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 (...) Não há nada que você possa fazer que não possa ser feito 

Ninguém que você possa salvar que não possa ser salvo 

Nada que você possa fazer 

Mas você pode aprender a estar no tempo certo 

É fácil 

Tudo que você precisa é de amor (...) 

 

John Lennon e Paul Mc Cartney, 1967 



 
 
 
 

 

 
 

RESUMO 

 

O estudo consiste em uma análise da situação sanitária dos serviços de saúde bucal ofertados 

pelas Unidades de Saúde da Família (USF) do município de Salvador, Bahia, no qual utilizou-

se da perspectiva do Planejamento Estratégico Situacional (PES) de Carlos Matus. Trata-se de 

um estudo de caso qualitativo, que empregou como estratégia metodológica as técnicas de 

grupo focal -  envolvendo a Equipe de Saúde Bucal (ESB) e Auxiliares de Serviços Gerais 

(ASG) - e a análise de conteúdo, realizada com base em uma matriz, formada a partir de 

categorias importantes para caracterização das condições sanitárias dos serviços de saúde bucal 

e fundamentadas em normativas federais, quais sejam: normas, procedimentos e rotinas; 

gerenciamento de tecnologias; gestão de pessoal; condições de infraestrutura. Os resultados 

demonstraram problemas associados às quatro categorias de análise, o que remete a condições 

sanitárias inadequadas. Conclui-se que a VISA deve intervir nos problemas de saúde fazendo 

uso de modelos mais efetivos, buscando garantir que recursos de proteção à saúde sejam 

utilizados na prática de todos os profissionais envolvidos. 

 

Palavras-chave: Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde; Serviços de Saúde Bucal; Análise 

de Situação; Necessidades e demandas de Serviços de Saúde. 

  



 
 
 
 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The study consists of an analysis of the sanitary situation of the dental health services offered 

by the family health units of the city of Salvador, Bahia, in which it was used from the 

perspective of the Strategic Situational Planning (PES) of Carlos Matus. This is a qualitative 

case study, which used as a methodological strategy, focal group technique - involving the 

dental health team and general service auxiliaries - and content analysis method, based on a 

matrix, formed from important categories to characterize the health conditions of the oral health 

services and based on federal regulations, wich are: standards, procedures and routines; 

technology management; people management; infrastructure conditions. The results 

demonstrated problems associated to the four categories of analysis, which refers to inadequate 

sanitary conditions, allowing to conclude that VISA should intervene in health problems using 

more effective models, seeking to ensure that health protection resources be used in the practice 

of all professionals involved in the processes. 

 

Keywords: Health Surveillance of Health Services; Dental Health Services; Analysis of 

Situation; Health Services Needs and Demand 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde - SUS, sistema público de saúde brasileiro, foi instituído pela 

Constituição Federal, CF de 1988 (BRASIL, 1988), e regulamentado pela Lei Orgânica da 

Saúde - Lei 8.080 de 1990, a qual especifica suas atribuições e define sua organização como 

sistema. Fruto de luta por militantes do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, é 

considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo (PAIM,2008). 

Um sistema de saúde diz respeito a um conjunto de agências (instituições e empresas) e 

agentes (profissionais e trabalhadores da saúde) cuja atuação tem como propósito garantir a 

saúde das pessoas e das populações. No caso do SUS, é uma forma de organizar as ações e 

serviços de saúde no Brasil, constituindo-se em um conjunto de ações e serviços públicos que 

compõem uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada a partir das diretrizes da 

descentralização, integralidade e participação da comunidade (PAIM, 2015). 

Segundo Mendes (2011) as redes de atenção à saúde são organizações arranjadas sob a 

forma de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde, sem hierarquia entre os mesmos, 

sendo igualmente importantes para o sistema, ainda que diferenciadas por distintas densidades 

tecnológicas. A Organização Pan-Americana da Saúde, em 2010, descreve rede como 

organizações que prestam, ou fazem arranjos de modo a prestar, serviços de saúde integrais e 

de forma equânime a uma certa população, estando dispostas a prestar contas por resultados 

econômicos e pelo estado de saúde dessa população (MENDES, 2011). 

De acordo com Souza e Bahia (2014), as concepções de sistema (integrado) e rede, na 

área de saúde, são similares. Para os autores, são componentes das redes de saúde1: população, 

infraestrutura (recursos materiais, pessoal, tecnologias, conhecimento), organização dos 

serviços de saúde, prestação de serviços ou modelo de atenção, financiamento e gestão ou 

governança. 

No intuito de superar a fragmentação da atenção e da gestão de saúde nas regiões de 

saúde e aprimorar o funcionamento político-institucional do SUS, objetivando assegurar à 

população, com efetividade e eficiência, os serviços e ações que necessitam, no Brasil, a Rede 

de Atenção à Saúde foi definida pela Portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010 como, “ [...] 

arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 

                                                             
1 Opção adotada de abordagem abrangente, no intuito de contemplar todos os componentes identificados por 

diversos autores como MENDES (2011) e PAIM et. al. (2011), uma vez que há mais semelhanças do que 

diferenças entre os vários componentes elencados, não se constituindo em antagonismos, essas diferenças. 
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que integradas por sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010, p.01). 

A Atenção Primária à Saúde é o centro dessa rede; considerada como o primeiro nível 

de atenção, é a partir dela que se deve realizar e coordenar o cuidado em todos os pontos de 

atenção, enfatizando-se a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais 

comuns de saúde (BRASIL, 2010). 

  De acordo com a Portaria 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, os termos Atenção Primária à Saúde e Atenção Básica se equivalem. A mesma associa 

a ambos, os princípios e diretrizes definidos em seu texto (BRASIL, 2017). Essa política tem 

na Saúde da Família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica, 

caracterizada como, 

o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução 

de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio 

de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 

multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais 

as equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017, p. 02), 
 

e reafirma que ela deve se constituir no contato preferencial dos usuários, na principal porta de 

entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Sua orientação deve seguir os 

princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social.  

Entre os serviços ofertados pela Atenção Básica através das Unidades de Saúde da 

Família e Unidades Básicas de Saúde, estão os serviços de saúde bucal. Fazem parte da atenção 

à saúde bucal, que por meio do programa Brasil Sorridente pretende a reorientação do modelo 

de atenção a partir de alguns pressupostos, como o compromisso em qualificar a atenção básica, 

garantir uma rede articulada com toda a rede de serviços, incorporar a Saúde da Família como 

estratégia de reorganização e centrar a atuação na Vigilância à Saúde, através da incorporação 

de práticas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo 

saúde-doença (BRASIL, 2004). 

A atenção à saúde bucal envolve o desenvolvimento de atividades de prevenção de 

danos e agravos, promoção e recuperação da saúde. Dentre elas, podem-se destacar a realização 

de procedimentos preventivos, restauradores e cirúrgicos; gerenciamento de produtos para a 

saúde e medicamentos; desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 

preparação e organização do instrumental e materiais necessários aos atendimentos; 
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instrumentalização e auxílio nos procedimentos clínicos; manutenção e conservação dos 

equipamentos odontológicos (BRASIL, 2011). 

Desenvolvidas pelos profissionais Cirurgião-Dentista, Técnico em Saúde Bucal e 

Auxiliar em Saúde Bucal (BRASIL,1966; BRASIL, 2008), essas atividades são realizadas 

através de ações que se constituem em prestação de serviços relacionados diretamente com a 

saúde e no uso de produtos que são bens de consumo relacionados diretamente com a saúde. 

Envolvem ambientes de trabalho específicos, bem como o meio ambiente, a partir da destinação 

dos resíduos gerados. Essas atividades possuem riscos à saúde, devendo todos os profissionais 

e demais envolvidos colaborar para diminuição e controle dos mesmos, a fim de proteger 

pacientes, trabalhadores e a população geral. 

Um dos grandes riscos inerentes à prática odontológica é o de infecção cruzada, que 

pode ocorrer do paciente para a equipe, da equipe para o paciente, de paciente para o paciente. 

Quanto maior o número de pacientes, a manipulação de sangue, de instrumentos rotatórios, de 

ultrassom e jatos de ar, maior será a contaminação gerada e a chance de disseminação de 

doenças infecciosas. Para redução desses riscos, o profissional deve fazer uma análise da 

complexidade dos procedimentos clínicos executados, da população atendida, as doenças mais 

susceptíveis neste grupo e sua forma de transmissão (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 2009).  

Nesse contexto, o processamento de artigos e superfícies surge como o elo principal na 

cadeia de controle de infecção. Instrumentais, materiais diversos, equipamentos e mobiliários 

podem servir como fonte de contaminação que pode gerar infecções para pacientes e 

trabalhadores. 

 O reprocessamento de artigos em Centrais de Material Esterilizado (CME) vem sendo 

discutido em vários estudos (COSTA e FREITAS, 2009; DIAS et al., 2014; FONTANA et al., 

2016; PUGA, 2016; SCHWAAB et al., 2016; SILVA et al., 2016), sobremaneira na área da 

Enfermagem. Em um deles, Ascari e colaboradores (2012) concluem que havia uma grande 

fragilidade do serviço acerca do fluxo dos materiais nas CME nas unidades básicas de saúde do 

município de Chapecó-SC e constatam a necessidade de capacitação de todos os profissionais 

envolvidos. 

Questões ainda polêmicas como a falta de esterilização das canetas de alta rotação, 

inclusive nos serviços públicos de saúde, como discutido na dissertação de Pereira (2006), 

demonstram a necessidade ainda existente de debate sobre o assunto. 

O gerenciamento de resíduos dos serviços de Odontologia também representa um 

grande desafio no que tange o controle de riscos. Dentre os resíduos sólidos, os resíduos de 

serviços de saúde representam sérios riscos à saúde e ao meio ambiente se manejados de forma 
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inadequada, pois, além de contarem com a presença de organismos patogênicos - podendo 

acarretar a disseminação de doenças infectocontagiosas - podem comprometer a qualidade do 

solo e da água, devido ao caráter infectante de algumas de suas frações componentes (SILVA, 

SPERLING e BARROS, 2014).  

Através de estudo realizado por Almeida e colaboradores (2009) em unidades de saúde 

da família do município de Juazeiro do Norte, Ceará, sobre gerenciamento dos resíduos sólidos 

produzidos pelas mesmas, constatou-se que todas as unidades apresentavam falhas em relação 

ao manejo adequado dos resíduos. A falta de qualificação dos recursos humanos e a escassez 

de recursos materiais foram apontados como os principais causadores de tal fato, além da 

ausência de plano de gerenciamento de resíduos, obrigação prevista para todos os geradores de 

resíduos de serviços de saúde pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 306/2004, ora 

denominado Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) (BRASIL, 

2004). 

As questões acerca do serviço de radiodiagnóstico também merecem ser discutidas. A 

revisão da literatura sobre o assunto demonstra que há locais onde não existe padronização na 

apresentação das informações radiológicas nos laudos radiométricos e na execução dos testes 

de controle de qualidade, e que cirurgiões-dentistas negligenciam as normas de radioproteção 

em suas atividades clínicas que envolvem o uso de aparelhos de raios-X, explicitando a 

necessidade de que os profissionais da área sejam conscientizados quanto aos riscos potenciais 

da radiação ionizante e à aplicação adequada da regulamentação em proteção radiológica 

(OLIVEIRA et al., 2005; SILVA et al., 2011). A normativa em vigor referente a esse tipo de 

serviço é a Portaria Federal 453/1998 (BRASIL, 1998). 

São de responsabilidade do SUS, a Atenção Básica e a Atenção à Saúde Bucal, assim 

como o gerenciamento de riscos à saúde advindos da prestação desses serviços, através das 

ações de Vigilância à Saúde, mais precisamente das ações de Vigilância Sanitária – VISA 

(BRASIL, 1988; BRASIL, 1990). 

A VISA deve atuar, portanto, buscando eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde 

e intervir nos problemas sanitários, decorrentes do meio ambiente e da prestação dos serviços 

e uso de bens de consumo (BRASIL, 1990), que no caso em questão, podem ser exemplificados 

pelo próprio serviço, ambientes, processos de trabalho envolvidos e por todos os produtos 

utilizados, caracterizados por todo o arcabouço tecnológico usado nos serviços de saúde bucal 

(equipo odontológico, aparelho de raio X, ultrassom, autoclave, resinas, cimentos 

restauradores, medicamentos, instrumentais, dentre outros). Como parte integrante do Sistema 

Único de Saúde, deve empenhar-se para a promoção e proteção da saúde, o que inclui o 
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monitoramento dos serviços assistenciais prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, atuando também através destas três esferas (BRASIL, 1990). 

A VISA, em razão de suas funções e instrumentos, pode ser vista com a propriedade de 

trabalhar no intuito da adequação do sistema produtivo de bens e serviços de interesse sanitário, 

bem como dos ambientes, às demandas sociais de saúde e às necessidades do sistema de saúde 

(LUCCHESE, 2009). 

À VISA municipal cabe, dentre outras atividades, colaborar com a União e os Estados 

na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; controlar e fiscalizar as 

ações e serviços de saúde; normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde 

no seu âmbito de atuação; definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização 

inerentes ao poder de polícia sanitária (BRASIL, 1990). 

No município de Salvador, capital baiana, a responsabilidade pela execução dos 

serviços de saúde bucal na Atenção Básica é da Secretaria Municipal de Saúde através da 

Coordenação de Saúde Bucal, equipe técnica com competência para implementar e 

desenvolver ações para a organização e adequado funcionamento da rede. As ações de 

Vigilância Sanitária também são de atribuição desta mesma secretaria, através da 

Subcoordenação de Vigilância Sanitária vinculada à Diretoria de Vigilância da Saúde a nível 

central e das Chefias de Vigilância e Zoonoses, vinculadas às Coordenadorias de Distrito 

Sanitário (SALVADOR, 2016; SALVADOR, 2017). 

Na literatura são escassos os trabalhos que se proponham a analisar situações de saúde 

no contexto da VISA, como realizado por Leal (2007). No referido estudo, a autora tomou como 

objeto a vigilância sanitária no município de Salvador, sobre o qual realizou uma análise 

situacional, considerando os aspectos relativos à infraestrutura, organização e gestão. Os 

resultados evidenciaram fragilidades na estruturação do serviço da VISA municipal, bem como 

a necessidade de planejamento adequado e integração com outras práticas de vigilância 

implementadas nos distritos sanitários, que compõem a base territorial e operacional do SUS 

municipal. 

No caso da saúde bucal no âmbito da Atenção Básica, os estudos encontrados que mais 

se aproximam da proposta de estudar suas condições sanitárias foram os desenvolvidos por 

Noro e Ribeiro (2005) e Perella (2005), no sentido de que se propõem a analisar esses serviços, 

considerando o componente infraestrutura do sistema de serviço de saúde - ambos apontam a 

situação dos trabalhadores de saúde, equipamentos e conhecimento em serviços de saúde bucal 

municipais. Os demais, em sua maioria, versam sobre um único componente da infraestrutura, 
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como os equipamentos, ou tratam dos serviços prestados na rede privada ou em ambas - pública 

e privada (BORTOLOTTI, 2004; KOLTERMANN e UNFER, 2007).  

Em artigo publicado em 2007, O’ Dwyes, Tavares e De Seta discutem sobre o desafio 

de operacionalizar as ações de VISA no âmbito da promoção da saúde e da saúde da família, 

concluindo que a Atenção Básica tem potencial para ser mais resolutiva e aproximar-se do 

princípio da integralidade e que a VISA se constitui em uma parceria, no intuito de proteger e 

promover a saúde. 

De acordo com Lucchese (2009), a qualidade da gestão dos serviços do SUS pode ser 

largamente aperfeiçoada por meio do uso adequado dos instrumentos de que a VISA dispõe. 

Ademais, suas ações têm exatamente o propósito de implementar concepções e atitudes éticas 

em relação à qualidade das relações, dos processos produtivos, do ambiente e dos serviços. 

Costa e Teixeira (2008) chamam a atenção para o fato de que a efetividade das ações de 

VISA requer mudanças no modelo de atenção à saúde como um todo e no seu modo de atuação, 

que atropelada pela demanda espontânea oriunda do segmento produtivo, acaba por não se 

articular de forma permanente com as necessidades de saúde da população. O modelo de 

atenção centrado no atendimento à doença, desconsidera os riscos, inclusive dos próprios 

serviços de saúde e das tecnologias neles utilizadas. Lucchese (2009) acredita que a VISA, 

através da sua adequada atuação, tem potencial importantíssimo para a reversão desse modelo, 

exercendo um papel importante para a estruturação do SUS, através da sua ação normativa e 

fiscalizatória sobre os serviços, da regulação de produtos de interesse para a saúde, e de sua 

permanente avaliação e prevenção do risco à saúde. 

De acordo com a Resolução CIB/BA nº 249/2014, que estabelece as ações que são de 

competência do Estado e dos municípios baianos na organização, execução e gestão das ações 

do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, de forma compartilhada, solidária, regionalizada 

e descentralizada, as ações de vigilância em saúde são elencadas de acordo com as 

competências compartilhadas e/ou específicas do ente estadual e municipal, cabendo aos 

municípios desenvolver atividades para promoção da saúde e controle de risco sanitário em 

articulação com as equipes de Atenção Básica (BAHIA, 2014). 

Em recentes publicações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, 

através da RDC 153/2017 e Instrução Normativa (IN) 16/2017, classifica todas as atividades 

odontológicas como de alto risco sanitário (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b). 

Por outro lado, as legislações sanitárias federal e municipal - Lei Federal 6.437/1977 e 

Lei Municipal 5.504/1999 respectivamente, isentam os serviços de saúde que façam parte da 

administração pública de licenciamento sanitário para funcionamento. No entanto, continuam 
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sujeitos às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem, à 

assistência e responsabilidade técnicas (BRASIL, 1977; SALVADOR, 1999). 

Essas normativas reforçam a necessidade de se conhecer e identificar a realidade 

referente aos serviços de saúde do município de Salvador, incluídos aí os serviços de saúde 

bucal, a fim de subsidiar os processos de avaliação e gerenciamento de riscos sanitários. 

Não foi encontrado estudo que se propusesse a realizar uma análise situacional dos 

serviços de saúde bucal na Atenção Básica, sob a ótica da VISA.  

Considerando que a análise de situação de saúde é uma importante ferramenta para o 

levantamento dos problemas de saúde - necessidades, riscos e danos - podendo assim fomentar 

a formulação de políticas e definir prioridades, um estudo deste tipo é de grande relevância, 

uma vez que se propôs a analisar os problemas de serviços de saúde no que tange à vigilância 

sanitária. 

Ante o exposto, parece justificado e oportuno questionar, qual a situação sanitária dos 

serviços de saúde bucal da atenção básica na rede pública municipal de Salvador?  

O conhecimento proporcionado por esta pesquisa, que envolve como a VISA se insere 

na atenção básica a fim de desempenhar o seu papel constitucional de promoção e proteção à 

saúde da população assistida por estes serviços, pode, a partir dos seus resultados, auxiliar 

gestores e trabalhadores de saúde do SUS – da Atenção Básica e da VISA, fomentando ações 

que tenham como objetivo minimizar, analisar e gerenciar riscos sanitários inerentes a estes 

serviços de maneira mais efetiva. Pode contribuir no processo para a construção de um Plano 

Municipal de Saúde baseado em problemas identificados a partir desse estudo e subsidiar 

futuras intervenções – nos serviços de saúde bucal e na própria VISA – de modo a promover a 

segurança do usuário do SUS municipal. 

A inserção da Equipe de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família, a partir da 

Portaria Federal 1.444/2000, visava a ampliação do acesso da população brasileira às ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, a melhoria dos índices epidemiológicos e 

o incentivo à reorganização da saúde bucal na Atenção Básica (BRASIL, 2000). Desde então, 

constitui-se em um meio para reorientação das práticas de modo a ampliar a resolutividade e o 

impacto sobre a saúde bucal da população. Considerando ser a Unidade de Saúde da Família a 

principal porta de entrada do usuário da Atenção Básica no serviço de saúde bucal, serão 

consideradas as unidades de saúde que fazem parte da Estratégia de Saúde da Família para fins 

de realização da presente pesquisa. 
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Por fim, vale ressaltar que o interesse por esse tema está relacionado com a prática 

profissional prévia como cirurgiã-dentista, e com a prática atual como técnica de VISA, com 

área de qualificação em Odontologia atuando no município de Salvador, Bahia.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a situação sanitária dos serviços de saúde bucal da Estratégia de Saúde da 

Família no município de Salvador em 2018. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar problemas relacionados à situação sanitária dos serviços de saúde bucal nas 

Unidades de Saúde da Família do município. 

b) Caracterizar a situação identificada pelos trabalhadores das Unidades de Saúde da 

Família do município e as possíveis implicações para a saúde da população; 

c) Discutir as possíveis implicações dos problemas identificados para a VISA e o SUS. 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

Para fins de realização deste trabalho e alcance dos objetivos almejados, faz-se 

necessário esclarecer teorias, conceitos e noções no qual o mesmo foi ancorado.  

Inicialmente, será abordado o que se entende por “situação sanitária”. Esse termo, 

pouco utilizado no meio acadêmico e nos serviços de saúde, tem sido empregado como 

sinônimo de “situação de saúde”, o que se torna ainda mais claro ao realizar-se pesquisa em 

portais acadêmicos ou dicionários de língua portuguesa/inglesa quando o mesmo é encontrado 

como “health situation”, “health status”, “health conditions” ou até mesmo “disease situation”, 

que traduzindo para o português seria algo como “situação de doença”. Percebe-se que o termo 

vem sendo usado para caracterizar as condições de saúde de uma determinada população, 

baseando-se normalmente em dados epidemiológicos de saúde-doença.  

No caso do presente estudo, que enfoca a análise do sistema de serviços de saúde bucal, 

considerar-se-á o termo situação sanitária como um conjunto de características que pretendem 

descrever a situação de um serviço, produto, processo ou ambiente no que tange ao risco 

sanitário e às exigências da VISA para controle e gerenciamento desse risco, fundamentadas 

em normativas federais. 

De acordo com Costa (2009), risco sanitário é um conceito de importância significativa 

nos saberes e práticas da VISA. Trata-se risco de um termo polissêmico, que na área da 

Epidemiologia, equivale a efeito, probabilidade de ocorrência de uma dada patologia ou agravo 

em uma dada população, expresso pelo indicador de incidência, composto sempre por três 

elementos: evento, população e período (ALMEIDA FILHO, CASTIEL e AYRES, 2014). Este 

conceito de risco é fundamental, mas insuficiente para a área de vigilância sanitária, uma vez 

que o risco clássico tem suas bases de avaliação em eventos ocorridos (COSTA, 2009; LEITE 

e NAVARRO, 2009). 

Considerando que as ações da VISA buscam a prevenção e também a proteção da saúde, 

faz-se necessário utilizar de um conceito de risco que possua suas bases causais de avaliação 

nos acontecimentos que estão ocorrendo e nos efeitos que poderão, ou não, ocorrer no futuro. 

Deriva-se deste sentido, o chamado risco potencial (LEITE e NAVARRO, 2009). 

Serão utilizados ambos os conceitos, uma vez que o objeto a ser analisado – serviço de 

saúde bucal – possui uma infinidade de riscos, conhecidos e desconhecidos. Trata-se de um 

serviço, que contempla uma série de processos, utiliza-se de uma variedade de produtos e é 

realizado em diversos ambientes, podendo, portanto, causar direta ou indiretamente danos à 

saúde, sem que se possa muitas vezes precisar qual o evento, e até mesmo se algum ocorrerá. 
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Caracteriza-se, assim, em um objeto típico sobre o qual atua a vigilância sanitária, possuindo, 

segundo Leite e Navarro (2009) três características básicas: são de interesse da saúde, produzem 

benefícios e possuem riscos intrínsecos. Enquadra-se também na descrição dada por Costa 

(2008), quando afirma que os objetos de controle portam riscos de natureza variada; muitos 

deles possuem riscos intrínsecos, riscos que podem ser adicionados ao longo do ciclo de vida 

desses objetos e, ainda, situações em que não existe conhecimento científico sobre eles.  

A análise da situação sanitária será realizada com o enfoque sobre problemas, a partir 

do Planejamento Estratégico Situacional (PES) de Carlos Matus (1996). Essa proposta nasce 

em meados da década de 70, cujo momento explicativo denominado “análise de situação”, 

consistiria no primeiro momento do Planejamento Estratégico Situacional – PES. 

Primeiramente apresentada para fins de planejamento na área da Economia, seu uso se encontra 

consolidado na área de gestão em saúde, justamente por defender a ideia de que o planejamento 

normativo não conseguiria atender a sistemas complexos, de realidade social com limites 

difusos, nos quais não se é possível identificar e quantificar variáveis e a previsibilidade sobre 

as mesmas é mínima, como ocorre nos sistemas de saúde. Para o autor, três conceitos são 

fundamentais, quais sejam:  

a) Ator social – pessoa, grupamento humano ou instituição capaz de agir, produzindo 

fatos na situação. Destacam-se aqui os chamados atores setoriais, atores políticos 

identificados no âmbito do setor saúde, como gestores e trabalhadores dos 

serviços;  

b) Problema – algo considerado como fora do padrão de normalidade pelo ator social, 

ou seja, para quem está analisando a situação. Assim, seu entendimento irá variar 

de acordo com os referenciais sociais, culturais, políticos e técnicos de quem está 

explicando a situação. Para fins de planejamento, exige-se negociação e diálogo 

entre os atores para se chegar a um consenso sobre a definição dos problemas que 

serão objetos do planejamento. Relevante se faz mencionar sobre a expressão 

problema do sistema de serviços de saúde, que remete às dificuldades, fragilidades 

e limitações presentes no funcionamento e organização do sistema, e contempla 

gestão, infraestrutura, modelo de atenção e organização; 

c) Situação – conjunto de problemas identificados, descritos e analisados na 

perspectiva de um determinado ator social. Dessa forma, admite-se a seleção e 

identificação de problemas sociais sob ângulos diversos, possibilitando que se 

identifique como cada um dos atores envolvidos pode contribuir para a solução e 

enfrentamento (MATUS, 1996; TEIXEIRA, 2010). 
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Como primeiro momento do PES, e com o intuito de identificar, caracterizar e explicar 

problemas em uma determinada situação, considera-se a análise como o momento explicativo 

do planejamento. Cabe aqui lembrar que o conceito de momento rompe com a ideia de 

temporalidade e de etapas, como se as mesmas ocorressem de forma sequenciada. Para o autor, 

os momentos podem ocorrer concomitantemente e podem se sobrepor durante o processo. Vale 

ressaltar a exemplificação oferecida por Teixeira (2010, p. 29): 

A construção da análise de situação, por exemplo, faz parte do momento 

explicativo, porém está fundamentada numa ideia de futuro que se pretende 

alcançar (momento normativo), e, ao mesmo tempo, é uma forma de avaliar 

o momento presente (momento tático-operacional), a partir de determinadas 

normas consideradas adequadas (momento normativo) para enfrentar os 

problemas priorizados. (grifos nossos) 

 

A partir do PES, distinguem-se dois termos: diagnóstico e situação, como explicações 

distintas da realidade. A primeira, como uma explicação egocêntrica, que reduz a realidade a 

uma explicação única; e a segunda como uma explicação policêntrica, que considera, além da 

sua autorreferência, a autorreferência dos demais atores envolvidos em um problema. É válido 

ressaltar que os problemas de saúde são considerados problemas quase-estruturados por 

emergirem da realidade e possuírem traços como a criatividade e a subjetividade, inerentes à 

natureza humana. São problemas que surgem em meio aos atores sociais, que fazem parte de 

uma realidade social que os condiciona ativamente (MATUS, 1996; RIVERA e ARTMANN, 

2012; TEIXEIRA, 2010). 

“Serviços de saúde” serão abordados no decorrer do trabalho, de acordo com as três 

acepções previstas por Teixeira (2010): como sinônimo de ações de saúde, aqui exemplificadas 

como consultas odontológicas e demais procedimentos clínico-odontológicos; como 

estabelecimentos de saúde, especificamente as USF; e como instituições ou sistemas, como 

quando se refere ao serviço de saúde bucal na Atenção Básica. De maneira mais específica, 

serão tratados aqui os Serviços de Saúde Bucal (SSB), referenciando os serviços desenvolvidos 

pelas Equipes de Saúde Bucal (ESB), compostas pelos Cirurgiões-Dentistas (CD), Técnicos de 

saúde Bucal (TSB) e Auxiliares de Saúde Bucal (ASB), com o apoio de outros trabalhadores e 

ofertados através das USF. 

“Saúde bucal” se refere a um conjunto de condições objetivas (biológicas) e subjetivas 

(psicológicas) que possibilita ao ser humano exercer funções como mastigação, deglutição e 

fonação e também, pela dimensão estética inerente à região anatômica, exercitar a autoestima 

e interagir socialmente sem inibição ou constrangimento. Essas condições devem corresponder 

à ausência de doença ativa em níveis tais que permitam ao indivíduo exercer as supracitadas 
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funções de modo que lhe pareça adequado e permita sentir-se bem, contribuindo dessa forma 

para sua saúde geral (NARVAI e FRAZÃO, 2008). Para Chaves e Botazzo (2014), trata-se de 

parte da saúde geral do ser humano, resultante de um conjunto de determinantes sociais e 

biológicos, articulados entre si. 

Nesse contexto, será utilizado o último conceito por ser aquele que verdadeiramente se 

remete ao serviço o qual se pretende analisar, que diz respeito não apenas ao atendimento 

clínico individual curativo, mas àquele em que, além das práticas clínicas, são também 

desenvolvidas práticas coletivas, que envolvem uma equipe de saúde bucal, requerendo 

interdisciplinaridade e o empenho em ações de natureza coletiva, entendendo-as como 

manifestação das relações políticas entre os vários atores sociais (SOARES et al., 2016). 

E finalmente, vale mencionar o termo “processo de trabalho” como o processo de 

trabalho em saúde, que diz respeito à dimensão microscópica do cotidiano do trabalho em 

saúde, ou seja, à prática dos trabalhadores de saúde inseridos no dia-a-dia da produção e 

consumo de serviços de saúde (PEDUZZI e SCHRAIBER, 2009). Esse conceito, formulado 

por Ricardo Bruno Mendes Gonçalves (1979), observou a presença de instrumentos materiais 

e não-materiais tomando como objeto o trabalho médico. Os primeiros são os equipamentos, 

material de consumo, medicamentos, instalações, outros; os segundos, são os saberes, que 

articulam em determinados arranjos os sujeitos, que são os agentes do processo de trabalho, e 

os instrumentos materiais (PEDUZZI e SCHRAIBER, 2009). Trata-se, portanto, de importante 

conceito para o desenvolvimento do trabalho em questão, uma vez que o processo de trabalho 

em saúde bucal é parte fundamental para a análise da situação sanitária dos serviços de saúde 

bucal. 

No campo da Saúde Bucal Coletiva, Reis, Scherer e Carcereri (2015) em estudo sobre 

o desenvolvimento do trabalho do CD e da maneira através da qual enfrenta as diferentes 

demandas surgidas no processo de mudança ainda recente do modelo assistencial, afirmam que 

para atuar na ESF, o CD 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. Trata-se de um desafio, 

uma vez que se faz necessário integrar a prática dos profissionais diante de um cenário marcado 

pelo modo fragmentado com o qual cada um deles cuida de apenas uma parte da atividade. Ao 

inserir a ESB na Estratégia de Saúde da Família, abriu-se uma oportunidade de mudança do seu 

processo de trabalho, pois pautado nesse modelo de atenção, que aponta para o trabalho em 

equipe multiprofissional e a integralidade das ações, o CD pode se tornar um profissional mais 

atuante no campo da saúde (FACCIN, SEBOLD e CARCERERI, 2010). 
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De acordo com Peduzzi (2002), a efetividade da produção dos serviços é resultado da 

composição e cooperação do trabalho de profissionais diversos, da interdependência e 

complementaridade das suas ações. Ainda segundo a autora, o trabalho coletivo pode 

configurar-se de acordo com formas diferentes de interdependência, apresentando assim, vários 

tipos de conexões entre os trabalhos de cada um dos sujeitos, o que pode levar os profissionais 

a apreenderem os distintos trabalhos como meras justaposições; isso, no entanto, não condiria 

com a noção de equipe de saúde, que se refere, não à justaposição, mas à articulação e 

integração de diferentes processos de trabalho, pois cada trabalho em parte ou especializado 

constitui um processo peculiar, com objetivos, saberes e instrumentos próprios.  

Por fim, o processo de trabalho em saúde, envolvendo a ESB, pela sua natureza própria, 

contempla o uso de instrumentos materiais – como os equipamentos e material de consumo, e 

não-materiais, que são os saberes, sendo portanto, de fundamental importância o seu 

conhecimento, para as ações de gerenciamento do risco sanitário. 
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4 METODOLOGIA 

 

Considerando que os problemas referentes aos serviços de saúde e seu sistema fazem 

parte de uma realidade social difusa em seus limites e criativa pelos seus atores, ou seja, 

problemas quase-estruturados, como classifica Matus (apud  TEIXEIRA, 2010), a pesquisa 

será realizada com base no Planejamento Estratégico Situacional, enfoque sobre problemas, 

que se fundamenta nos conceitos de ator, situação e problema. Pretendeu-se identificar, 

descrever e analisar os problemas, com base em uma matriz de análise construída pela 

pesquisadora, como descrito a seguir. 

 

4.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo de caso, qualitativo e descritivo na Secretaria Municipal de 

Saúde de Salvador, tendo como foco, a análise da situação sanitária dos serviços de saúde bucal 

deste município, ofertados pelas Unidades de Saúde da Família (USF). Tratou-se de uma 

pesquisa estratégica, segundo Bulmer (apud MINAYO, 2010, p. 50), já que se orientou para 

um problema concreto, com a finalidade de clarear determinados aspectos da realidade, a fim 

de subsidiar a ação governamental ou da sociedade. 

De acordo com Yin (2001) o estudo de caso permite investigação preservando-se as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real - como processos 

organizacionais e administrativos, e a maturação de alguns setores. 

Além disso, a abordagem qualitativa permite uma aproximação entre o pesquisador, o 

objeto de estudo e a realidade na qual este objeto está inserido (MINAYO, 2010). Por 

conseguinte, “a realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda 

a riqueza de significados que transborda dela (...) é mais rica que qualquer teoria, que 

qualquer pensamento e qualquer discurso político ou teórico que tente explicá-la” (MINAYO, 

2010, p.42).  

 

4.2 PRODUÇÃO DE DADOS 

 

A produção dos dados foi realizada a partir de material primário recolhido em campo 

com a utilização do seguinte instrumento, a saber: 

a) Grupo focal – entrevistas em grupo realizadas com os sujeitos de estudo 

conforme descrito a seguir, através dos roteiros contidos nos Apêndices A, B e 



 
 
 

26 
 

 
 

C. Cada grupo de profissionais foi composto por representantes de distritos 

sanitários diversos, totalizando três grupos focais. Esses roteiros foram 

desenvolvidos de modo a melhor responder aos objetivos da pesquisa. A técnica 

foi aplicada sob a coordenação de um moderador com conhecimento sobre os 

tópicos em questão, que buscou a participação de todos e seus pontos de vista, 

inclusive, individuais. As entrevistas coletivas foram gravadas, transcritas na 

íntegra e, posteriormente, submetidas a análise de conteúdo. Os grupos foram 

realizados no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (ISC- UFBA), ou seja, em 

um local de fácil acesso e considerado como território neutro, fora das USF, a 

fim de contribuir para que os participantes não se sentissem inibidos para expor 

suas opiniões. O número de participantes por grupo esteve dentro do considerado 

como ideal para participantes de um grupo focal, que segundo Trad (2009), varia 

entre 6 a 15 participantes, de modo a permitir a participação efetiva de todos e 

discussão adequada dos temas. 

Em concordância com Minayo (2010), acredita-se que o valor principal da técnica de 

grupo focal é fundamentado na capacidade humana de formar opiniões e atitudes a partir da 

interação com outros indivíduos. 

Cada grupo focal realizado teve a duração da forma como se segue: grupo I (55 min); 

grupo II (01h47min) e grupo III (01h56min), realizados nas datas de 16, 22 e 23 de março de 

2018, respectivamente. O tempo utilizado para a realização das dinâmicas também esteve de 

acordo com o assinalado por Trad (2009), que é de no máximo, 110 minutos. Para o grupo III, 

esse tempo foi levemente extrapolado, o que se fez necessário para que todos pudessem 

participar efetivamente das discussões e externar suas opiniões naturalmente. Além do 

moderador, houve a participação de um apoio, que atuou auxiliando na identificação das falas 

de acordo com a numeração recebida por cada um. Foi assegurada a assinatura prévia do termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE) por todos os participantes. 

 

 

4.3 OBJETO DO ESTUDO  

 

A investigação tomou como objeto os serviços de saúde bucal ofertados pela Estratégia 

de Saúde da Família da cidade de Salvador, estado da Bahia. Foram considerados para fins de 
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desenvolvimento dessa pesquisa, os SSB ofertados pelas Unidades de Saúde da Família (USF) 

de 11 Distritos Sanitários, distribuídos a saber: 

 

Quadro 1 – Distribuição do número das Unidades de Saúde da Família participantes do estudo por 

Distrito Sanitário. 

 
Item Distrito sanitário Número de USF participantes 

1 Boca do Rio 1 

2 Brotas 1 

3 Cabula/ Beirú 1 

4 Cajazeiras 3 

5 Centro-histórico 1 

6 Itapagipe 2 

7 Itapuã 3 

8 Liberdade  2 

9 Pau da Lima 3 

10 São Caetano/ Valéria 3 

11 Subúrbio Ferroviário 3 

12 Barra/ Rio Vermelho 0 

TOTAL 23 

 

 

O único distrito sanitário não representado no presente estudo foi o Barra/Rio Vermelho, 

por ter recusado participação. Entre os demais, teve-se a representação de pelo menos uma USF, 

totalizando 23 USF de um total de 79 unidades de saúde do tipo existentes no município de 

Salvador (CNES, 2018). 

De acordo com Minayo (2010), a abordagem qualitativa não está baseada em medições 

e mensurações para que seja representativa. Logo, esse estudo será representativo, a partir do 

momento no qual as investigações apresentem uma abrangência do problema a ser investigado. 

 

4.3.1 Participantes do estudo 

 

Os participantes do estudo foram constituídos pelos atores que se envolvem diretamente 

com o objeto a ser analisado no nível técnico-operacional, quais sejam: a Equipe de Saúde 

Bucal (ESB) e os Auxiliares de Serviços Gerais (ASG). Sua escolha se justifica por conviverem 

com a temática a ser discutida e possuírem conhecimento dos fatores que afetam os dados mais 
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pertinentes. Foram agrupados de acordo com a formação profissional, uma vez que a mesma 

interfere na percepção sobre os temas em questão e está associada diretamente ao assunto da 

pesquisa. Buscou-se assim, contrastar as concepções dentro dos grupos e entre os mesmos. São 

eles: 

a) Grupo I: composto pelos profissionais de nível fundamental, aqui representados 

pelos Auxiliares de Serviços Gerais (ASG); 

b) Grupo II: composto por profissionais de nível médio, aqui representados pelos 

Auxiliares e Técnicos de Saúde Bucal (ATSB); 

c) Grupo III: composto por profissionais de nível superior, representados pelos 

cirurgiões-dentistas (CD). 

Cada grupo foi composto por 15, 12 e 13 profissionais respectivamente, oriundos das 

unidades representantes de cada um dos 11 distritos sanitários participantes do estudo, 

totalizando 40 profissionais. Alguns critérios foram utilizados para sua escolha, como perfil 

comunicativo – pessoas excessivamente retraídas ou com dificuldade de comunicação 

poderiam não colaborar de forma expressiva para o método – e preferencialmente, não 

deveriam trabalhar nas mesmas unidades, a fim de se manter uma certa heterogeneidade, 

importante para se reunir atores diversos, oriundos de diferentes realidades, e evitar 

constrangimentos, permitindo maior liberdade e desinibição para discutir sobre a temática. Para 

tanto, foram consultados informantes-chaves nos distritos sanitários, como 

coordenadores/chefias dos serviços de saúde bucal e da Atenção Básica e representantes do 

Núcleo de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (NUGETES). Feito isso, os 

participantes em potencial foram contatados pela pesquisadora através de e-mail, celular e/ou 

aplicativo WhatsApp para sondagem prévia, convite e confirmação da participação.  

 Os grupos foram formados conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Distribuição do número de participantes do estudo por Distrito Sanitário e categoria 

profissional. 

 

Distrito sanitário 
Categoria profissional 

TOTAL 
ASG ATSB CD 

Boca do Rio 0 1 1 2 

Brotas 1 1 2 4 

Cabula/ Beirú 0 1 1 2 

Cajazeiras 1 1 1 3 

Centro-histórico 1 0 0 1 



 
 
 

29 
 

 
 

Itapagipe 2 1 1 4 

Itapuã 3 2 2 7 

Liberdade 2 1 2 5 

Pau da Lima 3 0 1 4 

São Caetano/ Valéria 2 2 1 5 

Subúrbio Ferroviário 0 2 1 3 

TOTAL 15 12 13 40 

 

 

Convém informar que a ausência de algumas categorias profissionais por Distrito 

Sanitário ocorreu por conta do não comparecimento daqueles que, mesmo confirmando 

presença, não se apresentaram no dia da atividade. Válido ressaltar também que, prevendo tal 

situação, foram convidadas pessoas dentro do perfil em um número maior que o desejado, para 

assim evitar a não realização da dinâmica por falta de quantidade mínima de participantes. 

 

4.4 PLANO DE ANÁLISE 

 

Para a análise de dados, optou-se pela técnica de análise de conteúdo, que se constitui 

em um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visam obter de modo sistemático 

e objetivo, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos a essas 

mensagens (BARDIN, 2016). Utilizou-se a análise temática, de acordo com Minayo (2010). 

Para tanto, os dados obtidos através das coletas junto aos grupos foram submetidos a 

tratamento de modo a se tornarem significativos e válidos. Os problemas foram identificados, 

organizados e categorizados em uma matriz de análise (Apêndice D), formada a partir de 

categorias importantes para caracterização das condições sanitárias dos serviços de saúde bucal, 

baseadas nos problemas mais comumente encontrados de acordo com relatórios de inspeção da 

VISA Salvador, e fundamentadas em normativas federais, utilizadas aqui como representação 

da imagem-objetivo, ou seja, a situação desejável, o ideal o qual se deve perseguir e/ou alcançar. 

A legislação utilizada para cada item dentro das categorias está disponibilizada no Apêndice E. 

A partir desta matriz, objetivou-se caracterizar esses problemas, revisando-se o 

conhecimento existente sobre cada um deles e comparando-o com os achados da literatura. 
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De modo a permitir uma melhor visualização e leitura, a matriz foi dividida em 

segmentos, formados em função do item para análise (APÊNDICES F, G, H, I, J, K, L, M, N, 

O e P). 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Considerando o envolvimento de seres humanos como participantes deste estudo, foi 

respeitado o cumprimento da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que aprova 

diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisas desse tipo. O projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, 

para que fosse analisado com relação ao cumprimento dos requisitos éticos necessários, obtendo 

parecer favorável número 2.526.962.   Para tal, foi elaborado Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice Q), que visou informar os participantes da pesquisa, através de 

uma linguagem compreensível, a respeito da justificativa, dos objetivos e da metodologia a 

serem utilizados, a liberdade de recusar participação e/ou retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa sem penalização e prejuízo ao seu cuidado, garantia do anonimato dos 

participantes e assegurar que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa. 

Foram solicitadas a prévia autorização e ciência, sendo assinadas duas cópias: uma para arquivo 

do pesquisador e a outra, entregue ao entrevistado. Foi preservado o anonimato dos 

participantes na apresentação dos resultados.  

Segundo a supracitada resolução, entende-se por risco da pesquisa como a possibilidade 

de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser 

humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente. No caso da pesquisa em questão, trata-se de 

um estudo qualitativo, na qual habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. No 

entanto, o desconforto que o sujeito poderia sentir é o de compartilhar informações julgadas de 

cunho pessoal, ou de tratar de assuntos sobre os quais ele pudesse se sentir constrangido em 

falar. Nesses casos, explicar-se-ia aos participantes do grupo que não se faria necessário 

responder à (s) pergunta (s) ou falar sobre o (s) tópico (s) em questão e solicitado respeito à 

confidencialidade, mas que, no entanto, não haveria meios para garanti-la plenamente.  
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5 RESULTADOS 

 

 Após a análise dos dados e tendo como referência a normativa sanitária, pôde-se 

identificar uma série de problemas que incorrem em inadequações dos serviços estudados à 

mesma.  

 

5.1 NORMAS, PROCEDIMENTOS E ROTINAS 

 

5.1.1 Procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas, superfícies e equipamentos 

 

a) Rotina de higienização do consultório / divisão do trabalho entre os profissionais 

 

Nos SSB das USF de Salvador investigadas nesta pesquisa, a rotina de higienização e a 

divisão do trabalho entre os profissionais se dão de forma diversa, demonstrando falta de 

padronização dos procedimentos. No grupo dos ASG, quando questionados acerca da rotina de 

trabalho nas unidades, foram apresentadas respostas diversas. 

 

Tem que lavar aquela piazinha né [...] as bancada, passar... eu passo Qboa, água e sabão. 

Eu lavo primeiro, depois eu seco aquilo tudo, aí eu vou com álcool, passo em tudo, se 

a parede tiver suja, sempre lavo a parede também. Lavo a cadeira onde o paciente senta, 

entendeu? (ASG11) 

Lá na minha unidade, quem faz essa parte toda aí de cuba, é a auxiliar. Agora cadeira, 

piso... (ASG4) 

A cadeira não é eu que limpo, a menina limpa, ela não deixa eu limpar não, ela disse 

que não precisava não, só passar pano na sala e limpar a janela e o ar condicionado, 

limpar por fora... e o armário tirar poeira por cima [...] Lá geralmente é... eu lavo duas 

vezes na semana... [...] porque eu acho melhor do que passar aquele pano... cansa mais 

os braço e tudo, né? Eu acho que prefiro lavar logo com água [...] (ASG3) 

Há alguma restrição de limpar os equipamentos por conta de ter fiação elétrica ou coisa 

desse tipo. Se você joga água no chão, você pode queimar uma cadeira daquela. É custo 

muito alto. Então, a gente é só limpar o chão, parede, superfície mesmo, essas coisas... 

[...] agora parte de equipamento mesmo odontológico, a auxiliar de saúde bucal é que 

faz isso, essas coisas. (ASG10) 

 

As respostas dos atores desse grupo revelam que os profissionais realizam as operações 

de limpeza de forma diversa, variando por exemplo, entre lavagem e varredura úmida; a 

lavagem varia em sua frequência - duas vezes na semana, quando está sujo ou não é realizada. 

A divisão do trabalho também é variada: algumas falas transmitem uma desobrigação quanto a 

realização de certas atividades, enquanto outras expressam uma suposta obediência ao 
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trabalhador da outra categoria profissional (no caso, ASB ou TSB). De uma maneira geral, 

todas reportam a uma escolha individual sobre o que se deve fazer, não havendo uma 

padronização das atividades desenvolvidas. 

No grupo de ATSB, observa-se problema semelhante. Entre esses atores, as atividades 

referentes à higienização são realizadas de maneira desigual, já que o modo e a frequência com 

os quais os consultórios são higienizados também são diferentes. Novamente, as atividades 

parecem ser realizadas de acordo com escolhas pessoais, como quando afirma-se realizar a 

lavagem do consultório apenas quando fazem “um faxinão”. 

 

O pessoal da higienização, eles são responsáveis pelo chão, eles mopeiam com o mop 

molhado e aí, nós fazemos a parte da cadeira, entre cada pacientes, passamos o álcool. 

[...]A pia, todos os instrumentos, tudo. A cuba, tudo, tudo é com a gente, tudo que se 

refere à cadeira odontológica e os instrumentos que nós usamos, eles só mopeiam o 

chão. [...] O mobiliário eles até limpam, mas eu faço isso. (ATSB13) 

[...] E outra coisa, aí assim, eu prefiro, as superfícies, eu mesma limpar [...]. Agora o 

chão de fato, são eles e mesmo assim quando, por exemplo, o paciente cospe sangue no 

chão, eu ainda prefiro eu mesma tirar o excesso, sabe por quê? Às vezes eles tão em 

outra sala, fazendo outra coisa e tá aquela sujeira ali [...] (ATSB11) 

E só é limpo quando a gente chama. Porque lá se a gente não pedir, ele não vem. 

(ATSB8) 

Ah, lá na minha unidade limpa, todos os dias. (VNI1) 

Na minha unidade, o pessoal da higienização limpa o consultório duas vezes ao dia e 

no final da tarde elas lavam o consultório [...] a parede, elas lavam o chão. (ATSB6) 

Eles dizem que só lavam a parede quando fazem um faxinão. (VNI) 

 

Adicione-se aqui um problema, que é a questão da crítica dos profissionais no que diz 

respeito a qualidade do serviço prestado pelos ASG, tanto no que diz respeito ao modo como é 

realizado, quanto aos resultados obtidos. O fato torna-se bastante evidente a partir de algumas 

falas: 

 

Geralmente eles usam a mesma flanela em tudo que é consultório, geralmente ele abre 

a porta com a luva que ele... (ATSB3) 

Sim, isso é recorrente, ele usa luva pra lavar o banheiro, ele vem com a luva e te entrega 

a chave da sala, ele vem com a luva e abre a porta, ele pega o lixo comum e despeja no 

lixo branco [...] E assim, ainda tem um porém, às vezes, quer limpar a nossa sala com 

o que ele limpou o posto todo, com a mesma água. (ATSB7) 

Quando eles limpam a gente que não consegue nem entrar, porque... é bom ar que eu 

comprei, porque a gente não consegue. Fica um fedor de cachorro molhado. (VNI) 

                                                             
1 Sigla para “Voz não identificada” para o grupo em questão. 
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Essa mesma questão foi investigada no grupo de CD. Para eles, o ponto crítico é a falta 

de qualificação dos ASG para essa tarefa. 

 

[...] eles não tem treinamento nenhum para fazer aquela higienização... por mais que 

você fale, por mais que você olhe, às vezes eles vão higienizar exatamente na hora que 

a gente saiu [...], então a gente não está o tempo inteiro ali, olhando, não sabe 

exatamente como é feito [...] Às vezes não passa nem o MOP para remover aquilo ali, 

o que... o grosso... nem o grosso... [...] por mais que eles até queiram fazer, que tem 

alguns que tem comprometimento, mas muitos deles não tem o treinamento... (CD5) 

Isso é verdade, alguns tem boa vontade... [...] E abrir a maçaneta com aquela luva? 

(CD3) 

E o MOP? [...] a sujeira vai e volta, vai e volta... (CD2) 

[...] falando um pouco assim, da limpeza lá do posto... eu acho que poderia melhorar 

um pouco. Eu acho assim, minhas ACD2 são ótimas em relação a biossegurança. Eu 

vejo que elas são preocupadas e tentam fazer alguma coisa para melhorar, [...] agora, a 

limpeza em geral da unidade... (CD12) 

 

Os discursos apresentados nesse grupo colocam o problema da qualidade do serviço 

prestado pelos ASG de forma preponderante, em crítica ao modo como são realizadas as 

operações de limpeza e aos resultados apresentados, incluindo questões de biossegurança. Vale 

ressaltar que, de acordo com a normativa sanitária, os serviços de saúde devem manter os 

ambientes limpos e livres de odores incompatíveis com a atividade, atendendo aos critérios de 

criticidade das áreas. 

 

b) Disponibilidade de protocolo por escrito referente aos procedimentos de limpeza e 

desinfecção de áreas, superfícies e equipamentos, acessível aos profissionais 

 

A disponibilidade de protocolo também foi objeto desta investigação. Quando 

questionados sobre a existência de um documento escrito e que descrevesse como as atividades 

devem ser realizadas, as falas dos ASG apontam apenas para orientações verbais, negando a 

disponibilidade do mesmo no SSB das unidades de saúde municipais. Os depoimentos sugerem 

a existência de um “protocolo oculto” que varia em função dos gerentes das unidades ou dos 

CD. A organização do trabalho se desenvolve de modo heterogêneo e sem normatização do 

serviço. Ademais, observa-se que a realização das atividades ocorre de acordo com convicções 

pessoais dos profissionais desses serviços. 

                                                             
2 ACD – Auxiliar de Consultório Dentário. Nomenclatura antiga para o profissional denominado atualmente como 
ASB – Auxiliar de Saúde Bucal (CFO, 2009). 
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Não, não. Não tem nada por escrito. (ASG1) 

A gente é que procura nossos direitos assim, por exemplo, às vezes o dentista, falo o 

odontológico mesmo, a gente é quem sabe né, que tem um protocolo que a gente sabe 

que não pode limpar alguns equipamentos. Aí mesmo tendo uma orientação pra gente, 

a gente tem que tá falando “a gente não pode fazer isso, não é nossa atribuição”. [...] É 

mais a gerência mesmo, no orientar. (ASG8) 

Dependendo também do dentista, ele fala “oh, aqui quem faz é o, é o auxiliar que faz, 

viu? Você só precisa mesmo só trocar o lixo, passar o pano, o mop, o álcool”. Algumas 

falam, mas outros não. [...] Quem divide os andares lá são as enfermeiras, que divide 

assim, onde vai ficar, agora o nosso serviço a gente sabe, não é ela quem fala pra gente 

fazer não, a gente já sabe que tem que fazer, vai lá e faz. (ASG12) 

Não. Lá mesmo a auxiliar sabe qual é o serviço dela, eu sei o meu, ela sabe o dela. 

(ASG4) 

 

No grupo de ATSB, de modo contrário, afirma-se a existência de um protocolo para 

essas atividades que, no entanto, não é seguido por alguns profissionais. Entretanto, a falta de 

material é apontada como o motivo de não adesão ao mesmo. Além disso, as falas apresentadas 

referem-se às operações de limpeza que supostamente seriam de sua responsabilidade, como a 

higienização das linhas de água dos equipamentos.  

 

Existe [quando questionada a existência de um protocolo]. (grupo) 

Existe um protocolo, mas eu vou ser bem sincera, eu não faço [...] Eu faço no máximo 

no que tá permitido. Porque, por exemplo, como é que você vai limpar? Se você não 

tem aquelas escovinhas que eles solicitam? Porque cada cadeira tem um modelo 

diferente de sugador, [...] eu teria que ter aquelas escovas tipo de limpar mamadeira, 

pra você conseguir limpar, eles não disponibilizam. [...] Hipoclorito falta o tempo todo. 

Como é que eu vou fazer um protocolo onde falta o hipoclorito? (ATSB11) 

Eu faço uma vez por semana, aí dá. (ATSB7) 

 

Resultados semelhantes foram encontrados diante das respostas obtidas no grupo dos 

CD para o mesmo quesito. Segundo esse grupo de atores institucionais, existe um protocolo, 

que no entanto, não se encontra disponível a todos os profissionais, uma vez que muitos o 

desconhecem. 

 

Existe protocolo. [...] A coordenação, ela emitiu para todas as unidades, todas as 

unidades receberam protocolo de desinfecção das linhas de água, raio X... (CD6) 

Lá na unidade não segue não, vou ser sincera, nunca vi as meninas fazendo isso não... 

deve ter realmente [...] e eu acho que existe sim, mas talvez precise ser mais divulgado. 

Não estou dizendo que não existe, existe, com certeza, até porque tem uma pessoa [...] 

aqui que tá falando que existe [...] (CD3) 

Eu recebi o protocolo. Porque eu solicitei [...] porque chegou a vigilância lá na unidade 

para liberação do alvará e aí “cadê o protocolo?”. Eu nem sabia que existia. Aí a gente 
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foi ligar para saúde bucal, aí a saúde bucal “não, existe, vou enviar para vocês”. Aí 

enviou por e-mail. Mas a gente só tomou conhecimento quando a vigilância sanitária... 

a gente fazia do jeito que a gente achava que era para fazer, mas protocolo... a gente 

não sabia da existência até esse momento... que é uma dificuldade. Porque às vezes 

existe um protocolo... como é que esse protocolo tem que ser desenvolvido, quem tem 

que executar, como é que executa. Às vezes a gente não sabe como proceder, né? (CD5) 

 

De acordo com as respostas apresentadas pelos atores entrevistados, observa-se uma 

divergência entre as falas dos próprios ASG quanto aos procedimentos de limpeza realizados – 

especialmente no que se refere aos materiais utilizados, mecanismos de limpeza (lavagem X 

varredura úmida) e frequência – e quanto à divisão do trabalho com as ATSB. Já nesse grupo, 

além da falta de padronização dos procedimentos realizados pelos ASG, algumas falas apontam 

para falhas em biossegurança e inefetividade do serviço prestado pelos mesmos, o que 

corrobora com o discurso apresentado pelos CD.  

Para os três grupos é possível constatar a indisponibilidade de um protocolo de limpeza 

por escrito e disponível para o desenvolvimento das atividades dos ASG. No que tange ao 

protocolo de limpeza e desinfecção do equipo odontológico e demais equipamentos dos 

consultórios, houve divergências entre as falas de ATSB e CD, demonstrando a falta de 

implantação/implementação de um provável protocolo existente que, no entanto, não se 

encontra disponível a todas as equipes. 

