento e au-
topercepção do conhecimento em Saúde Bucal dos
ACS. Entretanto, as observações documentadas no pre-
sente estudo mostraram a importância do papel de
agente formador da ESB, que na maioria das vezes é
composta pelo Cirurgião-Dentista e pela Auxiliar de
Saúde Bucal, para o aprimoramento do conhecimento
do ACS com relação à Saúde Bucal. Esse papel pode
estar relacionado com uma maior atenção mediante
conversa com o intuito de que ocorra estreitamento de
vínculos, que podem ser adquiridos com o exercício
da confiança, compromisso e respeito da ESB para com
o ACS.

No entanto, Mialhe et al.24 apontaram em estudo rea-
lizado com ACS, em 2008, no mesmo município do
presente estudo, que as capacitações com conteúdos
em Saúde Bucal oferecidas pela Coordenação de Aten-
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ção Básica eram a forma de contato dos ACS vinculados
a ESF sem ESB. Segundo o mesmo autor, muitos ACS
não realizavam atividades de educação em Saúde Bucal,
ou faziam-nas de forma esporádica e voltadas priorita-
riamente às gestantes, mães e crianças, pelo fato do
não terem sido capacitados para isso. No entanto, em
municípios onde já existem um maior número de ESB
incorporadas, observa-se que os ACS apresentam me-
lhores capacidades e desenvoltura para desenvolver te-
mas em Saúde Bucal com a comunidade, pois aprendem
continuamente com o cirurgião-dentista da Equipe23.

O ACS tem uma missão social bem clara dentro da
ESF, pois está inserido na comunidade, e com isso,
compreende os valores, costumes e linguagem daquele
território, cuja capacidade de liderança se reverte em
ação comunitária em prol da melhoria das condições
de vida e de saúde, apoiada pela ação governamental27.
A formação desses profissionais deverá valorizar a sin-
gularidade profissional deste trabalhador, tendo as ca-
racterísticas do seu perfil social, a promoção da saúde
e a prevenção de agravos como eixos estruturantes e
integradores do processo formativo.

No estudo de Tolomeu28, foram levantados todos os
artigos científicos completos e originais publicados no
período de 2008 a 2012 e que tratavam da educação
em saúde para os ACS no Brasil. O autor observou que
89,4% das atividades de educação em saúde ofertadas
aos ACS foram oferecidas na modalidade presencial,
5,3% à distância, enquanto que 5,3% aconteceram de
forma mista, possuindo atividades presenciais e à dis-
tância. Observou-se ainda que as atividades de capa-
citação vêm sendo realizadas em diversas regiões do
país, tendo um predomínio de ações no Estado de São
Paulo (40%). Sobre os assuntos abordados, segundo re-
latos dos autores, os temas foram decididos de acordo
com as necessidades e interesses do grupo a ser capa-
citado. O tema Saúde Bucal teve um percentual de
5,3% entre os assuntos abordados.

O processo de trabalho do cirurgião-dentista rara-
mente tem se inserido em práticas partilhadas com pro-
fissionais de outras áreas, revelando uma escassa fami-
liaridade com o trabalho em equipe. Assim, suas ações
ainda permanecem isoladas. Além do mais, são per-
ceptíveis os indícios dessa prática isolada em contextos
como o da estrutura dos serviços de saúde, que reforça
a divisão do trabalho através de especialidades estanques
que pouco interagem, ou nas instituições de ensino e
formação do cirurgião-dentista, que ainda priorizam o
tecnicismo e o biologismo, em detrimento de qualquer
possibilidade de integração das disciplinas29. É no tra-
balho em equipe que existe a possibilidade da troca e
do projeto em comum das diversas áreas profissionais
envolvidas. A especificidade da odontologia é muito
importante e necessária, desde que inserida em um
campo comum às várias profissões. Este é o acordo que
possibilita o trabalho em equipe em um dado contexto
e cotidiano, desde que o dentista não reproduza uma
prática isolada, mas passe a atuar em uma perspectiva
interdisciplinar, que pressupõe um fator de transforma-

ção e de mudança social, como proposto por Fazenda30.
Entretanto, com a atual realidade desse profissional,

é necessário que sejam empregadas estratégias de
aprendizagem que propiciem a formação desse traba-
lhador, introduzindo no seu processo de trabalho a
educação continuada e permanente.

Para isso, é preciso incluir reflexões sobre o SUS,
seus princípios e diretrizes no processo de capacitação
dos profissionais de saúde, visando romper com a visão
reducionista e fragmentada que ainda prevalece, tor-
nando esses importantes atores coparticipes do processo
de implementação do SUS no cotidiano dos municípios
e comunidades13.

Essas considerações se encerram apontando a neces-
sidade de novos estudos qualitativos que explorem me-
lhor a questão do processo de trabalho do ACS sobre o
tema saúde bucal entre os ACS vinculados a USF com
e sem ESB, para aparelhar a população adscrita com
conhecimentos e atitudes que possam melhorar as suas
próprias condições de saúde bucal e de sua família.

Conclusão
Conclui-se que o número de Agentes Comunitários

de Saúde que já passaram por capacitação em Saúde
Bucal foi significativamente maior no grupo com ESB
do que sem ESB, e que a autopercepção dos Agentes
Comunitários de Saúde, sobre o acesso das famílias ao
serviço de saúde, foi mais positiva no grupo de ACS
com ESB do que o grupo de ACS sem ESB.
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