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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O indicador 03 (proporção de gestantes que passaram por atendimento odontológico),

demonstra a capacidade de coordenar o cuidado da gestante entre a equipe de saúde da

família e a equipe de saúde bucal para o efetivo acompanhamento pré-natal. A importância

desse indicador é observada, pois doenças bucais podem gerar problemas gestacionais

como a indução do parto prematuro, entre outros, prejudicando potencialmente a saúde e o

desenvolvimento do bebê. A saúde bucal deve ser observada na gestante como parte

importante do cuidado pré-natal (ROCHA PENA MENDONÇA, 2015). O parâmetro

estabelecido para o indicador 03, foi de >=90%, e a meta para o ano de 2020, foi de 60%

(BRASIL, 2020). Em janeiro de 2021, as parciais Q2 2020 e Q3 2020 do indicador 03, no

município de Rio Bananal/ES, foram analisadas (e-Gestor), e observou-se que a meta de

60% não foi alcançada. Assim, ações baseadas no “DOCUMENTO ORIENTADOR: Como a

equipe de saúde da família pode melhorar os indicadores de desempenho” (PORTAL DA

APS, 2022), foram implementadas pela Coordenação de Saúde Bucal do município. Os

números obtidos nas parciais Q1 2021 e Q2 2021, indicaram melhorias no indicador 03,

resultado das ações adotadas.

Objetivos

O indicador 03, definido como a proporção de gestantes que passaram por atendimento

odontológico, demonstra a capacidade de coordenar o cuidado da gestante entre a equipe de

saúde da família e a equipe de saúde bucal para o efetivo acompanhamento pré-natal. A

importância desse indicador é observada, pois doenças bucais podem gerar problemas

gestacionais como a indução do parto prematuro, entre outros, prejudicando potencialmente

a saúde e o desenvolvimento do bebê. A saúde bucal deve ser observada na gestante como

parte importante do cuidado pré-natal. O parâmetro estabelecido para o indicador 03,

segunda a NOTA TÉCNICA Nº 5/2020- é de 60%. Nesse sentido, o objetivo do manuscrito é

relatar essa experiência da coordenação de saúde bucal do município de Rio Bananal, em

implementar ações visando a melhoria do indicador 03, do Programa Previne Brasil.

Metodologia

O presente artigo se propõe a relatar a experiência da coordenação de saúde bucal do

município de Rio Bananal/ES, em implementar ações visando a melhoria do indicador 03, do

Programa Previne Brasil. Os dados, de acesso público, foram captados no portal e-Gestor

Atenção Básica, (https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/situacao-geral), no campo Painéis de

Indicadores da APS. Para avaliar os indicadores, a atenção primária utiliza como base os

quadrimestres que são: Q1 (quadrimestre 01), compreende os meses de janeiro, fevereiro,



março e abril, Q2 (quadrimestre 02), compreende os meses de maio, junho, julho e agosto e

Q3 (quadrimestre 03), compreende os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Para o presente relato de experiência foram comparados os resultados dos dois

quadrimestres anteriores (Q2 2020 e Q3 2020) a adoção de ações de melhoria de

desempenho, com os dois quadrimestres posteriores (Q1 2021 e Q2 2021) as ações, e

observado a evolução dos indicadores. A fim de melhorar os indicadores, foram

implementadas ações em fevereiro de 2021, baseadas no “DOCUMENTO ORIENTADOR:

Como a equipe de saúde da família pode melhorar os indicadores de desempenho”.

Resultados

Na análise dos resultados, procurou-se equalizar o número de quadrimestres passíveis de

avaliação após as medidas de melhoria no desempenho do indicador, com o número de

quadrimestres anterior à tomada de tais medidas. A meta estabelecida pelo Programa

Previne Brasil, aos municípios, para o indicador 3 em 2020 e 2021, foi de 60%. Constatou-se

que, no quadrimestre 2 de 2020 (Q2 2020), foram atendidas 27% das gestantes do

município. No quadrimestre 3 de 2020 (Q3 2020), foram atendidas 8% das gestantes do

município . As medidas de melhoria do indicador foram implementadas no mês de fevereiro e

março de 2021. O resultado obtido no Q1 2021 foi de 38% e no Q2 2021, foi de 62%. Na

análise dos resultados, podemos observar que no Q2 2020 (27%) e Q3 2020 (08%), o

indicador ficou bem abaixo da meta do MS de 60% de atendimentos. O início das ações com

finalidade de melhoria do indicador 03, foram realizadas no mês de fevereiro de 2021 e

mesmo faltando apenas os meses de março e abril para fechamento do quadrimestre, já

constatou-se uma melhoria de desempenho, sendo Q1 2021 igual a 37%. As ações de

melhoria foram implementadas durante os meses que se seguiram e ajustes e

monitoramento realizados, chegando ao final do segundo quadrimestre com um indicador

(Q2 2021) de 62%, alcançando a meta do MS. Comparando-se os indicadores do mesmo

quadrimestre ( Q2 2020, 27% e Q2 2021, 62%), para eliminarmos a influência da época do

ano no resultado, observamos melhora expressiva dos números.

Conclusões

Baixos resultados no indicador 03, indicam baixo número de gestantes atendidas no pré-natal

odontológico, que pode resultar em problemas na gestação e no bebê, advindos de doenças

bucais.

Ações diversas, muitas descritas no “Documento orientador: Como a equipe de saúde da

família pode melhorar os indicadores de desempenho”, envolvendo toda a equipe da UBS,

visando facilitar o acesso das gestantes a consulta de pré-natal odontológico, resultam numa

melhoria dos números do indicador 03



Mesmo durante a Pandemia de Covid-19, com ações de conscientização e adoção das

medidas de biossegurança, é possível melhorar os indicadores de saúde.

Palavras-Chave

Saúde bucal. Pré natal. Gestante. Indicador.
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