Consoante o preconizado pela normativa sanitária, normas, procedimentos e rotinas 

técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho, devem ser 

disponibilizadas em local de fácil acesso a toda a equipe, obrigação trazida de forma expressa 

na resolução que trata de boas práticas para serviços de saúde. 

 

 

5.1.2 Processamento dos artigos – desinfecção e esterilização dos materiais; respeito ao 

não reprocessamento de produtos de uso único 

 

a) Materiais utilizados para limpeza, secagem e embalagem 

 

Quando questionados acerca da rotina de trabalho que envolve o processamento dos 

artigos, discussões sobre os materiais utilizados foram levantadas no grupo de ATSB, 

demonstrando outra vez, a falta de padronização também na execução dessa atividade. 

No que se refere ao processo de lavagem, há divergências quanto ao uso de detergente 

próprio para a lavagem de instrumentais, porém não fica claro qual detergente é utilizado em 
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detrimento do enzimático. De acordo com o exposto, teria se levantado a possibilidade de uso 

de detergente de lavar louças, porém não parece ter sido concretizada. 

 
[...] Na minha unidade, quando eu cheguei, me disseram, “pedimos sempre detergente 

enzimático e nunca vem”. Eu disse então, “ô, infelizmente não tenho como trabalhar”. 

“Vocês fazem como fazemos”, eu disse “gente, como é que não tem detergente 

enzimático? Sempre pede e não vem?” [...] No pedido do mês seguinte, eu fui lá na 

farmácia, falei com o rapaz, olha eu quero detergente enzimático, pois veio. E não 

falta... (ATSB12) 

Foi o detergente, o enzimático. [...] que eles tavam querendo retirar o enzimático por 

conta de custos, certo? E colocar detergente neutro de prato comum. (ATSB10) 

Porém, isso de boca, porque por escrito... (ATSB11) 

Aí, eu inclusive, depois até a dentista com quem eu trabalho chegou pra mim e 

perguntou, “[...] você estava procurando confusão?” Aí eu falei assim “foi, foi” [...] eu 

estava virada no raio, porque eles estavam querendo colocar goela abaixo na gente a 

utilização do detergente líquido de pia e foi falado que é utilizado. (ATSB10) 

 

No caso do glutaraldeído, as falas apontam para a não utilização desse nem mesmo para 

processos de desinfecção de alto nível, com a informação de que o produto nem chega às 

unidades. 

No que se refere ao processo de secagem dos materiais, de acordo com o discurso de 

ATSB, ele também difere entre as unidades, sendo a falta de material apropriado o principal 

motivo. Vale acrescentar que o fato obriga os profissionais a utilizar da improvisação, usando 

o que consegue encontrar como material/procedimento mais acessível. 

 

Nunca seca o instrumental esfregando o instrumental, porque não tem pano apropriado 

para secagem [...] Ele seca ao vento. (ATSB6) 

Seca ao vento. (ATSB1) 

Lá nós usamos as gazes algodoadas. (ATSB13) 

O meu eu deixo de um dia pro outro... (VNI) 

[...] ele disse que era pra providenciar panos de prato. Eu fiz “quem vai lavar esses 

panos? Onde eu vou secar?” [...] vem aqueles tipo pano de chão, onde eu não vou me 

responsabilizar, por que eu vejo esses panos o pessoal da limpeza usa em um canto, aí 

é jogado em tudo quanto é canto, quem é que vai se responsabilizar? Porque eu não vou 

assinar por isso, o dentista se responsabiliza? Aí o dentista disse logo “eu não”. 

(ATSB11) 

 

Ainda nesse grupo, fica clara a divergência nos procedimentos de empacotamento dos 

instrumentais, uma vez que os materiais utilizados para embalagem diferem (papel crepado X 

papel grau cirúrgico). Além disso, são utilizados procedimentos não validados para a vedação 

dos pacotes em grau cirúrgico, não documentados e disponibilizados. Cada profissional tentou 
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explicar como o procedimento deve ser feito, relatando apenas a inspeção visual como forma 

de certificação de que o pacote está devidamente vedado. Observa-se ainda, a falta de 

preocupação com o uso de equipamento eletrodoméstico – como a prancha para cabelo – não 

próprio para uso em estabelecimentos de saúde, utilizado de forma improvisada para o 

desenvolvimento do processo. Assim, os procedimentos dessa natureza são realizados sem 

segurança para os trabalhadores e para os usuários do sistema público de saúde, sendo 

incorporados na rotina do serviço.  

As resoluções sanitárias pertinentes ao assunto afirmam que a escolha dos materiais a 

serem utilizados para limpeza, secagem e embalagem devem ter como base, referencial 

científico atualizado e normatização pertinente, devendo seguir a um protocolo, que deve ser 

elaborado, validado e implantado visando à segurança do paciente. A validação do processo 

tem como propósito garantir que o produto médico reprocessado tenha desempenho e segurança 

compatível com a sua finalidade, além de garantir a qualidade do resultado (BRASIL, 2006; 

BRASIL, 2011). 

 

 [...] vários pacotinhos enrolados numa gaze, no papel crepado, porque eu ainda não 

recebi o grau... (ATSB2) 

Tem grau cirúrgico, não tem seladora [...] o que foi que lá na nossa unidade a gente 

fez... a gente providenciou uma chapinha de cabelo que nunca foi usada [...]não pode 

ter bolha e não pode ter risco. Nada. Você tem que esticar, por exemplo, a parte de baixo 

você literalmente prancha o grau. Você tem que esticar e apertar pra não fazer bolha, 

nem riscos. [...] A gente testou. Inclusive o dentista distrital falou pra mim, pra minha 

colega que a gente poderia usar. [...] Ele está ciente disso, contanto que fosse exclusivo 

e visse que, porque ainda tem a ver com a marca do grau que vem né? Porque, às vezes, 

pode ser que uma determinada marca não seja tão boa quanto, pela questão da 

temperatura. E aí na prática nós fizemos o mesmo teste. Eu fui no consultório particular 

de uma amiga minha e selei com a seladora e com a prancha e perguntei,” me diga aí 

qual foi?”. Eu numerei, mas ele não sabe com quem. “Me diga aí qual foi?”  “Eu não 

tenho como saber”. (ATSB11) 

Se eu te mostrar o grau que eu uso e o grau que vem selado pela seladora, eu te digo 

que tá no mesmo padrão. [...] E não pode ter bolha. (ATSB13) 

O que foi nos dito é que se fosse uma temperatura não inferior a cento e sessenta graus. 

(ATSB6) 

A gente se vira. [quando questionado sobre a impossibilidade de utilizar bancada como 

apoio durante a operação de selagem do papel grau cirúrgico com a prancha de cabelo] 

(VNI) 

[...] Porque no caso eles estão, a gente pode tá colocando em risco, entendeu, a 

fidelidade, a fidedignidade da esterilização [...] e a segurança da esterilização quando 

se utiliza a chapinha, ou seja, tá se tendo esse custo com o grau cirúrgico, sendo que 

você pode não ter uma resposta efetiva, entendeu? [...] não posso chegar e falar, com 

certeza, que vai chegar a cento e sessenta graus, [...] também não posso dizer que vai 

ter a pressão correta, que no caso a seladora ela tem, que a seladora tem. Ou seja, eles 

estão gastando dinheiro com o grau cirúrgico certo, que pode não estar sendo, atingindo 

o objetivo. [...] e outra coisa também, eu chegar e colocar a seladora lá pra poder selar 
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aquilo ali, eu quero que me diga aqui, alguém que me diga aqui, quem foi que se 

responsabilizou e colocou isso por escrito que poderia utilizar a chapinha? Você tá 

entendendo? (ATSB10) 

 

Quanto às peças de mão, de uma maneira geral, há convergência entre os ATSB no que 

diz respeito a existência de uma única turbina por consultório. No entanto, o processamento ao 

qual são submetidas é divergente entre os profissionais, sendo que a autoclavagem parece não 

fazer parte dos procedimentos padrão, uma vez que foi afirmada a impossibilidade de sua 

realização devido ao tipo/qualidade das peças disponibilizadas pelo serviço. Dessa forma, 

observa-se uma multiplicidade de condutas em relação a essa atividade, como ilustrado a seguir. 

 

Só temos uma, em todos os consultórios só tem uma e quando tem procedimento de 

extração, procedimento cirúrgico que nós precisamos usar, se colocar, ela não volta ao 

normal. O cabeçote já tá todo dilacerado. Pelo menos as turbinas que foram pra lá elas 

não guenta nem autoclavar. [...] Hoje ela fica rangendo... (ATSB13) 

Lá, quando acontece de, lá no posto quando acontece de ter uma cirurgia que tem 

sangue, ao invés de limpar com álcool setenta eu deixo ele embebido né, na gaze, [com 

enzimático]. Mas autoclavar... (ATSB2) 

Na verdade eu perguntei aos técnicos se eu poderia lavar, justamente porque, às vezes, 

é um atendimento que pede, se não tem que suspender. Aí o que ele me disse foi o 

seguinte “você pode até lavar, com enzimático ou até com sabão que a gente lava nossa 

mão mesmo, contanto que você, antes de você lavar, você passe o álcool e aí você lava, 

depois você passa o álcool de novo e você lubrifica”. É o que eu tento fazer. [...] E aí 

quando tem a cirurgia, eu tento, toda vez que tem a cirurgia autoclavar, eu tento, mas 

nem sempre é possível. (ATSB11) 

Eu lavo sempre a turbina e a baixa rotação com clorexidina sabão, eu sempre faço a 

fricção com clorexidina e aí depois eu passo o álcool. (ATSB6) 

  

Na interpretação das falas apresentadas pelo grupo de CD, as evidências corroboram 

com o que foi apresentado pelo grupo de ATSB, de modo que resta reafirmada a não adoção a 

um protocolo, seja por sua indisponibilidade ou pela impossibilidade de seu emprego devido à 

falta de materiais apropriados. Pôde-se constatar ainda, o compartilhamento de utensílios e área 

próprios para o processamento dos artigos com atividade estranha ao ambiente, no caso, a 

limpeza dos filtros de ar condicionado provenientes das salas de atendimento da unidade de 

saúde, caracterizando um grave cruzamento de atividades.  Decisões pessoais sobre como 

proceder surgem repetidamente nos discursos dos profissionais. 

Vale destacar a incumbência de garantir a qualidade dos processos de desinfecção e 

esterilização de equipamentos e materiais que possui todos os serviços de saúde – o que inclui 

o serviço ora estudado – como prescrito pelo regulamento sanitário. 
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O detergente enzimático no nosso distrito... ela está dividindo... ela pega... para não 

faltar para todos... e aí a gente recebe numa almotolia... a gente não tem validade, não 

sabe quando foi aberto, não sabe nada... (CD11) 

[...] quando falta detergente enzimático a gente também para o atendimento para que 

chegue. (CD12) 

[...] ele subiu para o expurgo e pegava a escovinha que a gente limpa as coisas de 

odontologia... [...] E estava limpando todos os (sic) ar condicionado das salas. Todos, 

todos... [...] Eu passando para almoçar, vi o menino na esterilização, no expurgo, com 

a escovinha que eu identifiquei que era a que a ASB trabalhava, aí voltei... quando eu 

olhei, falei: “Onde foi que você achou essa escova?”, “Ah, estava aqui” ...... [...] (CD5) 

Mas se pedir... o grau cirúrgico vai. Agora não tem a seladora. A gente comprou 

chapinha e sela com chapinha e vai muito... de sobrar... lá mesmo vem muito, vem 

muito... [...] Lá não tem crepado não... lá é só o grau cirúrgico. (CD5) 

Tem a [fita] do fechamento e já botaram também para se usar fita crepe normal... e abre 

tudo... (CD2) 

Se esterilizar, minha filha... já acabou, perdeu... [...] Se botar... sua turbina deve ser de 

uma marquinha melhor, porque essa que chega... [...] Não dura 6 meses se você botou 

para esterilizar... (CD5) 

Às vezes, uma vez por semana, eu boto... [referindo-se a esterilização da turbina] [...] 

Mas não é toda semana não... acho que de 15 em 15 eu fico mais tranquila... (CD3) 

Uma caneta, álcool 70º e saco de geladinho... (VNI) 

 

b) Identificação / descarte das embalagens 

 

Para este quesito, as falas dos profissionais envolvidos (ATSB e CD) convergem para a 

realização da identificação das embalagens contendo os materiais processados, bem como seu 

descarte após o uso, apesar de falhas nesse processo ocorrerem, como explicitado pelo grupo 

de ATSB. 

 

[...] A vigilância foi lá e disse que [...] eu teria que identificar o produto, a data que eu 

esterilizei e a data de vencimento e ia colocar o meu nome que foi eu que fiz esse 

processo. [...] E aí causou um reboliço, porque, primeiro não voltou identificado por 

quem fez lá [...] (ATSB11) 

São descartados [quando questionados sobre o descarte dos pacotes em grau cirúrgico 

após o uso]. (grupo ATSB) 

Na verdade, na verdade a gente não tem nem bandeja. Então, o que que a gente faz? A 

gente utiliza o pacote como bandeja. (ATSB6) 

A vigilância cobra muito isso. A data que embalou, a data que vai vencer... quem 

embalou, o que tem dentro, tem que ser colocado que a vigilância cobra muito isso... 

(CD5)  
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c) Monitoramento do processo de esterilização 

 

Quanto ao monitoramento do processo de esterilização, o discurso entre os profissionais 

ATSB reflete a realização de procedimentos diversos, novamente sem a adoção de um 

protocolo. A falta de materiais suficientes para realização dessa atividade e a má qualidade dos 

insumos postos à disposição dos profissionais foram apontados como dificuldades: 

 

[...] a Prefeitura de Salvador ela manda alguns insumos que, infelizmente, não é de 

qualidade. Tinha uma fita de autoclave que ela sem ir pra esterilização ela já escurece, 

qualquer temperatura [...] porém eu usava alguns parâmetros pra identificar se foi ou 

não, como a caneta, por exemplo, a caneta que a gente identifica, escreve, quando ela 

vai ao calor ela muda de cor. Simplesmente o material foi e voltou sem esterilizar. 

(ATSB11) 

Sim. E fora que, às vezes, falta o teste também né? (ATSB4) 

Sempre falta. (ATSB12) 

 

A falta de pessoal responsável/capacitado também foi mencionada, assim como a falta 

de procedimentos padronizados implantados/implementados: 

 

[...] a gente já colocou no ritmozinho de chegar, ligar o compressor, ir pra esterilização, 

fazer o teste bacteriológico da autoclave, porque agora é diário né [...] se a gente for ver 

as questões de biossegurança, toda a equipe de saúde ela tem obrigação de saber fazer 

esse teste, até porque, hoje por exemplo, é um dia que eu tou aqui. E aí, se não tiver 

ninguém lá? Às vezes fica sem fazer o teste. [...] Já aconteceu de eu já estar em uma 

atividade externa e ficar sem fazer o teste. Já aconteceu porque a odontologia não 

estava. Infelizmente. (ATSB11) 

No dia que a gente tava [...] no evento do CRO-BA, quem fez o teste bacteriológico? O 

técnico de enfermagem. Ele foi fazendo, na dúvida, ele ia fazendo e mandando 

mensagem pra mim. “Veja aí se tá assim, assim, assim. Tá certo?” Mandava uma foto, 

eu dizia “beleza. Tá como? Tá que cor? Levante aí”.  (ATSB6) 

Lá não fazem. (VNI) 

Na verdade a unidade que eu estou, é uma unidade nova, foi inaugurada agora, [...]. Nós 

não temos esse POP. Quando questionamos no nosso distrito eles disseram que não 

sabiam, então eu ainda faço o de quarenta e oito horas, porque é o que eu tenho, né? 

Então assim, a gente ainda uso o POP de quarenta e oito horas, que é o que faz segunda 

de manhã até quarta de manhã, quarta à tarde até a sexta à tarde, porque esse POP do 

diário eu fiquei sabendo no curso, questionei, mas ninguém nem sabia me informar. 

Então, também tem isso, não é padronizado. (ATSB7) 

 

Para o grupo de CD, pouca informação foi obtida acerca do monitoramento do processo 

de esterilização, o que pode ser um reflexo do pouco envolvimento desse profissional com a 

supervisão dos procedimentos realizados pelos ASTB associados ao reprocessamento dos 
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artigos odontológicos. Ou seja, além de realizadas de forma heterogênea, essas atividades 

muitas vezes não estão sendo supervisionadas, contrariando inclusive, o previsto pela resolução 

CFO 85/2009, que indica que ASB e TSB podem executar limpeza, desinfecção e esterilização 

do instrumental, desde que estejam sob supervisão do CD, lembrando que desde que delegado 

pelo CD, o TSB pode supervisionar as atividades exercidas por ASB.  

Com base nas falas dos atores sociais envolvidos com esses procedimentos, pode-se 

interpretar que há divergências no que diz respeito ao processamento dos artigos. Ainda que o 

discurso desses profissionais apontem para a não utilização do glutaraldeído para esterilização 

química, o uso do detergente enzimático para a etapa de lavagem dos materiais é feito de forma 

descontinuada e os materiais para secagem e embalagem diferem em seus tipos e 

disponibilidade, ou seja, os procedimentos de lavagem, secagem e embalagem não são 

padronizados. Há uma concordância no que se refere à identificação das embalagens 

submetidas à esterilização e seu descarte após o uso, indicando que as mesmas não são 

reprocessadas. Quanto ao monitoramento do processo através de indicadores (físico, químico e 

biológico), este também não é realizado de maneira padronizada, uma vez que há divergências 

em relação à disponibilidade de insumos e pessoal qualificado e aos protocolos utilizados. 

 

 

5.1.3 Manejo dos resíduos 

 

a) Procedimento Operacional Padronizado 

 

No que se refere aos procedimentos operacionais padronizados, há divergências também 

nos procedimentos de manejo dos resíduos. Problemas como a predominância de orientações 

verbais sobre protocolos escritos, falta de material apropriado e procedimentos adotados 

baseados em decisões pessoais também insurgem nessa matéria, assim como o 

desconhecimento sobre os resíduos gerados pelo serviço de saúde bucal e seu manejo, e a falta 

de padronização referente à divisão do trabalho entre os trabalhadores das diferentes categorias 

profissionais (ASG e ASTB), o que se torna evidente a partir das falas apresentadas. 

 

Aí a gente tem que pegar o maior e botar no menor [..] aí depois o gerente manda a 

gente botar num outro saco, quer dizer, eu acho errado porque, às vezes, o paciente 

cospe naquele lugar, a gente tem que pegar aquele saco e usar de novo. Eu acho que é 

errado. [...] Lá aproveita. (ASG3) 
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É. Aí eu falei com ela que tou usando o preto, porque não tem [branco] e comuniquei 

ao gerente. Só que pra jogar fora, o que eu faço? Eu pego uma etiqueta e escrevo 

“curativo” pra não jogar do lado do outro, aí escrevo curativo e jogo na bombona [...]Eu 

falo, eu falo, que a gente acha errado. [...] mas eu boto, eu boto uma coisa 

identificando... (ASG4) 

Lá na hora de fazer, pegar o saco branco no preto ou botar o saco preto no curativo, eu 

não faço isso não, porque eu tou prejudicando os colega que faz a coleta. (ASG12) 

Não, não. Ali só com elas [quando questionado sobre o manejo de revelador, fixador e 

lâminas de chumbo] [...] Talvez é porque elas que cuidam, porque lá eu não sei nem 

onde é que elas jogam isso. (ASG4) 

Às vezes, a gente faz isso. Lá faz, porque as meninas às vezes, esquecem, aí como eu e 

a minha colega ia lá de tarde, ia abrir o consultório, aí a gente entra, aí vê lá, aí a gente 

pergunta a ela aí a moça “é pra jogar fora”, aí a gente bota no saco e bota lá fora. (ASG3)  

Não. A menina da farmácia, ela bota tudo na caixinha, identifica, quando o menino vai 

chegar ela pede pra mim falar com ela, ela pega dá pra ele e tem um papel que faz né, 

tem um papel pra fazer. [sobre medicamentos vencidos] (ASG14) 

 

Problemas semelhantes são reconhecidos pelo grupo de ATSB. Além disso, para esses 

profissionais, mais uma vez é posta sob questionamento a qualidade dos serviços prestados 

pelos ASG, já que alguns misturam lixo comum ao lixo infectante nos pontos de geração, no 

momento do recolhimento. 

 

[...] acha que limpar o consultório é tirar o lixo, pegar o lixo comum, botar no lixo 

infectado, amarrar tudo num saco só. Lá são três cestas de lixo, porque fica uma cesta 

de lixo no lado da mesa, uma outra cesta de lixo que é com tampa pra lixo comum e a 

de inox que é pra lixo infectado. [...]. Ela tira de um, passa pro outro e tá tudo certo. O 

peso, que esse lixo biológico né, já foi pesado... (ATSB6) 

Enfim, quando eu cheguei na prefeitura, fiquei de boca aberta. O pessoal jogava em pia 

[...] resíduo do revelador... [...] Aí nessa unidade que eu tou hoje... [...] eu já tou há três 

anos. Quando eu cheguei lá já era um pouquinho diferente, já não era mais na pia não, 

porém era uma única vasilha pra tudo. [...] Aí eu fui e implantei essa questão de 

separado, de identificado. Separei as películas de chumbo, inclusive quando o rapaz foi 

lá recolher, que a cada dois anos que vai recolher o amálgama, né? Aí ele falou “eu 

nunca vi isso na vida vocês separarem”, porque eu separo tudo e solicitei, assim que eu 

entrei, eu solicitei uma bombona que seria para as embalagens com esses materiais, 

porque tem que ser separado também. Isso virou história porque até hoje nunca foi. [...] 

Aí assim, eu criei tipo um protocolozinho nosso.........[...] (ATSB11) 

Resíduo do revelador, o resto do fixador, quando eu me recusei, a responsável técnica 

do outro posto disse, “mas a empresa que fazia esse serviço rompeu com a prefeitura”. 

Tipo “e eu com isso?” [...] Eu boto no vasilhame. [...] Não tem, segundo a informação 

que eu tive, não tem empresa. (ATSB7) 

Lâminas de chumbo não. [...] Revelador, fixador, tudo acumulado...(grupo) 

Lá a gente faz um vale carga, aí bota na farmácia e quando vem recolher o medicamento 

vencido na farmácia, eles levam junto [quando questionados sobre materiais 

odontológicos vencidos] (ATSB6) 
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Como demonstrado a seguir, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) é finalmente citado no grupo de CD, já que a obrigatoriedade da existência do 

mesmo parece ser ignorada por ASG e ATSB. No entanto, uma das falas apresentadas remete 

a um documento elaborado pelos profissionais da própria unidade. A partir dos outros 

depoimentos, não fica claro se há um plano desenvolvido para as unidades e que abranja os 

resíduos dos serviços de saúde bucal. Alguns profissionais também parecem desconhecer a 

forma como os resíduos são manejados, através de falas vagas e desencontradas. De fato, a falta 

de implantação/implementação de um plano para as USF municipais é notória e compromete 

as condições sanitárias do serviço. 

   

Resíduo... lá tem a caixa de perfuro... [...] Os sacos são separados... saco preto para lixo 

comum, e para lixo biológico... [...] Tem a coleta diferenciada. (CD3) 

Tem um amálgama lá parado há 10 anos... (CD5) 

Mas só que existe a coleta seletiva, né... tinham as bombonas para pegar revelador e 

fixador, tinha tudo separado... [...] a gente pegava uma PET e colocava as lâminas, né? 

E a [empresa] pegava... (CD8) 

Tem o plano, né? O Plano de Gerenciamento de Resíduos. Esse plano é para ser 

implementado em toda a unidade. Lá de um modo geral, é feito... (CD7) 

O gerente não tem conhecimento... [sobre o PGRSS] a gente tenta se articular com a 

Enfermagem de qualquer forma, mas por exemplo... (CD2) 

[...] a gente elaborou durante um tempo, o Plano de Gerenciamento de Resíduos, [...] 

Da gente, da unidade... [...] A gente pegou... a gente pegou alguns modelos e adequou 

à nossa realidade... por isso realmente que essa questão de expurgo, do lixo, lá funciona 

direitinho, local de acondicionamento é adequado, a gente não tem muita dificuldade 

com isso... [...] A gente tem plano de gerenciamento que a gente fez, mas pode passar... 

(CD3) 

Eu entrego para a farmácia. [...] Tanto o material vencido quanto medicamento... (CD5) 

 

Quanto ao manejo dos resíduos, foi demonstrada mais uma vez a falta de padronização 

de procedimentos. O discurso das três categorias profissionais converge para a ausência de um 

PGRSS implementado, circunstância explicitada através da execução de procedimentos 

diferentes dentro da mesma categoria profissional, bem como procedimentos equivocados, 

como reaproveitamento de sacos para disposição dos resíduos, uso do saco inadequado ao tipo 

de resíduo e acúmulo de amálgama e lâminas de chumbo nas unidades devido à falta de coleta. 

A única concordância se dá em relação ao destino dos medicamentos, que são entregues às 

farmácias das unidades, sendo assim as responsáveis pelo seu descarte. O grupo dos CD foi o 

único no qual se mencionou a existência de um PGRSS, sendo que uma das falas afirma ter 

sido o documento elaborado pelos profissionais da própria unidade. 
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5.1.4 Procedimentos em caso de acidentes 

 

a) Protocolo / protocolo disponível à toda a equipe 

 

Pouca informação se obteve sobre o tema no grupo de ASG, não ficando clara a 

existência ou não de um protocolo a ser seguido perante um acidente e se o mesmo se encontra 

disponível à equipe. 

 

Eu já me furei... [...] eu peguei e fiz um teste rápido ali na hora e depois o gerente e a 

enfermeira ligou pro distrito, eles enviaram uma Kombi, eu fui pro Couto Maia. Eu fiz 

os exames e não deu nada. [...] fiz os exames e depois o acompanhamento, graças a 

Deus não tive nada. (ASG12) 

Eu nunca me feri não. (VNI) 

 

Já no grupo de ATSB, fica evidenciada a falta de padronização na conduta em relação 

aos acidentes de trabalho. Enquanto um participante afirma ter recebido toda assistência 

necessária, outro afirma a total falta de suporte dispensada a uma ASB após acidente com 

perfurocortante. O desconhecimento dos profissionais sobre como agir em situações de acidente 

também é manifesto. Foi detectada ainda a falta de protocolo disponibilizado pelo serviço que 

contemple as ações a serem tomadas em caso de acidentes. 

 

[...] essa situação mesmo de acidente do trabalho. Se fizer levantamento no nosso grupo, 

eu acredito que setenta por cento, oitenta por cento não vai saber como proceder, não 

vai saber. Porque é muito, essa situação é muito negligenciada, inclusive quando 

acontece, inclusive. [...] Eu não sei como agir nessa situação. (ATSB10) 

Francamente, eu nem sei quem é responsável por isso lá na unidade... (ATSB6) 

Eu sofri um acidente de trabalho, [...]. Não foi com perfurocortante. [...] mesmo com 

óculos, pegou por debaixo do meu olho e atingiu meu olho, o hipoclorito [proveniente 

de refluxo do sugador]. Saí louca me batendo por tudo quanto é lugar. [...] lavei com 

soro, desculpa, fui, passei pela médica, a dentista me acompanhou até o Couto Maia, 

fiz todos os exames que tinha lá, já fiz os testes rápidos logo na unidade e fui fazer o 

restante lá que não fazia, que era o Anti HBS e outros mais. Fiz o anti HBS, esperei o 

resultado. [...]. Preenchi o documento, esse documento foi pra a secretaria, tudo 

preenchido. Fiz um relatório à própria mão dizendo como foi que aconteceu e tudo isso 

documentado e lá na unidade, pelo menos, nunca teve problema. Já aconteceu 

perfurocortante com a dentista, inclusive foi o paciente e a dentista pro Couto Maia 

também. (ATSB13) 

Lá tem dois dias que foi protocolado esse, onde a gente espalhou informativos, todos os 

setores onde, cada consultório tem um informativo, tanto pra essa questão de acidente 

de trabalho quanto pra questão de pacientes que venham a ter alguma reação alérgica à 

anestesia, de como proceder. Então, são dois formulários que tá no local de fácil acesso 

pra na hora que acontecer. [...] Agora isso foi iniciativa da equipe, [...]foi uma iniciativa 
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própria, tanto que os formulários, isso foi pesquisado. [...] inclusive o recurso foi 

próprio, não foi algo que o distrito disponibilizou ou algo assim não. (ATSB11) 

[...] com relação a essa questão do acidente de trabalho [...] aconteceu com uma colega 

nossa, de lá do subúrbio que foi a questão de perfurocortante, com agulha. [...] assim, 

ninguém, ninguém da unidade dela a acolheu. Ela ficou simplesmente atordoada. [...] o 

paciente inclusive se recusou a fazer um teste rápido e tudo e ninguém soube dar 

informação nenhuma a ela. [...] Ninguém, ninguém, nem gerente, nem enfermeiro, 

ninguém. [...] Ela utilizou recursos dela e sem falar na questão psicológica dela, que ela 

teve de fazer o teste, que ela teve de tomar medicação. [...] Porque imagine, você tá 

trabalhando, você tá exercendo a sua função, acontecer isso e você não ter suporte de 

ninguém, nem secretaria, nem distrito, nem gerência, nem ninguém. [...] Ninguém se 

dispôs a pegar o carro e levar ela até o Couto Maia, até numa UPA. [...]. Ela ficou 

péssima. (ATSB10) 

 

No grupo de CD, os resultados reforçam os problemas apresentados pelo grupo anterior. 

Da mesma forma, apesar de algumas falas atestarem a assistência prestada ao trabalhador pelo 

serviço, observa-se que os procedimentos são realizados de maneira diferente, nesse caso, no 

que se refere à questão do registro. 

 

No meu caso, no mesmo dia a gente fez o teste rápido na minha unidade e o paciente 

não tinha nenhum tipo de alteração no teste, aí a gente fechou ali mesmo. Mas uma ASB 

já teve, um sugador fez um refluxo no rosto dela, e aí ela teve que ir para o Couto Maia, 

fazer uns exames e já não tinha mais como só ser um exame, porque já não tinha um 

paciente envolvido, mas pelo menos nos dois momentos que a gente teve um acidente, 

e a outra dentista também já sofreu um acidente, mas nada assim... pelo menos eu não 

percebi dificuldade... o distrito mandou o carro, levou ela no Couto Maia.[...] O distrito 

deu assistência. A gente ligou, o distrito enviou o carro, foi com ela, acompanhou até 

finalizar... pelo menos lá na unidade foi muito tranquilo, não tive grandes problemas 

não... (CD5) 

Agora lá na unidade já aconteceu [...] é que tinha cachorro para vacina e dois cachorros 

atacaram ela. Morderam ela...[...] mordeu a menina toda... então... e não foi registrado. 

[...] (CD2) 

 

No que diz respeito aos procedimentos em caso de acidentes, não fica clara a existência 

ou não de um protocolo específico a partir das respostas apresentadas pelos profissionais ASG. 

Já para os demais grupos, apesar de em ambos alguns profissionais afirmarem ter tido o 

atendimento e suporte necessários após acidente no trabalho, fica evidente, principalmente a 

partir das falas de ATSB, que não há um procedimento padronizado disponível aos 

profissionais. Tanto a assistência prestada aos trabalhadores quanto o registro são 

diversificados. 

No quadro a seguir, os problemas apresentados foram reunidos de acordo com o item 

de análise.  
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Quadro 3 – Síntese de problemas identificados para a categoria de análise “Normas, procedimentos e rotinas”. 

ITEM DE ANÁLISE PROBLEMAS 

Procedimentos de limpeza e 

desinfecção de áreas, 

superfícies e equipamentos 

• Desobrigação por parte de alguns profissionais ASG acerca da 

execução de atividades de higienização; 

• Realização de atividades técnicas de acordo com convicções 

pessoais (ASG e ATSB); 

• Crítica de ATSB e CD à qualidade do serviço prestado pelos ASG, 

incluindo o modo como as operações são realizadas, os resultados 

obtidos e o mau uso de EPI, influindo em questões de 

biossegurança; 

• Realização de procedimentos pelos ASG sob orientação verbal; 

• Ausência/desconhecimento de protocolo por escrito que aponte os 

procedimentos a serem realizados pelos ASG; 

• Não adesão a protocolos específicos em razão da falta de materiais; 

• Falta de implantação/implementação de Procedimento 

Operacional Padronizado (POP) que aponte como devem ser 

realizados os procedimentos de limpeza, os resultados esperados e 

as responsabilidades de cada profissional (ASG, ASTB e CD), 

tanto no que se refere à execução quanto à supervisão dos mesmos. 

 

Processamento dos artigos – 

desinfecção e esterilização 

dos materiais, respeito ao não 

reprocessamento de produtos 

de uso único 

• Falta de materiais e equipamentos para lavagem, secagem e 

embalagem de instrumentais; 

• Divergências na realização dos procedimentos que envolvem o 

processamento dos artigos; 

• Falta de implantação/implementação de protocolo validado para 

processamento dos artigos; 

• Utilização de equipamentos de maneira improvisada, a fim de 

suprir a necessidade de equipamento de saúde; 

• Procedimentos diversos para o reprocessamento das peças de mão 

(lavagem, desinfecção); 

• Utilização de produtos fracionados sem acesso às informações de 

rotulagem, como orientações de uso e validade, e sem 

conhecimento sobre a data de abertura da embalagem; 

• Compartilhamento de utensílios e de área destinada à lavagem de 

instrumentais (expurgo) com atividades estranhas, no caso, com a 

limpeza de filtros de aparelhos de ar condicionado das salas de 

atendimento da unidade, caracterizando um grave cruzamento de 

atividades; 

• Realização de atividades técnicas de acordo com convicções 

pessoais (ATSB e CD); 

• Falta de material para realização do monitoramento do processo de 

esterilização; 

• Insumos de qualidade duvidosa (indicador químico em fita); 

• Falta de pessoal responsável/capacitado para realização do teste 

para monitoramento biológico do processo de esterilização; 

• Falta de implantação/implementação de POP que contemple o 

monitoramento do processo de esterilização. 

Manejo dos resíduos 

• Predominância de orientação verbal em detrimento do seguimento 

a um protocolo; 

• Falta de material apropriado que permita a realização adequada da 

segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos; 
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• Reaproveitamento de sacos utilizados para acondicionamento dos 

resíduos; 

• Mistura de resíduos comuns com biológicos nos pontos de geração, 

no momento do seu recolhimento pelo ASG; 

• Realização de atividades técnicas de acordo com convicções 

pessoais (ASG e ATSB); 

• Desconhecimento por parte dos ASG sobre os resíduos gerados 

pelo serviço de saúde bucal e seu manejo; 

• Falta de padronização na divisão do trabalho entre os profissionais; 

• Acúmulo de resíduos químicos como amálgama, lâminas de 

chumbo, revelador e fixador, armazenados internamente; 

• Falta de implantação/implementação de um PGRSS para as 

unidades de saúde que abranja os resíduos dos serviços de saúde 

bucal. 

Procedimentos em caso de 

acidentes 

• Falta de padronização na conduta em relação aos acidentes de 

trabalho – assistência e registro; 

• Desconhecimento dos profissionais sobre como agir em situações 

de acidente; 

• Falta de protocolo disponibilizado pelo serviço que contemple as 

ações a serem tomadas em caso de acidentes. 

 

 

 

5.2 GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS 

 

5.2.1 Disponibilidade de materiais, insumos e medicamentos de acordo com a 

complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda 

 

a) Equipamentos de Proteção Individual 

 

Quando questionados sobre a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual, 

as evidências produzidas mostram que nesse quesito, para o grupo de ASG, há uma discrepância 

no que diz respeito à disponibilidade dos EPI e fardamento, que varia de acordo com as 

unidades nas quais trabalham e com o vínculo empregatício. Foi observada a falta de EPI 

adequados e necessários para a realização das atividades de ASG, como luva de borracha e 

calçado fechado antiderrapante.  

 

Lá a gente tem. Tem o DML que fica o material e aí quando a gente vai precisar pra 

trabalhar, a gente pega e usa [sobre disponibilidade de EPI] (ASG12) 

Não, cada qual tem o seu [sobre compartilhamento de EPI]. (VNI) 
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[...] eu tenho acesso aos meus equipamentos de trabalho, entendeu? [...] É rebeldia do 

trabalhador. [...] Eu falo porque é, porque tem uma colega minha que ela só quer utilizar 

essa luva [luva de procedimento] e o chefe fala todo dia, ela só usa escondido dele, 

entendeu? Ela sabe que não é pra utilizar, mas é, aí quando eu vou usar, ela “ah, não 

vou usar isso não”. (ASG13) 

Mas tem unidade também que não tem... (ASG11) 

Lá onde eu estou, lá tem, mas o que a gente estava ontem, na Liberdade, tá um caos. 

(ASG2) 

E também, às vezes, não é sempre que tem o material, tem que trabalhar com o que tem. 

(ASG4) 

Até o momento não. [...] Ainda não veio material ainda [sobre sapato fechado 

antiderrapante]. (ASG10) 

O REDA não tem. (ASG8) 

Os terceirizados eles têm a farda, ainda é da época que a farda é azul e com a bota. A 

gente não tem. A gente, o pessoal que é terceirizado ainda não recebeu, os “EPI’s”, tipo 

de farda que é blusa, calça e sapato né, que a gente tem. Não foi disponibilizado pra 

gente, a gente que tem que colocar o nosso. (ASG13) 

 

Para o segundo grupo (ATSB), o discurso é uníssono, apontando para a falta de EPI 

adequados e em quantidade suficiente de acordo com a necessidade do serviço. A 

disponibilidade de EPI varia de acordo com a unidade. Há a completa ausência do material, 

obrigando o profissional a adquiri-lo, como é o caso do avental impermeável; a 

indisponibilidade do material no tamanho correto para uso, como ocorre com as luvas; e a 

indisponibilidade do material adequado aos procedimentos realizados – luva de vinil em 

detrimento da de látex, luva cirúrgica em detrimento da de procedimento. 

 

Eu não sei se acontece com todo mundo, [...] porque lá, por exemplo, tá sem luva de 

procedimento, nós não estamos atendendo. [...] Porque chega em uma unidade... na 

minha não chega nada... [...] a gente tem dois meses sem luva PP. [...] Não chegou pra 

mim. [..] o que acontece é o seguinte. Não tem luva de procedimento. O que tem é vinil. 

(ATSB7) 

Não tem [sobre disponibilidade de avental impermeável, luva de proteção térmica, 

óculos de proteção] ... (ATSB6)  

Óculos tem. (VNI) 

O avental quem comprou fui eu, com meu dinheiro, do meu bolso. (VNI) 

[...] Sobre o EPI de segurança, que a gente tava falando sobre luva aqui, a gente 

observou que quando se trata das luvas do dentista, não faltam o número correto, mas 

quando se trata das auxiliares falta o nosso número e eu, por exemplo, eu já disse, eu 

não uso luva maior que a minha mão. Sabe por quê? A chance de eu me machucar é 

muito grande. (ATSB11) 

Quando não tem, eu uso a cirúrgica, não tô nem aí! (ATSB12) 
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Qual é, é o seguinte. A gente sabe do almoxarifado. Tem as luvas de vinil P, M e G. 

Tem a luva de látex, mas em menor quantidade, M, que só vão algumas para as 

unidades, não vão a quantidade que é pedida e essas luvas são retidas pela gerência pra 

não ficar saindo a qualquer custo, e a cirúrgica 7.0 pro dentista. (ATSB13) 

 

A ingerência sobre os materiais é referida nos discursos a seguir, após questionamento 

sobre profissional responsável pelo gerenciamento dos materiais utilizados nos SSB. 

 

Alguém tem, se tem, ela não age. Pode até ter no nome assinando as coisas, mas agindo 

não. (ATSB3) 

O problema é, que vai a lista, a gente pede corretamente na lista só que só vem o que 

eles querem, eles mandam do almoxarifado o que eles querem... (ATSB5) 

 

 Questionamento sobre o assunto também foi realizado para o grupo de CD. Em 

concordância com os ATSB, esses atores institucionais indicam a falta de EPI adequados e em 

quantidade suficiente de acordo com a necessidade do serviço. Os problemas variam da mesma 

forma, desde a ausência do material, indisponibilidade do material no tamanho correto para uso 

(óculos de proteção) e indisponibilidade do material adequado aos procedimentos realizados, 

como em relação às luvas.  

 

[...] uma coisa que eu também acho que tem a ver com biossegurança e que falta muito, 

é luva do tamanho do dentista, da mão do dentista... então, agora, por acaso, a gente 

está tendo luva P e PP, mas na maior parte do ano passado, não tinha luva P e PP... 

então eu trabalhava com a luva M né, que é uma luva que fica caindo da mão... [...] 

(CD12) 

Eu só parei realmente de atender com a luva maior do que a minha mão no dia que eu 

me furei [...] Porque às vezes a gente fica sempre tentando dar um jeitinho, aí as coisas 

não são resolvidas. Teve um mês, acho que o mês passado ou retrasado, que não tinha 

gorro, não tinha máscara. [...] Eu também já recebi propé, mas não cabe na minha 

[cabeça]... não tem óculos de proteção. [...] Os óculos de proteção que vai não segura 

no seu rosto, aí você tem que comprar um particular seu, entendeu? Não é um que 

protege realmente....... [...] (CD5) 

Já tive que comprar também na minha unidade. [...] E no CEO chega. E é o mesmo 

almoxarifado, ou seja, a gente observa que há uma ingerência desse material de 

consumo [...] eu uso luva 6.5. Só chega no máximo 7.5. [...] mas no CEO, quando eu 

abro a gaveta, tem trilhões de 6.0, trilhões de 6.5, [...] ou seja, eu tenho na rede, né? 

Então porque chega num lugar e não chega no outro? O problema está com a minha 

gerência? Quem faz o pedido e o material são os dentistas. Os gerentes não entendem 

de pedir material. Não sabe o que usa... (CD3) 

A gente não recebia luva cirúrgica, era luva de vinil, não recebia uma caixa, no máximo, 

da outra luva...[...] fez um estudo, levou para a secretaria, e aí a gente conseguiu que 

fosse incorporado a luva de látex, mas aí começou a chegar só a cirúrgica. [...] tiraram 

as de procedimento. [...] aí a gente fica com a luva enorme, sem falar que é bem mais 

caro... É um gasto, é um absurdo... (CD5) 

É um luxo. (CD7) 
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A ingerência no que diz respeito à escolha, aquisição e distribuição dos EPI necessários, 

inclusive citada por ambas categorias profissionais (ATSB e CD), é reforçada a partir de alguns 

depoimentos. Também nesse grupo, foi realizado questionamento acerca da existência de 

profissional responsável pelo gerenciamento das tecnologias utilizadas nos SSB. 

   

Não tem. A gente tem o gerente na minha unidade... [...] A gente tem pessoas 

improvisadas, por exemplo, quem está na recepção é uma ACS que foi afastada da área 

por questões de problemas mentais, mas está na recepção, lidando com todos os 

usuários que chegam no serviço [...] (CD3) 

São “adms”, e assim tem uma formação muito primária, não sabem nem o que é aquilo 

ali, não sabe do que se trata. Você falando da questão de luva que vai para o CEO, lá na 

unidade já aconteceu isso, de ter luva, luva de procedimento... porque assim eu, pelo 

menos, eu não uso luva cirúrgica para tudo, se eu tiver luva de procedimento... (CD2) 

[...] chegou uma caixa de procedimento [...] aí chegou uma caixa para o mês inteiro. Eu 

realmente, no início, eu relutava em usar a luva cirúrgica, porque a gente sabe que aquilo 

é caro, que o município está gastando desnecessariamente, o preço de cinco luvas 

cirúrgicas você compra uma caixa de luva de procedimento e resolve a nossa demanda. 

A gente pode usar no caso de uma extração mais complexa, em uma drenagem de 

abcesso, alguma coisa desse nível que chega também. Mas, é impressionante como se 

gasta muito mais comprando, então assim... é porque não tem licitação? [...] Eu comprei 

luva várias vezes, eu comprei gorro várias vezes, porque só me davam propé ...... [...] 

(CD3) 

 

Conflito acerca da disponibilidade de luvas por categoria profissional também pode ser 

observado a partir do reportado por CD. Assim como ASTB referem a falta de luvas para si, 

afirmando que o mesmo não ocorre com os dentistas, CD afirmam a falta de luvas para a 

saúde bucal por conta de uma reserva realizada para os procedimentos de enfermagem. 

 

Eu já vi reservando luva de procedimento para o preventivo. A luva do preventivo está 

garantida. [...] porque a odontologia já foi feita para não funcionar... (CD2) 

 

Além disso, observou-se desconhecimento por parte de CD dos EPI necessários para a 

realização das atividades de processamento dos artigos, reforçando a interpretação já 

apresentada acima, de que esses profissionais não estão devidamente inseridos no contexto do 

processamento dos materiais. 

 

Eu nem sabia que existia isso... [sobre luva de proteção térmica na CME]. (CD3) 

De proteção térmica, não sei se tem em alguma unidade... que não chega, que não vai 

chegar nunca [...] (CD2) 

 

 



 
 
 

51 
 

 
 

b) Materiais de higiene; materiais para limpeza e manejo de resíduos 

 

A falta de materiais de higiene e limpeza é reportada pelo grupo de ASG. Materiais 

diversos, como hipoclorito, desinfetante, papel higiênico, papel toalha e álcool a 70º (solução 

desinfetante) estão constantemente em falta, sendo inclusive adquiridos pelos profissionais com 

recursos próprios, como gerentes e mesmo os ASG. 

 

Banheiro, a hora que você chegar, tá fedendo... não tem “Qboa” ... (VNI) 

O gerente lá faz [sobre comprar os materiais que faltam com recursos próprios]. (VNI) 

Até, às vezes, até eu mesmo compro. Uma vez eu comprei porque tava me incomodando 

e outra coisa, até minha colega lá do trabalho, lá da limpeza também compra, a gente 

compra porque a gente quer ver a limpeza, eu fico nervosa pro lado de limpeza. [..] 

Olha, teve uma época que faltou papel higiênico, foi um terror lá. [...]A gente faz, a 

minha colega compra, ela sempre compra, não vou mentir. Ela compra pra ela mesma. 

(ASG3) 

Meu papel higiênico eu levo o meu na minha bolsa... [...] Papel higiênico eu não 

compro, agora desinfetante, não vou mentir, que no banheiro, às vezes, até eu compro. 

[...] Não é, mas a pior coisa é você vir pra um banheiro e não ter cheiro. (ASG4) 

Vamos supor, se a gente compra, no outro mês, ao invés deles mandarem, então eles 

não mandam. Por que? Porque toda vez se a gente faz o paliativo, a gente um traz o 

outro traz [...] (ASG14) 

Porque, às vezes, quando o banheiro tá fedendo a gente tem que comprar mesmo pra 

ficar cheiroso, porque isso compromete até a nossa saúde. (ASG8) 

Eu não compro nada, porque não é meu dever comprar. (ASG9) 

Lá álcool setenta tá em falta [...] (VNI) 

  

A mesma ingerência observada acerca dos EPI pode ser constatada em relação aos sacos 

para acondicionamento de resíduos. Algumas unidades possuem o material adequado, enquanto 

outras reportam a sua falta. Além disso, é percebido novamente o reaproveitamento dos sacos 

e a utilização de sacos inadequados ao tipo de resíduo, reforçando o fato de como a falta de 

materiais interfere na realização das diversas operações, como ilustrado a seguir. 

 

Lá está em falta do pequeno e do grande tem pouco. [...] Do lixo comum, tá em falta. 

[...] aí a gente tem que pegar o maior e botar no menor. [...] Lá aproveita. [...] É, lá é 

assim, por conta de falta de saco, que tá em falta. (ASG3) 

Saco até que eu tenho, o que não tem é papel. (ASG14) 

Lá tá em falta o saco branco, infectante, ficou em falta sexta-feira agora. [...] Aí eu 

comuniquei que tá em falta e que eu iria usar o preto. (ASG4) 
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A mesma falta de materiais de limpeza é evidenciada a partir do discurso de ATSB, 

adicionando-se a questão de recebimento de materiais com sua data de validade expirada. 

 

[...] eu já recebi material vencido, hipoclorito vencido. (ATSB7) 

Hipoclorito vencido. É o que mais sai... [...] Hipoclorito falta o tempo todo. Como é que 

eu vou fazer um protocolo onde falta o hipoclorito? [...] Eu não tenho, tá faltando pra 

limpeza, tá faltando pra limpeza. (ATSB11) 

Eu uso... quando tem [sobre o hipoclorito]. (VNI) 

A gente tava mais ou menos um mês, racionando álcool setenta, racionando álcool 

setenta. Ficou na sala da gerente [...] Você vai com a sua almotolia vazia pra sala da 

gerente e ela enche lá, porque tava em falta. (ATSB11) 

  

Os CD concordam no que diz respeito à falta de materiais de higiene e limpeza reportada 

pelos demais grupos, no entanto, parecem ignorar a falta de sacos adequados para o 

acondicionamento dos resíduos. Citam ainda a ingerência no uso dos produtos, o que poderia 

contribuir para a falta de materiais, como o hipoclorito. 

 

O hipoclorito falta muito... [...] Porque eles também usam demais, demais... [...] Quando 

você entra na sala de curativo, chega a ficar tonta de tanto hipoclorito que eles usam, 

né... então, falta gerenciamento mesmo... mancha, mancha a calça da gente no vaso 

sanitário, que é tanto hipoclorito no vaso sanitário... que a gente vai fazer xixi, encosta... 

(CD2) 

E falta muito material... tem mês que vem, sei lá, dois hipocloritos, dois detergentes... 

é, falta muito material... álcool falta... [...] O setenta falta um pouco, mas a gente está 

pedindo para outras unidades para fazer uma troca, ou mandar... (CD5) 

Papel higiênico... [...] papel higiênico é uma coisa rara na minha unidade... rara... (CD3) 

Papel toalha, papel higiênico... [falta] (VNI) 

[...] “Sim, doutora. Mas só tem um balde na unidade, e aí, eu faço o que?” (CD5) 

Os sacos são separados... saco preto para lixo comum, e para lixo biológico... (CD3) 

Tem! [sobre lixeira identificada e sacos adequados] (grupo) 

 

c) Materiais e insumos necessários para a assistência odontológica 

 

Questionados sobre a disponibilidade dos materiais e insumos necessários ao 

atendimento, ATSB relataram mais uma vez a divergência existente entre as unidades de saúde. 

Assim como os demais materiais, torna-se evidente a falta de materiais e insumos necessários 

para a realização do atendimento ao paciente e sobretudo, a ingerência sobre os mesmos, uma 

vez que algumas unidades têm acesso a alguns materiais e outras não, como brocas e material 
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para barreiras contra contaminação cruzada, como filme de PVC, sacos descartáveis e pontas 

descartáveis para seringa tríplice que são, em muitos casos, adquiridos pelos profissionais ou 

doados por pacientes. Relata-se também o recebimento de material vencido. 

 

As brocas, as brocas realmente, é uma coisa que eu não posso nem me queixar. [...] 

Agora é isso, você não tem um rol imenso de broca mas, por exemplo, broca de baixa 

eu tenho muitas, tenho muitas lá na unidade, muitas mesmo. [...] Brocas de alta... É tipo 

a 1032, a 1091... (ATSB6) 

Mas, eu acho que é por isso, acho que é por sorteio. Vai pra sua unidade, pra mim já vai 

outra coisa, pra sua não vai, entendeu? Eu acho que é esse o processo. (VNI) 

Sugador vem.  (VNI) 

A gente compra. [sobre material de barreira] (VNI) 

Filme de PVC a dentista que compra, saquinhos de geladinho sou eu que compro. 

(ATSB13) 

[...] “Ah, vai ter que usar ou o PVC ou o saquinho de geladinho”, beleza, eu usaria se 

tivesse. Não tem. Canudo eu realmente não reclamo. [...] Mas as outras barreiras não 

chegam, não chegam. As que tem lá no consultório, pasmem, foi um paciente que doou. 

(ATSB6) 

Não, isso é um sonho [sobre dique de borracha] (VNI) 

[...] Cureta pra raspagem é um sonho. Tem duas lá, que é usando, esterilizando e de 

novo. [...] Eu mesma tava pedindo um fio de sutura catgut 3.0 e só tava vindo o de seda, 

[...] não sei se acontece com vocês, mas por exemplo, eu solicito “x” materiais, eles não 

tem, eles mandam outro. Geralmente que tá perto de vencer, porque o problema já não 

é mais deles, o problema é nosso e a gente não pode devolver. (ATSB11) 

Você fala perto de vencer, eu já recebi material vencido [...] Eu já recebi enzimático 

vencido, eu já recebi ionômero vencido, eu já recebi sugador grudando um no outro de 

tão vencido. (ATSB7) 

 

Outro problema apontado por esses atores foi a variada disponibilidade de água nas 

USF, insumo indispensável à realização do atendimento, utilizada para a irrigação/lavagem da 

cavidade oral e refrigeração das peças de mão. Fornecida também de maneira diversa, essa falta 

é recorrente em muitas unidades, e a qualidade da mesma é posta sob suspeita, diante da 

afirmação de que o reservatório é utilizado como ponto de captação direta de água através de 

baldes utilizados pelos ASG e falta de manutenção dos aparelhos para filtragem de água. A 

água utilizada nos equipos odontológicos normalmente é a proveniente da torneira do 

consultório, porém alguns profissionais afirmam utilizar água proveniente do filtro.  

    

Torneiral (risos) [sobre a água utilizada no equipo]. (ATSB6) 

Lá eu uso água do filtro. (ATSB13) 

Mineral é pra gente beber. Falta até água pra gente beber. No ano passado eu comprei 

água o ano todo. (ATSB7) 
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[...] o filtro, a gente tirou do nosso bolso pra consertar o filtro, porque já tinha dois anos 

que a prefeitura não fazia a manutenção. Aí a gente solicitava água mineral, a gerente 

com pena de solicitar água mineral no distrito. [...] Porém, a água do filtro nem a gente 

quer beber, ou a gente compra nossa água ou fica brigando pra vir do distrito. Por que? 

[...] eles colocaram um outro tanque de dois mil litros do lado externo. Esse tanque é o 

que serve pra pegar água pra lavar tudo, onde o pessoal da limpeza mete o balde mesmo 

lá dentro.[...] É com essa mesma água que vai pro filtro, é com essa mesma água que 

vai pra lavar a mão, é com essa mesma água que vai pro banheiro, é com essa mesma 

água que vai pra tudo. [...] Que vai pro equipo também. (ATSB11) 

 

As afirmações dos ATSB encontram apoio no discurso dos CD, reafirmando os 

problemas já evidenciados, como a patente falta de gerenciamento dos materiais, como 

ilustrado a seguir.  

   

O detergente enzimático no nosso Distrito... ela está dividindo... ela pega... para não 

faltar para todos... e aí a gente recebe numa almotolia... a gente não tem validade, não 

sabe quando foi aberto, não sabe nada... (CD11) 

Eu compro... [...] Ontem inclusive, eu comprei cem saquinhos de geladinho, já para 

deixar guardado, porque na minha unidade não chega... [...] Na minha chega PVC e não 

chega saco de geladinho. E o canudo... [...] Canudo chega. [...] E também tem uma 

questão que você pode observar, por exemplo... pra mim chega PVC, para ela não, ou 

seja, tem no almoxarifado central, né? (CD3) 

A gente passou mais de um ano pedindo alavanca reta, e não chegava. [...] chegou tudo 

novinho [para unidade recém-inaugurada] [...], a gente ficou com as velhas [...] com o 

sorriso daqui a aqui... [...] Alavanca reta nova? De cacetada... [...]. E por que não chega 

para a gente? É o mesmo distrito! [...] lá tudo estragado já, com a ponta ruim. (CD2) 

Eu só tenho uma tesoura. [...] Eu tenho a cureta, mas tenho cureta de uma marca ruim, 

eu não tenho pedra de afiar, então as curetas são cegas. [...] eu só tenho três kits. (CD3) 

Mas eu já fiz lista, solicitando instrumental de cirurgia... [...] Não, e vem tudo 

diferente... eu acho que eles pegam as sobras... as coisas disponíveis que ninguém quer... 

[...] Eu acho que eles não se dão ao trabalho de conferir... (CD13) 

[...] a lâmina de bisturi não tem cabo... (CD1) 

 

Quanto à água utilizada nos equipos, não houve relato de utilização de água captada 

diretamente da torneira. Pode-se perceber uma responsabilização dada aos ATSB pelo uso da 

água, evidenciada a partir da última fala apresentada. 

   
Do bebedouro [sobre a água utilizada nos equipos] (CD12) 

Na minha unidade chega água mineral, aí elas usam água mineral. (CD8) 
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d) Insumos e produtos necessários para higienização das mãos 

 

O grupo de ASG aponta a falta de papel toalha e indica a disponibilidade de sabonete e 

solução antisséptica para as mãos (álcool 70º). 

   
[...] o álcool gel tem bastante. (VNI) 

Sabonete tem... (VNI) 

Papel toalha é uma das coisas que mais falta lá. (ASG3) 

 

Já no grupo de ATSB, a questão da falta de água para lavagem das mãos foi levantada. 

 

Tem dia que falta água no posto, mas o atendimento tem que continuar. O banheiro uma 

calamidade, tem que continuar. [...] Não, odontologia eu fecho, mas os outros setores, 

ficam funcionando. [...] Mas eu questiono, sabe por quê? Eu paro o atendimento, mas 

venha cá, eu preciso ir ao banheiro, eu quero lavar minha mão. (ATSB11) 

Sem água pra lavar a mão, sem água pra ir no banheiro. (VNI) 

O pessoal atende sem lavar a mão. (VNI) 

 

O discurso dos CD corrobora com os ASG em relação à disponibilidade da solução 

antisséptica para as mãos, porém não há concordância quanto à disponibilidade de sabonete 

líquido. Quanto à disponibilidade de água, o discurso é concordante com os de ASTB, como 

vê-se a seguir. 

 

[...] O [álcool] gel, pelo menos lá na unidade não falta muito...... [...] (CD5) 

Mas papel toalha falta demais. (CD2) 

É... às vezes também falta sabão líquido... a gente leva, né... porque não tem condições 

de ficar sem sabão líquido...[...] Para lavagem das mãos nas salas. [...] fora a água de lá 

que ninguém confia, cada um leva a sua água. Ninguém confia na água porque é um 

tanque que fica em cima, tem uns meninos que ficam brincando... então eu levo... 

(CD12) 

[...] o que eu falo é faltar água na unidade, o que já aconteceu várias vezes... [...]E sem 

previsão. Como é que uma unidade de saúde vai funcionar sem água? A gente liberou 

os usuários... (CD3) 

Funciona! Mas funciona! Não fecha nunca! (grupo) 

Não lava... não lava... [sobre a lavagem das mãos em episódios de falta de água] (grupo) 

 

Com base nas informações apresentadas, observa-se uma divergência no discurso dos 

ASG no que diz respeito à disponibilidade de EPI. O mesmo ocorre dentro do grupo de ATSB, 



 
 
 

56 
 

 
 

sendo que a questão da falta de luva no tamanho adequado à mão se constitui em uma queixa 

geral, inclusive, entre os CD.  

Em relação aos materiais de higiene e materiais para limpeza e manejo de resíduos, o 

discurso dos três grupos entrevistados converge para falta de materiais diversos, como 

hipoclorito, papel higiênico, papel toalha, álcool a 70º (solução desinfetante), balde e sacos para 

lixo comum e infectante. 

A falta de materiais e insumos necessários para a assistência odontológica foi reportada 

por ambos os grupos – ATSB e CD. Materiais usados como barreira contra contaminação 

cruzada, como filme de PVC, sacos descartáveis e pontas descartáveis para seringa tríplice são, 

em muitos casos, adquiridos por esses profissionais. Determinadas brocas, instrumentais como 

curetas, alavancas retas, cabos para bisturi e tesoura, bem como fios de sutura não são 

fornecidos para algumas unidades. O envio de material diferente do solicitado e com prazo de 

validade vencido também foi referido, interferindo nas práticas referentes ao atendimento 

odontológico, ou até mesmo, inviabilizando-as. 

Quando questionados sobre o responsável pelo gerenciamento dos materiais e insumos 

inerentes ao atendimento odontológico, ambos os grupos afirmaram desconhecer tal 

profissional. 

A disponibilidade de água, usada tanto como insumo indispensável para refrigeração 

dos instrumentos rotatórios quanto para lavagem das mãos, também foi apontada como uma 

dificuldade enfrentada nas USF. Em muitas, a falta de água é algo recorrente e a qualidade da 

mesma, de fundamental importância para o desenvolvimento dos procedimentos de assistência 

odontológica, é questionável, diante de relatos como o uso de reservatórios de água como 

“piscinas” por moradores da comunidade.   

 

 

5.2.2 Disponibilidade e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos 

 

a) Peças de mão – disponibilidade e manutenção de turbinas e baixa rotação 

 

Os depoimentos dos atores envolvidos (ATSB) remetem à existência de uma única 

turbina (alta rotação) por consultório odontológico. É relatada ainda a impossibilidade de 

autoclavagem das peças disponibilizadas pelo serviço, tanto em consequência da quantidade 

como pela qualidade das mesmas.  
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Só temos uma, em todos os consultórios só tem uma e quando tem procedimento de 

extração, procedimento cirúrgico que nós precisamos usar, se colocar, ela não volta ao 

normal. O cabeçote já tá todo dilacerado. Pelo menos as turbinas que foram pra lá elas 

não guenta nem autoclavar. (ATSB13) 

[...] Na verdade eu perguntei aos técnicos se eu poderia lavar, justamente porque, às 

vezes, é um atendimento que pede, se não tem que suspender. Aí o que ele me disse foi 

o seguinte “você pode até lavar, com enzimático ou até com sabão que a gente lava 

nossa mão mesmo, contanto que você, antes de você lavar, você passe o álcool e aí você 

lava, depois você passa o álcool de novo e você lubrifica”. É o que eu tento fazer. Porém, 

mesmo assim... isso termina, ele falou “isso vai reduzir a vida útil...” E como só tem 

uma... (ATSB11) 

 

As falas de CD concordam com o apresentado por ATSB, como explanado a seguir. 

 

Não dura 6 meses se você botou para esterilizar... [...] Extração cirúrgica nenhuma a 

gente faz lá por conta disso... (CD5) 

E não tem quantidade suficiente também, né? (CD6) 

Não tem nem papel higiênico, quanto mais turbina... (CD3) 

Uma caneta só... (grupo) 

 

 

b) Demais equipamentos 

 

A disponibilidade de amalgamador é diversa, assim como do ultrassom e 

fotopolimerizador. Enquanto alguns afirmam possuir esses equipamentos em funcionamento, 

outros afirmam a sua falta, principalmente em função da qualidade dos mesmos e da deficiente 

manutenção corretiva prestada. Não foi referido o uso de aparelho de raio X com retardo do 

disparo. A ausência da seladora aparece novamente, com o uso de equipamento improvisado, 

adquirido pelos próprios profissionais.  

    

Lá manipula [sobre amalgamador]. (ATSB12) 

Chegou a cápsula, mas não chegou o adaptador. (VNI) 

Uma colega que não tem amalgamador, ela doa pra colega que chegou adaptador. A 

gente troca. (ATSB7) 

É aquele amalgamador que você coloca o mercúrio, coloca a limalha. [...] Agora assim, 

lá onde eu estou, chegou o adaptador e chegou as cápsulas. Eu estou chique. (ATSB11) 

Meia boca. Ele faz hoje a manutenção, amanhã quebra [sobre a manutenção dos 

equipamentos] (ATSB12) 

Na verdade, os materiais já estão obsoletos. A minha cadeira, eu acho que Dom Pedro 

deve ter usado, com certeza. (ATSB13) 
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O aparelho de ultrassom foi pro conserto em maio do ano passado. Até hoje não voltou 

e não tem expectativa [...] (ATSB11) 

Eu tive um problema maior. O meu Profi foi e retornou dando choque no paciente. [...] 

a gente suspendeu o atendimento e eles vieram e “ah, não, tá funcionando”. Aí eu disse 

“teste aí você”. Aí quando ele botou a mão deu um pinote, aí ele levou, dando choque. 

(ATSB7)  

[...] eles disponibilizam o raio X, o aparelho de raio X, [...] Ele é sanfonado, se você 

esticar o fio ele solta. (ATSB10) 

Não. Tem gente que usa chapinha. [sobre a disponibilidade de seladora] (ASG3) 

 

As falas apresentadas pelo grupo de CD convergem para as mesmas informações. 

   

Só o aparelho de ultrassom que não funciona para nada... se uso no mesmo dia, eu 

atendo um paciente, quebra... [...] Consertou, eu atendi um paciente, ele foi embora e 

quebrou...  já está no terceiro... [...] Foto, eu estou sem foto também... quebra, leva e 

não volta. Mas aí como tem outros colegas, eu pego emprestado... (CD3) 

O técnico [...] falou isso para a gente... a gente tinha um [ultrassom] que estava assim, 

porque a gente queria que desse como inservível, porque já não aguentava mais quebrar 

e... aí ele falou: “Doutora, pelo amor de Deus, fique com esse, não queira esse novo 

não, que a senhora vai ter mais raiva do que...” (CD5) 

Eu não sei o que é, eu acho que é a ligação da lampadazinha dele com alguma coisa, 

que toda hora solta, toda hora solta... [...] Aí ele pegou o amalgamador que estava pior, 

e o foto agora eu aprendi que toda vez que eu vou fotopolimerizar, que eu ligo, ele não 

acende. Eu bato assim, olha [som de batida leve], aí é assim... (CD12) 

O meu é a mesa auxiliar... a mesa auxiliar corre... sozinha... aí tipo você está 

atendendo...[...] Gente e é assim... toda vez o técnico vai lá... aí eu não sei o que ele fez 

que em dois segundos ele conserta aquilo ali... pronto. Não é possível... aí testo... 

quando ele sai... [...] Ela volta a correr... (CD1) 

Tem um adaptador, que não estava dando certo...[...] Lá na unidade, pelo menos não 

está mais chegando cápsula em quantidade... [sobre o amalgamador] (CD2) 

 

[...] aquela grade da autoclave quebrou...[...] E continuou quebrando, quebrando... uma 

se queimou e a outra se furou [ASB]. Aí só parou também, só trocaram a grade [...] 

quando a gente disse “não vamos mais esterilizar material, suspende o atendimento 

odontológico” aí foi que trocaram a grade... [...] Toda oxidada... e colocando material e 

ela caindo... [...] (CD5) 

 

De acordo com o apresentado, quanto à disponibilidade e manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, ATSB e CD se manifestam de forma semelhante, relatando a 

existência de uma única turbina (alta rotação) por consultório odontológico, obsoletismo e má 

qualidade dos equipamentos como ultrassom, raio X e a própria cadeira e equipo odontológico. 

Não é disponibilizada seladora para o fechamento das embalagens em grau cirúrgico, o que 

levou os profissionais a utilizarem prancha de cabelo adquirida com recursos próprios para 

realizar tal atividade. Os equipamentos, incluindo fotopolimerizador, necessitam 

constantemente de manutenção corretiva. 
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Quadro 4 – Síntese de problemas identificados para a categoria de análise “Gerenciamento de tecnologias”. 

ITEM DE ANÁLISE PROBLEMAS 

Disponibilidade de materiais, 

insumos e medicamentos de 

acordo com a complexidade 

do serviço e necessários ao 

atendimento da demanda 

• Disponibilidade variada de EPI e fardamento de acordo com a 

unidade e vínculo empregatício (ASG); 

• Falta de EPI adequados e necessários para a realização das 

atividades de ASG – luva de borracha e calçado fechado 

antiderrapante; 

• Disponibilidade variada de EPI de acordo com a unidade (ATSB e 

CD); 

• Falta de EPI para a realização das atividades de ATSB e CD, que 

varia, como se segue: 

❖ ausência do material, obrigando o profissional a adquiri-lo 

(touca, avental impermeável, luva de proteção térmica);  

❖ indisponibilidade do material no tamanho correto para uso 

(luva, óculos de proteção); 

❖ indisponibilidade do material adequado aos procedimentos 

realizados (luva de vinil em detrimento da de látex, luva 

cirúrgica em detrimento da de procedimento). 

• Ingerência no que diz respeito à escolha, aquisição e distribuição 

dos EPI necessários; 

• Conflito acerca da disponibilidade de luvas por categoria 

profissional: 

❖ ASTB reportam a falta de luvas para si, afirmando que o 

mesmo não ocorre com os dentistas; 

❖ CD afirmam a falta de luvas para a saúde bucal por conta de 

uma reserva realizada para os procedimentos de enfermagem. 

• Desconhecimento por parte de CD dos EPI necessários para a 

realização das atividades de processamento dos artigos (luva de 

proteção térmica); 

• Falta de materiais de higiene e limpeza diversos, como hipoclorito, 

desinfetante, papel higiênico, papel toalha, álcool a 70º (solução 

desinfetante), sacos para acondicionamento de resíduos e balde 

(ASG, ATSB e CD); 

• Ingerência sobre a aquisição de materiais diversos, como sacos 

para acondicionamento de resíduos, já que algumas unidades os 

possuem adequadamente, enquanto outras reportam a sua falta; 

• Reaproveitamento dos sacos e a utilização de sacos inadequados 

ao tipo de resíduo, devido à falta de materiais adequados para 

realização das diversas operações; 

• Recebimento de materiais com data de validade expirada, como o 

hipoclorito; 

• Ingerência sobre o uso de produtos diversos, como o hipoclorito 

por parte dos ASG, contribuindo para sua falta; 

• Disponibilidade variada dos materiais e insumos necessários 

ao atendimento de acordo com a USF; 
• Aquisição de materiais usados como barreira contra contaminação 

cruzada, como filme de PVC, sacos descartáveis e pontas 

descartáveis para seringa tríplice, pelos profissionais ou doados por 

pacientes; 

• Falta de materiais, como barreiras contra contaminação 

cruzada (filme de PVC, sacos descartáveis, pontas 

descartáveis para seringa tríplice), detergente enzimático e 
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instrumentais como curetas, alavancas retas, cabos para bisturi e 

tesoura, bem como fios de sutura; 

• Envio de material diferente do solicitado pela ESB; 

• Recebimento de materiais diversos com validade expirada, como 

detergente enzimático, ionômero de vidro e sugador; 

• Ausência de profissional responsável pelo gerenciamento dos 

materiais e insumos inerentes ao atendimento odontológico; 

• Variada disponibilidade de água, fundamental para a 

irrigação/lavagem da cavidade oral e refrigeração das peças de 

mão; 

• Uso de água de qualidade duvidosa nos equipos, captada 

diretamente da torneira, de bebedouros ou a partir de aparelhos de 

filtragem de água sem manutenção; 

• Responsabilização dada aos ASTB pelo CD acerca da água 

utilizada nos equipos. 

 

Disponibilidade e 

manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos 

• Existência de uma única turbina (alta rotação) por consultório 

odontológico; 

• Impossibilidade de autoclavagem das turbinas disponibilizadas 

pelo serviço; 

• Indisponibilidade de equipamentos, a saber: 

❖ por ausência: amalgamador, turbina, seladora para a vedação 

dos pacotes em grau cirúrgico; 

❖ pela falta de qualidade dos mesmos e da deficiente 

manutenção corretiva prestada: ultrassom, fotopolimerizador; 

• Obsoletismo e má qualidade dos equipamentos como ultrassom, 

raio X, cadeira e equipo odontológico; 

• Necessidade constante de manutenção corretiva dos equipamentos 

(fotopolimerizador, ultrassom, mesa auxiliar); 

• Má qualidade do serviço de manutenção corretiva prestado 

(demora e inefetividade); 

• Aquisição de equipamentos pelos profissionais a partir de recursos 

próprios e sem utilização de critérios validados e documentados 

pelo serviço; 

• Aparente falta de manutenção preventiva dos equipamentos; 

• Aparelhos oxidados e quebrados, como a autoclave, trazendo risco 

de acidentes para os profissionais e à saúde de pacientes. 

 

 

5.3 GESTÃO DE PESSOAL 

 

5.3.1 Controle de saúde ocupacional 

 

a) Exames periódicos / proteção à saúde do trabalhador / assistência em caso de 

acidente, CAT 
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Quanto a realização de exames de saúde, os atores sociais desse grupo (ASG) afirmam 

a realização apenas de exame admissional, não sendo portanto examinados periodicamente. 

Exames são realizados por iniciativa própria, sendo que apenas um participante afirmou a 

cobrança pela da gerente da unidade.  

   

Somente pra entrar. [...] Tem quatro anos. [sobre a realização de exames periódicos] 

(ASG9) 

Pela empresa só pra entrar, depois não faz nada. (ASG4) 

Mas lá, o médico lá, sempre atende a gente, aí ele marca exames de laboratório e a gente 

faz. (ASG3) 

É, pela gente mesmo. Vacina e tudo direitinho. (ASG13) 

Até o serviço odontológico e o preventivo... tudo ele pergunta. [...] A gerente e a 

enfermeira. (ASG14) 

Na verdade, a gente tem que ter tudo por conta própria né, nossa prevenção é a gente 

mesmo que cuida, até mesmo, realmente é mais pra tar com os pacientes né, como é o 

PSF mesmo, os funcionários a gente mesmo que tem que se cuidar. (ASG9) 

 

O mesmo é demonstrado pelas falas de ATSB, como a seguir. 

   

Eu nem me lembro da última vez que fiz exame de sangue. (VNI) 

Eu sofri um acidente de trabalho, deve ter uns seis meses. Não foi com perfurocortante. 

[...] Preenchi o documento, esse documento foi pra a secretaria, tudo preenchido. Fiz 

um relatório à própria mão dizendo como foi que aconteceu e tudo isso documentado e 

lá na unidade, pelo menos, nunca teve problema. Já aconteceu perfurocortante com a 

dentista, inclusive foi o paciente e a dentista pro Couto Maia também. (ATSB13) 

Oh, agora só com relação a essa questão do acidente de trabalho, [...] aconteceu com 

uma colega nossa, [...] que foi a questão de perfurocortante, com agulha [...] ninguém, 

ninguém da unidade dela a acolheu. Ela ficou simplesmente atordoada. [...]o paciente 

inclusive se recusou a fazer um teste rápido e tudo e ninguém soube dar informação 

nenhuma a ela. [...]ninguém, nem gerente, nem enfermeiro, ninguém. (ATSB10) 

É porque assim, é sempre só instituição, a gente é só zero. Ou seja, o que a gente está 

questionando aqui, se você for observar, em momento nenhum a gente falou sobre a 

questão financeira, a gente falou sobre condições de trabalho, o suporte básico, porque 

a gente lida com vidas, assim como é a gente, é o próprio paciente. (ATSB11) 

 Eu acho, inclusive, que o profissional de saúde, nós, somos muito negligentes com a 

nossa saúde. [...] Se a gente não tem cuidado com a nossa, como é que vai dar ao 

próximo? (ATSB6) 

 

A manifestação dos CD apoia o já revelado pelos ATSB no que se refere às divergências 

na assistência prestada no caso de acidentes e a falta de condições de trabalho, demonstrando a 

carência de ações em proteção à saúde do trabalhador. Os CD se manifestaram de maneira 

discordante em relação a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). 
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Saúde do trabalhador mesmo... [...] minha preocupação é essa Kombi... a Kombi, ela 

faz transporte de vacina, de medicamento, de material contaminado... outro dia me 

mandaram fazer uma palestra com um escovódromo dentro, que já tinha sido usado, 

entendeu? Aquele escovódromo portátil... então assim... onde é que fica a biossegurança 

do trabalhador nesse caso? (CD6) 

O distrito deu assistência. A gente ligou, o distrito enviou o carro, foi com ela, 

acompanhou até finalizar... pelo menos lá na unidade foi muito tranquilo, não tive 

grandes problemas não... [...] Foi, foi feito CAT. [após acidente de trabalho] (CD5) 

Agora lá na unidade já aconteceu [...]... é que tinha cachorro para vacina e dois 

cachorros atacaram ela. Morderam ela... [...] E aí a gente “Não, tem que fazer a CAT, 

foi acidente de trabalho, tal...”, “Não, para, para com esse negócio, não vamos fazer, 

evita confusão, abafa...” [...] e não foi registrado. Não foi registrado. Abafa, liga para o 

distrito, não abafa... ou seja, se a gente fosse enfrentar... gente não é assim, tem que 

registrar... isso é lei inclusive. [...]A gente ia ser coagido... (CD2) 

E não é só registrar... [...] A sequência disso aí não existe, porque a gente não tem uma 

estrutura de saúde do trabalho, não é estruturado... [...] Infelizmente a gente não tem... 

(CD7) 

 

b) Imunização 

 

Em relação à imunização, dentro do grupo dos ASG, o discurso dominante é de que 

existe uma cobrança quanto à situação vacinal dos trabalhadores, com apenas uma fala 

divergente. No entanto, essa parece ser uma preocupação pessoal de alguns profissionais da 

unidade, como enfermeiros, não sendo, portanto, um controle realizado pelo empregador ou 

pelo responsável pelo serviço de saúde. 

   
A minha tá em ordem [sobre a vacinação]. (VNI) 

Por conta própria [sobre a vacinação]. (VNI) 

Enfermeira pergunta se a gente tomou vacina, como é que tá a vacina... (ASG3) 

Não, quando tem campanha a gente é vacinado e também quando eu entrei lá, eu tomei 

as vacinas todas. Sempre, sempre eles tão perguntando. (ASG12) 

Lá ninguém orienta nada, lá só quer saber de serviço e pronto. (ASG8) 

  

No grupo de ATSB, afirmou-se ser uma solicitação do distrito sanitário a comprovação 

da situação vacinal, tendo um dos participantes reiterado que em seu distrito essa solicitação é 

feita anualmente. 

   

Lá na unidade, eu não sei se foi distrito que pediu, mas todos os profissionais tiveram 

que levar sua caderneta de vacina. (ATSB12) 

Lá todo ano faz isso. (VNI) 
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A vacinação, a minha está super em dia, mesmo porque a gente teve que apresentar ao 

setor pessoal, né? [...] Quem tinha perdido a caderneta de vacina, tinha duas opções, 

apresentava o teste como não reagente ou então fazia a vacina novamente........ [...] 

(ATSB6) 

  

Já para os CD, a verificação da vacinação dos trabalhadores surge como uma exigência 

da vigilância sanitária, não sendo verificada periodicamente pelo serviço de saúde, apenas na 

admissão. 

 

A Vigilância Sanitária exige o cartão de vacina de todos os profissionais da unidade 

para emitir o Alvará de Saúde. (CD8) 

Lá na minha unidade não teve não [cobrança sobre a situação vacinal].  (VNI) 

Lá na unidade não cobra não... (CD5) 

Só quando entrou na junta médica. (CD3) 

 

Quanto ao controle de saúde ocupacional, no que tange a realização de exames de saúde, 

evidencia-se para as três categorias profissionais, que os trabalhadores realizaram apenas 

exames admissionais de saúde, mesmo aqueles terceirizados, como alguns do grupo de ASG. 

Quando questionados sobre a assistência em caso de acidente, as respostas foram diversas; foi 

relatado que nenhuma assistência foi oferecida a uma ASB após acidente com perfurocortante. 

A mesma divergência ocorre em relação à comunicação de acidente de trabalho - CAT. 

Em relação à imunização, para o grupo dos ASG, parece ser uma preocupação pessoal 

de alguns profissionais da unidade, como enfermeiros, questionar sobre a vacinação, não sendo, 

portanto, um controle realizado pelo empregador ou pelo responsável pelo serviço de saúde. 

No grupo de ATSB, afirmou-se ser uma solicitação do distrito sanitário a comprovação da 

situação vacinal, tendo um dos participantes reiterado que em seu distrito essa solicitação é feita 

anualmente. Já no grupo de CD, as falas são divergentes; alguns afirmam não existir qualquer 

cobrança – apenas na admissão – e outros dizem ser uma exigência da VISA municipal a 

apresentação da caderneta de vacinação para fins de emissão de alvará de saúde. 

 

 

5.3.2 Responsável técnico 

 

Entre os profissionais ASG, observa-se que não foram obtidas respostas específicas por 

parte desse grupo no que se refere ao responsável técnico, demonstrando desconhecimento dos 

mesmos em relação a esse profissional. 
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[...] E é difícil nosso dia a dia, é complicado. Mas só que poucos ligam, poucos dão 

importância, falam com fulano, com gerente, com quem quer que responda pela unidade 

responsável, eles fazem descaso e aí vai levando, empurrando com a barriga. (ASG9) 

  

Já neste grupo (ATSB), surgiram diversos questionamentos acerca deste profissional e 

críticas a sua atuação, como pode-se observar:  

 

Porém, é... quando como você falou a questão de... se existia um protocolo, deveria ter, 

porém tem alguns que a gente não cumpre na verdade, porque o fato de você já fazer 

todos os dias, de manhã cedo, a gente prefere que é pra ter um tempo hábil, a gente 

poder otimizar nosso tempo de atendimento, porque não tem uma pessoa responsável 

pela sala de esterilização. Então, a gente tem que se virar nos trinta. (ATSB11) 

Responsável técnico de forma fictícia, você fala? (ATSB6) 

Se eu te disser, quem briga lá, brigava né, porque agora não tenho mais autoclave né, 

assim, quem brigava lá, quem reclamava era eu, entendeu? Aí, mas ninguém nunca se 

responsabilizou, entendeu? [...] (ATSB10) 

Ah, era isso que eu ia falar. Existe esse problema de informação. Por exemplo, a 

unidade, o distrito que eu faço parte, tudo chega lá depois. E quando nós descobrimos, 

via colegas, que questionamos, eles não sabem, nunca ninguém sabe, nunca ninguém é 

responsável, inclusive a minha distrital é fictícia. [...] Mas assim, acontece também o 

seguinte. Quando você vai procurar alguém que seja responsável, como disse, 

geralmente o responsável técnico é fictício ou ele responde pra você que não quer se 

indispor. (ATSB7) 

  

Para o grupo de CD, respostas semelhantes ao grupo de ATSB foram obtidas. Críticas 

ao serviço prestado ou até mesmo ausência do mesmo são colocadas. Pelo apresentado, parece 

ser a atividade desenvolvida sem qualquer tipo de incentivo, reservando-se, na realidade, ao 

cumprimento da normativa sanitária de forma documental. 

 

Tem, tem... [sobre responsável técnico] (grupo) 

Tem, por imposição... porque ninguém é voluntário... [...] Inclusive, eles botam assim, 

tipo, quer conceder algum benefício... (CD3) 

Nenhum... [...] é imposta, porque ninguém quer [...] (CD5) 

Só no nome. (VNI) 

E quando eu falo gente, não é submisso porque eu não quero seguir hierarquia não, eu 

respeito a hierarquia... quando eu falo, é a gente trabalhar num lugar durante um ano, 

passando mal de cheiro de tinta... [...] o que eu falo é faltar água na unidade, o que já 

aconteceu várias vezes... [...] como é que uma unidade de saúde vai funcionar sem água? 

A gente liberou os usuários... (CD3) 

No que se refere ao responsável técnico, é possível afirmar o desconhecimento dos ASG, 

acerca desse profissional. Já os depoimentos de ATSB e CD convergem para a existência de 
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um responsável técnico que, no entanto, parece não ser atuante, respondendo apenas ao 

cumprimento de uma exigência legal. 

 

 

5.3.3 Capacitação dos profissionais 

 

Para os ASG, respostas discordantes surgiram ao serem questionados sobre capacitação, 

sobretudo em função do vínculo empregatício. As informações advindas desse grupo são 

bastante divergentes. Alguns afirmam não ter recebido qualquer treinamento desde a admissão; 

outros, ter recebido pela secretaria de gestão; e um terceiro grupo afirma ter recebido 

treinamento pela secretaria e pela empresa terceirizada.  

   

A gente teve um curso. (ASG4) 

Pela secretaria e pela empresa. [sobre o provedor do treinamento]. (VNI) 

No caso do terceirizado, eles têm uma orientação a mais do que a gente, porque o 

REDA, a gente veio sem experiência e também não teve muita orientação adequada pra 

tudo eu acho... [...] A empresa pensa que a gente já tem experiência, né? Aí não precisa 

fazer...  (ASG8)   

Os REDA foi só secretaria. [...] Mas lá a gente aprende de tudo. Com imagem, como, o 

que utilizar, o que não utilizar, o que fazer, o que não fazer, pelo menos lá foi tudo bem 

esclarecedor assim, eu que nunca trabalhei na área de saúde, higienização, de 

higienização da saúde né, eu nunca trabalhei, então foi super esclarecedor..... [...] 

(ASG13) 

A gente que foi se virando lá... [...] A gente não teve não, eu mesmo quem me ensinou 

foi a enfermeira, que me ensinou como foi, ensinou as coisas e aí falou quando você 

tiver um tempinho sem fazer nada, vem aqui que eu te ensino. (ASG12) 

  

O trabalho revelou o uso diverso que se faz do EPI em função do treinamento recebido. 

Pode-se constatar ainda algo recorrente, que é a realização de atividades técnicas de acordo com 

convicções pessoais. 

 

No meu treinamento a moça que tava fazendo, ela falou que não é pra gente fazer isso. 

Ela disse que isso não altera, ela disse que foi comprovado que, o fato de ter duas luvas 

não vai proteger a gente e também a questão da gente pegar o papel com a luva, tipo a 

bactéria tá ali em cima, pode infectar a de baixo e sempre que tirar a luva, a gente lavar 

e higienizar as mãos, porque pode ter contaminado nossas mãos, então a partir do 

momento que a gente tira a verde e permanece com a luva de procedimento, pode ser 

que a bactéria teja ali. (ASG13) 

Eu lavo também a verde, eu sempre lavo. Boto pra secar, eu tenho duas. [...] Eu mesmo 

boto uma dessa fininha e uso aquela verde. Quando eu vou fazer alguma coisa eu tiro a 

verde e fico com a fininha. [...] (ASG14) 
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Quer dizer, a gente faz de um jeito, mas nem todo mundo vai ser igual. [...] A gente tem 

o treinamento, mas eu não posso botar na cabeça do meu colega que ele tem que fazer 

igual a mim. (ASG12) 

  

Observou-se que o treinamento recebido por alguns dos profissionais ASG não 

contempla o gerenciamento dos resíduos gerados pelo serviço de saúde bucal. 

 

Fomos treinados [sobre gerenciamento de resíduos]. (ASG4) 

Falaram que o saco branco não pode trocar, mas com o preto pode botar o saco normal. 

(ASG9) 

Porque lá a gente não se envolve. Deve ser isso [sobre gerenciamento de resíduos do 

SSB] (VNI) 

Agora, eu sei porque eu vejo. Muitos jogam lá. Então, tem coisa do dentista que tem o 

ACD. Mas eu mesmo, já que eles não deixam eu me envolver, também não me envolvo. 

Eu fui ao ACD, eu sei o que é, as coisas mas, [...] também, não me meto. (ASG14) 

  

No grupo seguinte (ATSB), a falta de capacitação dos profissionais ASG é revelada a 

partir das narrativas sobre a realização de procedimentos de forma equivocada por esses 

profissionais. 

 

Geralmente eles usam a mesma flanela em tudo que é consultório, geralmente ele abre 

a porta com a luva que ele... (ATSB3) 

Sim, isso é recorrente, ele usa luva pra lavar o banheiro, ele vem com a luva e te entrega 

a chave da sala, ele vem com a luva e abre a porta, ele pega o lixo comum e despeja no 

lixo branco.  [...] E amarra o saco só, extremamente despreparado. Eu perguntei se ele 

tinha passado por algum curso, “passei” ...... [...] (ATSB7) 

Isso quando eles estão com luva, porque eu já vi várias vezes tirando o lixo sem luva. 

“Não faça isso”, eu chamo a atenção o tempo todo. (ATSB11) 

  

A falta de capacitação é evidenciada e constitui-se em uma queixa de ATSB 

apresentando-se de forma expressiva. Esses atores alegam não haver capacitação permanente, 

relatando a participação em cursos pontuais ofertados por outras instituições, ofertados de 

maneira desigual entre os profissionais da rede. 

   

Deixa eu te falar, houve um curso pela secretaria, que foi até em Lauro de Freitas. As 

técnicas e auxiliares quase nenhuma foi, praticamente quem foi, foi o dentista, até 

porque por uma questão de mobilidade. Porque assim, a gente recebe um auxílio 

transporte, não chega nem ser um valor. [...] eu acho que deveria ter um apoio, existem 

os carros da prefeitura que deveriam tá disponibilizado pra isso. (ATSB11) 

[...] Eu não me sinto obrigada a fazer um curso quem quer que esteja patrocinando esse 

curso em uma outra cidade, em um outro município, se também esse transporte não me 

é ofertado, [...] me levar da unidade para até o local do curso e do local do curso até a 

unidade, eu acho sim que ela tem essa obrigação. [...] cadê o que diz respeito à educação 
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permanente, que tá no nosso edital, que é previsto pelo próprio Ministério de Saúde e a 

Prefeitura não efetiva? (ATSB6) 

Não tem capacitação e foi um curso... (VNI) 

[...] Ele não sabe responder às perguntas. Então, como é que ele foi pra um curso de 

esterilização, que ele fosse, mas que sua auxiliar fosse junto. Sabe por que? Porque eu 

questiono, como é que você vai dizer que um protocolo é x se você não fornece 

insumos? Se você não fornece condições de trabalho? Como é que o dentista foi? Eu 

fiz inúmeras perguntas pra ele, que ele não soube responder e disse que repassaria. 

Inclusive ele questionou que nesse curso quando eles faziam as perguntas, não sabiam 

responder a ele, a resposta era “estou aqui pra passar o que é certo, não o que vocês vão 

fazer”. Ou seja, a teoria é uma coisa, a prática é outra completamente e outra coisa 

muito... (ATSB11) 

Eu participei do curso [...] eram várias turmas e acho que acabou justamente por isso, 

por quê? Porque nesse curso eles estavam realmente ensinando a fazer o certo, só que a 

gente não tem condição, a Prefeitura não dá condição da gente fazer o correto e quando 

era questionado sobre isso, sobre várias coisas, eles realmente não sabiam como fazer 

[...] tudo que foi colocado nesse curso, realmente eles não sabiam. Lá mesmo eu fui só, 

meu dentista não foi, o dentista que eu trabalho não foi. Eu fui com o gerente, foi eu, o 

gerente e uma técnica de enfermagem. (ATSB5) 

  

O deficitário desempenho do CD como profissional responsável pela supervisão do 

serviço de processamento dos artigos é reforçado de acordo com as seguintes declarações: 

   

Eu acho até que é irrelevante assim, o meu dentista ou a dentista com quem eu trabalho, 

[...]. Eu acho que o importante é a pessoa responsável pela sala de esterilização. [...] Lá 

na unidade que eu trabalho é uma dentista que por incrível que pareça, surpresa 

nacional, você pergunta trezentas coisas, ela não sabe responder, nunca sabe responder 

é sempre assim “ah, porque as auxiliares disseram isso, as auxiliares disseram isso, as 

auxiliares”. Então, ela nunca tem uma referência com tudo que acontece na sala de 

esterilização, [...] se você perguntar a resposta sempre vai ser “as auxiliares disseram 

que”. (ATSB6) 

A dentista de lá que é responsável, ela sabe algumas coisas, mas assim, como lidar com 

a autoclave diretamente, ela não sabe mexer, ela não sabe identificar nada, quando 

identifico algum problema eu me reporto a gerência, reporto a ela pra que ela fique 

ciente, porque ela é a supervisora, mas no geral, nessa parte de esterilização ela ajuda 

muito, ela vai atrás, ela corre, ela pergunta, o que ela não sabe ela liga pra alguém ou 

vai procurar saber. (ATSB13) 

  

Questionamento sobre a capacitação acerca da legislação sanitária foi feita aos 

profissionais deste grupo. 

 

Eu nunca fui pra um curso específico. (ATSB11) 

O que a gente sabe foi de pesquisa particular, consultas individuais mesmo [...] O que 

acontece muito, no nosso grupo, a gente abre uma discussão e aí sempre, as pessoas 

curiosas, vão atrás, procuram ler, falam, ô veja tal coisa, veja tal RDC, veja tal NR, veja 

tal lei.... (ATSB6) 

Como ela teve o curso [...], que só foi exclusivo para o distrito dela, aí não incluiu os 

outros distritos entendeu? Ou seja, foi um momento importante que foi esclarecido 
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várias coisas, porém os outros distritos não teve acesso e nem se ouve falar. [...] Não 

existe a capacitação, pra falar a verdade, pronto. [...] O que existe na realidade é o curso 

de ABO (ATSB10) 

Foi limitado. [...] Não existe capacitação pros dentistas, que são responsáveis. (ATSB6) 

[...] o serviço público, até a gente, infelizmente, infelizmente, involui, pronto. Mas 

capacitação, capacitação mesmo, por conta da prefeitura que é obrigação, que está lá no 

estatuto, não têm. Nós não temos. Eu tenho, vou fazer cinco anos e eu nunca tive uma 

capacitação, pronto. O que eu sei foi o que eu trouxe de fora, é por conta de discussões, 

de debates que a gente vai buscar informações sobre, mas capacitação, capacitação não 

existe. (ATSB10) 

  

Entre os CD, a ausência de capacitação permanente para a ESB também surge como um 

problema: 

 

A gente nunca teve um treinamento. [...] As ACD não foram convocadas para participar. 

Não existe. [...]Eu recebi o protocolo. Porque eu solicitei. Porque chegou a vigilância 

lá na unidade para liberação do alvará e aí “cadê o protocolo?”. Eu nem sabia que 

existia. Aí a gente foi ligar para saúde bucal, aí a saúde bucal “não, existe, vou enviar 

para vocês”. Aí enviou por e-mail. Mas a gente só tomou conhecimento quando a 

vigilância sanitária... a gente fazia do jeito que a gente achava que era para fazer, mas 

protocolo... a gente não sabia da existência até esse momento... que é uma dificuldade. 

Porque às vezes existe um protocolo... como é que esse protocolo tem que ser 

desenvolvido, quem tem que executar, como é que executa. Às vezes a gente não sabe 

como proceder, né? [...] (CD5) 

Eu nem recebi [sobre o protocolo]. (CD3) 

 

A falta de capacitação dos ASG também é pontuada durante a discussão sobre o tema. 

 

[...] eles não tem treinamento nenhum para fazer aquela higienização... por mais que 

você fale, por mais que você olhe, às vezes eles vão higienizar exatamente na hora que 

a gente saiu [...] Eles... por mais que eles até queiram fazer, que tem alguns que tem 

comprometimento, mas muitos deles não tem o treinamento... [...] (CD5) 

E abrir a maçaneta com aquela luva? [...] Oh minha filha, eu já saio com o alcoolzinho 

em gel assim no papel passando... (CD3) 

E o MOP? [...] Então a sujeira vai e volta, vai e volta... (CD2) 

Eu já vi com a mão ferida... sem luva! [...] Eu fiquei assim em choque...[...] Para coletar 

o lixo... “pelo amor de Deus, não faça isso”. (CD1) 

  

Sobre a capacitação, as respostas apresentadas pelo grupo de ASG são bastante 

divergentes. As informações quanto ao uso de EPI também diferem, havendo concordância 

apenas no que concerne ao treinamento para manejo dos resíduos odontológicos, para o qual o 

grupo afirma não ter sido capacitado. Ambos os grupos – ATSB e CD – alegam não haver 

capacitação permanente, relatando a participação em cursos pontuais ofertados por outras 
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instituições, como a ABO e CRO, aos quais nem todos os profissionais da rede têm acesso, 

sendo a oferta de cursos limitada a distritos sanitários específicos e a determinados profissionais 

Concordam ainda que os ASG não são capacitados para o serviço, apontando uma série de 

falhas no seu processo de trabalho. 

 

Quadro 5 – Síntese dos problemas identificados para a categoria de análise “Gestão de pessoal”. 

ITEM DE ANÁLISE PROBLEMAS 

Controle de saúde 

ocupacional 

• Realização de exames de saúde apenas na admissão, não sendo 

examinados periodicamente (ASG, ATSB e CD); 

• Exames periódicos realizados apenas por iniciativa própria, tendo 

apenas um participante afirmado a cobrança pela gerência da 

unidade (ASG e ATSB); 

• Carência de ações voltadas à proteção da saúde do trabalhador, 

demonstrada a partir da visível divergência na assistência prestada 

no caso de acidentes e queixa recorrente sobre a falta de condições 

de trabalho; 

• Discordância quanto à emissão da CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho); 

•  Divergências quanto à verificação da situação vacinal dos 

trabalhadores (ASG, ATSB e CD), a saber: 

❖ ASG: realizada a partir de iniciativa pessoal de alguns 

profissionais da unidade, como enfermeiros; 

❖ ATSB: solicitação do distrito sanitário a comprovação da 

situação vacinal, tendo um dos participantes reiterado que 

em seu distrito essa solicitação é feita anualmente; 

❖ CD: exigência da vigilância sanitária, não sendo verificada 

periodicamente pelo serviço de saúde, apenas na admissão. 

Responsável Técnico 

• Desconhecimento dos ASG em relação a esse profissional; 

• Questionamentos e críticas acerca do desempenho do RT, como a 

falta de atuação e inoperância na resolução de problemas (ATSB e 

CD); 

• Atividade desenvolvida sem qualquer tipo de incentivo, e 

reservada ao cumprimento de uma exigência legal. 

Capacitação dos 

profissionais 

• Disponibilização de treinamentos em função do vínculo 

empregatício (ASG); 

• Profissionais iniciam suas atividades sem receber capacitação 

inicial (ASG, ATSB e CD); 

• Não é promovida a capacitação permanente de acordo com as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais (ASG, ATSB e CD); 

• Uso diverso de EPI (luva) em função da ausência de treinamento 

(ASG); 

• Realização de atividades técnicas de acordo com convicções 

pessoais (ASG e ATSB); 

• Treinamento ofertado aos profissionais ASG não contempla o 

gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde bucal; 

• Oferta de cursos pontuais, disponibilizados por outras instituições, 

como ABO e CRO, de forma independente do serviço (ATSB e 

CD); 
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• Crítica de ATSB em relação ao desempenho do CD como 

profissional responsável pela supervisão do serviço de 

processamento dos artigos; 

• Crítica de ATSB e CD em relação ao trabalho realizado por ASG, 

apontando a falta de treinamento e uso inadequado de EPI, 

implicando em falhas de biossegurança; 

• Falta de capacitação acerca da normativa sanitária a qual o serviço 

de saúde deve seguir; 

• Oferta de cursos limitada a distritos sanitários específicos e a 

determinados profissionais. 

 

 

 

5.4 CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA 

 

5.4.1 Consultórios odontológicos 

 

a) Metragem / disposição dos equipamentos / condições para armazenamento de 

materiais / levantamento radiométrico e sinalização visível referente ao serviço de 

radiodiagnóstico 

 

No que tange à infraestrutura dos consultórios odontológicos, as questões de metragem 

e de disposição dos equipamentos divergem dentro dos grupos de ATSB e CD. Alguns afirmam 

dispor de consultórios amplos, nos quais é possível obter um fluxo adequado para as atividades 

desenvolvidas e utilização de aparelhos, como o raio X odontológico. No entanto, muitos 

afirmam não saber se a metragem atende ao mínimo de nove metros quadrados exigidos pela 

legislação sanitária mas que alguns, ainda que possuam o tamanho mínimo, não atendem a um 

fluxo adequado de trabalho, devido ao formato da sala e à disposição dos equipamentos e 

mobiliário, não permitindo, por exemplo, que o operador de raio X se posicione a uma distância 

mínima de 2 metros em relação ao tubo e ao paciente. O levantamento radiométrico, que deve 

ser realizado no consultório onde são realizadas as tomadas radiográficas, não é realizado em 

muitas unidades. Há relatos de que o levantamento foi realizado para uma área e, logo após, o 

aparelho foi movido para outro local. Questionamentos quanto a blindagem das salas também 

foram levantados. Quanto à sinalização exigida, alguns afirmaram ter improvisado com 

impressos, mas de uma maneira geral, ela está disponível. Há divergências ainda em relação ao 

acondicionamento da vestimenta plumbífera; alguns relatam ter suporte apropriado enquanto 

há relatos de que não há local para acondicionamento da mesma, havendo aqueles em que o 
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mesmo permanece acondicionado no braço do aparelho. O acondicionamento dos materiais 

(insumos e medicamentos) também se dá de forma diversa, já que a oferta de armários e o 

controle da temperatura ambiente também variam entre as unidades.  

Para o grupo de ATSB, observa-se divergências no que tange à estrutura do serviço que 

envolve a utilização de aparelhos de raio X, como no que que se refere ao posicionamento do 

operador. O levantamento radiométrico foi confirmado por apenas um participante; ainda 

assim, foi referida a retirada do aparelho do local para ser utilizado em outro consultório. As 

seguintes assertivas ilustram o evidenciado. 

 

 [...] o raio X fica na esterilização [...] É, é que não é área limpa, que na realidade se 

transformou num depósito. Então, não tá sendo utilizado. Mas mesmo antes quando 

estava com a autoclave, tinha esse problema, mas só que as tomadas não são batidas lá, 

eram batidas num consultório que estava inutilizado. Então, era batido lá sendo que não 

tem esta área [...] a gente sabe que quando se faz o raio X, tem que ter uma área de 

isolamento, as paredes e tal lá lá lá [...] não existe, eles disponibilizam o raio X, o 

aparelho de raio X, [...], não existe um monitoramento. (ATSB10) 

Lá tem raio X e tem um acompanhamento. [...] As duas salas de odontologia é menor 

do que essa sala aqui inteira [...] O raio X não cabe dentro da sala. Porém, é pra estar 

dentro da sala. Tem uma sala vizinha que seria o escovódromo, mas que tiraram dizendo 

que vai ser um laboratório há anos atrás e até hoje eu não vi foi nada. A gente colocou 

justamente por questão da tomada, colocamos lá [...] Ele fez tudo nessa sala, porque 

tem todo um processo, da sala que se está e tudo mais. [...] Então, o físico e os técnicos 

fizeram tudo baseado nessa sala que a gente colocou. Porém, a coordenadora que não é 

nada da área de saúde, do distrito, ela é administradora. Ela disse que tem que ficar no 

consultório, pronto e acabou. Acabou. (ATSB11) 

Tem um aparelho de raio X que só funciona em uma determinada tomada de um dos 

consultórios, porque a gente arrastou ele e levou pro consultório de lá....... [...] Nunca 

foi físico. (ATSB6) 

[...] o espaço de quem bate, no caso ele né, de quem bate pra o aparelho, não dá dois 

metros [...] lá o corredor é pequeno, entendeu? Da sala de onde ele bate pra o canto que 

ele vai, não tem esse espaço lá, entendeu? (ATSB10) 

[...] falei “é o seguinte, olha me passaram essa informação, quero ver se isso procede e 

eu li que aqui dá pra funcionar sem o raio X. Como é que a gente tá tirando o raio X? É 

baritada a parede? (ATSB12) 

Nós fizemos do nosso bolso. Imprimimos lá, quer dizer, do meu não, do bolso do 

dentista né, porque eu não pago mais nada... [sobre a sinalização] (ATSB11) 

Tem? Porque lá não tem cabide. O de lá tava quebrado. [sobre local para disposição do 

avental de chumbo] (ATSB7) 

 

Os participantes foram questionados quanto às condições de armazenamento dos 

materiais e se as recomendações de acondicionamento estavam sendo seguidas, manifestando-

se mais uma vez, de formas diferentes. 
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[...] dentro do consultório que eu trabalho, tem um armário que tem duas bandas. [...] O 

armário que tem a gente organiza da seguinte forma, na primeira prateleira, porque a 

dentista comprou as caixas plásticas, a gente armazena os instrumentais devidamente 

individualizado, de acordo com assim, kit clínico né, em todas as caixinhas bonitinhas... 

[...] ...organizadas, com o nome identificado na prateleira de cima. Na prateleira de 

baixo é o material de consumo imediato, fica aberto, ionômero, eugenol, que a gente 

usa no dia a dia... e aí nas prateleiras de baixo, que a gente armazena, no caso, um 

material, é, um pequeno estoque, assim, de insumo, mas um pequeno mesmo porque 

assim, dois pacotes de sugadores, porque quando acaba que tá ali... [...] ...não precisa 

de ir no almoxarifado pegar [...]  (ATSB6) 

Se eu tivesse um armário eu também faria assim. (VNI) 

Eu queria tanto um armário desse [...]. (ATSB12) 

A gente tem uma única bancada na sala. Essa bancada virou porta treco. (ATSB7) 

Eu também tenho uma bancada. Eu tenho um armário vitrine de uma porta só. E eu 

tenho uma outra embaixo da pia, a vigilância disse que não podia. Porém quando a 

vigilância foi lá, eu argumentei por isso. Porque é o seguinte, eles diziam que não podia 

embaixo da pia porque pode ter vazamento e coisa e tal. [...] Aí um paciente doou, ele 

fez tipo uma divisória, ou seja, que isola a cuba, que isola e botou uma no meio, um 

paciente que fez essa doação. [...] mesmo assim, o espaço é pequeno, [...] em cima do 

frigobar, que na verdade foi um frigobar lá pra sala, mas foi por engano. [...] E aí ficou. 

A gente segurou porque a vigilância questionou que o almoxarifado é muito quente e 

tem alguns materiais que tem que ficar refrigerado. [...] a gente coloca tudo lá e virou 

um porta-treco, [...] Um dentista levou lá umas vasilhas plásticas com tampa, aí eu boto 

agulha, essas coisinhas, tudo fechado, identificado, porque a vigilância exige isso 

também né, identificado. (ATSB11) 

  

Quando abordado sobre equipamentos, questões sobre o compressor odontológico 

foram levantadas, apresentando diferentes respostas quanto à localização e convergências no 

que se refere às dificuldades para drenagem. 

   

[...] Outra coisa sobre o equipamento, é a questão do compressor. Porque é um problema 

seríssimo na unidade que eu trabalho. O correto seria ser um compressor pra cada 

consultório, mas isso não acontece. [...] Quando dá defeito as duas cadeiras param. 

Outra coisa que eu bato de frente o tempo todo, [...] Todo mundo sabe que o compressor 

tem que ficar numa área externa por questão de segurança. Porém, se é por uma questão 

de segurança, essa área externa ela tem que tá devidamente apropriada. Existe um 

matagal que você tem que atravessar o matagal todo o dia... [...] pra ficar lá com o dedo, 

apertando até acabar. Então eu digo, enquanto não tiver capinado, bonitinho, vai ficar 

aí porque eu não vou drenar o compressor. [...] (ATSB11) 

Meu compressor ficou um ano sem dreno. Toda hora a sala quebrava e dizia, eu não 

vou ficar, eu dessa altura, não tenho nem um metro e meio, pra ficar segurando um furo, 

porque meu compressor é no andar de cima, eu tenho que ficar suspendendo o anel. 

(ATSB13) 

Eu trabalhava lá. Teve uma vez que eu fui abrir um compressor, ele tava duro, nada de 

abrir, quando abriu, abriu de vez. Todos saíram correndo, profissional, todos. [...] Eu 

até não me importo de segurar, eu vou ser bem honesta, porém, é lá embaixo no meio 

do matagal.  (ATSB6) 
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Quanto à presença de pia exclusiva para a lavagem das mãos nos consultórios, as 

respostas obtidas também diferem: 

   

[...] Lá os consultórios são grandes, os consultórios lá são muito grandes. Tem as duas 

pias, as pias não se comunicam, uma é exclusiva para a mão, que é a pia de louça que 

não se comunica com a pia de inox [...] (ATSB6) 

[...] eu tou nessa unidade há três anos que eu peço [...] Então, pelo menos a outra pia do 

consultório. “Ah, muda a estrutura toda, aí não tem condições, tá pedindo coisa 

inviável.” (ATSB11) 

  

Os mesmos temas foram discutidos no grupo de CD, com divergências entre os 

participantes, mas com respostas que convergem para os mesmos problemas apresentados pelo 

grupo anterior (ATSB), principalmente sobre a metragem, formato da sala e disposição dos 

equipamentos, interferindo no fluxo adequado de trabalho.  

   

Muito “pequenininha”. Um parto aquele raio-X, agora a vigilância ainda não interditou 

[...] não tem a parede chumbada, nada. É... mesmo assim eu estou fazendo, mas eu estou 

sabendo que eu vou parar daqui a alguns dias, porque a vigilância está indo para renovar 

o Alvará e lá não é chumbada, então vai acabar parando lá também... (CD4) 

[...] no meu tem uma sala grande e tem um raio-X só. Aí faz nessa sala grande, aí dá 

para fazer... (CD3) 

Também não sei não... [sobre a metragem mínima da sala] o meu é gigante, e o dela... 

ela senta, aqui é a porta, quando abre, bate na cadeira dela. [...] E o pior é já abrir a porta 

e já bater... aí ela tem que ficar o tempo inteiro trancando quando ela lembra, às vezes 

está fazendo extração e... alguém, né? Pode machucar... (CD5) 

No da gente bate na cadeira do paciente... [....] Essa questão da arquitetura é muito 

ruim... e o posto da gente tem menos de dois anos...[...] são seis consultórios e eu 

acredito até que tenha nove metros... eu acho que tem... o tamanho não é ruim não... 

mas a distribuição... colocaram a cadeira exatamente no meio...[...] Então a gente não 

consegue arrumar e a gente já tentou de várias formas, todos os seis consultórios, a 

gente tem esse problema com a porta. A gente sente primeiro: insegurança, pela questão 

da violência e de acidente mesmo... é um paciente que entra, um ACS estabanado, até 

a gente mesmo pode entrar de vez e bater em braço, alguma coisa assim... [...] Eu ouço 

todos os colegas falando a mesma coisa, eu no meu antigo posto, [...] a sala não tinha, 

eu acho, que nem 6 metros quadrados, quanto mais nove, muito pequena, né? (CD2) 

 

Problemas como alagamento em episódios de fortes chuvas e a falta de acessibilidade 

para PNE foram evidenciados neste grupo. 

 

[...] o Ministério da Saúde, eles já têm um projeto de execução, de construção. É previsto 

pelo Ministério, com os padrões, com o tamanho, com tudo... e, infelizmente, quando 

se vai executar a obra... [...] Não tem ninguém para poder olhar? [...] Mas eu falo assim, 

os erros são absurdos, são coisas que nem precisa ser engenheiro, nem arquiteto para 

perceber. [...] A unidade lá, por exemplo, ela foi feita abaixo do nível da rua. Então, 

toda vez que chove forte, a água entra, gente! (CD7) 
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[...] Salvador, pelo menos a maioria delas, algumas unidades elas foram construídas, 

mas muitas foram adaptadas porque compram uma casa, [...] tem uma unidade do lado 

da minha, o consultório odontológico fica no primeiro andar, não tem rampa de acesso 

para quem é cadeirante... (CD3) 

  

A falta de pia exclusiva para a lavagem das mãos também foi investigada neste grupo, 

evidenciando-se achado semelhante ao grupo de ATSB. 

 

Eu não tenho. [...] Eu já pedi, já solicitei... Lá a gente coloca numa bandejinha para 

poder colocar o material que está usando [...] e do outro lado a gente manipula material 

e lava as mãos. Mas lavar material mesmo... no expurgo. [..] E olhe que minha sala é 

enorme, dava uma pia...  (CD5) 

O que é às vezes ruim, diga-se de passagem... porque o nosso tem a pia de esmalte. E 

tem a pia com a bancada. Só que aí não tem uma bancada separada para colocar o 

material... as meninas colocam na pia, nessa pia de inox para manipular e tudo mais, 

porque o armário fica atrás da gente, então não tem como elas estarem abrindo o tempo 

todo, e enquanto estou atendendo elas estão lavando o instrumental ali... [...] Então é 

bom ter uma pia só na sala, eu acho ótimo. (CD2) 

  

O desconforto térmico constitui-se em um problema recorrente nas USF municipais. 

Instalação de aparelhos de ar condicionado de forma a não permitir a refrigeração adequada da 

sala foi reportada, assim como causando infiltrações nas paredes. Desconforto acústico 

ocasionado pela instalação próxima do compressor odontológico também é uma realidade para 

algumas unidades. A dificuldade em drenar os compressores é um problema reafirmado neste 

grupo. 

   

[...] Logo que eu entrei o ar condicionado da sala já não funcionava e aí a gente 

conseguiu, a saúde bucal mandou um ar condicionado. [...] É enorme a minha sala. Só 

que o ar condicionado que tem é um daquele de 7.500 BTU. [...] Então não vai 

refrigerar. E fora que eles colocaram numa posição errada, colocaram embaixo, então 

não vai refrigerar mesmo. [...]Minha ASB, [...] que fica lá no canto, [...], de jaleco, de 

máscara, de gorro, sofre todos os dias. Mas aí você fica: “Ah, manda suspender o 

atendimento?” Mas ela já está no limite e eu também [...] se não chegar a gente vai ter 

que suspender o atendimento. Porque não tem condições. E olhe que no calor ainda fica 

pior, né? Porque agora o sol bate a tarde inteira no consultório, fica distante da cadeira... 

e lá embaixo......[...] (CD5) 

São coisas absurdas, por exemplo: você falou do ar condicionado. Lá tem sala que o 

aparelho é posto, apesar de estar num nível acima da parede, ele é posto inclinado para 

dentro da sala. Então todo dreno de água cai para dentro da sala. Quer dizer, então são 

coisas... (CD7) 

[...] o meu é fora da minha sala, mas aí quando liga ele fica...[...] Não é longe não...[...] 

Aqui está a sala, aqui tem um “corredorzinho” e aqui fica outra sala... ele fica aqui no 

meio. [...] O nosso fica do lado de fora, só que a parede... aqui é a parede, ele tá aqui do 

lado de fora, mas a zoada é dentro do consultório [...] a zoada é insuportável... (CD5) 

O meu é longe, no meio do matagal, não tem como drenar, porque já encontramos 

cobra... aí fica lá sem drenar...[...] O mato no meio das pernas... [...] Aí eu falando assim, 

melhorou um pouco, fizeram um caminho... só que como já apareceu cobra uma e duas 
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vezes lá, não foi uma, aí eu tirei foto da cobra [...] Mas assim, da mesma forma que eu 

não quero me submeter a isso, eu vou falar para minha auxiliar se submeter? Eu vou 

pedir para alguém ir lá? (CD3) 

 

b) Manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais / fornecimento e qualidade 

da água 

 

A partir do discutido entre os ASG, foram constatados problemas referentes à 

manutenção das instalações prediais e ao fornecimento da água: presença de infiltração, mofo 

e rachadura nos consultórios, além da intermitência no fornecimento de água.  

   

 [...] Ela fica reclamando que a sala tá fedendo a mofo, aí eu virei pra ela e perguntei, 

eu vou fazer o que? Por mais do que eu limpo aqui, isso aí não tem mais jeito não [...] 

A sala cinco que é a sala dessa dentista, [...] Mas aí, o que que acontece? Na hora que 

ela quer entrar na sala [...] “a minha sala tá fedendo a mofo”. Ontem mesmo eu discuti 

com ela porque, ela disse que a sala dela estava suja e eu tinha limpado a sala. Aí ela 

disse “ah, minha sala tá fedendo a mofo”. Aí eu disse eu não posso fazer nada por você, 

eu não posso fazer nada, eu já fiz a minha parte [...] Porque escute só, eu entro nessa 

sala, limpo, eu tenho culpa porque tá fedendo a mofo? Não tem teia de aranha, as 

paredes não tá suja, tudo limpinho no lugar [...] (ASG3) 

O que mais tem no posto é isso aí. (ASG4)  

Lá tá rachado... (VNI) 

Lá não tem muita água não, é pouquinha. [...] Eu não jogo água demais, principalmente 

porque lá falta água muito. (ASG3) 

  

Respostas apresentadas pelo grupo seguinte (ATSB) para essas questões, respaldam as 

informações obtidas a partir dos depoimentos dos ASG, reforçando a existência dos problemas 

acima evidenciados. Além da intermitência de água, a falta de segurança no seu uso ressurge 

como um problema. 

   

[...] Quinze dias, não, quinze dias que nós passamos fora, quando a gente voltou, a sala 

do raio X era mofo puro, [...] Eu não consigo entrar na minha cabeça como é que 

funciona dessa forma. [...] A minha sala, por exemplo, tem um banheiro - porque eu 

fico no térreo e tem o primeiro andar - e no primeiro andar ficam os banheiros masculino 

e feminino onde tem a área de chuveiro, [...], porém não pode ser usado. Porque se usar 

cai água no meu consultório [...] (ATSB11) 

[...] a água do filtro nem a gente quer beber, ou a gente compra nossa água ou fica 

brigando pra vir do distrito. Por que? Eu vou explicar o porquê. [...] A água não vem 

com força suficiente pro tanque lá de cima, que é fechado, que o pessoal vem limpar e 

coisa e tal. Então, eles colocaram um outro tanque de dois mil litros do lado externo. 

Esse tanque é o que serve pra pegar água pra lavar tudo, onde o pessoal da limpeza mete 

o balde mesmo lá dentro. [...] É com essa mesma água que vai pro filtro, é com essa 

mesma água que vai pra lavar a mão, é com essa mesma água que vai pro banheiro, é 

com essa mesma água que vai pra tudo. (ATSB11) 



 
 
 

76 
 

 
 

Lá é balde, na sua unidade é balde, e final de semana lá, que é piscina? Piscinão... 

(ATSB10)  

É o piscinão. A vizinhança vai nadar. (ATSB6) 

Tem que continuar! Na unidade faltou [água] ontem mesmo... [...] Você ficar oito horas 

em um lugar sem um banheiro...[...]. É insustentável. (ATSB7) 

[...] Eu paro o atendimento, mas venha cá, eu preciso ir ao banheiro, eu quero lavar 

minha mão. [...] Lá na unidade que eu trabalho, infelizmente falta água sempre. [...] 

Primeiro que falta água toda semana. Segundo, não sei na unidade de vocês, mas a 

minha sala não é azulejo, é parede lisa. [...] É parede pintada. [...] Não é lavável, 

ninguém lava. (ATSB11) 

  

Os mesmos temas foram discutidos entre os atores sociais do grupo de CD, revelando 

problemas semelhantes aos já encontrados nos grupos anteriores, assim como novas evidências. 

O odor fétido de esgoto proveniente de sugador odontológico é uma delas. 

   

A estrutura física do meu... o meu posto é bem antigo. E na reforma não conseguiu se 

ampliar nada. Então, o grande problema lá é que o esgoto passa por baixo, quando eu 

vou tirar o sugador vem um cheiro horrível e eu falo “Nossa Senhora, não é possível 

que isso aqui não dê jeito”. Aí já chamei milhões de vezes. Aí chega alguém e diz: 

“Doutora, isso aqui nunca vai resolver, porque aqui em baixo passa o esgoto.” O senhor 

veio quando eu falei: “Olha, eu vou suspender, com esse cheiro eu não vou fazer” Aí 

veio “Doutora, isso aqui não vai resolver nunca” porque mesmo botando pra sugar água 

sanitária [...], existe esse cheiro na minha sala [...] tem essa questão do esgoto que é 

terrível. [...] (CD4) 

[...] e a questão do mofo, que eu acho que é geral... [...] um posto lá no subúrbio, em 

Ilha Amarela, [...] acho que até interditada toda a Odontologia da unidade, há muito 

tempo isso, praticamente, [...], há dois anos atrás. E essa questão do mofo, ela é 

recorrente... essa questão do esgoto também. [....] O paciente entra, fala “Nossa, isso 

aqui está fedendo, doutora”. [...] Então isso não é uma coisa, uma frescura da gente. 

Todo o mundo sente. (CD2) 

  

Proximidade a encostas e instalações elétricas mal planejadas constituíram-se também 

em novas evidências.  

 

Essa questão de manutenção predial... também na nossa unidade aconteceu de... a parte 

da Odontologia é separada, né? E aí tinha um barranco lá atrás. [...]  a maioria veio das 

outras unidades, a gente brincava, que a ordem de chegada era a mais longe do barranco, 

porque se desabasse, a gente estava mais longe... [...] a gente chamou várias vezes, 

mandamos fotos para o distrito, [...] depois de algum tempo mudou o coordenador do 

distrito, tal, e eu sei que fizeram um muro, que foi uma obra de uns 3 meses... só pedras, 

fizeram uma escavação enorme... e pedras... um senhor muro. Aí gente, como é que não 

era necessário? O que faltou para aquilo ali descer com a gente ali? (CD2) 

[...] lá na minha unidade teve uma rachadura de um lado até o outro, o chão rachado, e 

a gente com medo, né, de acontecer um acidente... não sabia até onde ia essa rachadura... 

pedimos ao pessoal da prefeitura para fazer uma avaliação... [...] Chegou um engenheiro 

da prefeitura... ele não descascou não, ele esculhambou a gente, que aquilo era um 

absurdo, que a gente não queria trabalhar, que aquilo ali era desculpa para não trabalhar, 

[...] aí eu falei: “E se morrer alguém?”. [...] Perguntei. Aí ele documentou. A gente só 

voltou a atender quando ele deu um documento por escrito, assinado e carimbado por 
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ele, dizendo que aquilo ali ele se responsabilizava em caso de qualquer tipo de acidente 

[...] (CD5) 

[...] Lá na unidade passou um ano e meio com o consultório quebrado por conta disso. 

Porque era trifásico, polifásico, sei lá, não entendo de eletricidade, então quando ligava 

a cadeira, desligava o ar condicionado e a cadeira... quando ligava a cadeira, o ar 

condicionado não ficava, não segurava... e aí [...] olhava a cadeira, estava tudo “OK”... 

aí descobriu que era a parte elétrica, passou um ano e meio com o pessoal para conseguir 

resolver isso aí... (CD5) 

  

Além dessas, o risco de acidentes e danos à saúde de trabalhadores e pacientes devido à 

continuidade do atendimento em situações de reforma também se tornaram evidentes, assim 

como a falta de manutenção dos aparelhos de ar condicionado. 

    

Esse período em que a gente ficou um ano de reforma na unidade, não parou nenhum 

serviço, hora nenhuma. A gente andava com um fedor de tinta...[...] Um fedor de tinta 

todos os dias, teve dias que eu tive dores de cabeça terríveis...[...] O gesso caindo na 

cabeça dos pacientes... teve um dia que desabou uma parte do teto em frente ao 

laboratório, com as pessoas esperando... porque tinha um cara quebrando lá na frente, 

quebrou lá na frente e caiu cá... gente, era coisa assim... um ano a gente enfrentando 

reforma e trabalhando concomitantemente... [...] Porque não fecha a unidade... (CD3) 

 [...] Na hora que ele abriu, quem olha a foto diz assim: “Eu não acredito que vocês 

estão atendendo até hoje”. Aí a gente entrou em contato, pediu a manutenção, para 

procurar saber porque na USF a menos de 2 Km, eles recebem regularmente e a gente 

em 2 anos, a gente nunca recebeu. [...] ele tirou o ar condicionado, trocou, não sei onde 

ele colocou esse, e nem quero saber também, mas provavelmente ele botou em alguma 

outra sala... [...] Não, trocou dentro da unidade mesmo, de um lugar para o outro... [...] 

E aí em dois anos a gente nunca recebeu limpeza de ar condicionado, o que a gente faz? 

É a gente mesmo. (CD11) 

[...] a água de lá que ninguém confia, cada um leva a sua água. Ninguém confia na água 

porque é um tanque que fica em cima, tem uns meninos que ficam brincando... então 

eu levo... (CD12) 

  

As questões de metragem e de disposição dos equipamentos divergem dentro dos grupos 

de ATSB e CD. De fato, problemas preocupantes como fluxo inadequado para as atividades 

desenvolvidas e utilização de aparelhos, como o raio X odontológico e a não realização do 

levantamento radiométrico e sua remoção para outro local são recorrentes.  

O debate sobre a instalação dos compressores de ar também insurge entre os grupos e 

dentro deles. Há quem afirme que mesmo fora da sala, os mesmos encontram-se instalados em 

ambientes internos próximos, fazendo com que o ruído atinja aos consultórios e aos pacientes, 

além de colocarem sob questionamento a questão da segurança. Outros, já se encontram 

instalados em áreas externas distantes, onde a falta de desbaste da vegetação do entorno permite 

o aparecimento de animais como cobras, causando temor dos profissionais em alcançá-los para 

realizar sua drenagem. 
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Muitos consultórios não possuem pia exclusiva para lavagem das mãos, e mesmo 

naqueles onde se dispõe de duas cubas, uma delas acaba sendo utilizada para lavagem de 

instrumental e a outra compartilhada entre as atividades de lavagem das mãos e manipulação 

de materiais. 

No que se refere à manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais, os três 

grupos concordam que o problema de infiltração é constante, incorrendo na formação de mofo 

de forma recorrente. A manutenção corretiva muitas vezes consiste apenas em aplicar uma nova 

cobertura de tinta nas paredes, sem, no entanto, corrigir a causa do problema, apontada como 

umidade decorrente de água de chuva e de instalação inadequada de aparelhos de ar 

condicionado – fazendo com que a água drenada acabe por escoar para as paredes do 

consultório – e até mesmo advinda de tubulações de esgoto de outros ambientes, como 

banheiros. O receio ocasionado por rachaduras e proximidade a encostas também foi citado. 

O fornecimento de água também consiste em uma dificuldade, tanto no que diz respeito 

a sua disponibilidade quanto à segurança do seu uso. As afirmações dos três grupos apresentam 

consonância no que concerne à intermitência no fornecimento em algumas unidades. Entre 

ASTB e CD foi mencionado o uso do reservatório por moradores para tomar banho e pelos 

profissionais de limpeza como ponto de captação de água diretamente através de baldes 

utilizados em suas atividades. Declaram ainda que, mesmo sem água, muitos são coagidos a 

continuar o atendimento, assim como quando a unidade está passando por manutenção predial, 

com fortes odores de tinta e risco de acidentes para profissionais e pacientes. Foi referida a 

queda de pelo menos dois trabalhadores que estavam realizando reparos no telhado para dentro 

da unidade.  

A disponibilidade de manutenção dos aparelhos de ar condicionado varia entre unidades 

até mesmo dentro do mesmo distrito sanitário. No grupo de CD foram referidos sérios 

problemas em relação às instalações hidráulicas e elétricas, como odor fétido proveniente do 

sugador odontológico e a impossibilidade de uso de dois equipamentos ligados à rede elétrica 

simultaneamente, como a cadeira odontológica e o aparelho de ar condicionado. 

 

 

5.4.2 Ambientes de apoio 

 

No grupo de ASG foi discutido sobre os abrigos de resíduos e DML. Com base no 

explicitado, observou-se a disponibilidade de abrigos de resíduos munidos de ponto de água, 

iluminação e separação para os resíduos infectantes, normalmente através de bombonas. 
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Pontua-se a questão do escoamento da água proveniente da lavagem dos abrigos, que muitas 

vezes não possuem caimento adequado para o ralo, e a questão do acesso, que em alguns locais 

acaba sendo permitido a terceiros. Afirmam ainda possuir DML com tanque, atendendo às 

necessidades de lavagem dos EPI, sendo referido apenas a falta de um armário para guarda de 

pertences pessoais. 

 

Apesar de lá, arrumou tudo, botou piso no chão, botou a torneirinha, botou iluminação... 

(VNI) 

Mas só que o ralo, eu não sei se é assim, porque lá no trabalho o ralo é mal feito [...] O 

ralo, a calha do ralo não cai direto no ralo, a água, vai tudo pela porta, pela rua. [...] Mal 

feito, mal feito. (ASG9) 

Lá tem bombona. (VNI) 

Lá tem uma casinha só pro lixo infectante. (VNI) 

Lá não tem cadeado não, lá fica, às vezes, fica aberto. (VNI) 

Lá a gente tem. Tem o DML que fica o material e aí quando a gente vai precisar pra 

trabalhar, a gente pega e usa. (ASG12) 

Lá não tem armário não, pra botar as coisas da gente. (ASG3) 

  

Já no grupo de ATSB as discussões ocorreram em torno das CME. A partir de suas falas, 

expostas a seguir, observa-se uma série de transtornos que acabam por envolver as atividades 

de reprocessamento dos materiais. Unidades que não possuem CME realizam as operações de 

lavagem e empacotamento dos materiais nos consultórios e no expurgo, enviando o material a 

ser esterilizado para outras unidades; algumas até possuem estrutura física adequada, no 

entanto, as áreas da CME são utilizadas como depósito ou não possuem condições de 

climatização que permitam a permanência dos profissionais, sendo referido por quase a 

totalidade desses profissionais como insalubres. 

 

[...] lá na minha unidade mesmo não tem autoclave, a gente lava e leva pra esterilizar 

no CEO, quando o CEO não dá a gente leva pra esterilizar na unidade dela que é ao 

lado. (ATSB5) 

[...] quando questionei sobre o calor insuportável, ela olhou pra minha cara e disse “se 

algum dia chegar ar condicionado eu ponho na minha sala, mas não ponho aqui na 

esterilização. Porque você só passa quarenta minutos por turno aqui”. Quer dizer, eu fui 

humilhada. Aí eu falei pra ela, “então, enquanto não chega o ar condicionado, eu vou 

continuar usando o ventilador e tudo aberto, porque eu não sou escrava.” [...] Imagine 

essa sala sem um ar condicionado, sem essas persianas, é esse sol batendo na nossa cara 

o dia todo, o dia todo [...] Imagine você paramentada com jaleco normal, porque o 

correto é você tá de jaleco normal... [...] ... mais o outro avental impermeável, mais luva, 

mais máscara. Mas eu vou lhe ser sincera, eu não uso... [...] Teve um dia que caiu suor 

no meu olho. Eu parei... [...] eu estou nessa unidade há três anos que eu peço um ar-

condicionado pra sala de esterilização. “É impossível, você tá pedindo coisa difícil 

demais”.  (ATSB11) 
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Francamente, eu não uso a sala de expurgo de lá da unidade. Primeiro porque ela não 

tem infraestrutura nenhuma, segundo porque é uma sala de qualquer coisa menos de 

expurgo. Lá você encontra cadeira de roda [...] Tudo jogam lá, tudo jogam lá. O pessoal 

do DML, acreditem, o pessoal de higienização usa o DML para as coisas do DML, mas 

a sala de expurgo você encontra material residual, de tudo lá. É caixa de isopor, guarda-

chuva, é celular carregando (risos). [...]Dentro do próprio consultório. Lá os 

consultórios são grandes, os consultórios lá são muito grandes. Tem as duas pias, as 

pias não se comunicam, uma é exclusiva para a mão, que é a pia de louça que não se 

comunica com a pia de inox, a pia de inox ela é enorme [...] Eu acho que eu só conheço 

uma unidade que tem ar-condicionado na sala de esterilização. (ATSB6) 

Eu lavo o material no expurgo e levo o material pra minha sala para embalar, porque já 

chegou a 36 graus dentro da sala de esterilização e eu saí passando mal. Eu não vou. 

(ATSB13) 

  

Os discursos dos CD enfatizam as informações já evidenciadas através das falas dos 

ATSB, reforçando os problemas de infraestrutura da CME. Algumas unidades não possuem 

uma central, realizando as operações de lavagem e empacotamento dos materiais nos 

consultórios, causando fragmentação do processo de esterilização. Muitas CME são utilizadas 

como depósito de objetos diversos e até mesmo pertences pessoais. Outras dificuldades 

relatadas foram a falta de bancada lavável para disposição dos instrumentais; lavagem de 

material nos consultórios, ainda durante o atendimento ao paciente, incorrendo em 

compartilhamento da pia e consequente cruzamento de atividades; e, de forma recorrente, a 

condição de climatização das áreas da CME. 

   

[...] dentro da minha unidade, a gente não tem uma Central de Esterilização. Isso 

dificulta um pouco o nosso processo. O CEO é bem próximo e a gente tem um expurgo, 

que não é adequado mas a gente usa para lavagem e empacotar os materiais e ele é 

transportado para esterilizar no Centro de Especialidades ou em uma unidade do lado, 

ou seja, há um trânsito do material esterilizado fora da unidade que não é adequado. 

Mas, infelizmente, o posto foi reformado há menos de três anos, e a gestão achou que 

não deveria ser implantada uma central de esterilização na unidade porque já tinha duas 

próximas [...] Mas é um transtorno pra gente e isso gera vários problemas e 

tensionamentos no dia a dia [...] ... a rampa de deficiente... a rampa... realmente estava 

perfeita. Não tinha buraco, não tinha nada na rampa. Quebraram a rampa toda e fizeram 

outra. O piso da cozinha... estava todo certinho. Quebraram todo o piso da cozinha e 

botaram outro. Agora, a sala de esterilização, não construíram... entendeu? [...] (CD3) 

[...] a esterilização lá na unidade, existe uma central, mas não é refrigerada, as meninas 

não conseguem ficar dentro da sala para lavar e embalar o material porque é muito 

quente... minha ACD [...] eu vou submeter ela a um processo de trabalho que é 

inadequado? Então ela tem que lavar o material no expurgo, no calor, mas ela tem que 

voltar para a sala para poder fazer a embalagem do material... aí está chegando agora 

aquele de seladora, mas não tem a seladora para fechar... lá tinha aquele papel Kraft que 

não era adequado... [...] Eu sei que elas fazem... lá não tem, mas elas fazem, lavam e 

descem e embalam lá na sala... (CD5) 

Lá tem uma sala de esterilização, mas não funciona, porque as meninas colocaram uma 

série de exigências [...], uma bancada de material, que... exatamente... é necessário... 

[...] mas não funciona por conta desse entrave... que é realmente para ter mesmo, mas 

era para ter sido feito isso na obra, uma bancada que possa depois higienizar, tem que 

ser de material liso, que seria um mármore, um granito, ou um inox, não tem, não vai 
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chegar, e elas continuam lavando na sala...[...] Elas lavam durante o atendimento... 

(CD2) 

[...] agora com essa onda da reforma, estava todo mundo lavando lá, no expurgo. Apesar 

de ser inadequada, a gente não ter esterilização lá, mas lavava. Com esse calor que está 

fazendo e com a questão da reforma, desse ano de reforma, ficou pior do que estava, 

fecharam lá... agora eu estou lá terminando de atender paciente, aí chega a auxiliar do 

outro colega para lavar material lá na sala. Eu falei: “Oh gente, será que tem com vocês 

esperarem eu pelo menos terminar de atender, porque vocês estão aqui lavando material 

contaminado, respinga né, alguma coisa e cai aqui no meio da cirurgia...” [...] Eu estou 

atendendo... (CD3) 

 

Quadro 6 – Síntese dos problemas identificados para a categoria de análise “Condições de infraestrutura”. 

ITEM DE ANÁLISE PROBLEMAS 

Consultórios odontológicos 

• Instalações elétricas disponíveis não permitem o funcionamento do 

aparelho de raio X; 

• Serviços de radiologia odontológica em funcionamento sem a 

realização do levantamento radiométrico e controle de qualidade 

dos equipamentos; 

• Movimentação do aparelho de raio X para outros ambientes, 

desrespeitando o levantamento radiométrico realizado para o local 

onde o mesmo estava disposto; 

• Metragem e/ou disposição dos aparelhos não permitem que o 

profissional permaneça a 2 metros do tubo e do paciente durante o 

exame radiológico; 

• Desconhecimento dos profissionais acerca da necessidade de barita 

nas paredes dos consultórios onde são realizados os exames de raio 

X (ATSB e CD); 

• Sinalização referente ao serviço de radiologia colocada de forma 

improvisada, adquirida com recursos dos profissionais; 

• Ausência de local apropriado para o acondicionamento dos coletes 

de chumbo, de forma a preservar sua integridade, sobre superfície 

horizontal ou em suporte apropriado; 

• Acondicionamento do colete de chumbo no braço do aparelho de 

raio X; 

• Ausência de local adequado para o 

acondicionamento/armazenamento dos materiais odontológicos 

(materiais, instrumentais e medicamentos); 

• Aquisição de materiais (caixas) com recursos próprios para o 

armazenamento de materiais; 

• Quantidade insuficiente de compressores de acordo com a 

necessidade do serviço; 

• Impossibilidade de drenagem do compressor odontológico devido 

à falta de acesso adequado ao mesmo; 

• Ausência de pia exclusiva para a lavagem das mãos; 

• Metragem e/ou disposição dos mobiliários e equipamentos não 

permite (m) o fluxo adequado das atividades em termos de 

ergonomia; 

• Falta de acessibilidade para PNE; 

• Alagamento em episódios de fortes chuvas; 

• Desconforto térmico; 
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• Instalação de aparelhos de ar condicionado de forma a não permitir 

a refrigeração adequada da sala e causando infiltrações nas paredes; 

• Desconforto acústico ocasionado pelo compressor odontológico; 

• Infiltrações e mofo nas paredes; 

• Goteiras proveniente de tubulações hidráulicas / de esgoto; 

• Intermitência no fornecimento da água; 

• Falta de segurança no uso da água disponível, diante de relatos do 

uso de reservatórios como ponto de captação direta de água através 

de baldes utilizados pelos ASG e como local de banho de 

moradores da localidade; 

• Odor fétido de esgoto, inclusive proveniente do sugador 

odontológico; 

• Presença de rachaduras nas paredes; 

• Proximidade a encostas, causando insegurança aos profissionais e 

pacientes; 

• Instalações elétricas não permitem o uso de aparelhos de ar 

condicionado e cadeira odontológica concomitantemente; 

• Risco de acidentes e danos à saúde de trabalhadores e pacientes 

devido à continuidade do atendimento em situações de reforma e 

falta de água; 

• Falta de manutenção dos aparelhos de ar condicionado. 

Ambientes de apoio 

• Escoamento da água proveniente da lavagem dos abrigos de 

resíduos sem caimento adequado para o ralo; 

• Acesso ao abrigo de resíduos permitido a terceiros; 

• Falta de armário para guarda de pertences pessoais (ASG); 

• Ausência de CME em algumas unidades, obrigando profissionais 

a realizar as operações de lavagem e empacotamento dos materiais 

nos consultórios e no expurgo, enviando o material a ser 

esterilizado para outras unidades, com consequente fragmentação 

do processo; 

• CME utilizadas como depósito de objetos diversos e até mesmo 

pertences pessoais; 

• Lavagem de material nos consultórios, ainda durante o 

atendimento ao paciente, incorrendo em compartilhamento da pia 

e consequente cruzamento de atividades; 

• Ausência de bancada lavável para disposição dos instrumentais; 

• Condição de climatização das áreas da CME sendo referido por 

quase a totalidade dos profissionais como insalubre, em situação 

de desconforto térmico tal, que impede a permanência no local. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os trabalhadores da ESB e os ASG foram os atores sociais selecionados para 

identificação de problemas dos Serviços de Saúde Bucal (SSB), na tentativa de se descrever a 

situação desses serviços. Tomando como referência as normativas sanitárias, tornou-se possível 

constatar que os problemas levantados remetem a condições sanitárias inadequadas. 

A regulamentação é uma das tecnologias de intervenção à disposição da VISA (LOPES 

e LOPES, 2008). As normas utilizadas no presente estudo foram editadas pelo Ministério da 

Saúde e ANVISA, que por obrigação legal, devem ser acompanhadas de justificativas técnicas 

e ainda, de estudos de impacto econômico e técnico no setor regulado e de impacto na saúde 

pública, sempre que possível. Essa exigência é dispensada nos casos de grave risco à saúde 

pública (BRASIL, 1999). Dessa forma, pode-se afirmar que há demasiada distância entre a 

situação encontrada e a almejada nos SSB das USF, acarretando em riscos à saúde da população 

de Salvador. 

 

6.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS E A SITUAÇÃO SANITÁRIA DOS SSB 

 

Como já afirmado anteriormente, as atividades desenvolvidas pela Equipe de Saúde 

Bucal (BRASIL,1966; BRASIL, 2008), aqui denominados ATSB e CD, por sua natureza, são 

consideradas de alto risco sanitário (BRASIL, 2017). São serviços de saúde que envolvem a 

utilização de produtos e a oferta de serviços à população, possuindo assim riscos adquiridos e 

potenciais; os primeiros estariam associados às práticas, estruturas ou produtos que devido a 

falhas em seu processo de produção poderiam vir a provocar doenças ou eventos adversos; os 

segundos se refeririam às condições de perigo próprias de determinadas tecnologias (LOPES e 

LOPES, 2008). Essa afirmação está de acordo com Costa (2008), que afirma que os objetos de 

controle portam riscos de natureza variada. 

Na presente investigação, pode-se afirmar que o serviço de saúde bucal possui riscos 

intrínsecos, riscos que podem ser adicionados ao longo do seu desenvolvimento e, ainda, 

situações em que não existe conhecimento científico sobre eles. Felizmente, alguns desses 

riscos já foram elucidados, como alguns dos riscos ocupacionais aos quais estão expostos os 

trabalhadores – como riscos químicos, físicos e ergonômicos. Devido à grande variedade de 

microrganismos veiculados através do sangue, saliva e secreções orofaríngeas, o risco biológico 
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representa o principal fator de risco para a equipe e pacientes (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 

2009). 

Contaminações por agentes biológicos podem atingir os pacientes, causando infecções. 

As fontes podem ser ambientais – como instrumentais não estéreis e equipamentos não 

desinfetados – ou humanas – gotículas de saliva produzidas pela fala, poeira em suspensão no 

ar e aerossóis (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 2009). As infecções podem ser fúngicas, como a 

candidíase oral; viróticas, como gripes e resfriados, infecções por herpes vírus, hepatites e HIV; 

ou bacterianas, causando enfermidades como tuberculose, tétano e infecções estafilocócicas 

(ANVISA, 2006; SILVA, RIBEIRO e RISSO, 2009). Infecções por Pseudomonas aeruginosa, 

comuns em pacientes imunocomprometidos, foi descrita por D’Ovidio et al. (2011) em um 

relato de caso no qual paciente imunocompetente desenvolveu sinusite aguda purulenta após 

instalação de dois implantes em maxila, erradicada apenas após a remoção dos mesmos e 

antibioticoterapia a longo prazo. 

A fim de se reduzir os riscos que envolvem a prática odontológica, faz-se mister que 

todos os profissionais envolvidos, inclusive aqueles responsáveis pelo gerenciamento e gestão 

dos serviços, colaborem para diminuição e controle dos mesmos, a fim de proteger pacientes, 

trabalhadores e a população em geral. 

No que concerne às normas, procedimentos e rotinas, conforme preconizado pelas 

normativas sanitárias utilizadas para essa categoria de análise (Apêndice E), devem ser escritas 

e atualizadas, referentes a todos os processos de trabalho e devem estar disponíveis em local de 

fácil acesso aos trabalhadores para consulta. 

Pôde-se constatar no estudo falhas, demonstradas através da fala dos três grupos 

profissionais, no que diz respeito às rotinas de higienização das áreas, superfícies e 

equipamentos; reprocessamento dos artigos – desinfecção e esterilização dos materiais; manejo 

dos resíduos e procedimentos em caso de acidentes, ou seja, todos os itens constantes dessa 

primeira categoria. Ainda que alguns profissionais do grupo de ASTB e de CD tenham 

mencionado a existência de um suposto documento referido como “POP da prefeitura” no qual 

se encontrariam instruções para limpeza e desinfecção do equipo e linhas de água e para 

reprocessamento de artigos, demonstrou-se que o mesmo é desconhecido por muitos 

trabalhadores. Além disso, as discordâncias entre as falas dentro dos grupos profissionais e 

entre os diferentes grupos revelam a falta de implantação/implementação de procedimentos 

operacionais padronizados.  

Como já mencionado, um dos grandes riscos inerentes à prática odontológica é o de 

infecção cruzada, envolvendo pacientes e profissionais. Nesse contexto, os procedimentos de 
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limpeza e desinfecção de áreas, superfícies e equipamentos surgem como fator de fundamental 

importância para o controle de infecção. Assim, o serviço de saúde deve manter suas instalações 

físicas em boas condições de conservação, incluindo ainda organização, conforto e limpeza. Os 

ambientes devem ser mantidos limpos, livres de resíduos e odores incompatíveis com a 

atividade e devem atender aos critérios de criticidade das áreas (BRASIL, 2011). 

Os resultados apresentados demonstraram que, no serviço objeto deste estudo, há 

desacertos quanto ao cumprimento desse preceito. Foram levantados problemas referentes à 

qualidade do serviço prestado pelos ASG, incluindo: o modo como as operações são realizadas  

– como por exemplo, o movimento de vai e vem com o MOP, sem obediência ao fluxo do 

menos para o mais contaminado; os resultados obtidos – como quando se afirma não conseguir 

permanecer no consultório por conta do odor desagradável após a limpeza; e o mau uso de EPI 

– no momento em que com a mesma luva utilizada para manipulação dos utensílios e materiais 

de limpeza, toca-se em portas, chaves, dentre outros, influindo em questões de biossegurança. 

No que se refere às áreas como paredes, janelas, portas, tetos e pisos, desde que mantidos 

regularmente limpos, não constituem risco de infecção, devendo-se para isso estabelecer uma 

rotina de limpeza periódica, de acordo com a área ou quando houver sujidade visível. Os pisos 

devem ser limpos diariamente e superfícies como gavetas e mobiliários no mínimo 

semanalmente, ou quando se fizer necessário (ANVISA, 2006). Os protocolos devem envolver 

a limpeza com água e sabão e a varredura úmida, a fim de evitar a disseminação de poeira e 

microrganismos. Os procedimentos devem obedecer a regras rígidas e padronizadas (SILVA, 

RIBEIRO e RISSO, 2009). No entanto, observou-se a falta de implantação/implementação de 

Procedimento Operacional Padronizado (POP) que aponte como devem ser realizados os 

procedimentos de limpeza, os resultados esperados e as responsabilidades de cada profissional, 

tanto no que se refere à execução quanto à supervisão dos mesmos. Há predomínio da realização 

de procedimentos pelos ASG sob orientação verbal e de acordo com convicções pessoais, 

constatando-se ainda o sentimento de desobrigação por parte de alguns profissionais acerca da 

execução de atividades de higienização. 

Já os procedimentos para limpeza e desinfecção de superfícies pertencentes a zona de 

tratamento, como as cadeiras odontológicas - que devem possuir como revestimento materiais 

impermeáveis e laváveis - devem compreender a utilização de água e sabão neutro para limpeza 

e a desinfecção com desinfetante de nível intermediário, como o álcool a 70 º. Inclui-se aí as 

superfícies da zona limite, como seringa tríplice, suporte e interruptor de refletores, sugador e 

cuspideira, que devem ser desinfetadas após cada paciente (ANVISA, 2006; SILVA, RIBEIRO 

e RISSO, 2009; BRASIL, 2011).  
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De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2003), estudos 

demonstram que as linhas de água  - como as que conduzem a água para as peças de mão de 

alta rotação, seringa tríplice e aparelho de ultrassom  - podem se tornar colonizados por 

microrganismos, incluindo bactérias, protozoários e fungos, que protegidos por uma camada de 

glicocálice, conseguem colonizar e se replicar nas superfícies internas e assim formar um 

biofilme, que funciona como um reservatório que pode ampliar o número de microrganismos 

encontrados na água utilizada durante o tratamento odontológico. O órgão adverte sobre a 

importância da manutenção de protocolos, que devem ser seguidos de maneira estrita a fim de 

se evitar a persistência de contaminação microbiológica da água. Essa orientação é enfatizada 

pela ANVISA, afirmando que devem ser adotados protocolos que incluam a desinfecção 

química das linhas de água, drenagem diária, manutenção a seco durante a noite e finais de 

semana, e filtros de água nas linhas, a fim de prevenir/eliminar a formação do biofilme. 

Apesar do referido “POP da prefeitura” fazer referência às instruções para limpeza e 

desinfecção do equipo e linhas de água, a operacionalização do mesmo é prejudicada em razão 

da falta de materiais, como escovas, hipoclorito e álcool a 70º (solução desinfetante), conforme 

evidências produzidas por essa investigação. 

Estudo realizado por Souza-Gugelmin et al. (2003), demonstrou através da contagem de 

microrganismos provenientes de amostras coletadas nas linhas de água de 15 unidades 

odontológicas, que 13 dos 15 reservatórios de água estavam contaminados e que amostras 

provenientes da seringa tríplice (13 de 15) e da turbina (11 de 15) demonstraram um aumento 

em relação a contaminação inicial, apontando para uma possível colaboração do biofilme 

microbiano presente nas tubulações do equipo odontológico. 

Condição de suma relevância para o controle de risco biológico, o reprocessamento dos 

artigos – limpeza e desinfecção ou esterilização dos materiais, deve também seguir a protocolos 

padronizados, divulgados e disponíveis à equipe. No entanto, os resultados apresentados no 

presente estudo apontam para a não adoção a um procedimento operacional padronizado para 

esta atividade, implicando na diversidade de práticas e improviso por parte dos atores que 

compõem as equipes de saúde do município. Os motivos apontados variam: falta de acesso ao 

mesmo, desconhecimento e falta de materiais necessários para sua aplicação. O uso do 

detergente enzimático durante a etapa de lavagem dos materiais, a identificação das embalagens 

submetidas à esterilização e seu descarte após o uso foram os itens sobre os quais houve maior 

concordância em relação ao seu uso/realização, apontando inclusive, respeito à normativa 

sanitária que proíbe o reprocessamento de embalagens descartáveis utilizadas para tal fim 

(BRASIL, 2006). Apesar disso, os procedimentos de secagem e embalagem não são 
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padronizados. Alguns profissionais afirmaram deixar os instrumentais secando sobre a bancada 

“ao vento” ou “de um dia para o outro”, algo que pode contribuir para a oxidação desse material, 

que como enfatiza a NBR 14332, deve ser manuseado, limpo e esterilizado seguindo a 

procedimentos e precauções de modo a minimizar a ocorrência de danos ao instrumental e de 

prejuízos à saúde (ABNT, 1999). 

A falta de padronização também é observada em relação ao reprocessamento das peças 

de mão, já que procedimentos diversos são utilizados - apenas lavagem, lavagem e desinfecção 

externos, dentre outros – sendo a autoclavagem declarada como impossível de ser realizada por 

alguns participantes, devido a indisponibilidade dessas peças em quantidade suficiente e má 

qualidade das mesmas. A falta de esterilização das canetas de alta rotação em serviços públicos 

de saúde (UBS) foi alvo de discussão em estudo realizado por Pereira (2006), no qual a 

pesquisadora observou inadequações no reprocessamento destas peças, comprometendo sua 

qualidade e contrariando recomendações do Ministério da Saúde e do CDC. Foi identificada 

uma multiplicidade de condutas adotadas pelos responsáveis pelo reprocessamento, assim 

como a presença de microrganismos potencialmente patogênicos na superfície de canetas após 

o uso de álcool 70º, prontas para uso, como leveduras do gênero Candida, estafilococos, e 

estreptococos associados a endocardite bacteriana. Ela afirma ainda que a pouca importância 

dada a qualidade deste processo pode estar associada a visão administrativa que não reconhece 

sua importância, e que a falta de padronização representa riscos aos próprios responsáveis pela 

atividade, cirurgiões-dentistas e pacientes. 

Quanto ao monitoramento do processo através de indicadores (físico, químico e 

biológico), este também não é realizado de maneira padronizada, uma vez que novamente, há 

divergências em relação à disponibilidade de insumos e pessoal qualificado e aos protocolos 

utilizados. Esse controle é um preceito estabelecido pela normativa sanitária, que indica 

exatamente como esse monitoramento deve ser realizado: em cada carga em pacote teste desafio 

com integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio CME; os 

indicadores físicos devem ser registrados a cada ciclo de esterilização; e o indicador biológico, 

que deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído 

pelo CME (BRASIL, 2012). 

Cada etapa do reprocessamento do instrumental cirúrgico e dos produtos para saúde – o 

que inclui a escolha dos materiais a serem utilizados para limpeza, secagem e embalagem, bem 

como aqueles utilizados para o monitoramento do processo de esterilização – devem ter como 

base, referencial científico atualizado e normatização pertinente (BRASIL, 2012).  
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A esterilização de produtos para saúde visa à eliminação ou destruição de todas as 

formas de vida microbiana, fungos, vírus, bactérias nas formas vegetativa e esporulada, ou seja, 

todos os organismos viáveis, capazes de se reproduzir (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 2009; 

SCHWAAB et al., 2016). Reconhecidamente como o mais efetivo método para a prevenção de 

infecção cruzada transmitida por instrumentais, deve ser executado cuidadosamente e com base 

em um protocolo, visando padronizar a sequência de passos (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 

2009). Esse protocolo deve ser utilizado pelos serviços de saúde que realizam o 

reprocessamento de produtos médicos1 críticos e semicríticos, que devem elaborar, validar e 

implantar protocolos visando à segurança do paciente. A validação objetiva garantir que o 

produto médico reprocessado tenha desempenho e segurança compatível com a sua finalidade, 

além de garantir a qualidade do resultado e de todas as etapas do processo, incluindo a avaliação 

de funcionalidade, esterilidade, rastreabilidade, condições de armazenamento e descarte dos 

produtos (BRASIL, 2006). 

Alguns estudos realizados no país apresentaram resultados semelhantes: detectadas 

falhas nos procedimentos de rotina, como falta de monitoramento dos equipamentos em 

consultórios odontológicos da rede pública do município de Porto Velho – RO (DIAS et al., 

2014); ausência de validação do processo de limpeza, monitoramento do processo de 

esterilização comprometido, diversidade no prazo de validade da esterilização e carência de 

registros acerca desse processo em um município de pequeno porte do extremo oeste 

catarinense (SCHWAAB et al., 2016), demonstrando não ser esse um problema particular do 

município de Salvador. 

Em relação aos procedimentos de manejo de resíduos, os resultados mais uma vez 

explicitam a falta de padronização. Até mesmo dentro das mesmas categorias profissionais há 

divergências nas condutas. Entre os CD, foi mencionada a existência de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos que, no entanto, teria sido elaborado pelos profissionais da própria 

unidade de saúde. Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados e na classificação 

disponível atualmente na RDC ANVISA 306/2004, resolução em vigor. Devem ser 

estabelecidas as diretrizes de manejo dos resíduos e o plano elaborado deve ser compatível com 

as normas locais. Esse documento deve se manter disponível aos trabalhadores do serviço e 

                                                             
1 De acordo com a RDC ANVISA 156/2006, produto médico é o produto para a saúde, tal como equipamento, 

aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial destinado, entre 

outros, à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, não utilizando meio farmacológico, imunológico ou 

metabólico para realizar sua principal função em seres humanos (BRASIL, 2006). 
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deve englobar as atividades relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados 

nos serviços de saúde, sendo observados as características e riscos dos mesmos. Deve 

contemplar ainda, as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente, as rotinas e 

processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, ações a serem adotadas em situações 

de emergência e acidentes, e aquelas referentes aos processos de prevenção de saúde do 

trabalhador (BRASIL, 2004; BRASIL, 2011). 

Procedimentos equivocados, como os de reaproveitamento de sacos para disposição dos 

resíduos, mistura de resíduos comuns com biológicos nos pontos de geração, uso do saco 

inadequado ao tipo de resíduo e acúmulo de amálgama e lâminas de chumbo nas unidades 

devido à falta de coleta, demonstram a ausência de um PGRSS implementado nas USF do 

município de Salvador. Manejados de forma inadequada, os resíduos de serviços de saúde 

podem representar sérios riscos à saúde - principalmente de trabalhadores – e ao meio ambiente, 

pois com a presença de organismos patogênicos, podem acarretar a disseminação de doenças 

infectocontagiosas, além de comprometer a qualidade do solo e da água (SILVA, SPERLING 

e BARROS, 2014). Resultados semelhantes foram demonstrados em estudo realizado em USF 

do município de Juazeiro do Norte, Ceará, no qual a falta de qualificação dos recursos humanos, 

escassez de recursos materiais e a ausência de PGRSS foram apontados como causas das falhas 

encontradas (ALMEIDA et al., 2009). 

No que tange aos procedimentos em caso de acidentes, as respostas apresentadas pelos 

profissionais ASG não deixam claro se há ou não um protocolo específico a ser seguido. Ambos 

os grupos – ATSB e CD – apresentaram falas através das quais são relatados acidentes de 

trabalho e recebimento de atendimento e suporte necessários, assim como a falta de assistência 

também foi relatada. Fica evidente, principalmente a partir das falas das ASTB, que não há um 

procedimento padronizado disponível aos profissionais e que muitos não sabem como agir em 

situações de acidente, evidenciando uma aparente falta de preocupação com a saúde dos 

trabalhadores municipais. 

Medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes e 

acidentes, e em situações de emergência, incluindo a possibilidade de exposição a agentes 

biológicos, químicos e radiações ionizantes devem ser mantidas disponíveis em locais de fácil 

acesso aos trabalhadores, como prega a normativa sanitária e é ratificada pela Norma 

Regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-32 MTE) (BRASIL, 2005; 

BRASIL, 2011). 

A padronização de procedimentos em um serviço de saúde é uma das ferramentas 

utilizadas para se buscar a qualidade dos serviços ofertados, que devem obedecer a um padrão 
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dentro do qual se possa minimizar os riscos inerentes à prestação dos serviços de saúde 

(BRASIL, 2011). A falta de padronização fragiliza o serviço, que tende a ser realizado de 

acordo com a experiência particular de cada trabalhador de saúde, algo que aparece como um 

problema recorrente, inclusive dentro de outras categorias de análise utilizadas neste estudo. 

Protocolos dizem respeito às rotinas dos cuidados e das ações de gestão de um 

determinado serviço, considerados importantes instrumentos para o enfrentamento de diversos 

problemas na assistência e na gestão dos serviços. Devem ser orientados por diretrizes de 

natureza técnica e organizacional e fundamentados em evidências científicas, servindo para 

orientar fluxos, condutas e procedimentos dos trabalhadores dos serviços de saúde (SOUZA et 

al., 2012). 

Importante mencionar que a utilização de insumos e equipamentos inadequados, que 

não garantem a segurança do trabalhador e a efetividade do processo, como descrito a seguir, 

incorrem no uso de protocolos equivocados. 

De acordo com as resoluções ANVISA (RDC 02/2010 e 63/2011), o gerenciamento de 

tecnologias diz respeito aos procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de 

bases científicas e técnicas, normativas e legais. Seu objetivo é garantir eficácia, efetividade, 

qualidade, segurança, rastreabilidade e até mesmo o desempenho das tecnologias de saúde 

usadas nos serviços de saúde, e abrange desde o planejamento e a entrada das tecnologias no 

estabelecimento de saúde até seu descarte. Seu objetivo é promover a segurança do paciente, 

proteger a saúde dos trabalhadores e preservar a saúde pública e do meio ambiente (BRASIL, 

2010; BRASIL, 2011). A partir dos resultados apresentados, constata-se a existência de 

problemas que vão desde o planejamento que envolve a aquisição de determinadas tecnologias, 

até seu descarte. 

São consideradas tecnologias em saúde: produtos para saúde, incluindo equipamentos 

de saúde; produtos de higiene e cosméticos; medicamentos; saneantes (BRASIL, 2010). 

O primeiro item referente a segunda categoria de análise – gerenciamento de tecnologias 

– diz respeito à disponibilidade de materiais, insumos e medicamentos de acordo com a 

complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda. No que abarca a questão 

dos EPI, uma série de problemas foram levantados, dentre eles a sua disponibilidade, que varia 

de acordo com a unidade e até mesmo com o vínculo empregatício, como no caso de ASG. A 

falta de EPI para a realização das atividades de ATSB e CD se dá de várias formas: por ausência 

do material; indisponibilidade do material no tamanho correto para uso; ou por 

indisponibilidade do material adequado aos procedimentos realizados.  



 
 
 

91 
 

 
 

A ingerência no que diz respeito à escolha, aquisição e distribuição dos EPI necessários 

é bem representada no que se relaciona às luvas: a aquisição de luvas cirúrgicas em detrimento 

das de procedimento representa um custo improcedente para o serviço, já que não há 

fundamentação técnica para o seu uso indiscriminado; por outro lado, a adoção de uso 

generalizado de luvas de procedimento em vinil em substituição às de látex também não se 

justifica, uma vez que seu uso não é recomendado se o usuário está em contato com riscos 

biológicos como sangue, por exemplo, visto que o vinil tem uma maior tendência a fazer micro 

perfurações durante o seu uso, além de serem menos confortáveis e menos protetoras que o 

látex (ANVISA, 2011). 

As precauções padrão – representadas por um conjunto de medidas que devem ser 

aplicadas no atendimento a todos os pacientes, em todas as situações de tratamento, 

independente do diagnóstico – devem ser adotadas também na manipulação de equipamentos e 

artigos contaminados ou sob suspeita de contaminação. Devem ser utilizadas quando existir o 

risco de contato com sangue e fluidos corporais, pele com solução de continuidade e mucosas. 

Incluem o uso de EPI, higienização das mãos antes e após o contato com pacientes e fluidos 

corpóreos e antes e após o uso de luvas; e cuidados com materiais perfurocortantes (CDC, 2007; 

SILVA, RIBEIRO e RISSO, 2009; FERREIRA et al., 2017). 

A higienização das mãos é considerada um dos meios mais importantes para o controle 

de infecção em ambientes de saúde. Trata-se de uma medida individual simples e a menos 

dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde, já que 

as mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência 

prestada aos pacientes. Para tal, faz-se imprescindível a disponibilidade de insumos necessários 

para essa operação, como água, sabonete, solução antisséptica e papel toalha (ANVISA, 2007). 

 A normativa sanitária prevê que o serviço de saúde deva disponibilizar os insumos 

necessários para as práticas de higienização de mãos dos trabalhadores, incluindo preparação 

alcoólica para fricção antisséptica das mãos, com o intuito de prevenir e controlar as infecções 

relacionadas à assistência à saúde, visando à segurança do paciente e dos profissionais de saúde 

(BRASIL, 2010; BRASIL, 2011). No presente estudo, apesar de não ter sido reportada a falta 

de solução alcóolica antisséptica para as mãos, a indisponibilidade de sabonete, papel toalha e 

até mesmo água para higienização das mãos, surgiu como problema. 

A variada disponibilidade de água, como referida acima, também foi apontada como 

uma dificuldade enfrentada nas USF quando considerada como insumo indispensável para 

refrigeração dos instrumentos rotatórios. Em muitas unidades, a falta de água é recorrente, e a 

qualidade da mesma, de fundamental importância para o desenvolvimento dos procedimentos 
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de assistência odontológica, é questionável, diante de relatos como o uso de reservatórios de 

água como “piscinas” por moradores da comunidade e como ponto de captação de água 

diretamente através de baldes utilizados nas atividades de limpeza. A água potável deve estar 

em conformidade com padrão microbiológico, de acordo com o disposto na Portaria Federal 

2.914/2011. O serviço de saúde deve garantir a qualidade da água necessária ao funcionamento 

de suas unidades, através da limpeza periódica dos reservatórios a cada seis meses, e adequadas 

instalações prediais (BRASIL, 2011). Alguns participantes afirmaram utilizar a água captada 

diretamente da torneira nos procedimentos realizados nos SSB e, mesmo aqueles que possuem 

aparelhos com filtro de água, afirmam temer seu uso por conta da falta de manutenção e troca 

dos elementos filtrantes desses aparelhos. 

No que se refere aos materiais de higiene, de limpeza e para manejo de resíduos, foi 

reportada a falta de materiais diversos, como hipoclorito, papel higiênico, papel toalha, álcool 

a 70º (solução desinfetante) e sacos para lixo comum e infectante, o que mais uma vez 

demonstra erros de gerenciamento de materiais, impedindo o devido funcionamento do serviço 

e o atendimento às normas sanitárias vigentes. 

No que concerne aos materiais e insumos necessários para a assistência odontológica, 

aqueles usados como barreira contra contaminação cruzada, como filme de PVC, sacos 

descartáveis e pontas descartáveis para seringa tríplice são, em muitos casos, adquiridos pelos 

profissionais ou doados por pacientes. Essas barreiras constituem uma forma de minimizar a 

contaminação das superfícies, tendo como focos a área de abrangência de gotículas e aerossóis, 

buscando reduzir ao máximo o contato com superfícies de equipamentos, principalmente, pelo 

operador. Devem ser utilizados campos de algodão esterilizados – no caso de procedimentos 

cirúrgicos maiores – e barreiras impermeáveis durante a realização de procedimentos clínicos, 

que devem ser trocadas a cada paciente (ANVISA, 2006). 

Em 2011, Matsuda, Grinbaum e Davidowicz concluem com base em um estudo 

quantitativo, que ações para controle de infecção implementadas pelos cirurgiões-dentistas 

estão longe das ideais, e um dos pontos críticos observados foi a não adoção de barreiras nas 

superfícies dos equipamentos. Apesar da facilidade de uso desse recurso, mais de 30% dos 

participantes reportaram não o utilizar. Afirma ainda a existência de estudo que indica que o 

uso de barreiras entre os pacientes pode reduzir os índices de contaminação cruzada em torno 

de 70%. 

No caso do detergente enzimático, foi declarada sua utilização após fracionamento, sem 

acesso às informações de rotulagem e sem conhecimento sobre a data de abertura da 

embalagem, distribuídos dessa forma devido à pouca disponibilidade do mesmo. Os produtos 
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fracionados devem ser identificados e conter orientações sobre sua utilização e prazo de 

validade, a fim de evitar trocas ou emprego de produtos deteriorados ou com sua eficácia 

reduzida, pondo em risco a segurança do seu uso (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 2009). Foi 

também relatado o recebimento de papel crepado fracionado, repleto de sujidades, 

impossibilitando sua utilização. 

A falta de outros materiais e insumos necessários para o atendimento odontológico 

como determinadas brocas, instrumentais como curetas, alavancas retas, cabos para bisturi e 

tesoura, bem como fios de sutura também ocorre, não sendo fornecidos para algumas unidades. 

O envio de material diferente do solicitado e com prazo de validade vencido também foi 

referido. A disponibilidade dos materiais, insumos e medicamentos de acordo com a 

complexidade do serviço e necessários ao atendimento da demanda deve ser garantida pelo 

serviço de saúde, que deve gerenciar suas tecnologias de modo a atender suas necessidades. 

Condições de seleção, aquisição, funcionamento e distribuição devem ser mantidas (BRASIL, 

2011). 

Quanto ao segundo item dessa categoria de análise - disponibilidade e manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos, foram referidos diversos problemas. A existência de 

uma única turbina (alta rotação) por consultório odontológico e a impossibilidade de sua 

autoclavagem já foram discutidas. Além da indisponibilidade dessa, foram alvo da mesma 

queixa o amalgamador e a seladora para a vedação dos pacotes em grau cirúrgico. A falta desse 

equipamento para selagem, levou os profissionais a adquirirem, a partir de recursos próprios, 

prancha de cabelo para suprir sua necessidade. A utilização de eletrodoméstico de maneira 

improvisada, a fim de suprir a necessidade de equipamento de saúde, demonstra ingerência 

sobre as tecnologias de saúde desde sua aquisição, já que o referido aparelho foi adquirido sem 

utilização de critérios validados e documentados. O estabelecimento de saúde deve definir e 

padronizar critérios para cada etapa do gerenciamento das tecnologias utilizadas no serviço e 

possuir uma sistemática de monitorização e gerenciamento de risco que as envolvem, visando 

a redução e minimização da ocorrência de agravos à saúde de trabalhadores e pacientes 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2010; BRASIL, 2011). Como se trata de equipamento de apoio 

utilizado para o reprocessamento de materiais, a ANVISA ainda enfatiza que sua escolha deve 

ter como base, referencial científico atualizado e normatização pertinente (BRASIL, 2012). 

Obsoletismo e má qualidade dos equipamentos como ultrassom, raio X, cadeira e equipo 

odontológico e necessidade constante de manutenção corretiva dos equipamentos 

(fotopolimerizador, ultrassom, mesa auxiliar) foram reportados, assim como a má qualidade do 

serviço de manutenção corretiva prestado, devido a sua demora e inefetividade. Esses fatos 
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indicam falta de manutenção preventiva dos equipamentos, algo que deve ser realizado de 

forma própria ou terceirizada e registrado pelo serviço (BRASIL, 2011). 

No que tange à gestão de pessoal, os problemas levantados revelam o descumprimento 

de diretrizes sanitárias e até mesmo trabalhistas. Apesar de não ser objetivo desta discussão, é 

válido ressaltar entendimento do STF por meio da Súmula nº 736, cujo texto especifica que à 

Justiça do Trabalho compete julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento 

de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, não limitando 

a competência trabalhista aos celetistas. A referida súmula trata de trabalhadores e, nesse 

sentido, permite inferir que trabalhador é o gênero, do qual são espécies o celetista e o 

estatutário. Essa leitura decorre do texto constitucional, que em seu art. 39 parágrafo 3º, prevê 

o direito dos agentes públicos em geral, sem limitação alguma, à redução dos riscos inerentes 

ao trabalho e à normatização implementadora de tal redução (ÁSFORA, 2014). 

Dessa forma, independentemente do vínculo com o serviço, pode-se afirmar que o 

controle de saúde ocupacional ofertado é falho, pois não atende ao disposto na normativa 

sanitária pertinente e na NR 32, norma editada pelo MTE que traz em seu corpo diretrizes em 

caráter complementar que devem ser seguidas pelos serviços de saúde. Exames de saúde são 

realizados apenas na admissão dos trabalhadores, que não são examinados periodicamente a 

não ser por iniciativa própria. Há carência de ações voltadas à proteção da saúde do trabalhador, 

demonstrada a partir da visível divergência na assistência prestada no caso de acidentes e queixa 

recorrente sobre a falta de condições de trabalho. Discordâncias quanto à emissão da CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho) e quanto à verificação da situação vacinal dos 

trabalhadores também foram pontuados, sendo essa última citada como exigência periódica da 

vigilância sanitária, averiguada pelo serviço de saúde apenas na admissão. 

Quanto ao responsável técnico, observou-se desconhecimento dos ASG em relação a 

esse profissional e questionamentos e críticas partindo de ASTB e CD acerca do seu 

desempenho, como a falta de atuação e inoperância na resolução de problemas. A atividade 

parece ser desenvolvida sem qualquer tipo de incentivo, e reservada ao cumprimento da 

exigência legal de ter um profissional de nível superior legalmente habilitado, que assuma 

perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde, sem contanto, 

cumprir com a responsabilidade de planejar, implantar e garantir a qualidade dos processos 

(BRASIL, 2011).  

No que diz respeito à capacitação dos profissionais, constatou-se a disponibilização de 

treinamentos em função do vínculo empregatício – no caso dos ASG – e que os profissionais 

de uma maneira geral iniciam suas atividades sem receber capacitação inicial. Muitas queixas 
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foram expostas, como a oferta de cursos pontuais disponibilizados por outras instituições, como 

ABO e CRO, de forma independente do serviço e limitada a Distritos Sanitários específicos e 

a determinados profissionais; e a ausência de capacitação permanente, inclusive sobre 

regulamentação sanitária. Críticas foram assinaladas, como ao desempenho do CD como 

profissional responsável pela supervisão do serviço de processamento dos artigos e como ao 

trabalho realizado por ASG, apontando a falta de treinamento e uso inadequado de EPI, 

implicando em falhas de biossegurança.  

O treinamento ofertado aos profissionais ASG não contempla o gerenciamento dos 

resíduos dos serviços de saúde bucal, ou seja, não se promove a capacitação permanente de 

acordo com as atividades desenvolvidas pelos profissionais.  O uso diverso de EPI (luva) é um 

exemplo de como a ausência de implantação de protocolos e treinamento acerca desses 

promove a realização de atividades técnicas pelos trabalhadores de acordo com convicções 

pessoais. A omissão quanto à devida capacitação dos profissionais fere a regulamentação 

sanitária que trata das boas práticas nos serviços de saúde, do gerenciamento de tecnologias, do 

reprocessamento de produtos de saúde e do gerenciamento de resíduos (BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2010; BRASIL, 2011; BRASIL, 2012). 

As condições de infraestrutura – aqui entendidas como instalações prediais de água, 

esgoto, energia elétrica, gases e climatização – referentes aos consultórios odontológicos, ao 

serviço de radiologia odontológica, central de material esterilizado e abrigo de resíduos – 

também devem atender às exigências sanitárias. Os serviços de saúde devem obedecer aos 

códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas pertinentes a cada uma das 

instalações (BRASIL, 2002; BRASIL, 2004; BRASIL, 2011; BRASIL, 2012). 

Os resultados encontrados demonstram adversidades no que se refere às condições 

sanitárias dos consultórios. Englobam desde questões de metragem e disposição dos 

equipamentos, que acabam por impedir um fluxo adequado para as atividades desenvolvidas, 

até as relacionadas às instalações hidráulicas e elétricas, como odor fétido proveniente do 

sugador odontológico e a impossibilidade de uso de dois equipamentos ligados à rede elétrica 

simultaneamente, como a cadeira odontológica e o aparelho de ar condicionado. Há 

consultórios que não possuem pia exclusiva para lavagem das mãos, e mesmo aqueles que 

dispõe de duas cubas, uma delas acaba sendo utilizada para lavagem de instrumental e a outra 

compartilhada entre as atividades de lavagem das mãos e manipulação de materiais. Os insumos 

e medicamentos muitas vezes são acondicionados em bancadas devido a pequena oferta de 

armários e o controle da temperatura ambiente nem sempre é possível.  
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Essas falhas estruturais interferem negativamente na operacionalização do serviço. O 

espaço físico deve ser distribuído de modo que proporcione o fluxo seguro dos instrumentais, 

facilite a realização dos procedimentos, limpeza e desinfecção das superfícies e proporcione o 

armazenamento seguro dos artigos até que sejam utilizados (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 

2009). Importante lembrar que o serviço de saúde deve ser capaz de atender as condições de 

armazenamento dos produtos de seu uso (BRASIL, 2011), observando recomendações do 

fabricante. 

Considerando especialmente o serviço de radiodiagnóstico odontológico, além da 

impossibilidade do operador de raio X se posicionar a uma distância mínima de 2 metros em 

relação ao tubo e ao paciente, o levantamento radiométrico, que deve ser realizado no 

consultório onde são executadas as tomadas radiográficas, não é realizado em muitas unidades. 

Além disso, há casos de movimentação do aparelho, removido do local onde o levantamento 

radiométrico foi realizado. Válido ressaltar que, contrariando o entendimento de muitos 

profissionais participantes do estudo, não há obrigação expressa para se baritar as paredes dos 

consultórios onde são realizados apenas exames radiológicos intraorais. Essa necessidade pode 

ser observada após análise da carga de trabalho semanal e ocupação de áreas circunvizinhas. 

De qualquer forma, todo serviço deve manter uma cópia do projeto básico de arquitetura da 

instalação, que contemple, inclusive, descrição técnica da blindagem de paredes e portas, se a 

mesma se fizer necessária (BRASIL, 1998). A falta de local apropriado para disposição dos 

aventais plumbíferos leva alguns profissionais a acondicioná-los no braço do aparelho, o que 

pode ocasionar folgas e consequentemente, movimentações indesejadas do mesmo. A 

movimentação descrita pode ensejar nova tomada radiográfica, aumentando a exposição às 

radiações ionizantes pelo paciente e profissional. 

A instalação dos compressores de ar também incorre em problemas. O ruído proveniente 

desses aparelhos trazem desconforto acústico para a equipe quando instalados em ambientes 

internos próximos, podendo tornar o ambiente de trabalho insalubre, se a concentração ou 

intensidade máxima e o tempo de exposição estiverem acima dos limites preconizados pela 

norma (BRASIL, 1978). Já aqueles devidamente instalados em áreas externas, têm a falta de 

desbaste da vegetação do entorno como obstáculo a sua drenagem, uma vez que animais como 

cobras já apareceram no local. As instalações físicas dos ambientes externos e internos devem 

ser mantidas em boas condições de conservação e limpeza, além de segurança (BRASIL, 2011). 

No que se refere à manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais, o 

problema de infiltração é constante, incorrendo na formação de mofo de forma recorrente. A 

manutenção corretiva muitas vezes não corrige a causa do problema, apontada como umidade 
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decorrente de água de chuva e de instalação inadequada de aparelhos de ar condicionado, e até 

mesmo advinda de tubulações de esgoto de outros ambientes, como banheiros, formando 

goteiras que podem constituir uma fonte ambiental de infecção. 

A intermitência no fornecimento de água em algumas unidades e a segurança quanto ao 

seu uso já foram discutidas. Considerando a água como insumo crítico para o SSB, deve-se 

garantir a continuidade do fornecimento de água, mesmo em caso de interrupção do 

fornecimento pela concessionária (BRASIL, 2011) ou suspensão do atendimento. Alguns 

profissionais declararam ser coagidos a continuar o atendimento, mesmo sem água. O controle 

de infecção e a segurança do paciente devem ser perseguidos pelos profissionais das ESB, sendo 

uma obrigação sanitária e ética, constituindo dever profissional apontar falhas do serviço 

julgadas indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente (CFO, 2012). 

Quanto aos ambientes de apoio, pontuou-se a questão do escoamento da água 

proveniente da lavagem dos abrigos, que muitas vezes não possuem caimento adequado para o 

ralo, e a questão do acesso, que em alguns locais acaba sendo permitido a terceiros, o que pode 

permitir a manipulação de resíduos contaminantes, trazendo riscos à saúde do manipulador e 

do meio ambiente (BRASIL, 2004). 

Os problemas relacionados aos procedimentos que envolvem o reprocessamento dos 

artigos, já discutidos, começam em sua maioria com as condições referentes à infraestrutura da 

CME. Há unidades que não possuem uma central, e naquelas onde há previsão de seu 

funcionamento, foram identificados obstáculos como falta de bancada lavável para disposição 

dos instrumentais, condição inadequada de climatização das áreas da CME e uso da mesma 

para outras atividades. Convém mencionar que foram relatadas temperaturas acima de 36º C, 

além de incidência de luz solar direta, o que estaria além do limite de tolerância para exposição 

ao calor instituído pela legislação trabalhista através da NR15 do MTE (BRASIL, 1978). 

Assim, profissionais são obrigados a realizar as operações de lavagem e empacotamento dos 

materiais nos consultórios, enviando o material a ser esterilizado para outras unidades ou para 

a CME da própria unidade. Essa “quebra” no fluxo do reprocessamento torna o processo 

descentralizado, dando margem a erros durante sua execução. De acordo com Pereira (2003), a 

descentralização dificulta a padronização das etapas e a qualificação dos profissionais. Afirma 

ainda que o CME é importante para a equipe, pois oferece infraestrutura material indispensável 

ao seu desempenho técnico científico; para o paciente, por oferecer segurança e eficácia no 

atendimento; e para a instituição, pela qualidade da assistência prestada. 

Todos os ambientes referentes ao SSB, independente dos serviços prestados, devem ser 

suficientemente seguros, a fim de garantir o bem-estar dos profissionais que nele desempenham 
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suas atividades, assim como dos pacientes que os frequenta (SILVA, RIBEIRO e RISSO, 

2009). Para tal, condições de salubridade e ergonômicas devem ser analisadas, de modo a 

promover a qualidade do ar e o conforto térmico durante a execução das atividades. 

 

 

6.2 SITUAÇÃO SANITÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E A VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A VISA, representação do Estado enquanto regulador de produtos, processos s serviços 

de interesse à saúde, tem como dever legal gerenciar os riscos advindos dos mesmos, sejam 

eles inerentes ou adquiridos ao longo de sua produção (LOPES e LOPES, 2008). Para tanto, 

atua a nível das três esferas de governo, cada uma delas possuindo atribuições distintas e 

também concorrentes. 

A nível federal, suas atribuições são exercidas pela ANVISA, autarquia de Estado 

competente para, dentre outras funções, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias 

e serviços de interesse para a saúde e acompanhar e coordenar as ações estaduais e municipais 

de vigilância sanitária, além de prestar cooperação técnica e financeira aos mesmos (BRASIL, 

1999). Uma dessas competências, a de normatização, é executada através da edição de normas, 

que devem ser acompanhadas de justificativas técnicas e que em sua maioria, são aprovadas 

por sua diretoria colegiada – intituladas como RDC. São de fundamental importância para a 

execução da atividade regulatória também a nível estadual e municipal, por estabelecer regras 

de abrangência nacional. Foram essas, em sua maioria, as normativas utilizadas para construção 

da imagem-objetivo que fundamentou a análise realizada no presente estudo. 

De acordo com o instituído constitucionalmente, compete aos municípios legislar sobre 

assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No 

entanto, no município de Salvador, não há normativas específicas que regulamentem esses 

serviços, o que explica sua não utilização para o desenvolvimento deste trabalho. O fato 

corrobora com o pontuado por Lopes e Lopes (2008), quando afirma que poucas vigilâncias 

locais elaboram regulamentações para serviços de saúde. 

Os resultados apresentados demonstraram uma série de problemas existentes nos 

serviços ofertados pelas USF do município soteropolitano. Esses problemas são passíveis de 

danos à saúde da população e ao meio ambiente, como já explicitado anteriormente, por conta 

dos riscos relacionados, alguns deles decorrentes de falhas durante sua operacionalização.  
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Fazendo-se um paralelo entre as categorias utilizadas no presente estudo para 

caracterizar os problemas sanitários dos SSB e os componentes dos serviços de saúde tal e qual 

proposto por autores como Souza e Bahia (2014) e utilizado no diagrama proposto por 

Klekowsky (TEIXEIRA, 2010), é possível observar o quanto são grandes e diversos os 

problemas que envolvem esses serviços. Destacam-se aqueles que envolvem infraestrutura 

(trabalhadores da saúde; estabelecimentos; medicamentos, equipamentos e outros insumos), 

prestação de serviços/modelo de atenção, e a gestão, sobretudo a meso e microgestão nas suas 

dimensões políticas, técnicas e administrativas. 

Não é objetivo deste trabalho discutir os limites e dificuldades de atuação de órgãos 

reguladores quando fazem parte da administração direta; no entanto, é pertinente ressaltar o 

quanto esta tarefa pode ser difícil, quando não há autonomia administrativa para tal. No caso 

em tela, a VISA municipal e a AB estão subordinadas à mesma secretaria. Esse fato pode 

dificultar o exercício do poder de polícia conferido à VISA, como a utilização de instrumentos 

tal qual o auto de infração, por exemplo. 

Independentemente do fato acima descrito, a VISA municipal precisa avançar para além 

do uso dos tradicionais instrumentos de comando e controle, como o licenciamento e a 

inspeção, utilizando-se de outros, como monitoramento e sobretudo, educação. Corroborando 

com essa afirmação, O’ Dwyes, Tavares e De Seta (2007) afirmam que a VISA deve ampliar 

seu modo de trabalho para além da fiscalização, incluindo no seu trabalho, técnicas de 

comunicação (com a sociedade e com outros profissionais de saúde) e ações intersetoriais. As 

autoras concluem que a AB tem potencial para ser mais resolutiva e aproximar-se do princípio 

da integralidade e que a VISA se constitui em uma parceria, no intuito de proteger e promover 

a saúde. 

Costa e Teixeira (2008) enfatizam que a efetividade das ações de VISA requer mudanças 

no modelo de atenção à saúde como um todo e no seu modo de atuação, que atropelada pela 

demanda espontânea oriunda do segmento produtivo, acaba por não se articular de forma 

permanente com as necessidades de saúde da população. O modelo de atenção centrado no 

atendimento à doença, desconsidera os riscos, inclusive dos próprios serviços de saúde e das 

tecnologias neles utilizadas.  

Luchese (2009) acredita que a VISA, através da sua adequada atuação, tem potencial 

importantíssimo para a reversão desse modelo, exercendo um papel importante para a 

estruturação do SUS, através da sua ação normativa e fiscalizatória sobre os serviços, da 

regulação de produtos de interesse para a saúde, e de sua permanente avaliação e prevenção do 

risco à saúde. Ainda de acordo com o autor, a qualidade da gestão dos serviços do SUS pode 
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ser largamente aperfeiçoada por meio do uso adequado dos instrumentos de que a VISA dispõe. 

Ademais, suas ações têm exatamente o propósito de implementar concepções e atitudes éticas 

em relação à qualidade das relações, dos processos produtivos, do ambiente e dos serviços. 

Parece claro afirmar que para a realização de ações de VISA no que diz respeito aos 

SSB, faz-se necessário promover a mudança do modelo de atenção utilizado e investir em novas 

tecnologias de intervenção. Diante de tantos problemas apresentados, é fidedigno afirmar que 

o modo de atuação não vem sendo resolutivo. O papel muitas vezes de “vilã” que é dado à 

VISA é sem dúvida, uma das dificuldades impostas pela manutenção de um padrão punitivo 

que vem sido adotado ao longo dos últimos anos. Isso é cristalino diante de declarações de 

trabalhadores desses serviços, que alegam que a VISA atua de maneira diversa do particular no 

serviço público, “no jeitinho”, procurando problemas criados pelos mesmos, mesmo diante de 

situações onde os locais apresentam sérios problemas em suas condições de estrutura física. 

As evidências produzidas por este estudo demonstram a necessidade de que os 

trabalhadores da AB também sejam conscientizados sobre o papel da VISA e como ela se utiliza 

da tecnologia de inspeção. Atualmente, tornou-se inconcebível uma VISA que inspecione 

apenas “piso, paredes e teto” como bem pontuado por Eduardo (2002). A vigilância de 

processos é de fundamental importância para o gerenciamento dos riscos em serviços de saúde, 

sobretudo em um serviço considerado de alto risco, como o de saúde bucal. Portanto, não há de 

se esperar que os processos de trabalho não sejam questionados, ainda que o serviço apresente 

problemas de estrutura física. Uma avaliação estrutural positiva, em termos de instalações e 

equipamentos, pode resultar em processos mais adequados, porém não é suficiente 

(EDUARDO, 2002). Os trabalhadores de saúde devem ser conscientizados sobre a importância 

da sua função como promotor de um serviço dentro dos padrões sanitários adequados, de modo 

a minimizar os riscos à saúde de seus usuários e dos próprios trabalhadores desses serviços. 

Em artigo que trata sobre os desafios das práticas de vigilância sanitária em serviços de 

saúde, Costa (2014) pontua a importância da incorporação de outros atributos à tecnologia de 

inspeção sanitária, a fim de torná-la um instrumento poderoso de avaliação a ser utilizado no 

monitoramento de risco, a partir do reconhecimento de sinais, eventos ou situações de fontes 

potenciais de danos presentes em produtos e processos dentro de um serviço de saúde. Para 

tanto, os profissionais de VISA, além de capacitados com todo o arcabouço legislativo 

necessário para esta atividade, devem também ser capazes de identificar riscos e possuir 

instrumentos de avaliação a serem utilizados nas inspeções dos serviços de saúde, como roteiros 

específicos. O planejamento deve nortear a inspeção sanitária e os seus desdobramentos, 

retroalimentando o controle sanitário dos serviços. 
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As resoluções da ANVISA vêm avançando tomando como ponto de partida o 

gerenciamento de processos. O gerenciamento e a gestão dos processos de trabalho e das 

tecnologias utilizadas nos serviços de saúde devem ser entendidos como fundamentalmente 

necessários para o gerenciamento de riscos sanitários. A vigilância sanitária de serviços de 

saúde objetiva prevenir agravos e garantir a saúde da população, sendo o seu maior desafio, 

evitar a ocorrência de efeitos adversos associados à assistência, visando a segurança do paciente 

(LOPES e LOPES, 2008). 

As ações da VISA buscam promover qualidade, segurança, eficácia e efetividade de 

produtos, processos e serviços e qualidade de ambientes, sejam da esfera pública ou privada 

(COSTA e SOUTO, 2014). 

As mudanças e avanços necessários estariam dentro de um modelo de “nova vigilância” 

como proposto por Costa (2008), no qual os processos de trabalho são pautados no 

planejamento estratégico, baseado em informação e conhecimento técnico-científico 

interdisciplinar atualizado. O sujeito das ações de vigilância deixa de ser o fiscal, que passa a 

ter como sujeitos não só a equipe de VISA, mas outras equipes de profissionais de saúde – 

como a da AB – integrando o conjunto de trabalhadores de saúde, atuando conjuntamente com 

representantes de outras instâncias de VISA e da população organizada. As tecnologias 

sanitárias são ampliadas, incorporadas aos meios de trabalho com o objetivo de monitorar a 

qualidade dos produtos e serviços e ainda, os efeitos de seu uso na saúde individual e coletiva. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que os problemas demonstrados através do presente 

estudo remetem a condições sanitárias que permitem concluir pela inadequação da situação 

sanitária dos SSB. A falta de implantação/implementação de normas, procedimentos e rotinas, 

falhas de gerenciamento de tecnologias e falta de capacitação dos profissionais demonstraram 

ser os principais geradores de uma série de problemas que contribuem para a situação 

evidenciada. Mostra-se urgente a necessidade de mudanças no modo de atuação tanto da AB 

através dos SSB ofertados pelas USF municipais, como da VISA municipal. Para tanto, faz-se 

mister que AB e VISA constituam uma parceria, trabalhando em conjunto para a manutenção 

dos serviços de saúde bucal em um padrão de qualidade compatível com o desenvolvimento 

das atividades de modo a não incorrer em riscos à saúde da população, oriundos de falhas no 

seu desenvolvimento, promovendo a segurança do paciente, dos trabalhadores, dos ambientes 

e da população em geral. Dessa forma, propõe-se para a VISA: 

❖ Mudar a forma básica de atuação dos seus técnicos: transformando seu enfoque 

para estrutura, processo e resultado, avaliação da qualidade técnica dos 

procedimentos e dos transtornos e riscos epidemiológicos apresentados, como 

proposto por Eduardo (2002); 

❖ Promover a qualificação de suas equipes: as equipes de VISA devem se manter 

atualizadas em termos de conhecimento técnico, epidemiológico e normativo 

acerca de seus objetos de atuação; 

❖ Fomentar a mudança do seu modelo de atenção: suas ações devem ser 

priorizadas em função dos riscos sanitários, programadas e embasadas em 

dados do seu território, incluindo dados epidemiológicos; 

❖ Ampliar seu escopo de tecnologias de intervenção: investindo principalmente 

em comunicação e educação. É clara a necessidade de capacitação dos 

trabalhadores e gestores dos serviços ofertados pelas USF, sobretudo desses 

últimos, que estão em contato íntimo com o serviço, atuando diretamente com 

trabalhadores do nível operacional, fazendo parte, portanto, da microgestão 

desses serviços; 

❖ Instituir uma Política de Educação Permanente para a VISA: buscando 

mudanças constantes e avanços dos seus processos de trabalho. 
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A VISA deve buscar maior inserção na AB, através de ações de educação e 

monitoramento, não se restringindo ao seu papel fiscalizador. Deve intervir nos problemas de 

saúde fazendo uso de modelos mais efetivos, buscando garantir que recursos de proteção à 

saúde sejam utilizados na prática de todos os profissionais. Deve promover ações de prevenção 

de agravos e doenças, proteção e promoção da saúde, a fim de cumprir o seu dever legal perante 

à sociedade. 

Este estudo foi idealizado com interesse em se levantar e caracterizar problemas de 

interesse sanitário pertinentes às USF do município de Salvador, a partir da realidade 

experimentada pelos trabalhadores diretamente envolvidos com os processos de trabalho nos 

SSB. Para tanto, ancorou-se na análise de situação de saúde, considerada uma importante 

ferramenta para o levantamento dos problemas de saúde - necessidades, riscos e danos. Nesse 

sentido, uma de suas contribuições consistiu em demonstrar que muitos dos problemas 

identificados e caracterizados podem ter sua origem em falhas nos processos de gestão, 

sobretudo a nível da microgestão, demonstrando que o conhecimento proporcionado pode 

auxiliar gestores e trabalhadores do SUS - AB e VISA.   

Participaram da pesquisa três categorias profissionais provenientes de 23 USF de 11 

Distritos Sanitários do município de Salvador. Consequentemente, não é possível estender os 

resultados obtidos para todas as USF municipais do estado da Bahia ou aquelas localizadas em 

outros estados brasileiros, ou para outros tipos de serviços de saúde bucal, como por exemplo, 

aqueles ofertados pelos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) ou Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA). As dinâmicas foram conduzidas entre grupos de ASG, ASB/TSB 

e CD de unidades municipais, formados por procedimentos de seleção não aleatórios, contando 

com a participação voluntária dos respondentes. Desse fato, pôde decorrer um viés de 

autosseleção nos resultados, caso tenha havido algum interesse particular na participação.  

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, tornou-se possível identificar 

potencialidades e até mesmo a necessidade de desenvolvimento de outros estudos que possam 

vir a ampliar o entendimento do fenômeno estudado. Como exemplo, para apontar as causas e 

demais consequências dos problemas em questão, far-se-ia necessário construir uma árvore de 

problemas, para qual, seria fundamental a incorporação de outros atores, como os técnicos de 

VISA e aqueles ligados aos demais níveis da gestão, dando continuidade ao processo de análise 

de situação com a explicação para os problemas já identificados e caracterizados. 
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APÊNDICE A – Roteiro para aplicação da técnica de grupo focal – profissionais de nível 

fundamental - Auxiliares de Serviços Gerais (ASG)  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva com concentração em Vigilância Sanitária 

 

Título: Análise da situação sanitária dos serviços de saúde bucal das Unidades de Saúde da Família de Salvador, Bahia. 

Nº. da entrevista:  Início:         Término: 

Data : Nº de participantes: 

 

1.  QUESTÕES NORTEADORAS 

1.1 Q1: Como vocês participam da rotina de limpeza nos consultórios, CME e abrigo de resíduos? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Operações realizadas. Quais são realizadas? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

 

1.2 Q2: Como são realizados os procedimentos? 

Descrever: 

❖ Procedimentos e produtos utilizados. Quais os procedimentos utilizados? Quais os materiais utilizados? 

 

1.3 Q3: São utilizados Equipamentos de Proteção Individual? 

Descrever: 

❖ EPI utilizados. Quais os EPI utilizados? Estão sempre disponíveis? Conhece a importância de utilizá-los? Foram 

capacitados para tal? 

 

1.4 Q4: Como é realizado o manejo dos resíduos? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Operações realizadas. Quais são realizadas? Quais resíduos são segregados? Quais utensílios são utilizados? Onde 

é realizado o armazenamento temporário dos mesmos? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

❖ Abrigo de resíduos. Como se apresentam? Atendem a demanda? 

❖ Insumos. Disponibilidade dos sacos de acordo com o resíduo gerado. Caixa de perfurocortantes. Foi dada a 

capacitação para o adequado manejo desses resíduos? A atividade é supervisionada? 
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APÊNDICE B – Roteiro para aplicação da técnica de grupo focal – profissionais de nível 

médio - Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva com concentração em Vigilância Sanitária 

 

Título: Análise da situação sanitária dos serviços de saúde bucal das Unidades de Saúde da Família de Salvador, Bahia. 

Nº. da entrevista:  Início:         Término: 

Data : Nº de participantes: 

 

1. QUESTÕES NORTEADORAS 

1.1 Q1: Como se dá a rotina de atendimento em termos de cuidados com a biossegurança no consultório? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Operações realizadas. Quais são realizadas? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

 

1.2 Q2: Como são realizados os processamentos dos artigos? 

Descrever: 

❖ Procedimentos realizados de acordo com o material. Produtos utilizados. Reprocessamento dos materiais. 

Reprocessamento de materiais de uso único. Quais os procedimentos utilizados? Quais os materiais utilizados? 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? As atividades são realizadas sob 

supervisão? Qual o controle realizado sobre as mesmas? Há registro das operações realizadas? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

 

1.3 Q3: São utilizados Equipamentos de Proteção Individual? 

Descrever: 

❖ EPI utilizados no consultório. EPI utilizado na CME. Quais os EPI utilizados? 

 

1.4 Q4: São utilizados equipamentos de proteção para os pacientes? 

Descrever: 

❖ Equipamentos utilizados. Quais? Disponibilidade. Integridade. 

 
1.5 Q5: Como é realizado o manejo dos resíduos? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Operações realizadas. Quais são realizadas? Quais resíduos são segregados? Quais utensílios são utilizados? Onde 
é realizado o armazenamento temporário dos mesmos? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

 

1.6 Q6: Como são armazenados os produtos e medicamentos? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Produtos: película radiográfica, revelador, fixador, resinas, medicamentos. São respeitadas as especificações dos 

fabricantes? 

 

1.7 Q7: Qual a disponibilidade dos materiais? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis pelo gerenciamento. Quem é o responsável pelo gerenciamento? 

❖ Produtos. Falta algo? Material para barreiras, EPI, teste microbiológico e demais materiais pertinentes, inclusive 

para o processamento dos artigos (escovas, detergentes, materiais de secagem). 

❖ Solução antisséptica para as mãos. Sempre disponível? 

 

1.8 Q8: A área física atende a demanda necessária? 

Descrever: 

❖ Metragem e disposição dos equipamentos e mobiliários. Os profissionais conseguem se posicionar a 2 m do tubo e 
do paciente durante o exame radiológico? 
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APÊNDICE C – Roteiro para aplicação da técnica de grupo focal – Profissionais de nível 

superior - Cirurgiões-Dentistas (CD) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva com concentração em Vigilância Sanitária 

 

Título: Análise da situação sanitária dos serviços de saúde bucal das Unidades de Saúde da Família de Salvador, Bahia. 

Nº. da entrevista:  Início:         Término: 

Data : Nº de participantes: 

 

1. QUESTÕES NORTEADORAS 

1.1 Q1: Como se dá a rotina de atendimento em termos de cuidados com a biossegurança no consultório? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Operações realizadas. Quais são realizadas? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

 

1.2 Q2: Como são realizados os processamentos dos artigos? 

Descrever: 

❖ Procedimentos realizados de acordo com o material. Produtos utilizados. Reprocessamento dos materiais. 

Reprocessamento de materiais de uso único. Quais os procedimentos utilizados? Quais os materiais utilizados? 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? As atividades são realizadas sob 

supervisão? Qual o controle realizado sobre as mesmas? Há registro das operações realizadas? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

 
1.3 Q3: São utilizados Equipamentos de Proteção Individual? 

Descrever: 

❖ EPI utilizados no consultório. EPI utilizado na CME. Quais os EPI utilizados? 

 

1.4 Q4: São utilizados equipamentos de proteção para os pacientes? 

Descrever: 

❖ Equipamentos utilizados. Quais? Disponibilidade. Integridade. 

 
1.5 Q5: Como é realizado o manejo dos resíduos? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Operações realizadas. Quais são realizadas? Quais resíduos são segregados? Quais utensílios são utilizados? Onde 
é realizado o armazenamento temporário dos mesmos? 

❖ Procedimentos Operacionais Padrão. Protocolos são seguidos? 

 

1.6 Q6: Como são armazenados os produtos e medicamentos? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis. Quem é o responsável por cada operação? 

❖ Produtos: película radiográfica, revelador, fixador, resinas, medicamentos. São respeitadas as especificações dos 
fabricantes? 

 

1.7 Q7: Qual a disponibilidade dos materiais? 

Descrever: 

❖ Profissionais responsáveis pelo gerenciamento. Quem é o responsável pelo gerenciamento? 

❖ Produtos. Falta algo? Material para barreiras, EPI, teste microbiológico e demais materiais pertinentes, inclusive 

para o processamento dos artigos (escovas, detergentes, materiais de secagem). 

❖ Solução antisséptica para as mãos. Sempre disponível? 

 

1.8 Q8: A área física atende a demanda necessária? 

Descrever: 

❖ Metragem e disposição dos equipamentos e mobiliários. Os profissionais conseguem se posicionar a 2 m do tubo e 
do paciente durante o exame radiológico? 
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APÊNDICE D – Matriz de análise 

 

CATEGORIA ITENS PARA ANÁLISE 
TEMA / 

PERGUNTA 
RESPOSTAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL 

Normas, 

procedimentos 

e rotinas 

Procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas, superfícies e equipamentos, baseado na RDC 

ANVISA 63/2011 

 

PARA CADA TEMA / PERGUNTA 

Processamento dos artigos – desinfecção e esterilização dos materiais, respeito ao não 

reprocessamento de produtos de uso único, baseado nas RDC ANVISA 31/2011; 156/2006; 

15/2012; RE 2605/2006 E 2606/2006 

Manejo dos resíduos, de acordo com RDC ANVISA 306/2004 e RDC 63/2011 

Procedimentos em caso de acidentes, baseado na RDC ANVISA 63/2011 

Gerenciamento 

de tecnologias 

Disponibilidade de materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e 

necessários ao atendimento da demanda, baseado na RDC 42/2010, RDC 63/2011e RDC 15/2012 

Disponibilidade e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, de acordo com a RDC 

ANVISA 63/2011 

Gestão de 

pessoal 

Controle de saúde ocupacional, baseado na RDC ANVISA 63/2011 

Responsável Técnico, de acordo com a RDC ANVISA 63/2011 

Capacitação dos profissionais, de acordo com a RDC ANVISA 306/2004, RDC ANVISA 63/2011 

e RDC ANVISA 15/2012 

Condições de 

infraestrutura 

Consultórios odontológicos, de acordo com a Portaria Federal 453/1998; RDC ANVISA 50/2002; 

RDC ANVISA 63/2011.  

Ambientes de apoio, de acordo com a RDC ANVISA 50/2002; RDC 306/2004;RDC 63/2011e 

RDC 15/2012  
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APÊNDICE E – Quadro síntese da legislação utilizada para cada item dentro das categorias 

de análise 

 

CATEGORIA ITENS  NORMA UTILZADA 

Normas, 

procedimentos 

e rotinas 

Procedimentos 

de limpeza e 

desinfecção de 

áreas, superfícies 

e equipamentos 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 7º: As BPF determinam que: (...)  II - o serviço de saúde deve 

fornecer todos os recursos necessários, incluindo: (...) d) procedimentos e instruções 

aprovados e vigentes; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 23: O serviço de saúde deve manter disponível, segundo o seu 

tipo de atividade, documentação e registro referente à: (...) XVIII - normas, rotinas e 

procedimentos; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 33: A capacitação de que trata o artigo anterior deve ser 

adaptada à evolução do conhecimento e a identificação de novos riscos e deve incluir: III - 

normas e procedimentos de higiene; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 36: O serviço de saúde deve manter as instalações físicas dos 

ambientes externos e internos em boas condições de conservação, segurança, 

organização, conforto e limpeza; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 50: O Serviço de Saúde deve manter disponível a todos os 

trabalhadores: I - Normas e condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional 

e ambiental; II - Instruções para uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 51: O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos 

e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local 

de fácil acesso a toda a equipe; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 52: O serviço de saúde deve manter os ambientes limpos, 

livres de resíduos e odores incompatíveis com a atividade, devendo atender aos 

critérios de criticidade das áreas; 

❖ RDC 63/2011, art. 57: O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos de 

desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais. 

Processamento 

dos artigos – 

desinfecção e 

esterilização dos 

materiais, 

respeito ao não 

reprocessamento 

de produtos de 

uso único 

❖ RDC ANVISA156/2006, art. 8º: É proibido em todo o território nacional, por qualquer tipo 

de empresa, ou serviço de saúde, público ou privado, o reprocessamento dos produtos 

quando: (...) II - Constarem de Resolução Específica RE/ANVISA, que contém a relação 

dos produtos proibidos de ser reprocessados; 

❖ RDC ANVISA156/2006, art.9°: A segurança na utilização dos produtos reprocessados é de 

responsabilidade dos serviços de saúde; 

❖ RDC ANVISA156/2006, art.10: As empresas e os serviços de saúde que realizam o 

reprocessamento devem adotar protocolos que atendam às diretrizes indicadas em 

Resolução Específica RE/ANVISA; 

❖ RE 2605/2006, ANEXO (LISTA DE PRODUTOS MÉDICOS ENQUADRADOS COMO 

DE USO ÚNICO PROIBIDOS DE SER REPROCESSADOS): 1. Agulhas com 

componentes, plásticos não desmontáveis; 24. Dique de borracha para uso odontológico; 

28. Embalagens descartáveis para esterilização de qualquer natureza; 43. Lâminas 

descartáveis de bisturi, exceto as de uso oftalmológico; 46. Luvas cirúrgicas; 47. Luvas de 

procedimento; 62. Sugador cirúrgico plástico para uso em odontologia;  

❖ RE 2606/2006, art. Art.2º: As empresas reprocessadoras e os serviços de saúde que realizam 

o reprocessamento de produtos médicos críticos e semicríticos devem elaborar, validar 

e implantar os protocolos de reprocessamento atendendo ao estabelecido nestas 

diretrizes, visando à segurança do paciente. §1° A validação dos protocolos de 

reprocessamento tem como objetivo garantir que o produto médico reprocessado tenha 

desempenho e segurança compatível com a sua finalidade. §2° Os protocolos de 

reprocessamento devem garantir a qualidade do resultado e de todas as etapas do processo, 

incluindo a avaliação de funcionalidade, esterilidade, rastreabilidade, condições de 

armazenamento e descarte dos produtos. §3° Os serviços de saúde e as empresas 

reprocessadoras devem definir um responsável técnico de nível superior pelo 

reprocessamento de produtos médicos; 

❖ RE 2606/2006, art. 3º: A elaboração, a validação e a implantação de protocolos de 

reprocessamento devem seguir as seguintes etapas: I - Análise e pré-seleção dos produtos 

a serem reprocessados; II - Elaboração de protocolo teste para cada marca e tipo de produto 

selecionado; III - Avaliação dos resultados da aplicação do protocolo teste; IV - Elaboração 

do protocolo de reprocessamento; V - Capacitação da equipe para implantação do protocolo; 

VI - Monitoramento da implantação do protocolo de reprocessamento; VII - Monitoramento 

dos eventos adversos associados ao uso do produto reprocessado; VIII - Monitoramento do 

descarte do produto reprocessado; e IX - Revisão do protocolo de reprocessamento; 

❖ RE 2606/2006, art.6º: A validação do protocolo deve ser documentada e assinada pelo 

responsável técnico do serviço de saúde ou da empresa reprocessadora; 

❖ RE 2606/2006, art. Art.7º Os protocolos de reprocessamento devem ser elaborados a 

partir dos protocolos teste validados e devem conter: (...) IV - Descrição do método de 

reprocessamento aprovado por meio do protocolo teste, especificando: a) as fases de 

reprocessamento de forma detalhada - limpeza, enxágue, secagem, desinfecção, 

empacotamento, esterilização, rotulagem e acondicionamento; b) as medidas de proteção 

coletiva e os equipamentos de proteção individual necessários; c) os materiais e insumos a 

serem utilizados; d) capacitação necessária à implantação e ao controle de qualidade dos 
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protocolos de reprocessamento; e) os critérios de descarte do produto reprocessado, 

considerando o número máximo de reprocessamentos definido no protocolo teste e outros 

fatores relacionados ao aspecto e às características do produto que indiquem a necessidade 

de descarte; V - Descrição dos mecanismos de rastreabilidade do produto, incluindo o 

modelo do prontuário de identificação do produto; VI - Descrição do monitoramento da 

implantação do protocolo de reprocessamento (vigilância de processos e resultados); 

❖ RDC ANVISA 31/2011, art. Art. 6º: Fica proibido o registro de produtos saneantes na 

categoria "Esterilizante", para aplicação sob a forma de imersão, exceto nos seguintes 

casos: I - produtos para uso exclusivo em equipamentos que realizam esterilização por ação 

físico-química, devidamente registrados na Anvisa; ou II - produtos para uso exclusivo em 

dialisadores e linhas de hemodiálise devidamente registrados na Anvisa. 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 7º: As BPF determinam que: (...) II - o serviço de saúde deve 

fornecer todos os recursos necessários, incluindo: (...) d) procedimentos e instruções 

aprovados e vigentes; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 23: O serviço de saúde deve manter disponível, segundo o seu 

tipo de atividade, documentação e registro referente à: (...) XVIII - normas, rotinas e 

procedimentos; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 50: O Serviço de Saúde deve manter disponível a todos os 

trabalhadores: I - Normas e condutas de segurança biológica, química, física, 

ocupacional e ambiental; II - Instruções para uso dos Equipamentos de Proteção Individual 

- EPI; (...) IV - Orientação para manuseio e transporte de produtos para saúde 

contaminados; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 51: O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos 

e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local 

de fácil acesso a toda a equipe; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 57: O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos 

processos de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais; 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 24: Cada etapa do processamento do instrumental 

cirúrgico e dos produtos para saúde deve seguir Procedimento Operacional Padrão - 

POP elaborado com base em referencial científico atualizado e normatização 

pertinente. Parágrafo único. O POP deve ser amplamente divulgado e estar disponível para 

consulta. 

Manejo dos 

resíduos 

❖ RDC ANVISA 306/2004, ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO PARA O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - DIRETRIZES 

GERAIS, CAPÍTULO III - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE: (...) O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos 

recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos 

envolvidos no manejo dos RSS / Todo gerador deve elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características 

dos resíduos gerados e na classificação constante do Apêndice I, estabelecendo as diretrizes 

de manejo dos RSS / O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as normas locais 

relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, 

estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 23: O serviço de saúde deve manter disponível, segundo o seu 

tipo de atividade, documentação e registro referente à: (...) X - Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde; (...) XVIII - normas, rotinas e procedimentos; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 50: O Serviço de Saúde deve manter disponível a todos os 

trabalhadores: I - Normas e condutas de segurança biológica, química, física, 

ocupacional e ambiental; II - Instruções para uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI; (...) IV - Orientação para manuseio e transporte de produtos para 

saúde contaminados; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 51: O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos 

e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local 

de fácil acesso a toda a equipe. 

Procedimentos 

em caso de 

acidentes 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 50: O Serviço de Saúde deve manter disponível a todos os 

trabalhadores: I - Normas e condutas de segurança biológica, química, física, 

ocupacional e ambiental; (...) III - Procedimentos em caso de incêndios e acidentes. 

Gerenciamento 

de tecnologias 

Disponibilidade 

de materiais, 

insumos e 

medicamentos de 

acordo com a 

complexidade do 

serviço e 

necessários ao 

atendimento da 

demanda 

❖ RDC ANVISA 02/2010, art. 5º: O estabelecimento de saúde deve definir e padronizar 

critérios para cada etapa do gerenciamento de tecnologias em saúde abrangidas por este 

regulamento técnico e utilizadas na prestação de serviços de saúde. Parágrafo único. O 

estabelecimento de saúde deve possuir, para execução das atividades de gerenciamento de 

tecnologias em saúde, normas e rotinas técnicas de procedimentos padronizadas, 

atualizadas, registradas e acessíveis aos profissionais envolvidos, para cada etapa do 

gerenciamento; 

❖ RDC ANVISA 02/2010, art. 6º: Os estabelecimentos de saúde devem elaborar e implantar 

Plano de Gerenciamento para as seguintes tecnologias em saúde abrangidas por este 

regulamento técnico: I - produtos para saúde, incluindo equipamentos de saúde; II - 

produtos de higiene e cosméticos; III - medicamentos; e IV – saneantes; 

❖ RDC ANVISA 42/2010, art. 5º: É obrigatória a disponibilização de preparação alcoólica 

para fricção antisséptica das mãos: I - nos pontos de assistência e tratamento de todos os 

serviços de saúde do país; II - nas salas de triagem, de pronto atendimento, unidades de 

urgência e emergência, ambulatórios, unidades de internação, unidades de terapia intensiva, 

clínicas e consultórios de serviços de saúde; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 7º- As BPF determinam que: I. o serviço de saúde deve ser 

capaz de ofertar serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo aos requisitos 
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das legislações e regulamentos vigentes. II - o serviço de saúde deve fornecer todos os 

recursos necessários, incluindo: (...) c) equipamentos, materiais e suporte logístico; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 17: O serviço de saúde deve prover infraestrutura física, 

recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do 

serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 53: O serviço de saúde deve garantir a disponibilidade dos 

equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo coma complexidade do 

serviço e necessários ao atendimento da demanda; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 55: O serviço de saúde deve garantir que os materiais e 

equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam. 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 57: O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos 

de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 59: O serviço de saúde deve disponibilizar os insumos, 

produtos e equipamentos necessários para as práticas de higienização de mãos dos 

trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes; 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 30: O trabalhador do CME e da empresa processadora deve 

utilizar vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e 

restritas. 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 31 O trabalhador do CME e da empresa processadora deve 

utilizar os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a sala/área, 

conforme anexo desta resolução. § 1º Para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e 

carga e descarga de autoclaves é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica 

impermeável. § 2º Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de 

máscara e óculos. § 3º Quando não especificado, o equipamento de proteção deve ser 

compatível com o risco inerente à atividade. 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 35 Compete ao Responsável Técnico da empresa processadora: 
IV - Participar da aquisição dos equipamentos e insumos destinados ao processamento; 
VI - Buscar contínua atualização das inovações tecnológicas relacionadas às todas as 

etapas do processamento de produtos para saúde;   

Disponibilidade 

e manutenção 

preventiva e 

corretiva dos 

equipamentos  

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 7º- As BPF determinam que: I. o serviço de saúde deve ser 

capaz de ofertar serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo aos requisitos 

das legislações e regulamentos vigentes. II - o serviço de saúde deve fornecer todos os 

recursos necessários, incluindo: (...) c) equipamentos, materiais e suporte logístico; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 10 (...) Parágrafo único: Os estabelecimentos integrantes da 

Administração Pública ou por ela instituídos independem da licença para funcionamento, 

ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à 

aparelhagem adequada e à assistência e responsabilidade técnicas, aferidas por meio de 

fiscalização realizada pelo órgão sanitário local; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 17: O serviço de saúde deve prover infraestrutura física, 

recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização do 

serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 23: O serviço de saúde deve manter disponível, segundo o seu 

tipo de atividade, documentação e registro referente à: (...) IX - manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos e instrumentos; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 53: O serviço de saúde deve garantir a disponibilidade dos 

equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo coma complexidade do 

serviço e necessários ao atendimento da demanda; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 55: O serviço de saúde deve garantir que os materiais e 

equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 57: O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos 

de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 59: O serviço de saúde deve disponibilizar os insumos, produtos 

e equipamentos necessários para as práticas de higienização de mãos dos trabalhadores, 

pacientes, acompanhantes e visitantes; 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art.42: A área de monitoramento da esterilização de produtos para 

saúde deve dispor de incubadoras de indicadores biológicos; 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 96: O monitoramento do processo de esterilização deve ser 

realizado em cada carga em pacote teste desafio com integradores químicos (classes 5 ou 

6), segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela empresa processadora; 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 97: O monitoramento do processo de esterilização com 

indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização; 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 99: O monitoramento do processo de esterilização com 

indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível 

comercialmente ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser 

posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os 

estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização. 

Gestão de 

pessoal 

Controle de 

saúde 

ocupacional 

❖ RDC ANVISA 306/2004, ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO PARA O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - DIRETRIZES 

GERAIS, CAPÍTULO VII - SEGURANÇA OCUPACIONAL, itens:16 - O pessoal 

envolvido diretamente com os processos de higienização, coleta, transporte, 

tratamento, e armazenamento de resíduos, deve ser submetido a exame médico 

admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, 

conforme estabelecido no PCMSO da Portaria 3214 do MTE ou em legislação 

específica para o serviço público; 16.1 - Os trabalhadores devem ser imunizados em 

conformidade com o Programa Nacional de imunização-PNI, devendo ser  obedecido o 



 
 
 

121 
 

 
 

calendário previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento; 16.2 - Os 

trabalhadores imunizados devem realizar controle laboratorial sorológico para avaliação da 

resposta imunológica; 17 - Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados 

de acordo com as Normas Reguladoras-NRs do Ministério do Trabalho e Emprego. 

❖ RDC ANVISA 63/2011, Art. 43:  O serviço de saúde deve garantir mecanismos de 

orientação sobre imunização contra tétano, difteria, hepatite B e contra outros agentes 

biológicos a que os trabalhadores possam estar expostos; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 44: O serviço de saúde deve garantir que os trabalhadores 

sejam avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional mantendo registros 

desta avaliação; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 46:  O serviço de saúde deve garantir que seus trabalhadores 

com possibilidade de exposição a agentes biológicos, físicos ou químicos utilizem 

vestimentas para o trabalho, incluindo calçados, compatíveis com o risco e em 

condições de conforto. § 1o- Estas vestimentas podem ser próprias do trabalhador ou 

fornecidas pelo serviço de saúde. §2o- O serviço de saúde é responsável pelo 

fornecimento e pelo processamento das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e 

obstétricos, nas unidades de tratamento intensivo, nas unidades de isolamento e centrais de 

material esterilizado; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 47: O serviço de saúde deve garantir mecanismos de 

prevenção dos riscos de acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em número suficiente e compatível com 

as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 48: O serviço de saúde deve manter registro das 

comunicações de acidentes de trabalho; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 50: O Serviço de Saúde deve manter disponível a todos os 

trabalhadores: I - Normas e condutas de segurança biológica, química, física, 

ocupacional e ambiental; II - Instruções para uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI; III - Procedimentos em caso de incêndios e acidentes; IV - Orientação 

para manuseio e transporte de produtos para saúde contaminados. 

Responsável 

Técnico 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 14: O serviço de saúde deve ter um responsável técnico (RT) 

e um substituto; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 15: As unidades funcionais do serviço de saúde devem ter um 

profissional responsável conforme definido em legislações e regulamentos específicos; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 16: O serviço de saúde deve possuir profissional legalmente 

habilitado que responda pelas questões operacionais durante o seu período de 

funcionamento. Parágrafo único. Este profissional pode ser o próprio RT ou técnico 

designado para tal fim; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 17: O serviço de saúde deve prover infraestrutura física, 

recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização 

do serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação 

vigente; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 18: A direção e o responsável técnico do serviço de saúde 

têm a responsabilidade de planejar, implantar e garantir a qualidade dos processos. 

Capacitação dos 

profissionais 

❖ RDC ANVISA 306/2004, ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO PARA O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - DIRETRIZES 

GERAIS, CAPÍTULO VII - SEGURANÇA OCUPACIONAL, itens: 18 - O pessoal 

envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião 

de sua admissão e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo de 

resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos 

ambientes; 18.1- A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de 

equipamentos de proteção individual - uniforme, luvas, avental impermeável, máscara, 

botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como a necessidade de 

mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação; 19 - Todos os profissionais que 

trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou não estejam diretamente 

envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema 

adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, reconhecer 

os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização dos abrigos de 

resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRSS. 

❖ RDC ANVISA 02/2010, art. 2º Este regulamento possui o objetivo de estabelecer os 

critérios mínimos, a serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde, para o gerenciamento 

de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde, de modo a garantir a 

sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, 

desempenho, desde a entrada no estabelecimento de saúde até seu destino final, incluindo o 

planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos, bem como, da capacitação dos 

profissionais envolvidos no processo destes. 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 32: O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus 

profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade 

com as atividades desenvolvidas. Parágrafo único. As capacitações devem ser registradas 

contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou 

capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 33: A capacitação de que trata o artigo anterior deve ser 

adaptada à evolução do conhecimento e a identificação de novos riscos e deve incluir: I - 

os dados disponíveis sobre os riscos potenciais à saúde; II - medidas de controle que 

minimizem a exposição aos agentes; III - normas e procedimentos de higiene; IV - 

utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho; 
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V - medidas para a prevenção de acidentes e incidentes; VI - medidas a serem adotadas 

pelos trabalhadores no caso de ocorrência de acidentes e incidentes; VII - temas 

específicos de acordo com a atividade desenvolvida pelo profissional. 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 29: Os profissionais da CME e da empresa processadora devem 

receber capacitação específica e periódica nos seguintes temas: I - classificação de produtos 

para saúde; II - conceitos básicos de microbiologia; III - transporte dos produtos 

contaminados; IV - processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, 

embalagens, esterilização, funcionamento dos equipamentos existentes; V - monitoramento 

de processos por indicadores químicos, biológicos e físicos; VI - rastreabilidade, 

armazenamento e distribuição dos produtos para saúde; VII - manutenção da esterilidade do 

produto. 

Condições de 

infraestrutura 

Consultórios 

odontológicos  

❖ Portaria Federal 453/1998, CAPÍTULO 5 - REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, DOS AMBIENTES, itens 5.2: O equipamento de 

radiografia intraoral deve ser instalado em ambiente (consultório ou sala) com dimensões 

suficientes para permitir à equipe manter-se à distância de, pelo menos, 2 m do 

cabeçote e do paciente. 5.4 As salas equipadas com aparelhos de raios-x devem dispor de: 

a) Sinalização visível nas portas de acesso, contendo o símbolo internacional da radiação 

ionizante acompanhado da inscrição: "raios-x, entrada restrita" ou "raios-x, entrada proibida 

a pessoas não autorizadas"; b) Quadro com as seguintes orientações de proteção 

radiológica, em lugar visível: (i) "paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera 

para sua proteção durante exame radiográfico"; (ii) "não é permitida a permanência de 

acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário"; 

(iii) "acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use 

corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção durante exame radiológico". 5.5 

Para cada equipamento de raios-x deve haver uma vestimenta plumbífera que garanta 

a proteção do tronco dos pacientes, incluindo tireóide e gônadas, com pelo menos o 

equivalente a 0,25 mm de chumbo. 

❖ RDC ANVISA 50/2002, tabela de ambiente, UNIDADE FUNCIONAL: 1 – 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL: Para ativ. 1.7; 1.8, Consultório odontológico, 9,0 

m2 e HF (água fria); FAM (ar comprimido medicinal); FVC (vácuo clínico); 

❖ RDC ANVISA 63/201, art. 17: O serviço de saúde deve prover infraestrutura física, 

recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização 

do serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação 

vigente; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 34: O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura 

atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância 

sanitária e demais órgãos competentes; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 35 As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, 

gases, climatização, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes, devem 

atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas 

pertinentes a cada uma das instalações; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 36: O serviço de saúde deve manter as instalações físicas dos 

ambientes externos e internos em boas condições de conservação, segurança, organização, 

conforto e limpeza; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 37: O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento 

dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 38: O serviço de saúde deve ser dotado de iluminação e 

ventilação compatíveis com o desenvolvimento das suas atividades; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, Art. 39: O serviço de saúde deve garantir a qualidade da água 

necessária ao funcionamento de suas unidades. § 1o- O serviço de saúde deve garantir a 

limpeza dos reservatórios de água a cada seis meses. § 2o- O serviço de saúde deve manter 

registro da capacidade e da limpeza periódica dos reservatórios de água; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 40: O serviço de saúde deve garantir a continuidade do 

fornecimento de água, mesmo em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, 

nos locais em que a água é considerada insumo crítico; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 42 O serviço de saúde deve realizar ações de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais, de forma própria ou terceirizada. 

Ambientes de 

apoio 

❖ RDC ANVISA 50/2002, tabela de ambiente, UNIDADE FUNCIONAL: 5 – APOIO 

TÉCNICO: Para ativ. 4.1.5; 4.1.6; 5.3.1; 5.3.2; 5.3.9, Sala de lavagem e descontaminação, 

4,8 m2, HF (água fria) e HQ (água quente); para 5.3.4; 5.3.5;5.3.6, 5.3.7; 5.3.8;5.3.9, Sala 

de esterilização/estocagem de material esterilizado, 4,8 m2, HF (água fria) e E (exaustão); 

❖ RDC ANVISA 50/2002, tabela de ambiente, UNIDADE FUNCIONAL: 8 – APOIO 

LOGÍSTICO: Para ativ. 8.7, Abrigo de recipientes de resíduos (lixo): Depósito (com no 

mín. 2 boxes – resíduos biológicos e comuns); depósito de resíduos químicos; higienização 

de recipientes coletores. DIMENSIONAMENTO: Depósito: Cada box deve ser suficiente 

para a guarda de dois recipientes coletores; Depósito químicos: a depender do PGRSS do 

estabelecimento de saúde; Higienização: box para1 carro coletor. Instalações: HF (água 

fria). 

❖ RDC ANVISA 306/2004, ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO PARA O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - DIRETRIZES 

GERAIS, CAPÍTULO III - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE: (...) O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos 

físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo 

dos RSS; 
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❖ RDC ANVISA 306/2004, ANEXO - REGULAMENTO TÉCNICO PARA O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - DIRETRIZES 

GERAIS, CAPÍTULO VI - MANEJO DE RSS: (...) 15 - ARMAZENAMENTO EXTERNO 

- 15.1 - O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deve ser construído 

em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo, no mínimo, 01 

ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo A 

juntamente com o Grupo E e 01 ambiente para o Grupo D. O abrigo deve ser identificado e 

restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, ter fácil acesso para os recipientes 

de transporte e para os veículos coletores. Os recipientes de transporte interno não podem 

transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso ao abrigo de resíduos. 15.2 

- O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, 

com capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de 

limpeza urbana local. O piso deve ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de 

fácil higienização. O fechamento deve ser constituído de alvenaria revestida de material liso, 

lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, 

no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela de proteção contra insetos. 15.3- 

O abrigo referido no item 15.2 deste Regulamento deve ter porta provida de tela de proteção 

contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta 

externa, pontos de iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas de escoamento de águas 

servidas direcionadas para a rede de esgoto do estabelecimento e ralo sifonado com tampa 

que permita a sua vedação. 15.4- Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados 

em local exclusivo com dimensionamento compatível com as características quantitativas e 

qualitativas dos resíduos gerados. 15.5 - O abrigo de resíduos do Grupo B, quando 

necessário, deve ser projetado e construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de 

aberturas para ventilação adequada, com tela de proteção contra insetos. Ter piso e paredes 

revestidos internamente de material resistente, impermeável e lavável, com acabamento liso. 

O piso deve ser inclinado, com caimento indicando para as canaletas. Deve possuir sistema 

de drenagem com ralo sifonado provido de tampa que permita a sua vedação. Possuir porta 

dotada de proteção inferior para impedir o acesso de vetores e roedores. 15.6 - O abrigo de 

resíduos do Grupo B deve estar identificado, em local de fácil visualização, com sinalização 

de segurança- RESÍDUOS QUÍMICOS, com símbolo baseado na norma NBR 7500 da 

ABNT. 15.7 - O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as orientações 

contidas na norma NBR 12.235 da ABNT. 15.8- O abrigo de resíduos deve possuir área 

específica de higienização para limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores 

e demais equipamentos utilizados no manejo de RSS. A área deve possuir cobertura, 

dimensões compatíveis com os equipamentos que serão submetidos à limpeza e 

higienização, piso e paredes lisos, impermeáveis, laváveis, ser provida de pontos de 

iluminação e tomada elétrica, ponto de água, preferencialmente quente e sob pressão, 

canaletas de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede de esgotos do 

estabelecimento e ralo sifonado provido de tampa que permita a sua vedação; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 17: O serviço de saúde deve prover infraestrutura física, 

recursos humanos, equipamentos, insumos e materiais necessários à operacionalização 

do serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação 

vigente; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 34: O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura 

atualizado, em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância 

sanitária e demais órgãos competentes; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 35 As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, 

gases, climatização, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes, devem 

atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas 

pertinentes a cada uma das instalações; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 36: O serviço de saúde deve manter as instalações físicas dos 

ambientes externos e internos em boas condições de conservação, segurança, organização, 

conforto e limpeza; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 37: O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento 

dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 38: O serviço de saúde deve ser dotado de iluminação e 

ventilação compatíveis com o desenvolvimento das suas atividades; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, Art. 39: O serviço de saúde deve garantir a qualidade da água 

necessária ao funcionamento de suas unidades. § 1o- O serviço de saúde deve garantir a 

limpeza dos reservatórios de água a cada seis meses. § 2o- O serviço de saúde deve manter 

registro da capacidade e da limpeza periódica dos reservatórios de água; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 40: O serviço de saúde deve garantir a continuidade do 

fornecimento de água, mesmo em caso de interrupção do fornecimento pela concessionária, 

nos locais em que a água é considerada insumo crítico; 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 42 O serviço de saúde deve realizar ações de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações prediais, de forma própria ou terceirizada. 

❖ RDC ANVISA 63/2011, art. 57: O serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos 

de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais; 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 44: O CME Classe I deve possuir, minimamente, os seguintes 

ambientes: I - Área de recepção e limpeza (setor sujo); II - Área de preparo e esterilização 

(setor limpo); III - Sala de desinfecção química, quando aplicável (setor limpo); IV - Área 

de monitoramento do processo de esterilização (setor limpo); e V - Área de armazenamento 

e distribuição de materiais esterilizados (setor limpo); 



 
 
 

124 
 

 
 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 45: O dimensionamento das áreas do CME Classe I deve ser 

efetuado em função da demanda e dos métodos de processamento utilizados. 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 46: O CME Classe I deve possuir, no mínimo, barreira técnica 

entre o setor sujo e os setores limpos. 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 47: O CME Classe II e a empresa processadora devem possuir, 

minimamente, os seguintes ambientes: I - Sala de recepção e limpeza (setor sujo); II - Sala 

de preparo e esterilização (setor limpo); III - Sala de desinfecção química, quando aplicável 

(setor limpo); IV - Área de monitoramento do processo de esterilização (setor limpo); e V - 

Sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados (setor limpo). Parágrafo 

único. A empresa processadora não poderá utilizar a desinfecção química líquida por 

imersão como processo de desinfecção. 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 48: Para o CME Classe II e na empresa processadora é 

obrigatória a separação física da área de recepção e limpeza dos produtos para saúde das 

demais áreas. 

❖ RDC ANVISA 15/2012, art. 49: A área para recepção dos produtos para saúde do CME 

Classe II deve estar localizada dentro da sala de recepção e limpeza. § 1º Essa área deve 

dispor de pelo menos uma bancada com dimensões que permitam a conferência dos 

materiais de forma a garantir a segurança do processo. § 2º Deve possuir ainda recipientes 

para descarte de materiais perfurocortantes e de resíduo biológico. 
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APÊNDICE F - Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente às normas, procedimentos e rotinas associados ao item procedimentos de limpeza e 

desinfecção de áreas, superfícies e equipamentos. 
N
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Procedimentos de 

limpeza e 

desinfecção de 

áreas, superfícies 

e equipamentos, 

baseado na RDC 

ANVISA 63/2011 

 

Rotina de 

higienização do 

consultório / 

divisão do 

trabalho entre 

os profissionais 

 

Moderador – 

[...] gostaria que 

vocês falassem 

um pouco da 

rotina de 

trabalho de 

vocês [...] Como 

é que acontece 

quando vocês 

chegam na 

unidade? 

Existem já as 

atividades certas 

para aquele dia? 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

[...] como é essa 

rotina, [...] 

existem 

procedimentos 

padronizados 

já... como é? 

Como é que 

funciona? 

 

ASG 

ASG11 – Tem que lavar aquela piazinha né [...] as 

bancada, passar... eu passo Qboa, água e sabão. Eu 

lavo primeiro, depois eu seco aquilo tudo, aí eu vou 

com álcool, passo em tudo, se a parede tiver suja, 

sempre lavo a parede também. Lavo a cadeira onde 

o paciente senta, entendeu? 

ASG4 - Lá na minha unidade, quem faz essa parte 

toda aí de cuba, é a auxiliar. Agora cadeira, piso... 

ASG3 - A cadeira não é eu que limpo, a menina 

limpa, ela não deixa eu limpar não, ela disse que não 

precisava não, só passar pano na sala e limpar a 

janela e o ar condicionado limpar por fora... e o 

armário tirar poeira por cima [...] Lá geralmente é... 

eu lavo duas vezes na semana... [...] porque eu acho 

melhor do que passar aquele pano... cansa mais os 

braço e tudo, né? Eu acho que prefiro lavar logo com 

água [...] lá eu lavo porque, eu pra falar a verdade, eu 

no meu caso eu gosto logo de tudo limpinho 

rapidinho... aí gosto de limpar com rapidez pra ir 

descansar. 

ASG10 - Há alguma restrição de limpar os 

equipamentos por conta de ter fiação elétrica ou 

coisa desse tipo. Se você joga água no chão, você 

pode queimar uma cadeira daquela. É custo muito 

alto. Então, a gente é só limpar o chão, parede, 

superfície mesmo, essas coisas... [...] agora parte de 

equipamento mesmo odontológico, a auxiliar de 

saúde bucal é que faz isso, essas coisas. 

ATSB 

ATSB7 – Do equipo como um todo, você fala, né? 

ATSB13 - O pessoal da higienização, eles são 

responsáveis pelo chão, eles mopeiam com o mop 

molhado e aí, nós fazemos a parte da cadeira, entre 

cada pacientes, passamos o álcool. [...]A pia, todos 

os instrumentos, tudo. A cuba, tudo, tudo é com a 

gente, tudo que se refere à cadeira odontológica e os 

instrumentos que nós usamos, eles só mopeiam o 

chão. [...] O mobiliário eles até limpam, mas eu faço 

isso. 

Voz – E tira o lixo. 

Voz - Todo periférico, tudo. 

Voz – Eu limpo. 
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Voz - Eu prefiro limpar, porque eles terminam 

bagunçando. 

 

ATSB3 - Geralmente eles usam a mesma flanela em 

tudo que é consultório, geralmente ele abre a porta 

com a luva que ele... 

 

ATSB7 – Sim, isso é recorrente, ele usa luva pra 

lavar o banheiro, ele vem com a luva e te entrega a 

chave da sala, ele vem com a luva e abre a porta, ele 

pega o lixo comum e despeja no lixo branco [...] E 

assim, ainda tem um porém, às vezes, quer limpar a 

nossa sala com o que ele limpou o posto todo, com a 

mesma água. 

 

ATSB11 – [...] E outra coisa, aí assim, eu prefiro, as 

superfícies, eu mesma limpar por conta disso. Agora 

o chão de fato, são eles e mesmo assim quando, por 

exemplo, o paciente cospe sangue no chão, eu ainda 

prefiro eu mesma tirar o excesso, sabe por quê? Às 

vezes eles tão em outra sala, fazendo outra coisa e tá 

aquela sujeira ali [...] eu tiro o excesso e espero eles 

virem. Mas assim, me incomoda ficar aquilo ali. 

Então, eu tiro o excesso e peço pra elas virem e fico 

aguardando. 

 

Voz – Eu jogo hipoclorito. 

 

ATSB8 – E só é limpo quando a gente chama. 

Porque lá se a gente não pedir ele não vem. 

 

Voz – Ah, lá na minha unidade limpa, todos os dias. 

Voz - Quando eles limpam a gente que não consegue 

nem entrar, porque... é bom ar que eu comprei, 

porque a gente não consegue. Fica um fedor de 

cachorro molhado. 

ATSB6 - Na minha unidade, o pessoal da 

higienização limpa o consultório duas vezes ao dia e 

no final da tarde elas lavam o consultório [...] a 

parede, elas lavam o chão. 

Voz – Lá na unidade é sexta-feira. 

Voz - Eles dizem que só lavam a parede quando 

fazem um faxinão. 



 
 
 

127 
 

 
 

 

Moderador – 

[...] quem é 

responsável pelo 

o que, como é a 

dinâmica entre 

vocês, os 

auxiliares, os 

técnicos, o 

pessoal da 

higienização [...] 

 

 

 

CD 

 

CD5– [...] eles não tem treinamento nenhum para 

fazer aquela higienização... por mais que você fale, 

por mais que você olhe, às vezes eles vão higienizar 

exatamente na hora que a gente saiu [...], então a 

gente não está o tempo inteiro ali, olhando, não sabe 

exatamente como é feito [...]Às vezes não passa nem 

o MOP para remover aquilo ali, o que... o grosso... 

nem o grosso... [...]... por mais que eles até queiram 

fazer, que tem alguns que tem comprometimento, 

mas muitos deles não tem o treinamento... 

CD3 – Isso é verdade, alguns tem boa vontade... 

[...]E abrir a maçaneta com aquela luva? 

CD1 – Não, e eles pegam em tudo... 

CD2 – E o MOP? [...] a sujeira vai e volta, vai e 

volta... 

CD12 – [...] falando um pouco assim, da limpeza lá 

do posto... eu acho que poderia melhorar um pouco. 

Eu acho assim, minhas ACD são ótimas em relação 

a biossegurança. Eu vejo que elas são preocupadas e 

tentam fazer alguma coisa para melhorar, [...] e vejo 

que elas entre um paciente e outro também passam 

álcool em tudo, então eu sinto isso... agora, a limpeza 

em geral da unidade... 

 

 

 

Disponibilidade 

de protocolo 

por escrito, 

acessível aos 

profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASG 

Voz [grupo] – Não... 

ASG10 – No momento não... 

ASG1 - Não, não. Não tem nada por escrito. 

ASG8 - A gente é que procura nossos direitos assim, 

por exemplo, às vezes o dentista, falo o odontológico 

mesmo, a gente é quem sabe né, que tem um 

protocolo que a gente sabe que não pode limpar 

alguns equipamentos. Aí mesmo tendo uma 

orientação pra gente, a gente tem que tá falando “a 

gente não pode fazer isso, não é nossa atribuição”. 

[...] É mais a gerência mesmo, no orientar. 

ASG12 – Dependendo também do dentista, ele fala 

“oh, aqui quem faz é o, é o auxiliar que faz, viu? 

Você só precisa mesmo só trocar o lixo, passar o 

pano, o mop, o álcool”. Algumas falam, mas outros 

não. [...] Quem divide os andares lá são as 

enfermeiras, que divide assim, onde vai ficar, agora 

o nosso serviço a gente sabe, não é ela quem fala pra 

gente fazer não, a gente já sabe que tem que fazer, 

vai lá e faz. 

 

ASG4 – Não. Lá mesmo a auxiliar sabe qual é o 

serviço dela, eu sei o meu, ela sabe o dela. 
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Moderador – 

Por que? 

ATSB 

Voz [grupo] – Existe. 

ATSB11 - Existe um protocolo, mas eu vou ser bem 

sincera, eu não faço. 

 

ATSB11 - Eu faço no máximo no que tá permitido. 

Porque, por exemplo, como é que você vai limpar? 

Se você não tem aquelas escovinhas que eles 

solicitam? Porque cada cadeira tem um modelo 

diferente de sugador, vocês já viram né? O meu, ele 

é um pouquinho mais fundo. Então, eu teria que ter 

aquelas escovas tipo de limpar mamadeira, pra você 

conseguir limpar, eles não disponibilizam. [...] 

Hipoclorito falta o tempo todo. Como é que eu vou 

fazer um protocolo onde falta o hipoclorito? 

ATSB7 - Eu faço uma vez por semana, aí dá. 

ATSB6 – [...] o protocolo da prefeitura de 

desinfecção das linhas de água ele manda que a gente 

pegue a garrafa de água, coloque uma colher de 

hipoclorito e aí gaste toda aquela água, acionando as 

turbinas e a seringa tríplice... 

CD 

CD6 – Existe protocolo. [...] A coordenação, ela 

emitiu para todas as unidades, todas as unidades 

receberam protocolo de desinfecção das linhas de 

água, raio X... 

Voz – Existe. 

CD3 – Lá na unidade não segue não, vou ser sincera, 

nunca vi as meninas fazendo isso não... deve ter 

realmente [...] e eu acho que existe sim, mas talvez 

precise ser mais divulgado. Não estou dizendo que 

não existe, existe, com certeza, até porque tem uma 

pessoa [...] aqui que tá falando que existe [...] aí lá na 

minha unidade a gente não tem isso lá, eu não 

observei, são quatro dentistas e a gente realmente 

precisa... é até interessante que a gente se atente para 

isso, para providenciar pedir a minha dentista 

distrital para seguir isso [...] já trabalhei em outas 

unidades da Prefeitura de Salvador, e que não era 

feito nem drenagem de compressor, que dirá limpeza 

de água [...] 

CD5 – Eu recebi o protocolo. Porque eu solicitei [...] 

porque chegou a vigilância lá na unidade para 

liberação do alvará e aí “cadê o protocolo?”. Eu nem 

sabia que existia. Aí a gente foi ligar para saúde 

bucal, aí a saúde bucal “não, existe, vou enviar para 

vocês”. Aí enviou por e-mail. Mas a gente só tomou 

conhecimento quando a vigilância sanitária... a gente 

fazia do jeito que a gente achava que era para fazer, 

mas protocolo... a gente não sabia da existência até 

esse momento... que é uma dificuldade. Porque às 

vezes existe um protocolo... como é que esse 
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protocolo tem que ser desenvolvido, quem tem que 

executar, como é que executa. Às vezes a gente não 

sabe como proceder, né? 
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APÊNDICE G – Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente às normas, procedimentos e rotinas associados ao processamento dos artigos – 

desinfecção e esterilização dos materiais e o respeito ao não reprocessamento de produtos de 

uso único. 
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Processamento 

dos artigos – 

desinfecção e 

esterilização dos 

materiais, 

respeito ao não 

reprocessament

o de produtos 

de uso único, 

baseado nas 

RDC ANVISA 

31/2011; 

156/2006; 

15/2012;  RE 

2605/2006 E 

2606/2006 

 

 

 

 

Materiais 

utilizados para 

limpeza, 

secagem e 

embalagem 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – E 

glutaraldeído? 

Alguém usa? 

 

 

Moderador – Lá 

você seca com o 

que? 

 

 

 

 

 

 

ASG * 

ATSB 

ATSB12 – [...] Na minha unidade, quando eu cheguei, 

me disseram, “pedimos sempre detergente enzimático e 

nunca vem”. Eu disse então, “ô, Infelizmente não tenho 

como trabalhar”. “Vocês fazem como fazemos”, eu disse 

“gente, como é que não tem detergente enzimático? 

Sempre pede e não vem?” [...] No pedido do mês 

seguinte, eu fui lá na farmácia, falei com o rapaz, olha 

eu quero detergente enzimático, pois veio. E não falta... 

ATSB10 – Foi o detergente, o enzimático. [...]  que eles 

tavam querendo retirar o enzimático por conta de custos, 

certo? E colocar detergente neutro de prato comum. 

ATSB11 - Porém, isso de boca, porque por escrito... 

ATSB10 – Aí, eu inclusive, depois até a dentista com 

quem eu trabalho chegou pra mim e perguntou, “[...] 

você estava procurando confusão?” Aí eu falei assim 

“foi, foi” e “você tava procurando confusão, porque já 

fiquei sabendo no grupo de dentistas aqui, que teve um 

auxiliar assim, assim, assado, falou, falou, falou” [...] eu 

estava virada no raio, porque eles estavam querendo 

colocar goela abaixo na gente a utilização do detergente 

líquido de pia e foi falado e que é utilizado. 

 

Voz – Não. 

 

Voz – Nem chega. 

 

ATSB6 – Nunca seca o instrumental esfregando o 

instrumental, porque não tem pano apropriado para 

secagem [...] Ele seca ao vento. 

ATSB1 – Seca ao vento. 

ATSB13 - Lá nós usamos as gazes algodoadas. 

Voz – O meu eu deixo de um dia pro outro...  

ATSB11 [...] ele disse que era pra providenciar panos de 

prato. Eu fiz “quem vai lavar esses panos? Onde eu vou 

secar?” [...] vem aqueles tipo pano de chão, onde eu não 

vou me responsabilizar, por que eu vejo esses panos o 

pessoal da limpeza usa em um canto, aí é jogado em tudo 
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Moderador – 

Não tem 

seladora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Quem foi que 

deu essa 

orientação? 

 

quanto é canto, quem é que vai se responsabilizar? 

Porque eu não vou assinar por isso, o dentista se 

responsabiliza? Aí o dentista disse logo “eu não”. 

 

ATSB12 - Outro dia chegou, lá é papel ainda, né? O 

papel crepado. Chegou papel crepado, você levantava 

assim o povo lá, você ficava toda branca, eu falei pra 

gerente, “olha, esse papel não tem condições não”, “mas 

aí vai faltar papel”, “ó, não é apropriado, não tem 

condições de trabalhar assim”. Ela disse “então, eu vou 

pedir, vou solicitar que venha outro”. Eu disse pode 

solicitar. Tirei fotos, a gente toda suja de branco com as 

mãos brancas. 

ATSB2 – [...] vários pacotinhos enrolados numa gaze, 

no papel crepado, porque eu ainda não recebi o grau... 

 

ATSB10 – Me tirem uma dúvida, vocês que utilizam o 

grau cirúrgico, como é que vocês estão selando esse 

pacotinho? [...] como a prefeitura está disponibilizando 

os rolos né, de grau, por que não disponibilizam a 

seladora? 

ATSB11 - Tem grau cirúrgico, não tem seladora [...] o 

que foi que lá na nossa unidade a gente fez... a gente 

providenciou uma chapinha de cabelo que nunca foi 

usada [...] 

 

ATSB3 – Não. Tem gente que usa chapinha.. 

ATSB10 – [...] É adequado? Foi liberado? Existe 

alguma normatização para isso? 

ATSB13 - Se eu te mostrar o grau que eu uso e o grau 

que vem selado pela seladora, eu te digo que tá no 

mesmo padrão. 

ATSB6 - O que foi nos dito é que se fosse uma 

temperatura não inferior a cento e sessenta graus. 

Voz – Todas, a maioria da chapinha só passa de 

duzentos. 

ATSB13 - E não pode ter bolha. 

ATSB11 - E não pode ter bolha e não pode ter risco. 

Nada. Você tem que esticar, por exemplo, a parte de 

baixo você literalmente prancha o grau. Você tem que 

esticar e apertar pra não fazer bolha, nem riscos.  

 

ATSB11 - A gente testou. Inclusive o dentista distrital 

falou pra mim, pra minha colega que a gente poderia 

usar. [...]Ele está ciente disso, contanto que fosse 
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Moderador – 

Foi só uma 

inspeção visual, 

né? É tudo na 

mão? Não tem 

como apoiar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

[...] as canetas 

de alta rotação 

e baixa rotação 

elas são 

esterilizadas? 

exclusivo e visse que, porque ainda tem a ver com a 

marca do grau que vem né? Porque, às vezes, pode ser 

que uma determinada marca não seja tão boa quanto, 

pela questão da temperatura. E aí na prática nós fizemos 

o mesmo teste. Eu fui no consultório particular de uma 

amiga minha e selei com a seladora e com a prancha e 

perguntei,” me diga aí qual foi?”. Eu numerei, mas ele 

não sabe com quem. “Me diga aí qual foi?”  “Eu não 

tenho como saber”.  

Voz - O meu também. 

Voz – Sim. A minha gerente também tá ciente.  

Voz – A dentista distrital está ciente. 

 

 

 

Voz – Não. 

Voz – A gente se vira. 

ATSB10 – [...] como a colega pegou e falou aqui né, 

dependendo da marca do grau cirúrgico, pode ocorrer 

sim o selamento total como também pode não. Existem 

chapinhas que não mostram lá a temperatura, nem 

sempre a gente pode afirmar né, o que vem na 

embalagem. Existe esse problema. [...] Porque no caso 

eles estão, a gente pode tá colocando em risco, entendeu, 

a fidelidade, a fidedignidade da esterilização utilizando, 

eu não tou desmerecendo, mas a fidedignidade e a 

segurança da esterilização quando se utiliza a chapinha, 

ou seja, tá se tendo esse custo com o grau cirúrgico, 

sendo que você pode não ter uma resposta efetiva, 

entendeu? [...] O que mais me deixa, vou colocar assim, 

cabreira nesse sentido, de utilizar a chapinha é isso, [...]  

não posso chegar e falar, com certeza, que vai chegar a 

cento e sessenta graus, entendeu? Eu não posso chegar e 

colocar dessa forma, eu também não posso dizer que vai 

ter a pressão correta, que no caso a seladora ela tem, que 

a seladora tem. Ou seja, eles estão gastando dinheiro 

com o grau cirúrgico certo, que pode não estar sendo, 

atingindo o objetivo. [...] e outra coisa também, eu 

chegar e colocar a seladora lá pra poder selar aquilo ali, 

eu quero que me diga aqui, alguém que me diga aqui, 

quem foi que se responsabilizou e colocou isso por 

escrito que poderia utilizar a chapinha? Você tá 

entendendo?  

 

 

Voz – Não. 
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Moderador – E 

na unidade de 

vocês, gente? 

Tem também, 

falta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

[...] o 

glutaraldeído, 

alguém usa 

ainda? 

Voz – Só temos uma. 

ATSB13 - Só temos uma, em todos os consultórios só 

tem uma e quando tem procedimento de extração, 

procedimento cirúrgico que nós precisamos usar, se 

colocar, ela não volta ao normal. O cabeçote já tá todo 

dilacerado. Pelo menos as turbinas que foram pra lá elas 

não guenta nem autoclavar. [...] Hoje ela fica rangendo... 

ATSB2 – Lá, quando acontece de, lá no posto quando 

acontece de ter uma cirurgia que tem sangue, ao invés de 

limpar com álcool setenta eu deixo ele embebido né, na 

gaze, com glutaraldeído. Mas autoclavar... [...] O 

enzimático [corrigindo]. 

ATSB11 - Na verdade eu perguntei aos técnicos se eu 

poderia lavar, justamente porque, às vezes, é um 

atendimento que pede, se não tem que suspender. Aí o 

que ele me disse foi o seguinte “você pode até lavar, com 

enzimático ou até com sabão que a gente lava nossa mão 

mesmo, contanto que você, antes de você lavar, você 

passe o álcool e aí você lava, depois você passa o álcool 

de novo e você lubrifica”. É o que eu tento fazer. [...] E 

aí quando tem a cirurgia, eu tento, toda vez que tem a 

cirurgia autoclavar, eu tento, mas nem sempre é 

possível. 

ATSB6 - Eu lavo sempre a turbina e a baixa rotação com 

clorexidina sabão, eu sempre faço a fricção com 

clorexidina e aí depois eu passo o álcool. 

CD 

 

CD12 – [...] dos instrumentais às vezes falta, mas 

quando falta detergente enzimático a gente também para 

o atendimento para que chegue. 

Voz – O enzimático... 

CD11 – O detergente enzimático no nosso distrito... ela 

está dividindo... ela pega... para não faltar para todos... e 

aí a gente recebe numa almotolia... a gente não tem 

validade, não sabe quando foi aberto, não sabe nada... 

CD5 – [...] eu descobri que ele subiu para o expurgo e 

pegava a escovinha que a gente limpa as coisas de 

odontologia... [...] E estava limpando todos os [sic] ar 

condicionado das salas. Todos, todos... [...] Eu passando 

para almoçar, vi o menino na esterilização, no expurgo, 

com a escovinha que eu identifiquei que era a que a ASB 

trabalhava, aí voltei... quando eu olhei, falei: “Onde foi 

que você achou essa escova?”, “Ah, estava aqui”, aí eu 

falei: “E você sabe de onde é?”, 

 

CD (grupo) – Não, não... 
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Moderador –. 

[...] dos 

materiais, 

principalmente 

as brocas. Está 

sendo feita essa 

individualização

? 

 

Moderador – 

[...] já foi 

levantada a 

questão da 

seladora 

[...]Todos têm 

seladora? 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – E 

as canetas, 

gente? Estão 

sendo 

esterilizadas? 

 

 

 

 

CD (grupo) – Diariamente... 

 

CD1 – Um trabalho “retado”, mas elas fazem... 

 

 

CD (grupo) – Chapinha. 

CD1 – Chapinha. 

Voz – Minha doação de chapinha! 

CD7 – Usa a fita, né? A fita... 

CD13 – Na minha é fita.... 

CD5 – Mas se pedir... o grau cirúrgico vai. Agora não 

tem a seladora. A gente comprou chapinha e sela com 

chapinha e vai muito... de sobrar... lá mesmo vem muito, 

vem muito... [...] Lá não tem crepado não... lá é só o grau 

cirúrgico. 

CD3 – Lá não vai grau, vai branco... 

CD7 – Lá tem os dois, agora sem seladora... 

CD2 – Tem a [fita] do fechamento e já botaram também 

para se usar fita crepe normal... e abre tudo... 

 

 

CD5 – Se esterilizar, minha filha... já acabou, perdeu... 

[...] Se botar... sua turbina deve ser de uma marquinha 

melhor, porque essa que chega... [...] Não dura 6 meses 

se você botou para esterilizar... 

CD3 – Às vezes, uma vez por semana, eu boto... [...] 

Mas não é toda semana não... acho que de 15 em 15 eu 

fico mais tranquila... 

Voz – Uma caneta, álcool 70 e saco de geladinho... 

CD7 – E seja o que Deus quiser... 

 

Identificação / 

descarte das 

embalagens 

ASG * 

 

 

 

ATSB11 – [...] A vigilância foi lá e disse que [...] eu teria 

que identificar o produto, a data que eu esterilizei e a 

data de vencimento e ia colocar o meu nome que foi eu 

que fiz esse processo. [...] E aí causou um reboliço, 
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Moderador - E 

os pacotes? [...] 

depois de 

utilizados, são 

descartados? 

ATSB porque, primeiro não voltou identificado por quem fez 

lá [...] 

 

Voz (grupo) – São descartados. 

ATSB6 - Na verdade, na verdade a gente não tem nem 

bandeja. Então, o que que a gente faz? A gente utiliza o 

pacote como bandeja. 

CD 

CD5 – A vigilância cobra muito isso. A data que 

embalou, a data que vai vencer... quem embalou, o que 

tem dentro, tem que ser colocado que a vigilância cobra 

muito isso... 

Monitoramento 

do processo de 

esterilização 

ASG * 

ATSB 

ATSB11 - a Prefeitura de Salvador ela manda alguns 

insumos que, infelizmente, não é de qualidade. Tinha 

uma fita de autoclave que ela sem ir pra esterilização ela 

já escurece, qualquer temperatura [...] porém eu usava 

alguns parâmetros pra identificar se foi ou não, como a 

caneta, por exemplo, a caneta que a gente identifica, 

escreve, quando ela vai ao calor ela muda de cor. 

Simplesmente o material foi e voltou sem esterilizar. 

ATSB11 – [...] a gente já colocou no ritmozinho de 

chegar, ligar o compressor, ir pra esterilização, fazer o 

teste bacteriológico da autoclave, porque agora é diário 

né [...] se a gente for ver as questões de biossegurança, 

toda a equipe de saúde ela tem obrigação de saber fazer 

esse teste, até porque, hoje por exemplo, é um dia que eu 

tou aqui. E aí, se não tiver ninguém lá? Às vezes fica 

sem fazer o teste. [...] Já aconteceu de eu já estar em uma 

atividade externa e ficar sem fazer o teste. Já aconteceu 

porque a odontologia não estava. Infelizmente. 

ATSB4 - Sim. E fora que, às vezes, falta o teste também 

né? 

ATSB12 - Sempre falta. 

ATSB7 - Na verdade a unidade que eu estou, é uma 

unidade nova, foi inaugurada agora, em janeiro. Nós não 

temos esse POP. Quando questionamos no nosso distrito 

eles disseram que não sabiam, então eu ainda faço o de 

quarenta e oito horas, porque é o que eu tenho, né? Então 

assim, a gente ainda uso o POP de quarenta e oito horas, 

que é o que faz segunda de manhã até quarta de manhã, 

quarta à tarde até a sexta à tarde, porque esse POP do 

diário eu fiquei sabendo no curso, questionei, mas 

ninguém nem sabia me informar. Então, também tem 

isso, não é padronizado. 

ATSB6 - No dia que a gente tava [...]  no evento do 

CRO-BA, quem fez o teste bacteriológico? O técnico de 

enfermagem. Ele foi fazendo, na dúvida, ele ia fazendo 

e mandando mensagem pra mim. “Veja aí se tá assim, 
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assim, assim. Tá certo?” Mandava uma foto, eu dizia 

“beleza. á como? Tá que cor? Levante aí”.  

Voz - Lá não faz. 

Voz – Lá não fazem. 

CD 
CD5 – Elas cortam um pedacinho dessa [fita] e colocam 

em cima para ver se esterilizou mesmo [...] 

*Tema não discutido nesse grupo focal. 

  



 
 
 

137 
 

 
 

APÊNDICE H - Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente às normas, procedimentos e rotinas associados ao manejo dos resíduos. 
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Manejo dos 

resíduos, de 

acordo com a 

RDC ANVISA 

306/2004 e 

RDC 63/2011 

 

 

 

 

 

Procedimento 

Operacional 

Padronizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador -. 

Quais são os 

tipos de 

resíduos que 

vocês separam, 

que vocês veem 

que esses são 

separados no 

consultório 

odontológico? 

Tem o lixo 

infectante e tem 

o que mais? 

 

ASG 

ASG3 - Aí a gente tem que pegar o maior e botar no 

menor [..] aí depois o gerente manda a gente botar num 

outro saco, quer dizer, eu acho errado porque, às vezes, 

o paciente cospe naquele lugar, a gente tem que pegar 

aquele saco e usar de novo. Eu acho que é errado.[...] 

Lá aproveita. 

ASG4 – Tem que descartar... se tiver sujo. 

ASG3 – Mas, como é que eu vou saber se é preto? Aí 

a gente nem dá pra ver se tem cuspe. 

ASG4 – É. Aí eu falei com ela que tou usando o preto, 

porque não tem [branco] e comuniquei ao gerente. Só 

que pra jogar fora, o que eu faço? Eu pego uma 

etiqueta e escrevo “curativo” pra não jogar do lado do 

outro, aí escrevo curativo e jogo na bombona [...]Eu 

falo, eu falo, que a gente acha errado. 

ASG2 – Eu não faço nada, não vou mentir. 

ASG9 – Lá a gente tava fazendo isso também, só 

trocava se melasse o saco, derramasse café, aí trocava. 

Mas fora isso... [...] Falaram que o saco branco não 

pode trocar, mas com o preto pode botar o saco normal. 

ASG12 - Eu não aprendi a fazer assim. Eu falo “Ou 

vai parar o atendimento, se não, eu que não vou virar 

saco.” [...] Lá na hora de fazer, pegar o saco branco no 

preto ou botar o saco preto no curativo, eu não faço 

isso não, porque eu tou prejudicando os colega que faz 

a coleta.  

ASG4 – Não, mas eu boto, eu boto uma coisa 

identificando... 

ASG13 – Mas tem alguns que não ver não. Tem 

alguns, se ele ver o saco preto ele não leva e ainda 

coloca lá pra o gari pegar, o gari que vai sobrar. 

 

 

 

Voz – Tem o comum. 

Voz – Tem aquela caixa do perfurocortante. 

ASG4 - Ela deve ter aquela coisa que ela bota, né? Eu 

não sei o nome daquilo que ela bota não, ela tem uma, 

ela bota do raio X, né? 

Voz – É o revelador. 



 
 
 

138 
 

 
 

 

Moderador – 

Revelador e 

fixador. As 

“laminazinhas” 

assim, de 

chumbo, 

ninguém vê 

não? [...] vocês 

não se 

envolvem no 

caso com isso, 

não descartam, 

mas... fazem 

essa 

segregação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador - 

Medicamento 

vencido, vocês 

não manejam 

não? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz - Aí é com elas. 

ASG4 – Não, não. Ali só com elas.  

Voz – Não, não. Isso aí é só com elas.  

Voz- Eu nuca fiz isso não... 

ASG3 - Às vezes, a gente faz isso. Lá faz, porque as 

meninas às vezes, esquecem, aí como eu e a minha 

colega ia lá de tarde, ia abrir o consultório, aí a gente 

entra, aí vê lá, aí a gente pergunta a ela aí a moça “é 

pra jogar fora”, aí a gente bota no saco e bota lá fora. 

ASG4 – Não. Talvez é porque elas que cuidam, porque 

lá eu não sei nem onde é que elas jogam isso. 

Voz – Ah, eu sei. 

ASG14 – Agora, eu sei porque eu vejo. Muitos jogam 

lá. Então, tem coisa do dentista que tem o ACD. Mas 

eu mesmo, já que eles não deixam eu me envolver, 

também não me envolvo. Eu fui ao ACD, eu sei o que 

é, as coisas mas, também não me meto. 

 

ASG14 – Não. A menina da farmácia, ela bota tudo na 

caixinha, identifica, quando o menino vai chegar ela 

pede pra mim falar com ela, ela pega dá pra ele e tem 

um papel que faz né, tem um papel pra fazer. 

Voz – Eu não. 

ASG11 – O de lá ele manda me chamar, manda chamar 

o rapaz. 

Voz - Na unidade que eu trabalho não. 

ATSB 

ATSB6 – [...] acha que limpar o consultório é tirar o 

lixo, pegar o lixo comum, botar no lixo infectado, 

amarrar tudo num saco só. Lá são três cestas de lixo, 

porque fica uma cesta de lixo no lado da mesa, uma 

outra cesta de lixo que é com tampa pra lixo comum e 

a de inox que é pra lixo infectado. [...]. Ela tira de um, 
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Moderador – O 

que é recolhido 

hoje? 

passa pro outro e tá tudo certo. O peso, que esse lixo 

biológico né, já foi pesado... 

ATSB11 - Enfim, quando eu cheguei na prefeitura, 

fiquei de boca aberta. O pessoal jogava em pia [...] 

resíduo do revelador... [...] Aí nessa unidade que eu tou 

hoje... [...] assim, eu mudei isso, eu mudei isso. Porém, 

na unidade que eu tou hoje, eu já tou há três anos. 

Quando eu cheguei lá já era um pouquinho diferente, 

já não era mais na pia não, porém era uma única 

vasilha pra tudo. [...] Aí eu fui e implantei essa questão 

de separado, de identificado. Separei as películas de 

chumbo, inclusive quando o rapaz foi lá recolher, que 

a cada dois anos que vai recolher o amálgama, né? Aí 

ele falou “eu nunca vi isso na vida vocês separarem”, 

porque eu separo tudo e solicitei, assim que eu entrei, 

eu solicitei uma bombona que seria para as embalagens 

com esses materiais, porque tem que ser separado 

também. Isso virou história porque até hoje nunca foi. 

ATSB7 – Resíduo do revelador, o resto do fixador, 

quando eu me recusei, a responsável técnica do outro 

posto disse, “mas a empresa que fazia esse serviço 

rompeu com a prefeitura”. Tipo “e eu com isso?” [...] 

Eu boto no vasilhame. [...] Não tem, segundo a 

informação que eu tive, não tem empresa. 

ATSB12 – Ah não, lá é separado. 

Voz – Lá é separado. 

ATSB11 – Material odontológico. Se tem a Serquip? 

ATSB7– É. Mas eles disseram que é outra empresa.  

ATSB11 – Aí assim, eu criei tipo um protocolozinho 

nosso pra não ficar também junto com..., aí o que que 

eu faço? Eu boto separado, boto num saquinho branco 

e bota naquela bombona que o pessoal vem buscar, o 

que não é o correto, mas eu menos mal do que jogar no 

meio de tudo normal. 

ATSB6 - Em toda minha história com a prefeitura, só 

uma única vez, eu fui emprestada pra uma outra 

unidade [...] e apareceu uma empresa pra fazer o 

recolhimento do resíduo de amálgama. A única vez na 

minha vida que eu vi recolher. 

ATSB7 – Isso foi em dois mil e quinze.  

ATSB6 – Porque rompeu gente, eu liguei pra lá “a 

empresa que fazia isso rompeu com a prefeitura” Então 

não tem desde dois mil e quinze... 

 

Voz – Só biológico. 
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Moderador –

Lâmina de 

chumbo? 

 

Moderador – 

Vai ficando... 

 

 

 

 

Moderador – 

Recolher o 

que? 

 

 

 

 

Moderador – 

Hum, sim. Qual 

o destino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz - Lâminas de chumbo não. 

ATSB7 – Revelador, fixador... 

Voz [grupo] – Revelador, fixador, tudo acumulado... 

 

Voz – Vai ficando, claro... 

 

ATSB11 - Eu tive orientação do distrito porque eu 

questionei tudo isso, aí me falaram você bota no 

saquinho branco que é do biológico e coloca pra 

empresa recolher junto com o material biológico. 

 

Voz - O revelador e fixador e os resíduos. 

ATSB7 - Eu perguntei se eu podia fazer assim pra 

Serquip recolher e me responderam que não. E que eu 

armazenasse na sala de lavagem. 

ATSB11 - Pois é. Há divergências, de novo né, de 

informações. [...] Outra condição sabe o que é? 

Material odontológico vencido. 

 

 

ATSB11 - Pois é. Por que que existe um protocolo pra 

medicamento? O pessoal quando eu questionei me 

disseram que material odontológico não é 

medicamento. Eu fiz “Como? Como é que você fala 

uma coisa dessa? Que material odontológico não é 

medicamento?” E uma coisa que eu sempre fico 

observando é assim, sempre houve um dentista, 

sempre houve um auxiliar e ninguém nunca viu isso 

antes. Então, comecei a questionar. Aí eu comecei a 

mandar para o distrito, ia pro distrito e voltava, ia pro 

distrito e voltava. E não é nossa obrigação. Aí eu 

comecei, sabe o que foi que eu fiz? Comecei a botar na 

sala da gerência. Só que começou a fazer um volume. 

[...] Aí incomodou. Aí chegou à conclusão de que é 

medicamento e que seria descartado junto com o 

medicamento vencido da farmácia, da enfermagem e 

tudo mais. Aí existe um protocolo... 

 

ATSB6 – Lá a gente faz um vale carga, aí bota na 

farmácia e quando vem recolher o medicamento 

vencido na farmácia, eles levam junto. 
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Moderador – 

[...]  o manejo 

de resíduos, 

como está 

sendo feito? 

 

 

 

Moderador – 

Lâmina de 

chumbo? Vocês 

estão fazendo? 

Película 

radiológica, 

revelador, 

fixador? [...] e 

o descarte? 

Como é que 

está fazendo? 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Vocês têm um 

plano de vocês, 

da unidade? 

[...] Então 

vocês que 

fizeram... 

 

 

 

Moderador – 

Medicamentos 

vencidos... qual 

a orientação 

dentro da 

unidade? 

 

CD 

CD3 – Resíduo... lá tem a caixa de pérfuro... 

CD5 – Tem um amálgama lá parado há 10 anos... 

CD3 – Os sacos são separados... saco preto para lixo 

comum, e para lixo biológico... [...] Tem a coleta 

diferenciada. 

CD [grupo] – Tem. 

CD5 – Só o amálgama que demora muito de recolher... 

Voz – É, demora muito... 

 

 

 

 

 

CD [grupo] – Sim, separamos. 

CD8 – Mas só que existe a coleta seletiva, né... tinham 

as bombonas para pegar revelador e fixador, tinha tudo 

separado... [...] a gente pegava uma PET e colocava as 

lâminas, né? E a Serquip pegava... 

CD7 – Tem o plano, né? O Plano de Gerenciamento 

de Resíduos. Esse plano é para ser implementado em 

toda a unidade. Lá de um modo geral, é feito... 

CD2 – O gerente não tem conhecimento... a gente tenta 

se articular com a Enfermagem de qualquer forma, 

mas por exemplo... 

CD3 – [...] a gente elaborou durante um tempo, o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos, a gente pegou... 

 

 

 

CD3 – Da gente, da unidade... [...] A gente pegou... a 

gente pegou alguns modelos e adequou à nossa 

realidade... por isso realmente que essa questão de 

expurgo, do lixo, lá funciona direitinho, local de 

acondicionamento é adequado, a gente não tem muita 

dificuldade com isso... [...] A gente tem plano de 

gerenciamento que a gente fez, mas pode passar... 

 

 

CD [grupo]  – Descarte! [...] Farmácia. 
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CD3  – Farmácia. 

CD5  – Eu entrego para a farmácia. [...] Tanto o 

material vencido quanto medicamento... 
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APÊNDICE I –  Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente às normas, procedimentos e rotinas associados aos procedimentos em caso de 

acidentes. 
N

O
R
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A

S
, 

P
R
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E
D
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E

N
T
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S
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 R

O
T
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A

S
 

ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Procedimentos 

em caso de 

acidentes, 

baseado na 

RDC ANVISA 

63/2011 

Protocolo / 

protocolo 

disponível à 

toda a equipe 

ASG 

ASG12 – Eu já me furei... [...] eu peguei e fiz um teste 

rápido ali na hora e depois o gerente e a enfermeira ligou 

pro distrito, eles enviaram uma Kombi, eu fui pro Couto 

Maia. Eu fiz os exames e não deu nada. [...] fiz os 

exames e depois o acompanhamento, graças a Deus não 

tive nada. 

Voz – Eu nunca me feri não. 

ASG4 - Isso é bom. 

ATSB 

ATSB10 – [...]  essa situação mesmo de acidente do 

trabalho. Se fizer levantamento no nosso grupo, eu 

acredito que setenta por cento, oitenta por cento não vai 

saber como proceder, não vai saber. Porque é muito, 

essa situação é muito negligenciada, inclusive quando 

acontece, inclusive. [...] Eu não sei como agir nessa 

situação. 

ATSB6 – Francamente, eu nem sei quem é responsável 

por isso lá na unidade... 

ATSB13 - Eu sofri um acidente de trabalho, deve ter 

uns seis meses. Não foi com perfurocortante. No final 

do expediente, nós não colocamos o hipoclorito no 

sugador? A colega e, eu tava trabalhando na sala [...] ela 

não levantou o sugador pra deixar esvair o hipoclorito e 

deixou lá. [...] quando nós levantamos a consequência é 

que desça. Nesse dia, que eu higienizei tudo, quando eu 

fui levantar ele, mesmo com óculos, pegou por debaixo 

do meu olho e atingiu meu olho, o hipoclorito. Saí louca 

me batendo por tudo quanto é lugar. [...] lavei com soro, 

desculpa, fui, passei pela médica, a dentista me 

acompanhou até o Couto Maia, fiz todos os exames que 

tinha lá, já fiz os testes rápidos logo na unidade e fui 

fazer o restante lá que não fazia, que era o Anti HBS e 

outros mais. Fiz o anti HBS, esperei o resultado. Na 

verdade, não estava totalmente imunizada, mesmo 

tomando todas as doses de hepatite B, que é uma coisa 

que eu queria chamar atenção, estava abaixo do ideal e 

aí eu refiz de novo. Porém, como foi de um dia pro 

outro, nós sabemos quais são né, o tempo, a janela 

imunológica, o tempo que o vírus permanece vivo do 

HIV e outros mais. Então, por causa disso, inclusive o 

médico do Couto Maia disse que não teria problema 

algum. Preenchi o documento, esse documento foi pra a 

secretaria, tudo preenchido. Fiz um relatório à própria 

mão dizendo como foi que aconteceu e tudo isso 

documentado e lá na unidade, pelo menos, nunca teve 

problema. Já aconteceu perfurocortante com a dentista, 
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inclusive foi o paciente e a dentista pro Couto Maia 

também. 

 

ATSB11 – Lá tem dois dias que foi protocolado esse, 

onde a gente espalhou informativos, todos os setores 

onde, cada consultório tem um informativo, tanto pra 

essa questão de acidente de trabalho quanto pra questão 

de pacientes que venham a ter alguma reação alérgica à 

anestesia, de como proceder. Então, são dois 

formulários que tá no local de fácil acesso pra na hora 

que acontecer. [...] Agora isso foi iniciativa da equipe, 

[...] foi uma iniciativa própria, tanto que os formulários, 

isso foi pesquisado.[...] inclusive o recurso foi próprio, 

não foi algo que o distrito disponibilizou ou algo assim 

não. 

 

ATSB7 – Ah, era isso que eu ia falar. Existe esse 

problema de informação. Por exemplo, a unidade, o 

distrito que eu faço parte, tudo chega lá depois. E 

quando nós descobrimos, via colegas, que 

questionamos, eles não sabem, nunca ninguém sabe, 

nunca ninguém é responsável, inclusive a minha 

distrital é fictícia. 

 

ATSB10 – [...] com relação a essa questão do acidente 

de trabalho[...] aconteceu com uma colega nossa, de lá 

do subúrbio que foi a questão de perfurocortante, com 

agulha. [...] assim, ninguém, ninguém da unidade dela a 

acolheu. Ela ficou simplesmente atordoada.[...] o 

paciente inclusive se recusou a fazer um teste rápido e 

tudo e ninguém soube dar informação nenhuma a ela. 

 

ATSB6 – Ah, eu lembro e ainda eu perguntei, ninguém 

te levou no Couto Maia? 

 

ATSB10 – Ninguém, ninguém, nem gerente, nem 

enfermeiro, ninguém. [...] Ela utilizou recursos dela e 

sem falar na questão psicológica dela, que ela teve de 

fazer o teste, que ela teve de tomar medicação. [...] 

Porque imagine, você tá trabalhando, você tá exercendo 

a sua função, acontecer isso e você não ter suporte de 

ninguém, nem secretaria, nem distrito, nem gerência, 

nem ninguém. [...] Ninguém se dispôs a pegar o carro e 

levar ela até o Couto Maia, até numa UPA. [...]. Ela 

ficou péssima. 
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CD 

CD5 – No meu caso, no mesmo dia a gente fez o teste 

rápido na minha unidade e o paciente não tinha nenhum 

tipo de alteração no teste, aí a gente fechou ali mesmo. 

Mas uma ASB já teve, um sugador fez um refluxo no 

rosto dela, e aí ela teve que ir para o Couto Maia, fazer 

uns exames e já não tinha mais como só ser um exame, 

porque já não tinha um paciente envolvido, mas pelo 

menos nos dois momentos que a gente teve um acidente, 

e a outra dentista também já sofreu um acidente, mas 

nada assim... pelo menos eu não percebi dificuldade... o 

distrito mandou o carro, levou ela no Couto Maia.[...] O 

distrito deu assistência. A gente ligou, o distrito enviou 

o carro, foi com ela, acompanhou até finalizar... pelo 

menos lá na unidade foi muito tranquilo, não tive 

grandes problemas não... 

CD2 – Agora lá na unidade já aconteceu de uma 

médica... é que tinha cachorro para vacina e dois 

cachorros atacaram ela. Morderam ela... [...]  jogou a 

médica no chão e mordeu a menina toda... então... e não 

foi registrado. [...] 
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APÊNDICE J –  Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente ao gerenciamento de tecnologias associado à disponibilidade de materiais, insumos e 

medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento da 

demanda. 

G
E
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Disponibilidade 

de materiais, 

insumos e 

medicamentos 

de acordo com 

a complexidade 

do serviço e 

necessários ao 

atendimento da 

demanda, 

baseado na 

RDC 42/2010, 

RDC 63/2011 e 

RDC 15/2012 

 

Equipamentos 

de Proteção 

Individual 

 

Moderador – O 

material é 

individualizado? 

Como é? Ou é 

compartilhado? 

 

 

 

 

 

Moderador - 

Todo mundo tem 

nas suas 

unidades 

[...]EPI também 

separado? EPI, 

a luva adequada 

mesmo? Porque 

às vezes, a gente 

chega na 

unidade, tá você 

lá com a luva de 

procedimento... 

 

 

 

 

 

 

ASG 

ASG12 - Lá a gente tem. Tem o DML que fica o 

material e aí quando a gente vai precisar pra trabalhar, 

a gente pega e usa. 

 

 

 

 

Voz – Não, cada qual tem o seu. 

Voz - É individual. 

Voz - Tudo individual. A luva lava, seca, passa 

álcool, guarda. 

ASG13 – É, a gente tem todo cuidado né, a questão 

da luva mesmo, que você utiliza, no chão que você 

utiliza pra superfície que é diferente, aí é a gente que 

tem que fazer a manutenção e também a limpeza das 

nossas luvas, do nosso material né? Aí a gente faz, 

pelo menos eu tenho acesso aos meus equipamentos 

de trabalho, entendeu? 

 

 

 

 

 

ASG13 – É rebeldia do trabalhador. [...] Eu falo 

porque é, porque tem uma colega minha que ela só 

quer utilizar essa luva e o chefe fala todo dia, ela só 

usa escondido dele, entendeu? Ela sabe que não é pra 

utilizar, mas é, aí quando eu vou usar, ela “ah, não 

vou usar isso não”. Então não use, quem precisa se 

precaver né, sou eu, ela não precisa, problema é dela. 

ASG11 – Mas tem unidade também que não tem... 

ASG12 - Também tem esse detalhe... 

ASG3 - Lá graças a Deus tem tudo que eu quero... 
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Moderador - E 

bota? Tem a 

bota 

antiderrapante? 

Tem? 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador - Eu 

queria saber, os 

EPI. [...] Tem 

avental 

impermeável, 

luva de proteção 

térmica, óculos 

de proteção... 

 

 

 

 

ASG2 - Lá onde eu estou, lá tem, mas o que a gente 

estava ontem, na Liberdade, tá um caos.  

ASG13 – Lá eu sei que tem... [...] Imagine. Eu me 

recuso, eu falo, eu me recuso a trabalhar sem os 

equipamentos, porque não tem condição. 

Voz - Nem todo lugar você pode tá? O gerente não 

aceita não, ele pega a luva. 

ASG14 - Eu mesmo boto uma dessa fininha e uso 

aquela verde. Quando eu vou fazer alguma coisa eu 

tiro a verde e fico com a fininha. [...] 

ASG8 - Eu mesmo uso a luva de procedimento por 

baixo e a verde em cima. 

ASG4 - E também, às vezes, não é sempre que tem o 

material, tem que trabalhar com o que tem. 

Voz - E ainda tem aquela que chega e diz “se vire”. 

 

 

ASG10 - Até o momento não. [...] Ainda não veio 

material ainda. 

ASG8 - O REDA não tem. 

ASG4 – É porque a gente é terceirizado, não é REDA. 

ASG13 - Os terceirizados eles tem a farda, ainda é da 

época que a farda é azul e com a bota. A gente não 

tem. A gente, o pessoal que é terceirizado ainda não 

recebeu, os “EPI’s”, tipo de farda que é blusa, calça e 

sapato né, que a gente tem. Não foi disponibilizado 

pra gente, a gente que tem que colocar o nosso. 

ATSB 

ATSB7 – Eu não sei se acontece com todo mundo, 

[...]  porque lá, por exemplo, tá sem luva de 

procedimento, nós não estamos atendendo. 

 

 

 

ATSB6 – Não tem. 

Voz – Óculos tem. 

ATSB7 - Porque chega em uma unidade... na minha 

não chega nada... 

Voz – O avental quem comprou fui eu, com meu 

dinheiro, do meu bolso. 
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Moderador – 

[...] existe uma 

pessoa 

responsável pelo 

gerenciamento 

dos produtos, 

dos materiais 

utilizados, no 

serviço de saúde 

bucal ou não? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATSB11 – [...] Sobre o EPI de segurança, que a gente 

tava falando sobre luva aqui, a gente observou que 

quando se trata das luvas do dentista, não faltam o 

número correto, mas quando se trata das auxiliares 

falta o nosso número e eu, por exemplo, eu já disse, 

eu não uso luva maior que a minha mão. Sabe por 

quê? A chance de eu me machucar é muito grande. 

ATSB12 – Quando não tem, eu uso a cirúrgica, não 

tô nem aí!  

ATSB13 – Qual é, é o seguinte. A gente sabe do 

almoxarifado. Tem as luvas de vinil P, M e G. Tem a 

luva de látex, mas em menor quantidade, M, que só 

vão algumas para as unidades, não vão a quantidade 

que é pedida e essas luvas são retidas pela gerência 

pra não ficar saindo a qualquer custo, e a cirúrgica 7.0 

pro dentista. 

ATSB7 – Agora, existe uma diferença. Por exemplo, 

eu venho de uma unidade, que fica bem afastada de 

tudo e falta muito mais coisas lá do que, você me disse 

que tem, pois pra mim a informação é que não tem. 

Por exemplo, a gente tem dois meses sem luva PP. 

[...] Não chegou pra mim. [...] o que acontece é o 

seguinte. Não tem luva de procedimento. O que tem 

é vinil. 

 

 

 

 

ATSB3 - Alguém tem, se tem, ela não age. Pode até 

ter no nome assinando as coisas, mas agindo não. 

ATSB5 – O problema é, que vai a lista, a gente pede 

corretamente na lista só que só vem o que eles 

querem, eles mandam do almoxarifado o que eles 

querem... 

CD 

CD12 – [...] uma coisa que eu também acho que tem 

a ver com biossegurança e que falta muito, é luva do 

tamanho do dentista, da mão do dentista... então, 

agora, por acaso, a gente está tendo luva P e PP, mas 

na maior parte do ano passado, não tinha luva P e PP... 

então eu trabalhava com a luva M né, que é uma luva 

que fica caindo da mão... [...] 

CD5 – Eu só parei realmente de atender com a luva 

maior do que a minha mão no dia que eu me furei. 

Até então eu estava indo, atendendo... não é M, não. 

Não vou parar o paciente está aí, está com dor, vamos 

fazer... até o dia em que eu me furei. Aí eu falei “Não, 

a partir de agora, eu só atendo com a luva do tamanho 

adequado para a minha mão”. Se não for do tamanho 

adequando para a minha mão, infelizmente eu não 
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Moderador – 

Não tem óculos 

de proteção? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – E 

na unidade tem 

uma pessoa 

responsável pelo 

gerenciamento 

dessas 

tecnologias? 

 

 

 

 

 

vou atender. Eu não posso pensar só no paciente, 

tenho que pensar em mim também. Então a partir 

desse dia eu falei olha... mandei e-mail para Saúde 

Bucal, “A partir de hoje, caso não chegue o material 

adequado para o meu atendimento, eu não vou fazer, 

não vou continuar.” Porque às vezes a gente fica 

sempre tentando dar um jeitinho, aí as coisas não são 

resolvidas. Teve um mês, acho que o mês passado ou 

retrasado, que não tinha gorro, não tinha máscara.[...] 

Eu também já recebi propé, mas não cabe na minha... 

não tem óculos de proteção. 

 

CD5 – Os óculos de proteção que vai não segura no 

seu rosto, aí você tem que comprar um particular seu, 

entendeu? Não é um que protege realmente... [...] 

CD3 – Já tive que comprar também na minha 

unidade. 

CD11 – Eu já recebi propé no lugar, quando faltou... 

CD3 – [...] E no CEO chega. E é o mesmo 

almoxarifado, ou seja, a gente observa que há uma 

ingerência desse material de consumo. A gente 

entende também, por exemplo, eu também, eu uso 

luva 6.5. Só chega no máximo 7.5. Vou dando meus 

pulos. Às vezes eu boto até uma...[...] de vinil por 

cima, faço alguma coisa, mas no CEO, quando eu 

abro a gaveta, tem trilhões de 6.0, trilhões de 6.5, aí 

eu vou, quando eu não aguento mais, “Pelo amor de 

Deus, você pode trocar comigo, que tem dentista aqui 

que tem mão muito grande”. Na minha unidade, todo 

mundo, a maioria é mulher com mão pequena, só tem 

um homem, aí assim eu consigo, ou seja, eu tenho na 

rede, né? Então porque chega num lugar e não chega 

no outro? O problema está com a minha gerência? 

Quem faz o pedido e o material são os dentistas. Os 

gerentes não entendem de pedir material. Não sabe o 

que usa... 

 

 

 

CD3 – Não tem. A gente tem o gerente na minha 

unidade... [...] A gente tem pessoas improvisadas, por 

exemplo, quem está na recepção é uma ACS que foi 

afastada da área por questões de problemas mentais, 

mas está na recepção, lidando com todos os usuários 

que chegam no serviço [...]  

CD2 – São “adms”, e assim tem uma formação muito 

primária, não sabem nem o que é aquilo ali, não sabe 

do que se trata. Você falando da questão de luva que 

vai para o CEO, lá na unidade já aconteceu isso, de 

ter luva, luva de procedimento... porque assim eu, 
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Moderador - 

Vocês têm luva 

de proteção 

térmica na CME, 

vocês sabem 

dizer? 

 

pelo menos, eu não uso luva cirúrgica para tudo, se eu 

tiver luva de procedimento... 

CD5 – Também não.[...] É um gasto, é um absurdo... 

Voz – Também não, mas se não tiver, eu uso... 

CD7– É um luxo. 

CD2 – Eu já vi reservando luva de procedimento para 

o preventivo. A luva do preventivo está garantida. [...] 

porque a odontologia já foi feita para não funcionar... 

CD5 – A gente não recebia luva cirúrgica, era luva de 

vinil, não recebia uma caixa, no máximo, da outra 

luva...[...] fez um estudo, levou para a secretaria, e aí 

a gente conseguiu que fosse incorporado a luva de 

látex, mas aí começou a chegar só a cirúrgica. [...] 

tiraram as de procedimento. [...] aí a gente fica com a 

luva enorme, sem falar que é bem mais caro... 

CD2 – Aí tiraram as de procedimento. [...] E aí a 

gente vive eternamente sem luva... 

CD3 – [...] chegou uma caixa de procedimento, uma 

caixa de procedimento, chegou esse mês, uma. [...] aí 

chegou uma caixa para o mês inteiro. Eu realmente, 

no início, eu relutava em usar a luva cirúrgica, porque 

a gente sabe que aquilo é caro, que o município está 

gastando desnecessariamente, o preço de cinco luvas 

cirúrgicas você compra uma caixa de luva de 

procedimento e resolve a nossa demanda. A gente 

pode usar no caso de uma extração mais complexa, 

em uma drenagem de abcesso, alguma coisa desse 

nível que chega também. Mas, é impressionante como 

se gasta muito mais comprando, então assim... é 

porque não tem licitação? [...] Eu comprei luva várias 

vezes, eu comprei gorro várias vezes, porque só me 

davam propé, [...] porque eu falo, mas eu sou errada 

ainda, porque eu trabalho, atendo com luva grande, 

né? 

CD6 – É porque... a título de informação mesmo, não 

sei se vocês sabem, mas a parte da luva não é de saúde 

bucal, é um setor a parte. 

 

 

 

CD3 – Eu nem sabia que existia isso... 

CD2 – De proteção térmica, não sei se tem em alguma 

unidade... que não chega, que não vai chegar nunca 

[...] 
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Materiais de 

higiene; 

materiais para 

limpeza e 

manejo de 

resíduos 

 

Moderador – 

[...] a colega 

aqui tá falando 

que, às vezes, a 

gerente tem que 

comprar os 

materiais que 

faltam. Existe 

isso na unidade 

de vocês? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASG 

ASG12 – [...] os baldes, os mops são separados. [...] 

Banheiro também é separado, não é tudo, se não a 

gente faz o trabalho de besta.  

ASG13 – [...] Eu, geralmente, utilizo um mop, eu 

geralmente utilizo dois mop, porque lá a gente tem 

dois mop no trabalho. 

Voz – Banheiro, a hora que você chegar, tá fedendo... 

não tem Qboa... 

 

 

 

 

 

Voz – Existe! 

Voz – O gerente lá faz. 

ASG3 – Até, às vezes, até eu mesmo compro. Uma 

vez eu comprei porque tava me incomodando e outra 

coisa, até minha colega lá do trabalho, lá da limpeza 

também compra, a gente compra porque a gente quer 

ver a limpeza, eu fico nervosa pro lado de limpeza. 

[...] Olha, teve uma época que faltou papel higiênico, 

foi um terror lá. [...]A gente faz, a minha colega 

compra, ela sempre compra, não vou mentir. Ela 

compra pra ela mesma. 

ASG4 – Meu papel higiênico eu levo o meu na minha 

bolsa... [...]Papel higiênico eu não compro, agora 

desinfetante, não vou mentir, que no banheiro, às 

vezes, até eu compro. [...] Não é, mas a pior coisa é 

você vir pra um banheiro e não ter cheiro. 

ASG14 – Vamos supor, se a gente compra, no outro 

mês, ao invés deles mandarem, então eles não 

mandam. Por que? Porque toda vez se a gente faz o 

paliativo, a gente um traz o outro traz [...] 

ASG2 – Eu não compro não, sabe? 

ASG8 – Porque, às vezes, quando o banheiro tá 

fedendo a gente tem que comprar mesmo pra ficar 

cheiroso, porque isso compromete até a nossa saúde. 

ASG9 - Eu não compro nada, porque não é meu dever 

comprar. 

Voz - Lá álcool setenta tá em falta [...]   

Voz – Álcool setenta é mais difícil, é mais difícil 

álcool setenta. 



 
 
 

152 
 

 
 

 

Moderador – 

Como é? Lá tem 

saco adequado? 

 

Moderador – 

Mas qual, do 

lixo comum ou 

pro lixo 

infectante? 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – E 

aí, faz como? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – E 

na unidade de 

vocês, gente? 

Tem também, 

falta? 

 

 

ASG3 - Lá está em falta do pequeno e do grande tem 

pouco. 

 

 

 

ASG3 - Do lixo comum, tá em falta. [...] aí a gente 

tem que pegar o maior e botar no menor. 

ASG4 – Se tiver sujo, tem que jogar. 

ASG3 - Lá aproveita. [...] É, lá é assim, por conta de 

falta de saco, que tá em falta. 

ASG14 – Saco até que eu tenho, o que não tem é 

papel. 

ASG3 – É, lá também. O que mais tem é o branco. 

ASG4 - Lá tá em falta o saco branco, infectante, ficou 

em falta sexta-feira agora. 

 

ASG4 – Aí eu comuniquei que tá em falta e que eu 

iria usar o preto.  

ATSB 

ATSB7 – [...] eu já recebi material vencido, 

hipoclorito vencido. 

ATSB11 – Hipoclorito vencido. É o que mais sai... 

[...] Hipoclorito falta o tempo todo. Como é que eu 

vou fazer um protocolo onde falta o hipoclorito? [...] 

Eu não tenho, tá faltando pra limpeza, tá faltando pra 

limpeza. 

Voz – Eu uso... quando tem. 

ATSB11 - A gente tava mais ou menos um mês, 

racionando álcool setenta, racionando álcool setenta. 

Ficou na sala da gerente [...] Você vai com a sua 

almotolia vazia pra sala da gerente e ela enche lá, 

porque tava em falta. 

ATSB10 – Porque não tá indo em quantidade. 

CD 

CD2 – O hipoclorito falta muito... [...] Porque eles 

também usam demais, demais... [...] Quando você 

entra na sala de curativo, chega a ficar tonta de tanto 

hipoclorito que eles usam, né... então, falta 

gerenciamento mesmo... mancha, mancha a calça da 

gente no vaso sanitário, que é tanto hipoclorito no 

vaso sanitário... que a gente vai fazer xixi, encosta...  
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Moderador – 

Tem lixeira? 

 

Moderador – 

Identificada? 

Sacos 

adequados? 

 

CD5 – E falta muito material... tem mês que vem, sei 

lá, dois hipocloritos, dois detergentes... é, falta muito 

material... álcool falta... [...] O setenta falta um pouco, 

mas a gente está pedindo para outras unidades para 

fazer uma troca, ou mandar... 

CD3 – Papel higiênico... [...] papel higiênico é uma 

coisa rara na minha unidade... rara... 

CD5 – Tem meses de não ter... de levar de casa... 

Voz – Papel toalha, papel higiênico...  

CD5 – [...] “Sim, doutora. Mas só tem um balde na 

unidade, e aí, eu faço o que?” 

CD3 – Os sacos são separados... saco preto para lixo 

comum, e para lixo biológico... 

 

Voz – Tem! 

 

 

CD3 – Tem a coleta diferenciada. 

CD [grupo] – Tem. 

 

 

 

Materiais e 

insumos 

necessários 

para a 

assistência 

odontológica 

 

 

 

 

 

 

Moderador – E 

os outros [...]? E 

ASG * 

ATSB 

ATSB6 - As brocas, as brocas realmente, é uma coisa 

que eu não posso nem me queixar. [...] Agora é isso, 

você não tem um rol imenso de broca mas, por 

exemplo, broca de baixa eu tenho muitas, tenho 

muitas lá na unidade, muitas mesmo. [...] Brocas de 

alta... É tipo a 1032, a 1091... 

Voz - Broca de baixa que a gente sabe que usa muito. 

Voz – Lá não temos tantas. 

Voz – A 1052... 

ATSB6 – Acabou. 

Voz - Mas, eu acho que é por isso, acho que é por 

sorteio. Vai pra sua unidade, pra mim já vai outra 

coisa, pra sua não vai, entendeu? Eu acho que é esse 

o processo. 

Voz – Lá a 1014 não chega de jeito nenhum... 
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o material de 

barreira...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador - E 

dique de 

borracha, vocês 

tem gente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz – Sugador vem. 

Voz - Sugador vem bastante... 

Voz – Não. 

ATSB4 – Não. Saco de geladinho.  

Voz - A gente compra. 

Voz – Eu só recebi uma vez. 

Voz – Eu não compro mais nada, quem compra é o 

dentista. 

Voz – O dentista compra. 

Voz - Às vezes eu compro. 

ATSB13 - Filme de PVC a dentista que compra, 

saquinhos de geladinho sou eu que compro. 

ATSB6 – No dia que a prefeitura disponibilizar um 

fundo para mim...[...] Auxílio gastos, aí eu vou passar 

a comprar porque eu acho um absurdo...[...]  “ah, vai 

ter que usar ou o PVC ou o saquinho de geladinho”, 

beleza, eu usaria se tivesse. Não tem. Canudo eu 

realmente não reclamo. [...]Mas as outras barreiras 

não chegam, não chegam. As que tem lá no 

consultório, pasmem, foi um paciente que doou. 

ATSB13 – Canudo tem, dá pra fazer uma festa.  

 

 

Voz – Não, isso é um sonho. 

Voz – No CEO deve ter, no CEO tem. 

Voz – Tem material que só vai pro CEO. 

 

ATSB11 – [...] Cureta pra raspagem é um sonho. Tem 

duas lá, que é usando, esterilizando e de novo. 

ATSB6 – Outro problema sério. Tem o material 

odontológico que não é pedido junto com essa lista, é 

pedido junto com a farmácia, que são os anestésicos... 

ATSB11 - E tem outro detalhe, eles mudam os 

códigos e não avisam a gente. Eu mesma tava pedindo 

um fio de sutura catgut 3.0 e só tava vindo o de seda, 

sendo que o código que tem aquele negócio grandão, 

que eu parei pra ficar lendo folha por folha. Aí depois 

de muito ligar pro almoxarifado, [...] chegou à 

conclusão que mudou vários códigos e esses códigos 

não foram repassados. Ou seja, a gente ainda tem que 

adivinhar o que que mudou, o que não mudou. [...] 
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Moderador - E 

qual é a água? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador - E 

tem colete de 

chumbo? 

Protetor de 

tireóide... 

 

 

 

 

 

 

não sei se acontece com vocês, mas por exemplo, eu 

solicito x materiais, eles não tem, eles mandam outro. 

Geralmente que tá perto de vencer, porque o 

problema já não é mais deles, o problema é nosso e a 

gente não pode devolver.  

Voz - Aí tem que usar rápido porque tá pra vencer. 

ATSB7 – Você fala perto de vencer, eu já recebi 

material vencido [...] Eu já recebi enzimático vencido, 

eu já recebi ionômero vencido, eu já recebi sugador 

grudando um no outro de tão vencido. 

 

ATSB6 – Torneiral [risos]. 

ATSB13 – Lá eu uso água do filtro. 

Voz – Lá falta água de beber... 

ATSB7 – Mineral é pra gente beber. Falta até água 

pra gente beber. No ano passado eu comprei água o 

ano todo. 

ATSB11 – [...] o filtro, a gente tirou do nosso bolso 

pra consertar o filtro, porque já tinha dois anos que a 

prefeitura não fazia a manutenção. Aí a gente 

solicitava água mineral, a gerente com pena de 

solicitar água mineral no distrito. [...] Porém, a água 

do filtro nem a gente quer beber, ou a gente compra 

nossa água ou fica brigando pra vir do distrito. Por 

que? [...] eles colocaram um outro tanque de dois mil 

litros do lado externo. Esse tanque é o que serve pra 

pegar água pra lavar tudo, onde o pessoal da limpeza 

mete o balde mesmo lá dentro.[...] É com essa mesma 

água que vai pro filtro, é com essa mesma água que 

vai pra lavar a mão, é com essa mesma água que vai 

pro banheiro, é com essa mesma água que vai pra 

tudo. [...] Que vai pro equipo também. 

 

 

ATSB10 - Tem um colete de chumbo.[...] uma certa 

vez eu vi, quando eu tava subindo, eu tinha esquecido 

né, voltei das férias e quando eu subi eu vi ele 

batendo, entendeu? Eu vi ele utilizando o colete de 

chumbo e o paciente ficou sem.[...] Sério. Ficou 

somente com a de tireoide, entendeu? [...] é tudo uma 

precariedade. A prefeitura ela dá o equipamento, mas 

não dá a condição de trabalho. 

CD 

CD11 – O detergente enzimático no nosso 

distrito... ela está dividindo... ela pega... para 

não faltar para todos... e aí a gente recebe numa 

almotolia... a gente não tem validade, não sabe 

quando foi aberto, não sabe nada... 
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Moderador – O 

que assim, você 

poderia me 

dizer? 

 

Moderador- Tem 

sempre? 

 

 

Moderador – 

Filme de PVC 

chega? 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Então falta 

instrumental 

pelo que eu 

estou 

percebendo... 

 

 

 

 

 

 

 

CD3 – [...] a biossegurança... entre um paciente e 

outro, há a utilização de recursos que evitam a 

contaminação cruzada, tudo isso é feito... 

 

 

CD3 – A gente usa barreiras de proteção, saco de 

geladinho, filme de PVC... 

 

 

CD3 – Eu compro... [...] Ontem inclusive, eu comprei 

cem saquinhos de geladinho, já para deixar guardado, 

porque na minha unidade não chega... 

 

 

CD3 – Em algumas unidades chegam... 

CD5 – Na minha não chega PVC, só chega saco de 

geladinho. 

CD4 – Na minha também, exatamente... 

CD3 – Na minha chega PVC e não chega saco de 

geladinho. E o canudo... [...] Canudo chega. [...]E 

também tem uma questão que você pode observar, 

por exemplo... pra mim chega PVC, para ela não, ou 

seja, tem no almoxarifado central, né? 

CD12 – Na minha não chega saco de geladinho, a 

gente que fica sempre comprando... [...] 

 

 

 

CD3 –Eu tenho a cureta, mas tenho cureta de uma 

marca ruim, eu não tenho pedra de afiar, então as 

curetas são cegas. [...] eu só tenho três kits. 

CD5 – E nem são todos os números... [...] Eu não 

tenho nenhum completo. 

CD7 – Você tem um, eu não tenho nenhum, só tenho 

a 00.... 

CD3 – Inaugurou a unidade nova e aí foram lá, fazer 

um mutirão dos que a gente já tinha separado de 

material inservível para levar para o dentista novo 

atender... 

CD6 – Acho que trocaram inservível por excedente... 
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Moderador – E 

a água dos 

equipos, a água 

dos 

reservatórios? 

 

 

 

CD2 – A gente passou mais de um ano pedindo 

alavanca reta, e não chegava. O dique vai entrar em 

reforma. [...] No carro da prefeitura a gente foi, [...]  e 

depois levaram para o distrito, a gente pegou no 

distrito [...] chegou tudo novinho pro dique, a gente 

ficou com as velhas do dique com o sorriso daqui a 

aqui... [...] Alavanca reta nova? De cacetada... para o 

Mário André. E por que não chega para a gente? É o 

mesmo distrito! Chegou para o dique, a gente teve 

que “roubar”, lá na unidade para ter um pouquinho, lá 

tudo estragado já, com a ponta ruim. 

CD13 – Mas eu já fiz lista, solicitando instrumental 

de cirurgia... [...] Não, e vem tudo diferente... eu acho 

que eles pegam as sobras... as coisas disponíveis que 

ninguém quer... [...] Eu acho que eles não se dão ao 

trabalho de conferir... 

CD3 - Mas tem coisa nova... [...] Eu acho que isso é 

uma questão mesmo de...[...] Porque eu sei que 

muitas coisas... [...] lá na unidade eu cheguei, fui a 

primeira dentista, não tinha dentista lá antes, a gente 

tinha muita coisa nova, eu separei... tinha muita coisa 

que a gente não ia atender tanto... a gente mandou 

para outras unidades, esse trabalho foi feito... a gente 

acabou também recebendo muita coisa antiga e tinha 

duas caixas... uma caixa para inservível e uma caixa 

que era excedente, tinha. Porque a gente também não 

sabia como ia desprezar, era um questionamento, uma 

dúvida com relação aquilo..., mas essa questão, de 

como ela falou... tem no distrito, tem na rede, e a 

gente não tem um gerenciamento disso, entendeu? 

CD2 – A gente não tem peça reta lá na unidade. A 

gente não trabalha com prótese, não tem peça reta. E 

aí já chegou várias vezes; fresa para prótese... [...] 

Porque assim, se a gente tivesse uma peça reta até 

valeria, porque às vezes chega um paciente com uma 

prótese ruim, a gente faz uma extração, tal..., mas não 

tem gente! A gente não ia usar aquilo... “Deixa isso 

aí, para devolver isso é uma agonia, é tanta coisa, 

deixa aí!” 

CD1 – [...] a lâmina de bisturi não tem cabo... 

CD3 – Eu só tenho uma tesoura. 

 

 

CD12 – Do bebedouro. 

Voz (grupo) – Do bebedouro. 

CD8– Na minha unidade chega água mineral, aí elas 

usam água mineral. 
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Moderador – 

Deixa eu 

perguntar... e 

tem condições de 

uso ou é aquele 

colete todo 

quebrado... 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Mas tem 

condições de 

uso? 

 

 

 

 

CD2 – Agora o colete de lá da unidade é aquele 

grandão... [...] Lá é novo, mas por exemplo... [...] A 

auxiliar dela mesmo tem problema de coluna, não 

consegue carregar... [...]É muito pesado. 

CD1 – E eu tenho certeza porque estou cheia de 

problema de coluna... é muito pesado... [...] Aí o dia 

que uma está menos atacada da coluna é que carrega... 

ou então a gente pergunta assim: “Você pode pegar, 

por favor?” 

CD3 – Às vezes eu peço também... 

 

CD [grupo] – Tem. 

 

Insumos e 

produtos 

necessários 

para 

higienização 

das mãos 

 

Moderador – 

[...] e o álcool 

em gel, vocês 

têm acesso? 

 

 

Moderador -  

Tem sabonete 

pra vocês, tem 

antisséptico? 

 

 

 

 

ASG 

Voz – Tem. 

Voz - Álcool gel, álcool setenta. 

 

 

 

 

 

 

Voz – [...] o álcool gel tem bastante.  

Voz - Tem um bocado de coisa, tem uns dois lá pra 

colocar, espalhado. 

 

 

Voz – Sim, tem tudo. 

Voz – Sabonete tem... 

Voz – O papel é que falta, às vezes. 

ASG3 - Papel toalha é uma das coisas que mais falta 

lá. 
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Moderador – O 

álcool que você 

fala é o álcool 

em gel?  

 

Moderador – E 

na unidade de 

vocês? Tem 

também, falta? 

 

 

Moderador – 

Para lavagem 

das mãos ou dos 

instrumentais? 

 

 

 

 

ATSB 

ATSB11 - Tem dia que falta água no posto, mas o 

atendimento tem que continuar. O banheiro uma 

calamidade, tem que continuar. 

Voz - Sem água pra lavar a mão, sem água pra ir no 

banheiro. 

Voz – Atende sem lavar a mão é? 

ATSB10 – Sem água, lava como? 

Voz – O pessoal atende sem lavar a mão. 

Voz – Eu não atendo sem lavar a mão não. 

Voz – E nem eu. 

ATSB11 – Não, odontologia eu fecho, mas os outros 

setores, ficam funcionando. [...] Mas eu questiono, 

sabe por quê? Eu paro o atendimento, mas venha cá, 

eu preciso ir ao banheiro, eu quero lavar minha mão. 

ATSB6 – Eu falo que eu sou profissional e tenho 

autonomia pra decidir. Se ele decide se submeter a 

essas condições, é problema dele, eu acho. 

ATSB7– Você ficar oito horas em um lugar sem um 

banheiro... [...] Às vezes até consegue suspender, mas 

não consegue ir pra casa! 

CD 

 

 

CD5 – [...] O gel, pelo menos lá na unidade não falta 

muito. [...] 

 

 

 

Voz – Papel toalha, papel higiênico...  

CD2 - Mas papel toalha falta demais. 

CD12 – É... às vezes também falta sabão líquido... a 

gente leva, né... porque não tem condições de ficar 

sem sabão líquido... 

 

CD12 – Para lavagem das mãos nas salas. [...] fora a 

água de lá que ninguém confia, cada um leva a sua 

água. Ninguém confia na água porque é um tanque 

que fica em cima, tem uns meninos que ficam 

brincando... então eu levo... 

CD3 – [...] o que eu falo é faltar água na unidade, o 

que já aconteceu várias vezes... [...]E sem previsão. 
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Moderador – 

Como é que lava 

as mãos, gente? 

 

Como é que uma unidade de saúde vai funcionar sem 

água? A gente liberou os usuários... 

 

CD [grupo] – [Confusão] Funciona! Mas funciona! 

Não  fecha nunca! 

CD [grupo] – [Confusão] Não lava... não lava... 
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APÊNDICE K – Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente ao gerenciamento de tecnologias associado à disponibilidade e manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos. 
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Disponibilidade 

e manutenção 

preventiva e 

corretiva dos 

equipamentos, 

de acordo com 

a RDC 

ANVISA 

63/2011 

 

 

 

 

 

 

 

Alta rotação  

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Todo mundo 

tem 

amalgamador? 

 

 

Moderador – 

É? Não tem 

cápsula não? 

 

 

 

 

ASG * 

ATSB 

Voz – Só temos uma. 

ATSB13 - Só temos uma, em todos os consultórios 

só tem uma e quando tem procedimento de extração, 

procedimento cirúrgico que nós precisamos usar, se 

colocar, ela não volta ao normal. O cabeçote já tá 

todo dilacerado. Pelo menos as turbinas que foram 

pra lá elas não guenta nem autoclavar. 

ATSB11 - Isso quando do consultório tá 

funcionando, porque às vezes acontece de um não 

estar, aí ficar pegando emprestado de um e de outro. 

[...] Na verdade eu perguntei aos técnicos se eu 

poderia lavar, justamente porque, às vezes, é um 

atendimento que pede, se não tem que suspender. Aí 

o que ele me disse foi o seguinte “você pode até lavar, 

com enzimático ou até com sabão que a gente lava 

nossa mão mesmo, contanto que você, antes de você 

lavar, você passe o álcool e aí você lava, depois você 

passa o álcool de novo e você lubrifica”. É o que eu 

tento fazer. Porém, mesmo assim... isso termina, ele 

falou ”isso vai reduzir a vida útil da, da...” E como só 

tem uma... 

ATSB5 – Nem acho pior o caso da turbina, eu acho 

é o caso da chave... a chave de Profi é uma só... 

 

 

Voz – Agora já chegou lá... 

Voz - Lá tem.  

ATSB12 - Lá manipula.  

 

Voz – Chegou a cápsula, mas não chegou o 

adaptador. 

ATSB7 - Uma colega que não tem amalgamador, ela 

doa pra colega que chegou adaptador. A gente troca. 

Voz – Na minha tem antigo. 

ATSB11 - É aquele amalgamador que você coloca o 

mercúrio, coloca a limalha. [...] Agora assim, lá onde 
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Moderador - E 

os equipamentos 

gente, assim as 

condições dos 

que têm, porque 

eu estou vendo 

que tem 

problemas de 

falta de 

equipamentos, 

mas os que tem 

passa por 

manutenção 

constante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador - 

Tem aparelho 

de raio X? 

 

eu estou, chegou o adaptador e chegou as cápsulas. 

Eu estou chique. 

ATSB6 - Lá no meu consultório chegaram três 

adaptadores. 

 

 

 

 

 

 

 

ATSB12 - Meia boca. Ele faz hoje a manutenção, 

amanhã quebra. 

ATSB13 - Na verdade, os materiais já estão 

obsoletos. A minha cadeira, eu acho que Dom Pedro 

deve ter usado, com certeza. 

Voz – Ou então leva e não traz nunca mais... 

ATSB11 - O aparelho de ultrassom foi pro conserto 

em maio do ano passado. Até hoje não voltou e não 

tem expectativa [...] 

ATSB7 - Eu tive um problema maior. O meu Profi 

foi e retornou dando choque no paciente. [...] a gente 

suspendeu o atendimento e eles vieram e “ah, não, tá 

funcionando”. Aí eu disse “teste aí você”. Aí quando 

ele botou a mão deu um pinote, aí ele levou, dando 

choque.  

ATSB6 - Lá no consultório eu não tenho do que me 

queixar com relação a isso. [...]Porque pelo menos, 

tudo funciona, está funcionando, graças a Deus. Dos 

seis consultórios, lá é um dos poucos consultórios, eu 

acho que só tem dois consultórios que tudo funciona. 

Tanto o amalgamador quanto o Profi... 

ATSB3 – No meu também. 

Voz – Você é privilegiada. 

Voz – Tem. 

 

 

ATSB6 - Tem um aparelho de raio X que só funciona 

em uma determinada tomada de um dos consultórios, 
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Moderador – 

[...], tem algum 

ainda com 

temporizador, 

aquele que 

aperta e sai, e 

dispara 

sozinho? 

 

Moderador – 

Não tem 

seladora? 

 

 

 

 

Moderador - E 

quem adquiriu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – E 

as canetas? 

 

 

 

porque a gente arrastou ele e levou pro consultório de 

lá, no caso de um paciente cadeirante [...] 

ATSB10 – [...] eles disponibilizam o raio X, o 

aparelho de raio X, [...] Ele é sanfonado, se você 

esticar o fio ele solta. 

 

 

 

Voz – Não, não. Você tem que sair e apertar. Não tem 

nenhum. 

 

 

ATSB3 – Não. Tem gente que usa chapinha. 

ATSB11 – O que foi que lá na nossa unidade a gente 

fez... a gente providenciou uma chapinha de cabelo 

que nunca foi usada, que nunca foi usada e não vou 

lhe mentir não, a gente esconde que é pra não correr 

o risco de alguém querer pegar. [...] 

 

Voz – Nós. 

ATSB10 - Por exemplo, como a prefeitura está 

disponibilizando os rolos né, de grau, por que não 

disponibilizam a seladora? [...] Como, eles sabem 

que o grau cirúrgico é o tipo de esterilização acessível 

a nós né, que também em questão de custo seria o 

mais adequado né, tirando os outros, porque não 

disponibilizar a seladora, entendeu? [...] Porque, no 

caso, não tem como, porque se caso ele se 

disponibilizar não tem como, se disponibilizarem 

uma seladora por unidade entendeu, seria ótimo 

perfeito, não precisa você disponibilizar por 

consultório. Eu acho que não existe. 

ATSB7 - Se tivesse pelo menos uma na unidade, 

como tem uma autoclave. 

CD 

CD13 – É... a marca é desconhecida... 

 

CD5 – Não dura 6 meses se você botou para 

esterilizar... 

CD6 – E não tem quantidade suficiente também, né? 

CD3 – Não tem nem papel higiênico, quanto mais 

turbina... 
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Moderador – É 

uma caneta só 

no consultório? 

 

Moderador – 

[...]  e o equipo 

em si? As 

condições? São 

antigos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – O 

foto ou o Profi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD5 – Extração cirúrgica nenhuma a gente faz lá por 

conta disso... 

CD (grupo) – Uma caneta só... 

Voz - Uma caneta.... 

 

 

Voz – O meu é novo. 

CD3 – Só o aparelho de ultrassom que não funciona 

para nada... se uso no mesmo dia, eu atendo um 

paciente, quebra... [...] Consertou, eu atendi um 

paciente, ele foi embora e quebrou...  já está no 

terceiro... [...] Foto, eu estou sem foto também... 

quebra, leva e não volta. Mas aí como tem outros 

colegas, eu pego emprestado... 

CD2 – E quebra muito...[...] Porque são materiais de 

qualidade... 

CD5 – O técnico [...] falou isso para a gente... a gente 

tinha um que estava assim, porque a gente queria que 

desse como insensível, porque já não aguentava mais 

quebrar e... aí ele falou : “Doutora, pelo amor de 

Deus, fique com esse, não queira esse novo não, que 

a senhora vai ter mais raiva do que...” 

CD2 – É porque é muito ruim... 

CD3 – Tenha certeza, é muito ruim... 

 

 

CD (grupo) – O Profi. 

CD5 – “Melhor você ficar com esse que quebra eu 

venho e conserto e dá tudo certo, do que você pegar 

esse daí, porque você vai ter raiva... é melhor...” 

CD3 – Na minha unidade só tem um funcionado e 

assim, muito mal, muito ruim... 

CD12 – Eu não sei o que é, eu acho que é a ligação 

da lampadazinha dele com alguma coisa, que toda 

hora solta, toda hora solta... aí toda hora eu pedia para 

que ele trocasse, trocou... “Bote para inservível, 

porque toda hora você vem, troca, eu uso um 

pouquinho, quebra de novo, não adianta nada, bote 

para inservível.”, “Não, que vai botar amalgamador e 

foto, não vai vir os dois... então bote uma coisa só.” 

[...] Aí ele pegou o amalgamador que estava pior, e o 

foto agora eu aprendi que toda vez que eu vou 



 
 
 

165 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Porque já foi 

levantada a 

questão da 

seladora, né? 

Como é que 

está sendo? 

Todos têm 

seladora? 

 

 

 

 

Moderador – 

Você tem 

amalgamador? 

Todo mundo 

tem? 

 

Moderador – 

De cápsula? 

 

 

 

 

 

 

fotopolimerizar, que eu ligo, ele não acende. Eu bato 

assim, olha [som de batida leve], aí é assim... 

CD3 – Eu estava assim com o foco. Aí às vezes eu 

estava no meio do atendimento, eu dava uma 

pancadinha, ele voltava. [...] 

CD1 – O meu é a mesa auxiliar... a mesa auxiliar 

corre... sozinha... aí tipo você está atendendo...[...] 

Gente e é assim... toda vez o técnico vai lá... aí eu não 

sei o que ele fez que em dois segundos ele conserta 

aquilo ali... pronto. Não é possível... aí testo... quando 

ele sai... [...] Ela volta a correr... 

 

 

 

 

CD (grupo) – Chapinha. 

CD1 – Chapinha. 

Voz – Minha doação de chapinha! 

CD5 – [...] não tem a seladora. A gente comprou 

chapinha e sela com chapinha [...] 

CD7 –[...] sem seladora... 

 

 

CD5 – Eu tenho... 

 

 

CD5 - O meu é do normal... 

CD8 – Estão sendo substituídos agora... 

CD2 – Tem um adaptador, que não estava dando 

certo...[...] Lá na unidade, pelo menos não está mais 

chegando cápsula em quantidade... 

*Tema não discutido nesse grupo focal. 
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APÊNDICE L – Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente à gestão de pessoal associada ao controle de saúde ocupacional. 
G

E
S

T
Ã

O
 D

E
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E
S

S
O

A
L

 

ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Controle de 

saúde 

ocupacional, 

baseado na 

RDC 

ANVISA 

306/2004 e 

RDC 

ANVISA 

63/2011 

 

Exames 

periódicos / 

proteção à 

saúde do 

trabalhador / 

assistência 

em caso de 

acidente, 

CAT 

 

Moderador – 

[...] vocês 

estão 

passando por 

exames 

periódicos de 

saúde? 

Fizeram pra 

entrar? [...]  

Mas quem 

pergunta é a 

gerente...? 

[...] Então 

não é a 

empresa? 

 

 

 

Moderador – 

[...] Vocês 

fizeram o 

admissional?  

 

Moderador - 

Fazem 

periódico, não 

fazem? 

 

 

ASG 

 

ASG9 – Somente pra entrar. [...] Tem quatro anos. 

 

 

 

 

 

 

Voz - Eu só fiz pra entrar. 

ASG4 - Pela empresa só pra entrar, depois não faz nada. 

ASG3 - Mas lá, o médico lá, sempre atende a gente, aí ele 

marca exames de laboratório e a gente faz. 

ASG4 - Isso aí a gente faz, mas é por conta própria. 

 

 

 

ASG13 – É, pela gente mesmo. Vacina e tudo direitinho. 

ASG14 - Até o serviço odontológico e o preventivo... tudo 

ele pergunta. 

ASG14 – A gerente e a enfermeira. [...] Não a gerente e a 

enferneira mesmo, [...]. 

 

 

ASG5, ASG15 – Fizemos. 

ASG9 – Na verdade, a gente tem que ter tudo por conta 

própria né, nossa prevenção é a gente mesmo que cuida, até 

mesmo, realmente é mais pra tar com os pacientes né, como 

é o PSF mesmo, os funcionários a gente mesmo que tem que 

se cuidar. 

ATSB 

Voz - Lá na unidade a gerente pediu. 
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Moderador - 

Alguém já sofreu 

acidente com 

perfurocortante?  

 

 

 

 

 

 

ATSB6 - Eu acho, inclusive, que o profissional de saúde, 

nós, somos muito negligentes com a nossa saúde. Eu digo 

muito por mim. Preventivo eu faço porque tem jeito, tem 

que fazer. Mamografia eu faço porque também não tem 

jeito, tem que fazer. Primeiro porque eu já passei dos 

quarenta, segundo porque eu tenho histórico bem ruim na 

família. Então, eu tenho que fazer esse acompanhamento 

bem de perto. Ainda por conta do histórico familiar, eu me 

preocupo mais com relação à mama. Mas os outros... 

 

Voz – Eu nem me lembro da última vez que fiz exame de 

sangue. 

 

Voz –Eu faço anual. 

 

ATSB6 – [...] a minha preocupação real com a minha saúde, 

é pelo histórico familiar de câncer assim, vários câncer na 

minha família, principalmente câncer de mama. Então, eu 

só faço acompanhamento, verdadeiramente, com 

mastologista. O resto... 

 

 

ATSB13 - Eu sofri um acidente de trabalho, deve ter uns 

seis meses. Não foi com perfurocortante. [...] Preenchi o 

documento, esse documento foi pra a secretaria, tudo 

preenchido. Fiz um relatório à própria mão dizendo como 

foi que aconteceu e tudo isso documentado e lá na unidade, 

pelo menos, nunca teve problema. Já aconteceu 

perfurocortante com a dentista, inclusive foi o paciente e a 

dentista pro Couto Maia também. 

ATSB10 – Oh, agora só com relação a essa questão do 

acidente de trabalho, [...] aconteceu com uma colega nossa, 

[...] que foi a questão de perfurocortante, com agulha [...] 

ninguém, ninguém da unidade dela a acolheu. Ela ficou 

simplesmente atordoada. [...]o paciente inclusive se recusou 

a fazer um teste rápido e tudo e ninguém soube dar 

informação nenhuma a ela. [...]ninguém, nem gerente, nem 

enfermeiro, ninguém. 

ATSB11 - É porque assim, é sempre só instituição, a gente 

é só zero. Ou seja, o que a gente está questionando aqui, se 

você for observar, em momento nenhum a gente falou sobre 

a questão financeira, a gente falou sobre condições de 

trabalho, o suporte básico, porque a gente lida com vidas, 

assim como é a gente, é o próprio paciente. 

ATSB6 - Se a gente não tem cuidado com a nossa, como é 

que vai dar ao próximo? 
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CD 

 

CD6 – Saúde do trabalhador mesmo... [...] A questão do 

transporte... vocês estão sabendo da mudança do transporte? 

[...] na verdade, pro servidor que faz visita, essas coisas, 

teriam algumas Kombis, só que a minha preocupação é essa 

Kombi... a Kombi, ela faz transporte de vacina, de 

medicamento, de material contaminado... outro dia me 

mandaram fazer uma palestra com um escovódromo dentro, 

que já tinha sido usado, entendeu? Aquele escovódromo 

portátil... então assim... onde é que fica a biossegurança do 

trabalhador nesse caso? 

 

CD5 – O distrito deu assistência. A gente ligou, o distrito 

enviou o carro, foi com ela, acompanhou até finalizar... pelo 

menos lá na unidade foi muito tranquilo, não tive grandes 

problemas não... 

 

CD7 – E esse acidente foi reportado, a nível de CAT? 

 

CD5 – Foi, foi feito CAT. 

 

CD2 – Agora lá na unidade já aconteceu de uma médica... é 

que tinha cachorro para vacina e dois cachorros atacaram 

ela. Morderam ela... e aí a gente tinha ido, porque como a 

Odontologia ainda não estava funcionando, a gente foi para 

um curso do CEREST, de saúde do trabalhador. E aí a gente 

“Não, tem que fazer a CAT, foi acidente de trabalho, tal...”, 

“Não, para, para com esse negócio, não vamos fazer, evita 

confusão, abafa...” [...] dois cachorros grandes... jogou a 

médica no chão e mordeu a menina toda... então... e não foi 

registrado. Não foi registrado. Abafa, liga para o distrito, 

não abafa... ou seja, se a gente fosse enfrentar... gente não é 

assim, tem que registrar... isso é lei inclusive. [...]A gente ia 

ser coagido... 

 

CD7 – E não é só registrar... [...] A sequência disso aí não 

existe, porque a gente não tem uma estrutura de saúde do 

trabalho, não é estruturado... [...] Infelizmente a gente não 

tem... 
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Imunização 

 

Moderador - 

E vacinação 

gente? Tá 

todo mundo 

vacinado, com 

as carteiras 

em dia? 

 

 

Moderador – 

O serviço 

exige 

também? 

 

 

Moderador - 

Mas vocês 

estão falando 

o que? De 

quando tem 

campanha no 

posto, é isso? 

 

 

 

 

Moderador – 

Sim. Já que 

estamos 

falando de 

saúde 

ocupacional, e 

quanto a 

vacinação, 

como é? Todo 

mundo é 

vacinado?  

 

 

ASG 

 

 

 

Voz – Tá. 

Voz – A minha tá em ordem. 

Voz – Tá. 

Voz – Graças a Deus. 

Voz – Por conta própria. 

Voz – Sim. 

 

 

ASG3 - Enfermeira pergunta se a gente tomou vacina, como 

é que tá a vacina... 

ASG12 - Pede pra levar o cartão pra conferir. 

 

 

 

 

ASG12 – Não, quando tem campanha a gente é vacinado e 

também quando eu entrei lá, eu tomei as vacinas todas. 

Sempre, sempre eles tão perguntando.  

ASG8 - Lá ninguém orienta nada, lá só quer saber de serviço 

e pronto. 

ATSB 

 

 

 

 

 

 

Voz – Estamos em dia. 

ATSB12 - Lá na unidade, eu não sei se foi distrito que 

pediu, mas todos os profissionais tiveram que levar sua 

caderneta de vacina. 

Voz – Lá todo ano faz isso. 
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Moderador – 

[...]. A 

questão da 

vacinação. 

Existe uma 

cobrança?  

 

 

 

 

Moderador – 

Então foi uma 

cobrança da 

Vigilância 

Sanitária? 

 

 

 

Moderador – 

Mas na 

unidade não? 

 

 

Moderador – 

Não pediu? 

 

Voz – Aí teve um período também que o distrito solicitou a 

comprovação da situação vacinal. 

 

Voz - E quem não tinha, tinha que fazer um teste. 

 

ATSB6 – A vacinação, a minha está super em dia, mesmo 

porque a gente teve que apresentar ao setor pessoal, né? [...] 

Quem tinha perdido a caderneta de vacina, tinha duas 

opções, apresentava o teste como não reagente ou então 

fazia a vacina novamente. Aí pronto. Mas isso aí tá 

tranquilo, eu tenho a caderneta de vacina, tá atualizada 

anualmente, quando tem vacina contra gripe, porque é de 

direito mesmo e eu tenho que tomar porque eu sou asmática, 

[...] 

CD 

 

 

CD (grupo) – Sim! 

 

 

Voz – Sim, existe cobrança. 

 

CD8 – A Vigilância Sanitária exige o cartão de vacina de 

todos os profissionais da unidade para emitir o Alvará de 

Saúde. 

 

 

CD8 – Foi. 

Voz – Lá na minha unidade não teve não. 

 

 

Voz – Na minha unidade não... 

CD8 – Não, foi a Vigilância Sanitária que cobrou né, para 

emitir o Alvará, porque ela renova anualmente... 

 

 

CD5 – Lá na unidade não cobra não... 
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Voz – Na minha unidade também não... 

CD3 – Só quando entrou na junta médica. 

Voz – Isso! 

Voz – Lá também. 

CD3 – Só na junta médica, fora isso... 

Voz – Fora isso... mais nada. 
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APÊNDICE M – Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente à gestão de pessoal associada ao responsável técnico. 
G

E
S

T
Ã

O
 D

E
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E
S

S
O

A
L

 

ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Responsável 

Técnico, de 

acordo com a 

RDC 

ANVISA 

63/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador - 

Não tem 

responsável 

técnico na sua 

unidade? 

Quais são as 

unidades que 

tem 

responsável 

técnico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASG 

ASG9 – [...] E é difícil nosso dia a dia, é complicado. Mas só 

que poucos ligam, poucos dão importância, falam com fulano, 

com gerente, com quem quer que responda pela unidade 

responsável, eles fazem descaso e aí vai levando, empurrando 

com a barriga. 

 

ASG12 – Agora assim, se a sala de curativo faltar, a enfermeira 

responsável ela manda suspender o curativo, aí num instante 

resolve, porque eles não querem parar, eles não querem tomar 

notificação do pessoal do distrito, não quer paciente ligando, 

não quer paciente na porta. 

ATSB 

ATSB11 - Porém, é... quando como você falou a questão de... 

se existia um protocolo, deveria ter, porém tem alguns que a 

gente não cumpre na verdade, porque o fato de você já fazer 

todos os dias, de manhã cedo, a gente prefere que é pra ter um 

tempo hábil, a gente poder otimizar nosso tempo de 

atendimento, porque não tem uma pessoa responsável pela sala 

de esterilização. Então, a gente tem que se virar nos trinta. 

 

ATSB6 – Responsável técnico de forma fictícia, você fala? 

 

ATSB10 – Se eu te disser, quem briga lá, brigava né, porque 

agora não tenho mais autoclave né, assim, quem brigava lá, 

quem reclamava era eu, entendeu? Aí, mas ninguém nunca se 

responsabilizou, entendeu? [...] 

 

ATSB7 – Ah, era isso que eu ia falar. Existe esse problema de 

informação. Por exemplo, a unidade, o distrito que eu faço parte, 

tudo chega lá depois. E quando nós descobrimos, via colegas, 

que questionamos, eles não sabem, nunca ninguém sabe, nunca 

ninguém é responsável, inclusive a minha distrital é fictícia. [...] 

Mas assim, acontece também o seguinte. Quando você vai 

procurar alguém que seja responsável, como disse, geralmente 

o responsável técnico é fictício ou ele responde pra você que não 

quer se indispor. 

 

ATSB7 – Resíduo do revelador, o resto do fixador, quando eu 

me recusei, a responsável técnica do outro posto disse, “mas a 

empresa que fazia esse serviço rompeu com a prefeitura”. 
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Moderador – 

Todo mundo 

tem 

responsável 

técnico nas 

unidades? 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Eu perguntei, 

mas nem todo 

mundo 

respondeu... 

as unidades 

todas tem RT?  

 

Moderador – 

RT? 

Responsáveis? 

 

Moderador – 

Só no nome? 

Não são 

ativos? 

 

CD 

CD [grupo] – Tem, tem [Burburinho]... 

CD3 - Tem, por imposição... porque ninguém é voluntário... [...] 

Inclusive, eles botam assim, tipo, quer conceder algum 

benefício... 

CD5 – Nenhum... [...] é imposta, porque ninguém quer [...] 

CD3 - Não... mas o meu como estava com super dificuldade, já 

estava prometendo algumas coisas... [...]  a gente tem uma 

médica lá que é bem tranquila [...] ela é por anos seguidos a 

responsável técnica da unidade... 

CD5 – Lá também é a mesma já tem tempo. 

CD11 - E aí a gente entrou em contato com o nosso RT, que 

inclusive, estava de férias, mas ele falou com a gente por uma 

outra coisa, porque é colega, ele é dentista também [...] 

 

 

 

 

Voz – RT? 

 

 

CD [grupo] – Risos. 

Voz – Só no nome. 

 

 

CD [grupo] – [Confusão, burburinho] 

Voz – Só no nome... 

Voz – Não. 

CD3 – E quando eu falo gente, não é submisso porque eu não 

quero seguir hierarquia não, eu respeito a hierarquia... quando 

eu falo, é a gente trabalhar num lugar durante um ano, passando 

mal de cheiro de tinta... [...] o que eu falo é faltar água na 

unidade, o que já aconteceu várias vezes... [...] como é que uma 

unidade de saúde vai funcionar sem água? A gente liberou os 

usuários... 
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APÊNDICE N – Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente à gestão de pessoal associada à capacitação dos profissionais. 
G
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S
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Capacitação 

dos 

profissionais, 

de acordo 

com a RDC 

ANVISA 

306/2004, 

RDC 

ANVISA 

63/2011 e 

RDC 

ANVISA 

15/2012 

 

Moderador – 

O que você 

está falando é 

de uma escala. 

Então, na 

verdade, não 

existe um 

protocolo 

falando como 

se deve fazer, 

quais são os 

produtos que 

se deve usar? 

 

Moderador – 

Um 

treinamento? 

 

 

Moderador - E 

esse 

treinamento, 

todo mundo 

teve esse 

treinamento?  

 

Moderador - E 

o treinamento 

foi oferecido 

por quem? 

Pela empresa? 

 

 

 

 

 

 

ASG 

 

 

 

 

 

 

 

ASG4 - A gente teve um curso. 

ASG13 – A gente teve um treinamento pra isso. 

 

 

ASG13 – É. Inclusive essa questão que ela falou né, 

porque cada um age diferente, falou que tinha que jogar 

água, no treinamento que eu fui não pode jogar água. [...] 

 

 

 

 

Voz - Eu tive. 

 

 

 

Voz - Pela secretaria e pela empresa. 

Voz – Pela secretaria de gestão. 

Voz – Eu sou REDA, foi só a secretaria. 

ASG8 - No caso do terceirizado, eles tem uma orientação 

a mais do que a gente, porque o REDA, a gente veio sem 

experiência e também não teve muita orientação 

adequada pra tudo eu acho...   

ASG13 – Os REDA foi só secretaria. [...] Mas lá a gente 

aprende de tudo. Com imagem, como, o que utilizar, o 

que não utilizar, o que fazer, o que não fazer, pelo menos 
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Moderador – 

Vocês 

receberam? 

Todo mundo 

teve acesso a 

algo do tipo? 

 

Moderador - 

Vocês 

receberam 

alguma 

orientação 

nesse sentido 

de colocar a 

de 

procedimento 

por baixo? 

 

 

 

 

 

lá foi tudo bem esclarecedor assim, eu que nunca 

trabalhei na área de saúde, higienização, de higienização 

da saúde né, eu nunca trabalhei, então foi super 

esclarecedor. Porque falaram e falaram detalhes, qual 

luva usar, qual não usar, o que é pra usar, o que a gente 

pode pegar, o que o auxiliar tem que pegar, tipo a questão 

mesmo da vacina que tem a caixa, não é a gente que pega, 

o auxiliar que fecha, a enfermeira que fecha pra poder a 

gente pegar já a caixa de vacina fechada. Então, essas 

coisas são bem esclarecidas pra gente. 

Voz - A gente quando entrou, a gente não teve 

treinamento não... 

Voz – A gente também não... 

ASG12 - A gente que foi se virando lá... [...] A gente não 

teve não, eu mesmo quem me ensinou foi a enfermeira, 

que me ensinou como foi, ensinou as coisas e aí falou 

quando você tiver um tempinho sem fazer nada, vem aqui 

que eu te ensino. 

ASG8 – A empresa pensa que a gente já tem experiência, 

né? Aí não precisa fazer... 

ASG13 -  Eles também deu um material por escrito que a 

gente pode sempre tá se atualizando né, tipo uma 

planilhazinha com as informações, essas coisas. 

 

 

 

Voz – Correto, tipo uma cartilha. 

Voz – Não. 

 

 

 

 

Voz – Recebemos. 

ASG13 - No meu treinamento a moça que tava fazendo, 

ela falou que não é pra gente fazer isso. Ela disse que isso 

não altera, ela disse que foi comprovado que, o fato de ter 

duas luvas não vai proteger a gente e também a questão 

da gente pegar o papel com a luva, tipo a bactéria tá ali 

em cima, pode infectar a de baixo e sempre que tirar a 

luva, a gente lavar e higienizar as mãos, porque pode ter 

contaminado nossas mãos, então a partir do momento que 

a gente tira a verde e permanece com a luva de 

procedimento, pode ser que a bactéria teja ali. 
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Moderador – 

[...] vocês 

falaram que 

tomaram o 

treinamento 

pela parte de 

higienização 

né? Englobou 

essa parte de 

gerenciamento 

de resíduos? 

 

Moderador – 

Então, a 

capacitação 

não envolveu, 

na verdade, 

toda essa parte 

de 

gerenciamento 

dos resíduos 

odontológicos? 

 

 

 

ASG14 – Eu lavo também a verde, eu sempre lavo. Boto 

pra secar, eu tenho duas. [...] Eu mesmo boto uma dessa 

fininha e uso aquela verde. Quando eu vou fazer alguma 

coisa eu tiro a verde e fico com a fininha. [...] 

ASG8 - Eu mesmo uso a luva de procedimento por baixo 

e a verde em cima. 

ASG13 - Não é isso, eu falo tipo a gente acabou de lavar 

o banheiro, aí vai colocar os papéis toalha e papel 

higiênico, aí tira a verde e deixa a outra, mas a outra pode 

tá contaminada pela verde. Então, por isso que ela fala 

que a gente tem que tirar todas e lavar, higienizar as mãos 

pra depois pegar nos papéis. 

ASG12 – Quer dizer, a gente faz de um jeito, mas nem 

todo mundo vai ser igual. 

ASG13 – É, com certeza. Não, a gente fala pelo que eles 

ensinaram, porque eu nunca trabalhei, quem tem 

experiência já sabe como é melhor. 

ASG12 – A gente tem o treinamento, mas eu não posso 

botar na cabeça do meu colega que ele tem que fazer igual 

a mim. 

ASG4 - E também, às vezes, não é sempre que tem o 

material, tem que trabalhar com o que tem. 

 

 

 

 

 

ASG4 - Fomos treinados. 

ASG9 - Falaram que o saco branco não pode trocar, mas 

com o preto pode botar o saco normal. 

 

 

 

 

Voz – Não. 

Voz – Não. 

ASG4 – Não. Talvez é porque elas que cuidam, porque lá 

eu não sei nem onde é que elas jogam isso. 

Voz - Porque lá a gente não se envolve. Deve ser isso 
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Capacitação 

dos ASG 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

E esse curso 

que você está 

falando foi um 

curso 

oferecido pela 

secretaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASG14 – Agora, eu sei porque eu vejo. Muitos jogam lá. 

Então, tem coisa do dentista que tem o ACD. Mas eu 

mesmo, já que eles não deixam eu me envolver, também 

não me envolvo. Eu fui ao ACD, eu sei o que é, as coisas 

mas, [...] também, não me meto. 

ATSB 

ATSB3 - Geralmente eles usam a mesma flanela em tudo 

que é consultório, geralmente ele abre a porta com a luva 

que ele... 

ATSB7 – Sim, isso é recorrente, ele usa luva pra lavar o 

banheiro, ele vem com a luva e te entrega a chave da sala, 

ele vem com a luva e abre a porta, ele pega o lixo comum 

e despeja no lixo branco. 

ATSB6 – Despeja no lixo. 

ATSB7 - E amarra o saco só, extremamente 

despreparado. Eu perguntei se ele tinha passado por 

algum curso, “passei”. E eles fazem o que? 

ATSB11 – Isso quando eles estão com luva, porque eu já 

vi várias vezes tirando o lixo sem luva. “Não faça isso”, 

eu chamo a atenção o tempo todo. 

 

ATSB7 – [...] esse POP do diário eu fiquei sabendo no 

curso, questionei, mas ninguém nem sabia me informar. 

Então, também tem isso, não é padronizado. 

ATSB12 – Exatamente. 

 

 

 

 

ATSB7 – Não, é o curso da ABO que se citou, não estava 

falando disso, apenas foi citado por algum motivo. Então, 

aí eu fiquei sabendo né, mas... 

ATSB11 - Deixa eu te falar, houve um curso pela 

secretaria, que foi até em Lauro de Freitas. As técnicas e 

auxiliares quase nenhuma foi, praticamente quem foi foi 

o dentista, até porque por uma questão de mobilidade. 

Porque assim, a gente recebe um auxílio transporte, não 

chega nem ser um valor. [...] eu acho que deveria ter um 

apoio, existem os carros da prefeitura que deveriam tá 

disponibilizado pra isso. 

ATSB6 - Voltando à questão do curso, rapidinho. Na 

época desse curso inclusive, foi ofertado a mim e aí eu 

falei venha cá vai ter um carro que vai nos levar? Porque 

é em outra cidade. Eu não me sinto obrigada a fazer um 

curso quem quer que esteja patrocinando esse curso em 
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Moderador - 

Você tocou 

num ponto 

importante. 

Vocês estão 

falando de um 

único curso, 

esse curso em 

Lauro de 

Freitas e como 

é...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uma outra cidade, em um outro município, se também 

esse transporte não me é ofertado, porque eu não vou sair 

de Salvador pra ir pra Lauro de Freitas, tudo bem é um 

aprendizado que vai agregar pro resto da minha vida, eu 

não questiono isso, o que eu questiono é o meu translado, 

quem é que vai arcar? E simplesmente o que ouvi da 

dentista distrital foi que “não tinha como, não tinha como 

dispor de um carro pra levar a gente pra Lauro de Freitas”. 

Eu fiz “não, a gente vem pra unidade, o carro pega a gente 

aqui na unidade, leva a gente pra Lauro de Freitas, fica lá, 

traz a gente pra unidade”. Eu não quero que o carro vá me 

buscar em casa não, porque eu acho também que a 

prefeitura não tem essa obrigação comigo. Mas, se me 

levar da unidade para até o local do curso e do local do 

curso até a unidade, eu acho sim que ela tem essa 

obrigação. Até porque, em outros momentos, quando 

houve greve, paralisação, eles dispõem de outros meios 

pra levar o trabalhador, quando é um curso que é de 

interesse geral, cadê o que diz respeito à educação 

permanente, que tá no nosso edital, que é previsto pelo 

próprio Ministério de Saúde e a Prefeitura não efetiva? 

 

 

 

 

 

Voz - Não tem capacitação e foi um curso... 

ATSB7 - Mas isso foi distrital. Sendo que o meu distrito 

não foi, não ficamos sabendo. Meu distrito não foi 

convocado, eu não tive nem acesso, toda informação que 

eu tive foi via grupo do WhatsApp das colegas. 

Voz - O dentista não faz nada.  

ATSB11 – Houve divergência de informações. Porque 

assim, o dentista que foi, por exemplo, quando chega a 

vigilância sanitária, ele não quer dizer absolutamente 

nada porque ele disse que não sabe. Ele não sabe 

responder às perguntas. Então, como é que ele foi pra um 

curso de esterilização, que ele fosse, mas que sua auxiliar 

fosse junto. Sabe por que? Porque eu questiono, como é 

que você vai dizer que um protocolo é x se você não 

fornece insumos? Se você não fornece condições de 

trabalho? Como é que o dentista foi? Eu fiz inúmeras 

perguntas pra ele, que ele não soube responder e disse que 

repassaria. Inclusive ele questionou que nesse curso 

quando eles faziam as perguntas, não sabiam responder a 

ele, a resposta era “estou aqui pra passar o que é certo, 

não o que vocês vão fazer”. Ou seja, a teoria é uma coisa, 

a prática é outra completamente e outra coisa muito... 

ATSB5 – Só uma coisinha. Eu participei do curso, esse 

curso que teve em Lauro e acho que só teve uma turma na 
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Moderador – 

[...]  vocês 

foram 

capacitados 

quanto à 

legislação 

sanitária, as 

questões 

sanitárias, se 

vocês 

conhecem 

alguma 

resolução, 

você falou a 

resolução da 

ANVISA... 

verdade, porque era, eram várias turmas e acho que 

acabou justamente por isso, por quê? Porque nesse curso 

eles estavam realmente ensinando a fazer o certo, só que 

a gente não tem condição, a Prefeitura não dá condição 

da gente fazer o correto e quando era questionado sobre 

isso, sobre várias coisas, eles realmente não sabiam como 

fazer [...]  tudo que foi colocado nesse curso, realmente 

eles não sabiam. Lá mesmo eu fui só, meu dentista não 

foi, o dentista que eu trabalho não foi. Eu fui com o 

gerente, foi eu, o gerente e uma técnica de enfermagem. 

ATSB6 - Eu acho até que é irrelevante assim, o meu 

dentista ou a dentista com quem eu trabalho, como eu 

sempre coloco, é a dentista com quem eu trabalho. Eu 

acho que o importante é a pessoa responsável pela sala de 

esterilização. Toda unidade de saúde tem 

necessariamente uma pessoa de nível superior 

responsável pela sala de esterilização. Lá na unidade que 

eu trabalho é uma dentista que por incrível que pareça, 

surpresa nacional, você pergunta trezentas coisas, ela não 

sabe responder, nunca sabe responder é sempre assim 

“ah, porque as auxiliares disseram isso, as auxiliares 

disseram isso, as auxiliares”. Então, ela nunca tem uma 

referência com tudo que acontece na sala de esterilização, 

qualquer intercorrência a gente sempre faz o protocolo, a 

gente faz a ocorrência por escrito, a gente avisa, a gente 

coloca no grupo da unidade de saúde bucal pra que todos 

fiquem sabendo, mas se você perguntar a resposta sempre 

vai ser “as auxiliares disseram que”. 

ATSB13 – A dentista de lá que é responsável, ela sabe 

algumas coisas, mas assim, como lidar com a autoclave 

diretamente, ela não sabe mexer, ela não sabe identificar 

nada, quando identifico algum problema eu me reporto a 

gerência, reporto a ela pra que ela fique ciente, porque ela 

é a supervisora, mas no geral, nessa parte de esterilização 

ela ajuda muito, ela vai atrás, ela corre, ela pergunta, o 

que ela não sabe ela liga pra alguém ou vai procurar saber. 

ATSB7 – E sempre alguém não sabe pra informar a ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATSB11 - Eu nunca fui pra um curso específico. 
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Moderador – 

Quando foi 

isso? 

 

 

 

ATSB6 - O que a gente sabe foi de pesquisa particular, 

consultas individuais mesmo ou então assim, houve um 

momento, como esse sanitarista lá na Bahiana e aí ele 

citou algumas. 

ATSB7 - Sendo que foi só pro distrito dela. 

Voz – Então, foi isolado né? 

Voz – Isso, bem isolada. 

ATSB11- Essa abordagem é sempre nós que colocamos 

em pauta. 

ATSB6 - O que acontece muito, no nosso grupo, a gente 

abre uma discussão e aí sempre, as pessoas curiosas, vão 

atrás, procuram ler, falam, ô veja tal coisa, veja tal RDC, 

veja tal NR, veja tal lei... 

ATSB10 - Como ela teve o curso [...], que só foi 

exclusivo para o distrito dela, aí não incluiu os outros 

distritos entendeu? Ou seja, foi um momento importante 

que foi esclarecido várias coisas, porém os outros distritos 

não teve acesso e nem se ouve falar. 

ATSB6 – Foi limitado. [...] Não existe capacitação pros 

dentistas, que são responsáveis. 

Voz – Isso, eu nem soube. 

ATSB10 - Não existe a capacitação, pra falar a verdade, 

pronto.[...] O que existe na realidade é o curso de ABO. 

Voz – Mensal. 

Voz – É um encontro. 

ATSB10 – Não, bienal. Não é um curso, é bienal pra 

gente, mensal pra dentista, porém não é uma capacitação 

referente ao trabalho. Muitas vezes, são temas mais 

aleatórios, pra poder deixar a par do que tá acontecendo 

aí fora, porque o serviço público, até a gente, 

infelizmente, infelizmente, involui, pronto. Mas 

capacitação, capacitação mesmo, por conta da prefeitura 

que é obrigação, que está lá no estatuto, não têm. Nós não 

temos. Eu tenho, vou fazer cinco anos e eu nunca tive uma 

capacitação, pronto. O que eu sei foi o que eu trouxe de 

fora, é por conta de discussões, de debates que a gente vai 

buscar informações sobre, mas capacitação, capacitação 

não existe. 

 

ATSB11 – Houve a mais ou menos um ano e meio antes 

desse curso aí, no Quinto Centro, foi tipo um debate, mas 

não foi exatamente a capacitação, foi mais ou menos 

nessa mesma configuração. 

Voz – E não foi pra todo mundo. 
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Moderador – 

As luvas 

também, não 

é? É uma 

queixa 

recorrente que 

eles com a 

mesma luva... 

 

 

 

 

 

ATSB10 - O que teve no Quinto Centro, que a colega tá 

falando, foi justamente uma questão, quando eles tavam 

querendo colocar o POP quando eles estavam querendo 

implantar o POP. Estavam pegando informações sobre a 

esterilização conosco, porque ele sabe muito bem que o 

pessoal da enfermagem não faz esterilização, quem 

trabalha diretamente com esterilização somos nós. Então, 

chamou algumas pessoas pra poder fazer, pra poder fazer 

um apanhado na realidade. [...] Foi no início ou no ano 

retrasado, se eu não me engano, [...], foi quando teve toda 

essa questão, a polêmica, na realidade, sobre a utilização 

do, degermante. [...] ainda foi colocado que “vocês 

precisam ler, vocês precisam se interar”. Como? [...] a 

gente lê, a gente se apropria, a gente fala, a gente se 

informa e existe isso, mas capacitação que é obrigatório e 

que é necessário, não existe. 

ATSB6 - A única que eu conheço, que foi disponibilizada 

pela prefeitura, que foi em outro município, porque foi 

em outra cidade, que já foi citada aqui e que o meu distrito 

não teve conhecimento.  

Voz – Só, somente só, mas a capacitação... 

ATSB4 - No caso, a minha unidade, foi pra o técnico 

responsável pelo setor de esterilização, que não foi. Aí ele 

pediu a uma colega TSB ela foi e uma técnica de 

enfermagem, onde é um assunto importantíssimo que 

deveriam o que, parar até o funcionamento e todas as 

profissionais envolvidas, todas as pessoas envolvidas ter 

o direito de fazer. 

CD 

CD5 – Mas teve um curso, inclusive, o pessoal lá da 

unidade fez, da limpeza. 

CD5– [...] eles não tem treinamento nenhum para fazer 

aquela higienização... por mais que você fale, por mais 

que você olhe, às vezes eles vão higienizar exatamente na 

hora que a gente saiu [...] Eles... por mais que eles até 

queiram fazer, que tem alguns que tem 

comprometimento, mas muitos deles não tem o 

treinamento... [...] 

 

 

 

CD [grupo] – [Confusão] 

CD1 – Não, e eles pegam em tudo... 

CD3 – E abrir a maçaneta com aquela luva? [...] Oh 

minha filha, eu já saio com o alcoolzinho em gel assim no 

papel passando... 

CD2 – E o MOP? [...] Então a sujeira vai e volta, vai e 

volta... 
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Moderador – 

[...] “Ah, 

existe um 

procedimento 

operacional 

padronizado, 

existe um 

POP”. Mas o 

que eu quero 

saber é se ele 

realmente foi 

implementado.  

CD1 – Eu já vi com a mão ferida... sem luva! [...] Eu 

fiquei assim em choque... [...] Para coletar o lixo... “pelo 

amor de Deus, não faça isso”. 

CD5 – E quando usa... 

CD3 – Eu já vi também... 

 

 

 

 

 

 

CD3 – Exatamente. 

CD5 – A gente nunca teve um treinamento. 

CD3 – Não. 

CD5 -  As ACD não foram convocadas para participar. 

Não existe. [...] Eu recebi o protocolo. Porque eu solicitei. 

CD3 – Eu nem recebi. 

CD5 – Porque chegou a vigilância lá na unidade para 

liberação do alvará e aí “cadê o protocolo?”. Eu nem sabia 

que existia. Aí a gente foi ligar para saúde bucal, aí a 

saúde bucal “não, existe, vou enviar para vocês”. Aí 

enviou por e-mail. Mas a gente só tomou conhecimento 

quando a vigilância sanitária... a gente fazia do jeito que 

a gente achava que era para fazer, mas protocolo... a gente 

não sabia da existência até esse momento... que é uma 

dificuldade. Porque às vezes existe um protocolo... como 

é que esse protocolo tem que ser desenvolvido, quem tem 

que executar, como é que executa. Às vezes a gente não 

sabe como proceder, né? [...] 
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APÊNDICE O – Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente às condições de infraestrutura associada aos consultórios odontológicos. 
C
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Consultórios 

odontológicos, 

de acordo com 

a Portaria 

Federal 

453/1998; 

RDC ANVISA 

50/2002; RDC 

ANVISA 

63/2011 

 

 

 

Metragem / 

disposição dos 

equipamentos / 

condições para 

armazenamento 

de materiais / 

levantamento 

radiométrico e 

sinalização 

visível referente 

ao serviço de 

radiodiagnóstico 

 

 

 

Moderador – 

Foi feito o 

levantamento 

radiométrico? 

 

 

 

 

Moderador – 

Sim, por isso 

até estou 

questionando 

isso, porque 

está se falando 

da 

movimentação 

do 

aparelho.[...] 

E o 

levantamento 

é feito de 

ASG * 

ATSB 

ATSB6 - Tem um aparelho de raio X que só funciona em uma 

determinada tomada de um dos consultórios, porque a gente 

arrastou ele e levou pro consultório de lá, no caso de um 

paciente cadeirante, inclusive, teve todo o trabalho de tirar 

aquele troço pesado, botou lá no consultório e ele não 

funcionou. É porque a tomada, essa tomada é adaptada para o 

aparelho de raio X. Então, ele só funciona neste consultório, 

que inclusive, por alguma razão, ele resolveu parar de 

funcionar [risos]. 

ATSB10 - [...] o raio X que fica no primeiro andar, onde nós 

não temos uma sala adequada para isso [...] o raio X fica na 

esterilização [...] É, é que não é área limpa, que na realidade 

se transformou num depósito. Então, não tá sendo utilizado. 

Mas mesmo antes quando estava com a autoclave, tinha esse 

problema, mas só que as tomadas não são batidas lá, eram 

batidas num consultório que estava inutilizado. Então, era 

batido lá sendo que não tem esta área [...] a gente sabe que 

quando se faz o raio X, tem que ter uma área de isolamento, 

as paredes e tal lá lá lá [...] não existe, eles disponibilizam o 

raio X, o aparelho de raio X, [...], não existe um 

monitoramento. 

 

 

ATSB11 -. Lá tem raio x e tem um acompanhamento. Porém, 

tem um processo. [...] As duas salas de odontologia é menor 

do que essa sala aqui inteira [...] O raio X não cabe dentro da 

sala. Porém, é pra estar dentro da sala. Tem uma sala vizinha 

que seria o escovódromo, mas que tiraram dizendo que vai ser 

um laboratório há anos atrás e até hoje eu não vi foi nada. A 

gente colocou justamente por questão da tomada, colocamos 

lá [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

184 
 

 
 

acordo com a 

área... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

[...] vocês 

conseguem 

ficar a 2 

metros do 

tubo, 

conforme a 

orientação? 

 

 

Moderador – 

É uma 

realidade pra 

todo mundo 

que trabalha 

com raio X? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Tem 

sinalização? 

ATSB6 – Nunca foi físico. 

Voz – Lá também nunca foi... 

ATSB7 – Tem essas discrepâncias... de postos pra postos... 

ATSB11– E aí o que que acontece? Ele fez tudo nessa sala, 

porque tem todo um processo, da sala que se está e tudo mais. 

ATSB11 - E é um só pros dois consultórios que não são perto 

um do outro. Um consultório em um corredor e um 

consultório no outro. Aí o que que acontece? Ficou mesmo 

por questão da tomada que não funciona em outro. Então, o 

físico e os técnicos fizeram tudo baseado nessa sala que a 

gente colocou. Porém, a coordenadora que não é nada da área 

de saúde, do distrito, ela é administradora. Ela disse que tem 

que ficar no consultório, pronto e acabou. Acabou. 

 

 

 

 

ATSB11 – Não, não. Lá fora não tem espaço, não tem espaço. 

ATSB10 – [...] o espaço de quem bate, no caso ele né, de quem 

bate pra o aparelho, não dá dois metros [...] lá o corredor é 

pequeno, entendeu? Da sala de onde ele bate pra o canto que 

ele vai, não tem esse espaço lá, entendeu? 

 

 

ATSB2 - Com certeza.  

ATSB13 – A sala tem espaço... 

Voz – A minha é bem ampla. 

Voz - A vigilância suspendeu.  

ATSB12 – [...] falei “é o seguinte, olha me passaram essa 

informação, quero ver se isso procede e eu li que aqui dá pra 

funcionar sem o raio X. Como é que a gente tá tirando o raio 

X? É baritada a parede? Porque onde a gente tira o raio X é 

pequenininha a sala, é onde ficam as grávidas sabe, fica 

dentro, mas quando a gente sai ficam as grávidas, ficam os 

recém-nascidos pra fazer pré natal né, eu também não quero 

prejudicar minha saúde, eu não tou questionando porque eu 

não quero trabalhar, tou questionando por uma questão de 

saúde minha, do paciente e de todo mundo que tá aqui, né?”  

 

Voz – Tem, tem. 
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Moderador - 

[...] colete de 

chumbo? 

Protetor de 

tireóide... [...] 

Tem condições 

adequadas de 

uso? 

 

 

 

 

 

Moderador – 

[...] as 

condições de 

armazenament

o dos 

materiais, 

quais são? 

[...] Vocês 

conseguem 

seguir as 

recomendaçõe

s de 

acondicionam

ento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATSB11 - Nós fizemos do nosso bolso. Imprimimos lá, quer 

dizer, do meu não, do bolso do dentista né, porque eu não pago 

mais nada... 

ATSB6 – O rapaz que faz a manutenção, ele levou. 

ATSB10 – [...] É colocado um aviso né, “atenção raio X”, na 

subida da escada, mas não é uma sinalização oficial né, que 

deveria ser com as coisas todas direitinho. Acontece isso. 

 

 

 

 

ATSB7 – Tem? Porque lá não tem cabide. O de lá tava 

quebrado. 

Voz – A gente improvisou.  

Voz – Eles colocam numa cadeira.  

Voz – A gente fez dois cabidinhos. 

ATSB10 – Lá a gente colocava em cima da bancada e agora 

ele pegou e providenciou um cabide, ele coloca lá. 

 

 

 

 

 

 

ATSB6 – [...] dentro do consultório que eu trabalho, tem um 

armário que tem duas bandas. [...] O armário que tem a gente 

organiza da seguinte forma, na primeira prateleira, porque a 

dentista comprou as caixas plásticas, a gente armazena os 

instrumentais devidamente individualizado, de acordo com 

assim, kit clínico né, em todas as caixinhas bonitinhas... [...] 

...organizadas, com o nome identificado na prateleira de cima. 

Na prateleira de baixo é o material de consumo imediato, fica 

aberto, ionômero, eugenol, que a gente usa no dia a dia... e aí 

nas prateleiras de baixo, que a gente armazena, no caso, um 

material, é, um pequeno estoque, assim, de insumo, mas um 

pequeno mesmo porque assim, dois pacotes de sugadores, 

porque quando acaba que tá ali... [...] ...não precisa de ir no 

almoxarifado pegar, um pacote de algodão, as gazes, os 

rolinhos de algodão, essas coisas, mas a caixa do PSE, por 

incrível que pareça lá, cada consultório tem uma caixinha do 

PSE  bonitinha e... só. 
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Moderador – 

[...], falando 

em 

equipamento 

[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz – Não precisa ir no almoxarifado pegar... 

Voz – O meu é uma banda só. 

ATSB13 – Lá é caixas de inox. 

Voz - Se eu tivesse um armário eu também faria assim. 

ATSB12 - Eu queria tanto um armário desse [...]. 

Voz – Eu também quero. 

ATSB7 - A gente tem uma única bancada na sala. Essa 

bancada virou porta treco. 

Voz – Não, eu tenho um armário pequenininho. 

ATSB11 - Eu também tenho uma bancada. Eu tenho um 

armário vitrine de uma porta só. E eu tenho uma outra 

embaixo da pia, a vigilância disse que não podia. Porém 

quando a vigilância foi lá, eu argumentei por isso. Porque é o 

seguinte, eles diziam que não podia embaixo da pia porque 

pode ter vazamento e coisa e tal. [...] Aí um paciente doou, ele 

fez tipo uma divisória, ou seja, que isola a cuba, que isola e 

botou uma no meio, um paciente que fez essa doação. E aí o 

que que acontece? Mas mesmo assim, o espaço é pequeno, o 

espaço que eu falo é dessa cadeira assim, desse tamanho 

assim. É onde eu coloco luva, onde eu coloco as coisas que é 

um volume maior. E em cima do frigobar, que na verdade foi 

um frigobar lá pra sala, mas foi por engano. [...] E aí ficou. A 

gente segurou porque a vigilância questionou que o 

almoxarifado é muito quente e tem alguns materiais que tem 

que ficar refrigerado. Aí, como foi por engano, que era pra 

outra, voltaram pra pegar, a gente não deixou [risos] e a gente 

coloca tudo lá e virou um porta-treco, é onde a gente bota. Um 

dentista levou lá umas vasilhas plásticas com tampa, aí eu boto 

agulha, essas coisinhas, tudo fechado, identificado, porque a 

vigilância exige isso também né, identificado. 

 

 

ATSB11 – [...] Outra coisa sobre o equipamento, é a questão 

do compressor. Porque é um problema seríssimo na unidade 

que eu trabalho. O correto seria ser um compressor pra cada 

consultório, mas isso não acontece.[...] Quando dá defeito as 

duas cadeiras param. Outra coisa que eu bato de frente o 

tempo todo, [...] Todo mundo sabe que o compressor tem que 

ficar numa área externa por questão de segurança. Porém, se 

é por uma questão de segurança, essa área externa ela tem que 

tá devidamente apropriada. Existe um matagal que você tem 

que atravessar o matagal todo o dia... 

Voz - Com cobra... 

ATSB11 – [...] ...pra ficar lá com o dedo, apertando até acabar. 

Então eu digo, enquanto não tiver capinado, bonitinho, vai 

ficar aí porque eu não vou drenar o compressor. [...] Não, e 

outra coisa. Não sei se já aconteceu com vocês, teve lá 
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Moderador – 

Eu queria que 

todo o mundo 

falasse um 

pouquinho 

sobre a área 

física do seu 

consultório... 

[...] atende à 

demanda, que 

tenha um fluxo 

adequado... por 

exemplo, quem 

trabalha com 

raio-X, se 

consegue se 

posicionar a 2 

metros do 

tubo... [...] 

também. No dia quebrou e aí eu falei, “olha doutor 

infelizmente quebrou, tá lá pegando fogo, eu desliguei tudo”. 

Ele não confiou em mim, foi lá atrás. [...]? Ele não confiou 

que tava super quente e botou o dedo e queimou o dedo. 

ATSB13 - Meu compressor ficou um ano sem dreno. Toda 

hora a sala quebrava e dizia, eu não vou ficar, eu dessa altura, 

não tenho nem um metro e meio, pra ficar segurando um furo, 

porque meu compressor é no andar de cima, eu tenho que ficar 

suspendendo o anel. 

ATSB6 – Eu trabalhava lá. Teve uma vez que eu fui abrir um 

compressor, ele tava duro, nada de abrir, quando abriu, abriu 

de vez. Todos saíram correndo, profissional, todos. [...] Eu até 

não me importo de segurar, eu vou ser bem honesta, porém, é 

lá embaixo no meio do matagal. 

ATSB7 - Realmente na outra unidade, porque ela trabalhava 

também, os compressores é num ambiente interno, no 

corredor, onde ficavam os pacientes aguardando atendimento. 

Agora essa unidade que eu fui, realmente, fica na área externa, 

mas é esse que você tem que segurar até... 

Voz – E outra coisa, é como eu chamo, a casinha do cachorro, 

é baixa, mas como eu sou pequena, então, pra mim, não fica 

tão ruim assim não. 

ATSB6 – [...] Lá os consultórios são grandes, os consultórios 

lá são muito grandes. Tem as duas pias, as pias não se 

comunicam, uma é exclusiva para a mão, que é a pia de louça 

que não se comunica com a pia de inox [...] 

ATSB11 – [...] eu tou nessa unidade há três anos que eu peço 

[...] Então, pelo menos a outra pia do consultório. “Ah, muda 

a estrutura toda, aí não tem condições, tá pedindo coisa 

inviável.” 

ATSB6 - É mais fácil o ar-condicionado do que a pia, porque 

a pia vai mexer na estrutura toda. 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

CD4 – Muito “pequenininha”. Um parto aquele raio-X, agora 

a vigilância ainda não interditou [...] não tem a parede 

chumbada, nada. É... mesmo assim eu estou fazendo, mas eu 

estou sabendo que eu vou parar daqui a alguns dias, porque a 

vigilância está indo para renovar o Alvará e lá não é 

chumbada, então vai acabar parando lá também... 
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Moderador – 

Você sabe 

dizer se tem 

nove metros 

quadrados a 

sala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD3 – [...] no meu tem uma sala grande e tem um raio-X só. 

Aí faz nessa sala grande, aí dá para fazer... 

 

 

 

CD4 – Sei não... 

CD5 – Também não sei não... [...] o meu é gigante, e o dela... 

ela senta, aqui é a porta, quando abre, bate na cadeira dela. [...] 

E o pior é já abrir a porta e já bater... aí ela tem que ficar o 

tempo inteiro trancando quando ela lembra, às vezes está 

fazendo extração e... alguém, né? Pode machucar... 

CD5, CD4 – Nem a gente passa. 

Voz – O da gente também é ruim... 

CD7 – Lá fica trancada a porta... 

CD2 – No da gente bate na cadeira do paciente...[....] Essa 

questão da arquitetura é muito ruim... e o posto da gente tem 

menos de dois anos...[...] são seis consultórios e eu acredito 

até que tenha nove metros... eu acho que tem... o tamanho não 

é ruim não... mas a distribuição... colocaram a cadeira 

exatamente no meio...[...] Então a gente não consegue arrumar 

e a gente já tentou de várias formas, todos os seis consultórios, 

a gente tem esse problema com a porta. A gente sente 

primeiro: insegurança, pela questão da violência e de acidente 

mesmo... é um paciente que entra, um ACS estabanado, até a 

gente mesmo pode entrar de vez e bater em braço, alguma 

coisa assim... [...] Eu ouço todos os colegas falando a mesma 

coisa, eu no meu antigo posto, é um posto lá no subúrbio, em 

Ilha Amarela, a sala não tinha, eu acho, que nem 6 metros 

quadrados, quanto mais nove, muito pequena, né? 

CD7 – [...] o Ministério da Saúde, eles já têm um projeto de 

execução, de construção. É previsto pelo Ministério, com os 

padrões, com o tamanho, com tudo... e, infelizmente, quando 

se vai executar a obra... [...] O arquiteto, o engenheiro, ou a 

própria gestão não observa esses detalhes...[...] Não tem 

ninguém para poder olhar? [...] Mas eu falo assim, os erros são 

absurdos, são coisas que nem precisa ser engenheiro, nem 

arquiteto para perceber. [...] A unidade lá, por exemplo, ela foi 

feita abaixo do nível da rua. Então, toda vez que chove forte, 

a água entra, gente!  

CD2 – E é uma unidade nova. 

CD7 – Com certeza, é uma unidade nova. Você está 

entendendo? 

CD3 – [...] Salvador, pelo menos a maioria delas, algumas 

unidades elas foram construídas, mas muitas foram adaptadas 

porque compram uma casa, a gente não tem muito espaço, 

tanto que tem unidades coladas umas nas outras, porque é 

difícil terreno aqui, é mais complicado que no interior, onde a 



 
 
 

189 
 

 
 

 

 

 

Moderador – 

Gente, para 

fechar essa 

parte de 

infraestrutura 

física, gostaria 

de saber, todo 

mundo tem pia 

exclusiva para 

lavagem de 

mãos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Mas existe a 

manipulação, 

né, dos 

materiais... 

 

 

 

 

 

 

 

gente pode construir... aí eles fazem adaptação, por exemplo... 

tem uma unidade do lado da minha, o consultório 

odontológico fica no primeiro andar, não tem rampa de acesso 

para quem é cadeirante... 

 

 

 

 

 

 

Voz – Não. 

Voz – Tenho. 

CD5 – Eu não tenho. 

CD7 – Eu não. 

CD5 – Eu já pedi, já solicitei... 

CD2 – O que é às vezes ruim, diga-se de passagem... porque 

o nosso tem a pia de esmalte. E tem a pia com a bancada. Só 

que aí não tem uma bancada separada para colocar o 

material... as meninas colocam na pia, nessa pia de inox para 

manipular e tudo mais, porque o armário fica atrás da gente, 

então não tem como elas estarem abrindo o tempo todo, e 

enquanto estou atendendo elas estão lavando o instrumental 

ali... 

CD5 – Lá a gente lava no expurgo e usa a pia só para lavar a 

mão. 

Voz – Lá também. 

CD2 – Então é bom ter uma pia só na sala, eu acho ótimo. 

 

 

CD3 – É... 

CD2 – Mas é isso. E manipulam na bancada que lavam, a pia. 

E já falaram para a gente que isso era possível... 

CD5 - Lá a gente coloca numa bandejinha para poder colocar 

o material que está usando [...] e do outro lado a gente 

manipula material e lava as mãos. Mas lavar material 

mesmo... no expurgo. [...] E olhe que minha sala é enorme, 

dava uma pia... 

CD3 – Lá na minha é inadequado, lá lava, infelizmente... 
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Moderador – 

Ah sim, é isso 

para a 

maioria, como 

é? 

Moderador – 

E as condições 

de 

armazenament

o? Dos 

medicamentos, 

das resinas... 

vocês estão 

tendo alguma 

dificuldade, 

estão 

conseguindo 

seguir as 

especificações 

do fabricante 

quanto às 

questões de 

temperatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD8 – A gente olha a temperatura ambiente, mas geralmente 

tem um frigobar. 

 

 

CD [grupo] – É. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD5 – No consultório. [...] O meu tem. 

CD8 – Na farmácia tem refrigeração... também é monitorada 

pela farmacêutica do distrito. 

CD2 – Pelo menos, na minha antiga unidade, as resinas 

ficavam na farmácia e mandaram tirar... 

CD1 – Foi... 

CD5 – Agora uma dificuldade, desde que eu entrei, que eu 

estou tendo, é o ar condicionado. Logo que eu entrei o ar 

condicionado da sala já não funcionava e aí a gente conseguiu, 

a saúde bucal mandou um ar condicionado. Só que minha sala 

é do tamanho desta sala. É enorme a minha sala. Só que o ar 

condicionado que tem é um daquele de 7.500 BTU para uma 

sala deste tamanho. [...] Então não vai refrigerar. E fora que 

eles colocaram numa posição errada, colocaram embaixo, 

então não vai refrigerar mesmo. [...] Aí a gente está tentando 

conseguir um outro ar condicionado, ou um de 10,000 BTU 

ou um split, alguma outra coisa para melhorar, então a gente 

tem muita dificuldade. Minha ASB, [...] que fica lá no canto, 

[...], de jaleco, de máscara, de gorro, sofre todos os dias. Mas 

aí você fica: “Ah, manda suspender o atendimento?” Mas ela 

já está no limite e eu também [...] se não chegar a gente vai ter 

que suspender o atendimento. Porque não tem condições. E 

olhe que no calor ainda fica pior, né? Porque agora o sol bate 

a tarde inteira no consultório, fica distante da cadeira... e lá 

embaixo... e um ar condicionado de 7.500 BTU para uma sala 

deste tamanho...[...] Já fez relatório... a gerente já pediu 

cinquenta vezes... a enfermeira que ficou no lugar dela já 

pediu também... já ligou para saúde bucal para falar... mas aí 
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Moderador – 

Sua sala tem 

compressor 

dentro? 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Alguém tem 

mais essa 

dificuldade, 

como eles 

estão dizendo 

aqui? Isso já 

foi colocado, 

essa 

dificuldade de 

conseguir 

drenar o 

compressor 

por conta do 

acesso [...] 

 

 

 

Moderador – 

Quem 

trabalha com 

raio-X, tem a 

sinalização? 

[...] Quadro 

de avisos? 

 

você vai ter que entrar na ameaça de suspender e parar o 

atendimento para que se resolva. 

CD7 – São coisas absurdas, por exemplo: você falou do ar 

condicionado. Lá tem sala que o aparelho é posto, apesar de 

estar num nível acima da parede, ele é posto inclinado para 

dentro da sala. Então todo dreno de água cai para dentro da 

sala. Quer dizer, então são coisas... 

Voz – Primárias... 

 

 

CD3 – Não, é fora. 

Voz – É fora... 

CD5 - Não, o meu é fora da minha sala, mas aí quando liga 

ele fica...[...] Não é longe não...[...] Aqui está a sala, aqui tem 

um “corredorzinho” e aqui fica outra sala... ele fica aqui no 

meio. [...] O nosso fica do lado de fora, só que a parede... aqui 

é a parede, ele tá aqui do lado de fora, mas a zoada é dentro 

do consultório... 

CD3 – O meu é longe, no meio do matagal, não tem como 

drenar, porque já encontramos cobra... aí fica lá sem 

drenar...[...] O mato no meio das pernas... 

 

 

 

 

 

 

CD5 – O nosso é tranquilo [...], mas a zoada é insuportável. 

Voz – Como é que faz? Quem é que vai? 

CD3 – Pois é... não vai, né? Aí eu falando assim, melhorou 

um pouco, fizeram um caminho... só que como já apareceu 

cobra uma e duas vezes lá, não foi uma, aí eu tirei foto da 

cobra [...] Mas assim, da mesma forma que eu não quero me 

submeter a isso, eu vou falar para minha auxiliar se submeter? 

Eu vou pedir para alguém ir lá? 

 

 

 

CD [grupo] – Tem! 
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Moderador –

[...] colete [...] 

E 

armazenament

o, onde 

pendurar? 

 

CD5 – Mesmo quem não está atendendo mais, quem parou o 

raio-X, eles sinalizaram... 

 

 

 

CD2 – Não, não tem aquele suporte. [...] Lá a gente coloca no 

braço do raio-X... [...]E eu sei que tem. Eu sei que tem... [...] 

Porque na minha unidade antiga, na reforma não tinha e aí... 

[...] Para o alvará novo, chegou.[...] Existe, mas a gente já 

solicitou. 

Voz – Não. 

CD3 – Lá eu tenho suporte... 

CD14 – Tem suporte 

CD5 – Tem porque eles instalaram na reforma... [...] Eles 

colocam na hora... 

Voz – Eu também solicitei... 

 

Manutenção 

preventiva e 

corretiva das 

instalações 

prediais / 

fornecimento 

e qualidade 

da água 

Moderador – 

Essa é uma 

questão 

importante 

gente, que 

envolve a 

estrutura. É 

importante 

dizer. Porque 

por mais que 

você lave, se 

tiver um 

problema de 

infiltração... 

 

 

 

 

ASG 

 

 

 

ASG3 – [...] Ela fica reclamando que a sala tá fedendo a mofo, 

aí eu virei pra ela e perguntei, eu vou fazer o que? Por mais do 

que eu limpo aqui, isso aí não tem mais jeito não [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voz – É. 

ASG3 – Olha, lá tem uma sala, a sala seis. O médico não se 

encontra nessa sala porque ele disse que fica fedendo a barata 

e fica de mofo. A sala cinco que é a sala dessa dentista, [...] 

Mas aí, o que que acontece? Na hora que ela quer entrar na 

sala [...] “a minha sala tá fedendo a mofo”. Ontem mesmo eu 

discuti com ela porque, ela disse que a sala dela estava suja e 

eu tinha limpado a sala. Aí ela disse “ah, minha sala tá fedendo 

a mofo”. Aí eu disse eu não posso fazer nada por você, eu não 
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Moderador – 

É um 

problema de 

infraestrutura 

né? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Que vai pro 

posso fazer nada, eu já fiz a minha parte [...] Porque escute só, 

eu entro nessa sala, limpo, eu tenho culpa porque tá fedendo a 

mofo? Não tem teia de aranha, as paredes não tá suja, tudo 

limpinho no lugar [...] 

 

ASG4 – O que mais tem no posto é isso aí.  

Voz - Lá tá rachado... 

Voz – Por mais que você bote o produto... 

ASG3 – Lá não tem muita água não, é pouquinha. [...] Eu não 

jogo água demais, principalmente porque lá falta água muito. 

ATSB 

ATSB11 – [...] Quinze dias, não, quinze dias que nós 

passamos fora, quando a gente voltou, a sala do raio X era 

mofo puro, [...] Eu não consigo entrar na minha cabeça como 

é que funciona dessa forma. [...] A minha sala, por exemplo, 

tem um banheiro - porque eu fico no térreo e tem o primeiro 

andar - e no primeiro andar ficam os banheiros masculino e 

feminino onde tem a área de chuveiro, [...], porém não pode 

ser usado. Porque se usar cai água no meu consultório [...] 

ATSB7 – [...] Se chove, alaga porque eles botaram o ar 

condicionado de uma forma que a chuva entra. Ontem aquela 

chuva que deu fizeram poças no consultório. É assim a gente 

não pode atender no inverno, esse inverno a gente não vai 

atender, vai suspender atendimento, porque ela alaga. [...] É 

sim, é recorrente. É o que parece, que atende de qualquer jeito. 

É uma unidade nova, a unidade tem dois meses, não, não tem 

dois meses né, foi vinte e cinco, isso mesmo, vinte e cinco de 

janeiro, ela não tem dois meses.[...] Parece que foi feita de 

qualquer jeito e foi uma unidade que eu vi ser feita, porque 

assim, eu trabalhava na unidade no um e eu fui pro dois, e eu 

passava todos os dias pela unidade. Eu fui vendo a construção. 

Então, ela foi do zero e simplesmente, ela já tem todos esses 

problemas, portas que nunca conseguiram abrir. 

Voz - Mas é o padrão da prefeitura. 

ATSB11 – [...] a água do filtro nem a gente quer beber, ou a 

gente compra nossa água ou fica brigando pra vir do distrito. 

Por que? Eu vou explicar o porquê. [...] A água não vem com 

força suficiente pro tanque lá de cima, que é fechado, que o 

pessoal vem limpar e coisa e tal. Então, eles colocaram um 

outro tanque de dois mil litros do lado externo. Esse tanque é 

o que serve pra pegar água pra lavar tudo, onde o pessoal da 

limpeza mete o balde mesmo lá dentro. [...] É com essa mesma 

água que vai pro filtro, é com essa mesma água que vai pra 

lavar a mão, é com essa mesma água que vai pro banheiro, é 

com essa mesma água que vai pra tudo. 
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equipo 

também? 

Moderador - 

Que o pessoal 

da limpeza...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador – 

Não é lavável? 

 

 

 

 

Moderador – 

[...] Eu queria 

que todo o 

mundo falasse 

um pouquinho 

sobre a área 

física do seu 

consultório... 

[...] Estrutura 

física, 

manutenção, 

estruturas 

hidráulicas... 

ATSB11 – Que vai pro equipo também. 

 

 

ATSB11 – É. Se só tem esse? 

ATSB10 - Lá é balde, na sua unidade é balde, e final de 

semana lá, que é piscina? Piscinão...  

ATSB6 – É o piscinão. A vizinhança vai nadar. 

ATSB11 – É isso, antes era embaixo, era piscinão também. 

Deixa eu te falar uma coisa, antes era embaixo também. De 

tanto a gente questionar, porque, não sei se vocês viram uma 

reportagem que deu, que tinha fezes dentro de um, de tanto a 

gente questionar, depois que a gente mostrou isso, que aí 

colocaram no primeiro andar, mas que também é aberto.[...] 

Tem dia que falta água no posto, mas o atendimento tem que 

continuar. O banheiro uma calamidade, tem que continuar. 

Voz - Sem água... 

ATSB7 – Tem que continuar! Na unidade faltou ontem 

mesmo... [...] Você ficar oito horas em um lugar sem um 

banheiro...[...] Então, aí fica naquela... véu de noiva, que o 

pessoal usa o banheiro e joga o papel, usa o banheiro e joga o 

papel. É insustentável. 

ATSB11 – [...] Eu paro o atendimento, mas venha cá, eu 

preciso ir ao banheiro, eu quero lavar minha mão. [...] Lá na 

unidade que eu trabalho, infelizmente falta água sempre. [...] 

Primeiro que falta água toda semana. Segundo, não sei na 

unidade de vocês, mas a minha sala não é azulejo, é parede 

lisa. [...] É parede pintada. [...] Não é lavável, ninguém lava. 

 

Voz – Sim minha filha, por um acaso lá é azulejo? 

ATSB7 – Pelourinho é, Pelourinho é. Eu vim do Pelourinho, 

lá é azulejo. Lá lavava... no final da tarde fazia a lavagem. A 

sala fazia gosto... 

CD 

 

CD4 – A estrutura física do meu... o meu posto é bem antigo. 

E na reforma não conseguiu se ampliar nada. Então, o grande 

problema lá é que o esgoto passa por baixo, quando eu vou 

tirar o sugador vem um cheiro horrível e eu falo “Nossa 

Senhora, não é possível que isso aqui não dê jeito”. Aí já 

chamei milhões de vezes. Aí chega alguém e diz: “Doutora, 

isso aqui nunca vai resolver, porque aqui em baixo passa o 

esgoto.” O senhor veio quando eu falei: “Olha, eu vou 

suspender, com esse cheiro eu não vou fazer” Aí veio 

“Doutora, isso aqui não vai resolver nunca” porque mesmo 

botando pra sugar água sanitária [...], existe esse cheiro na 

minha sala [...] tem essa questão do esgoto que é terrível. [...] 
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Moderador – 

[...], gostaria 

de saber a [...]  

manutenção 

predial, como 

é... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD2 – [...] e a questão do mofo, que eu acho que é geral... [...] 

um posto lá no subúrbio, em Ilha Amarela, [...] acho que até 

interditada toda a Odontologia da unidade, há muito tempo 

isso, praticamente, [...], há dois anos atrás. E essa questão do 

mofo, ela é recorrente... essa questão do esgoto também. [....] 

O paciente entra, fala “Nossa, isso aqui está fedendo, 

doutora”. [...] Então isso não é uma coisa, uma frescura da 

gente. Todo o mundo sente. 

CD1 – É geral... 

CD [grupo]  – Geral. 

CD5 – [...]... lá na unidade mesmo, para se ter ideia, foi 

pintada antes do alvará, três vezes, para receber a equipe... [...] 

Para poder disfarçar... [...]Para poder dar o alvará, porque 

tinha que sair de qualquer jeito... aí chovia, tinha que ir de 

novo, pintar...três vezes até coincidir de estar pintado, e a 

vigilância chegar lá e estar tudo “OK” e liberar o Alvará. 

CD2 – Para tirar o mofo, para mascarar o mofo... 

CD [grupo] – Disfarçar... 

CD6 -  Eles acham mais fácil do que corrigir o problema... 

CD5 – Muito mais... 

CD12 – E nesse posto novo de dois anos, não tem nenhuma 

proteção de chuva, nas paredes... 

 

 

 

CD2 – Essa questão de manutenção predial... também na 

nossa unidade aconteceu de... a parte da Odontologia é 

separada, né? E aí tinha um barranco lá atrás. [...]  a maioria 

veio das outras unidades, a gente brincava, que a ordem de 

chegada era a mais longe do barranco, porque se desabasse, a 

gente estava mais longe... [...] a gente chamou várias vezes, 

mandamos fotos para o distrito, chamamos o coordenador do 

distrito na época para ir lá e ele taxou a gente de meio 

neurótica. [...] Que não existia nenhum risco, que aquilo ali 

não foi feito por um mestre de obras qualquer, que foi um 

engenheiro... e aí... dia de chuva, realmente, era um terror na 

unidade, a gente ficava morrendo de medo de desabar aquilo 

dali. [...]  Tanto é que depois de algum tempo mudou o 

coordenador do distrito, tal, e eu sei que fizeram um muro, que 

foi uma obra de uns 3 meses... só pedras, fizeram uma 

escavação enorme... e pedras... um senhor muro. Aí gente, 

como é que não era necessário? O que faltou para aquilo ali 

descer com a gente ali? 

CD5 – [...]  lá na minha unidade teve uma rachadura de um 

lado até o outro, o chão rachado, e a gente com medo, né, de 

acontecer um acidente... não sabia até onde ia essa rachadura... 

pedimos ao pessoal da prefeitura para fazer uma avaliação... 



 
 
 

196 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foi um pessoal, disse que ia fazer um teste, colocar um 

cimento, que esse cimento rachasse era perigoso, se não 

rachasse não era... só que até então... a gente estava com medo. 

Até de acontecer um acidente, não só com os próprios 

funcionários, mas até com os pacientes que adentravam o 

corredor. Aí um belo dia a gente decidiu parar tudo. “A gente 

só vai continuar se alguém competente vier avaliar isso 

daqui”. Chegou um engenheiro da prefeitura... ele não 

descascou não, ele esculhambou a gente, que aquilo era um 

absurdo, que a gente não queria trabalhar, que aquilo ali era 

desculpa para não trabalhar, [...] a rachadura vai de uma 

parede a outra – e o chão rachado – baixou o chão. [...] E aí 

“eu construí essa unidade, pode ficar tranquila, que aqui eu 

asseguro”, aí eu falei: “E se morrer alguém?”.[...] Perguntei. 

Aí ele documentou. A gente só voltou a atender quando ele 

deu um documento por escrito, assinado e carimbado por ele, 

dizendo que aquilo ali ele se responsabilizava em caso de 

qualquer tipo de acidente. [...] 

CD3 – Esse período em que a gente ficou um ano de reforma 

na unidade, não parou nenhum serviço, hora nenhuma. A 

gente andava com um fedor de tinta...[...] Um fedor de tinta 

todos os dias, teve dias que eu tive dores de cabeça 

terríveis...[...] O gesso caindo na cabeça dos pacientes... teve 

um dia que desabou uma parte do teto em frente ao 

laboratório, com as pessoas esperando... porque tinha um cara 

quebrando lá na frente, quebrou lá na frente e caiu cá... gente, 

era coisa assim... um ano a gente enfrentando reforma e 

trabalhando concomitantemente... [...] Porque não fecha a 

unidade... 

CD5 – Aconteceu isso com a gente na unidade...[...] Um cara 

subiu no telhado, na sala que faz teste do pezinho e graças a 

Deus no dia não tinha, ele subiu e caiu do telhado no 

chão...[...] O trabalhador que estava fazendo o serviço... [...]E 

aí gente trabalhando em baixo... [...] Porque não pode fechar 

a unidade... 

CD2 – Na minha unidade também já caiu... em cima de todo 

mundo. [...] Não pode fechar... é... 

CD3 – A manutenção predial é separada da dos equipamentos. 

Se eu tenho, por exemplo, o apagão... a metade das tomadas 

não funcionam. Eu descobri que o problema não foi a cadeira 

que queimou. Descobri que foram as tomadas...[...] Eu que 

descobri, testando com o celular. Porque até então, a gente não 

sabe... e aconteceu trezentos mil pacientes, ainda extra e eu 

atrás de uma sala para conseguir dar atenção àquela demanda. 

Ai a gente descobriu isso. Sinalizamos quais as tomadas não 

estão funcionando. [...] Porque a manutenção para o 

equipamento odontológico não é eletricidade. Aí uma outra 

manutenção terceirizada, que na verdade, não é manutenção, 

acho que é contrato, a gente tem que pedir a um eletricista para 

ir lá resolver esse problema. Ou seja, hoje, para eu atender, eu 

tive que levar quatro extensões da minha casa... 

CD2 – E se você queimar a cadeira por causa da extensão... 

[...]Porque a gente fica nisso [...]  a corrente da cadeira, ela é 

alta... então a extensão tem que ser com aquele cabo. [...] Não 
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bote não... não bote não, porque se você queimar uma 

cadeira... 

CD [grupo]  – A culpa é sua! 

CD5 – A culpa é sua, viu? [...] Lá na unidade passou um ano 

e meio com o consultório quebrado por conta disso. Porque 

era trifásico, polifásico, sei lá, não entendo de eletricidade, 

então quando ligava a cadeira, desligava o ar condicionado e 

a cadeira... quando ligava a cadeira, o ar condicionado não 

ficava, não segurava... e aí [...] olhava a cadeira, estava tudo 

“OK”... aí descobriu que era a parte elétrica, passou um ano e 

meio com o pessoal para conseguir resolver isso aí... 

CD11 – Olha lá na unidade a gente tem... minha unidade é 

nova, dois anos... [...] E... há mais ou menos um mês e meio 

atrás... a manutenção do ar condicionando quem faz somos 

nós, né? Tira o filtro, limpa, porque ninguém nunca faz isso 

direito. [...]Aí teve um dia que uma colega, [...] a gente 

olhando assim entre as gretinhas, [...] a gente tirou o filtro, 

limpo. [...] Aí, o colega que resolve tudo. “Vamos abrir”. Na 

hora que ele abriu, quem olha a foto diz assim: “Eu não 

acredito que vocês estão atendendo até hoje”. Aí a gente 

entrou em contato, pediu a manutenção, para procurar saber 

porque na USF a menos de 2 Km, eles recebem regularmente 

e a gente em 2 anos, a gente nunca recebeu. E aí a resposta foi 

que a gente era uma unidade nova, ainda não estava no 

contrato da manutenção do ar condicionado. Aí, até o dia que 

a gente teve uma reunião no distrito. Aí a gente falou, porque 

a gente mostrou as fotos e foram todos, foi unânime. “Gente, 

como é que vocês estão atendendo com esse ar 

condicionado?”.  [...] E aí, o que foi feito... [...] Aí a gente 

entrou em contato com o gerente para saber o que ia fazer, ele 

falou: “Não, pode continuar a marcação normal, que a gente 

vê o que faz, eles disseram que vão vir fazer a manutenção”, 

mas o que se fez foi: ele tirou o ar condicionado, trocou, não 

sei onde ele colocou esse, e nem quero saber também, mas 

provavelmente ele botou em alguma outra sala... [...] Não, 

trocou dentro da unidade mesmo, de um lugar para o outro... 

[...]E aí em dois anos a gente nunca recebeu limpeza de ar 

condicionado, o que a gente faz? É a gente mesmo. 

CD10 – Minha unidade é nova também... [...] Lá faz... 

CD3 – [...] realmente lá a gente tem manutenção de ar 

condicionado, ou seja, ela pode ter também, porque o contrato 

é com a prefeitura, né? [...] 

CD12 – [...]  a água de lá que ninguém confia, cada um leva a 

sua água. Ninguém confia na água porque é um tanque que 

fica em cima, tem uns meninos que ficam brincando... então 

eu levo... 
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APÊNDICE P – Matriz parcial composta pelas respostas obtidas por categoria profissional 

referente às condições de infraestrutura associada aos ambientes de apoio. 
C
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ITEM PARA 

ANÁLISE 

TEMA / 

PERGUNTA 
PROFISSIONAL RESPOSTAS 

Ambientes de 

apoio, de 

acordo com a 

RDC 

ANVISA 

50/2002; 

RDC 

306/2004; 

RDC 63/2011 

e RDC 

15/2012 

 

Abrigo de 

resíduos, de 

acordo com a 

RDC ANVISA 

306/2004 

 

Moderador - 

Em todas as 

unidades tem 

um abrigo de 

resíduos [...] as 

estruturas 

desses abrigos? 

Como estão? 

[...] Todos tem 

ponto de água? 

 

 

[...] Com ralo 

também ou a 

água vai 

escoando? 

 

 

 

 

 

 

Moderador - E 

os abrigos? Eles 

tem divisão ou 

como é? O 

material 

infectante fica 

separado de 

alguma forma? 

 

ASG 

 

 

Voz – Tem, tem tudo direitinho. 

 

 

 

 

 

 

 

Voz – A de lá tem, botou piso, botou torneira, pintou. 

Voz - Apesar de lá, arrumou tudo, botou piso no chão, botou a 

torneirinha, botou iluminação... 

ASG10 - Lá na nova unidade é do lado de fora. 

 

 

Voz – Com ralo.  

ASG9 – Mas só que o ralo, eu não sei se é assim, porque lá no 

trabalho o ralo é mal feito [...] O ralo, a calha do ralo não cai 

direto no ralo, a água, vai tudo pela porta, pela rua. [...] Mal 

feito, mal feito. 

ASG14 – Eu acho que deveria pedir pro ralo ficar aqui, já na 

porta e aqui pra água sair também pela bica né? 

ASG12 - Que escorra aquela água e tem que ter a bota né, pra 

não molhar a calça.  

 

 

 

 

Voz- Lá tem bombona. 

Voz – Lá tem uma casinha só pro lixo infectante. 
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Moderador – E 

tem local pra 

limpar 

realmente os 

EPI de vocês? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador - 

Mas vocês 

fazem a pré-

lavagem antes? 

 

 

 

 

Voz - Ficam separados. 

Voz – Lá tem cadeado, tem chave, tudo direitinho. 

Voz - Lá não tem cadeado não, lá fica, às vezes, fica aberto. 

Voz – Lá tem bombona. 

Voz - No meu tem cadeado, só nós que temos acesso. 

Voz – Lá até bombona tavam roubando... 

 

 

 

ASG12 - Lá a gente tem. Tem o DML que fica o material e aí 

quando a gente vai precisar pra trabalhar, a gente pega e usa. 

ASG13 [...] Tem o DML tipo, como lá são duas higienizadoras, 

eu guardo o meu e ela guarda o dela, quando eu for procurar vou 

saber onde tá o meu, né? [...] 

ASG9 – Tem. 

ASG4 - O seu é maravilhoso o DML... grandão... 

Voz – Lá tem, é tudo arrumadinho. 

ASG12 – A de lá tem uma pia com torneira, tem um 

“armariozinho”. 

ASG3 – Lá não tem armário não, pra botar as coisas da gente. 

ATSB 

ATSB5 – [...]  lá na minha unidade mesmo não tem autoclave, 

a gente lava e leva pra esterilizar no CEO, quando o CEO não 

dá a gente leva pra esterilizar na unidade dela que é ao lado. 

 

 

ATSB5 – Sim, a gente faz a lavagem, empacota...[...] Sim. A 

gente tem uma sala que eles fizeram, na verdade um expurgo né, 

tem a pia certinha, tudo direitinho. Então, a gente leva pra 

esterilizar lá [...] 

ATSB11 – [...] quando questionei sobre o calor insuportável, ela 

olhou pra minha cara e disse “se algum dia chegar ar 

condicionado eu ponho na minha sala, mas não ponho aqui na 

esterilização. Porque você só passa quarenta minutos por turno 

aqui”. Quer dizer, eu fui humilhada. Aí eu falei pra ela, “então, 

enquanto não chega o ar condicionado, eu vou continuar usando 

o ventilador e tudo aberto, porque eu não sou escrava.” [...] 

Imagine essa sala sem um ar condicionado, sem essas persianas, 

é esse sol batendo na nossa cara o dia todo, o dia todo [...] 

Imagine você paramentada com jaleco normal, porque o correto 

é você tá de jaleco normal... [...] ... mais o outro avental 

impermeável, mais luva, mais máscara. Mas eu vou lhe ser 
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sincera, eu não uso... [...] Teve um dia que caiu suor no meu 

olho. Eu parei... [...] eu estou nessa unidade há três anos que eu 

peço um ar-condicionado pra sala de esterilização. “É 

impossível, você tá pedindo coisa difícil demais”. 

ATSB6- Francamente, eu não uso a sala de expurgo de lá da 

unidade. Primeiro porque ela não tem infraestrutura nenhuma, 

segundo porque é uma sala de qualquer coisa menos de expurgo. 

Lá você encontra cadeira de roda [...] Tudo jogam lá, tudo jogam 

lá. O pessoal do DML, acreditem, o pessoal de higienização usa 

o DML para as coisas do DML, mas a sala de expurgo você 

encontra material residual, de tudo lá. É caixa de isopor, guarda-

chuva, é celular carregando [risos]. [...]Dentro do próprio 

consultório. Lá os consultórios são grandes, os consultórios lá 

são muito grandes. Tem as duas pias, as pias não se comunicam, 

uma é exclusiva para a mão, que é a pia de louça que não se 

comunica com a pia de inox, a pia de inox ela é enorme [...] Eu 

acho que eu só conheço uma unidade que tem ar-condicionado 

na sala de esterilização. 

Voz - O pessoal chega pra pintar o posto, vira depósito. 

Voz – Eu lavo no consultório. 

ATSB13 – Eu lavo o material no expurgo e levo o material pra 

minha sala para embalar, porque já chegou a 36 graus dentro da 

sala de esterilização e eu saí passando mal. Eu não vou. 

ATSB7 - A sala lá tem porque inaugurou agora. Sendo que, a 

sala de expurgo [...] tá lindo, novo, mas não funciona. [...] 

ATSB10 – [...] O raio X fica na esterilização.[...] É, que não é 

área limpa, que na realidade se transformou num depósito. [...] 

Então, não tá sendo utilizado. [...] 

CD 

CD3 – [...] dentro da minha unidade, a gente não tem uma 

Central de Esterilização. Isso dificulta um pouco o nosso 

processo. O CEO é bem próximo e a gente tem um expurgo, que 

não é adequado mas a gente usa para lavagem e empacotar os 

materiais e ele é transportado para esterilizar no Centro de 

Especialidades ou em uma unidade do lado, ou seja, há um 

trânsito do material esterilizado fora da unidade que não é 

adequado. Mas, infelizmente, o posto foi reformado há menos 

de três anos, e a gestão achou que não deveria ser implantada 

uma central de esterilização na unidade porque já tinha duas 

próximas [...]  Mas é um transtorno pra gente e isso gera vários 

problemas e tensionamentos no dia a dia [...] ... a rampa de 

deficiente... a rampa... realmente estava perfeita. Não tinha 

buraco, não tinha nada na rampa. Quebraram a rampa toda e 

fizeram outra. O piso da cozinha... estava todo certinho. 

Quebraram todo o piso da cozinha e botaram outro. Agora, a 

sala de esterilização, não construíram... entendeu? [...] 

CD5 – a esterilização lá na unidade, existe uma central, mas não 

é refrigerada, as meninas não conseguem ficar dentro da sala 

para lavar e embalar o material porque é muito quente... minha 

ACD [...] eu vou submeter ela a um processo de trabalho que é 

inadequado? Então ela tem que lavar o material no expurgo, no 

calor, mas ela tem que voltar para a sala para poder fazer a 
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embalagem do material... aí está chegando agora aquele de 

seladora, mas não tem a seladora para fechar... lá tinha aquele 

papel Kraft que não era adequado... [...] aquela grade da 

autoclave quebrou...[...] E continuou quebrando, quebrando... 

uma se queimou e a outra se furou. Aí só parou também, só 

trocaram a grade [...]  quando a gente disse “não vamos mais 

esterilizar material, suspende o atendimento odontológico” aí 

foi que trocaram a grade... [...] Toda oxidada... e colocando 

material e ela caindo... [...] Eu sei que elas fazem... lá não tem, 

mas elas fazem, lavam e descem e embalam lá na sala... 

CD2 – Lá tem uma sala de esterilização, mas não funciona, 

porque as meninas colocaram uma série de exigências [...], uma 

bancada de material, que... exatamente... é necessário... [...] mas 

não funciona por conta desse entrave... que é realmente para ter 

mesmo, mas era para ter sido feito isso na obra, uma bancada 

que possa depois higienizar, tem que ser de material liso, que 

seria um mármore, um granito, ou um inox, não tem, não vai 

chegar, e elas continuam lavando na sala... 

CD6 – Geralmente a crítica de não levar na Central é... o ar 

condicionado... 

CD [grupo] – Ar condicionado! 

CD3 – [...] agora com essa onda da reforma, estava todo mundo 

lavando lá, no expurgo. Apesar de ser inadequada, a gente não 

ter esterilização lá, mas lavava. Com esse calor que está fazendo 

e com a questão da reforma, desse ano de reforma, ficou pior do 

que estava, fecharam lá... agora eu estou lá terminando de 

atender paciente, aí chega a auxiliar do outro colega para lavar 

material lá na sala. Eu falei: “Oh gente, será que tem com vocês 

esperarem eu pelo menos terminar de atender, porque vocês 

estão aqui lavando material contaminado, respinga né, alguma 

coisa e cai aqui no meio da cirurgia...” [...] Eu estou atendendo... 

CD2 – Elas lavam durante o atendimento... 

CD5 – Ah, eu termino o atendimento, só depois... 
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APÊNDICE Q - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva com concentração em Vigilância Sanitária 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

SANITÁRIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE 

SALVADOR, BAHIA”. Nesta pesquisa pretendemos analisar a situação sanitária dos serviços de saúde bucal 

da Estratégia de Saúde da Família no município de Salvador em 2018 e adotaremos os seguintes 

procedimentos: será realizada técnica de grupo focal, entrevistas em grupo a partir de temas norteadores, a qual 

será gravada a partir da assinatura desta autorização. Para participar deste estudo o (a) Sr. (a) não terá nenhum 

custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. A pesquisa tem como risco, ocasionar desconforto ao 

compartilhar informações que julgue de cunho pessoal, ou ao tratar de assuntos sobre os quais possa se sentir 

constrangido em falar. Nesses casos, não se faz necessário responder à (s) pergunta (s) ou falar sobre o (s) tópico 

(s) em questão. Será solicitada a confidencialidade de todos os participantes, no entanto, não há meios para garanti-

la plenamente. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. 

Caso o (a) Sr. (a) tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda deseje retirar-se da 

pesquisa, por favor, entre em contato com o pesquisador a qualquer tempo: Pesquisador responsável: Fernanda 

C. Malta Lima. Contatos: E-mail: fernandamalta.odonto@gmail.com Tel: (71) 98736-0535 Pesquisador 

orientador: Prof.ª Dr.ª Catharina Matos Soares. Contatos: E-mail: catharinamatos@gmail.com Tel: (71) 3283-

9078 Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do ISC-UFBA: cepisc@ufba.br.  Tel. (71) 3283-7419 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 

participação não será liberado sem a sua permissão e o (a) Sr. (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação 

que possa resultar. Este termo encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada no 

Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e a outra lhe será fornecida. Os dados e instrumentos utilizados ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, e após esse tempo serão destruídos. 

Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira 

(Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos. 

 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de Identidade 

____________________ fui informado (a) dos objetivos dessa pesquisa de maneira clara. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Em caso 

de minha desistência em permanecer na pesquisa, autorizo que os meus dados já coletados referentes a entrevista 

ainda sejam utilizados na pesquisa, com os mesmos propósitos já apresentados. Declaro que concordo em 

participar e que recebi uma cópia deste termo.  

Salvador, _________ de __________________________ de 20   . 

 

  Nome completo (participante)      Data 

 

 

  Nome completo (pesquisador responsável)    Data 


