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NOTA TÉCNICA CSB/DATE/SRAS/SES-MG nº 67

ASSUNTO:  USO  DAS  TECNOLOGIAS  NAS  PRÁTICAS  ODONTOLÓGICAS  NOS  SERVIÇOS  PÚBLICOS  DESAÚDE BUCAL DO SUS-MG EM TEMPOS TRANS E PÓS COVID-19

O uso das tecnologias de informações e comunicação no setor saúde é descrito pela Organização Mundialda  Saúde  como  eHealth  e  definido  como  “a  u lização  segura  e  custo-efe va  das  tecnologias  deinformação e comunicação no apoio à saúde e nos domínios relacionados à saúde, incluindo os serviços
de saúde, vigilância em saúde, literatura sobre saúde, e educação em saúde, conhecimento e pesquisa”.1

No contexto da COVID19, para mi gar o risco de contágio e ainda es mular medidas de distanciamentosocial,  alterna vas  ao  atendimento presencial  rapidamente se  mostram elegíveis.  Em todo o  mundogrande parte das profissões tem revisto suas prá cas e na área da saúde, os atendimentos em Telessaúdesão citados pela literatura como alterna va asser va e viável para garan r o acesso à rede de saúde pelos
pacientes.2

No que se refere ao campo da Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia, por meio da Resolução
CFO nº 226,  de  04  de junho de 2020,3  regulamentou a  Teleodontologia  no  Brasil,  sendo  que  aindapermanece expressamente vedado o exercício da Odontologia a distância, mediado por tecnologias, parafins de consulta, diagnós co, prescrição e elaboração de plano de tratamento odontológico.

Considerando  para  além  das  restrições  acima  citadas,  essa  regulamentação  veio  ao  encontro  danecessidade de ampliarmos a nossa compreensão acerca das possibilidades de u lização das tecnologiasnas  nossas  prá cas  odontológicas  visando  o  acompanhamento  da  população  cadastrada  e,especialmente,  das  pessoas  com  condições  crônicas  de  saúde  (gestantes,  diabé cos,  pessoas  comnecessidades especiais/deficiência (PNE), dentre outros grupos), o que nos possibilitará trabalharmos apromoção  da  saúde  e  a  prevenção  das  doenças  e  agravos  bucais  junto  à  população.  Assim,  essanorma zação possibilita a realização do TELEMONITORAMENTO e TELEORIENTAÇÃO nos Serviços Públicosde Saúde Bucal, sendo que essas ações deverão ser realizadas exclusivamente por Cirurgiões-Den stas.

Nesse sen do, a Teleodontologia nos apresenta novas possibilidades de atuação para além da clínica
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centrada  no  procedimento  cirúrgico  restaurador,  o  que  é  muito  importante  em tempos  trans  e  pósCOVID19,  nos  permi ndo  realizar  ações  cole vas  e  individuais  no  SUS  mediadas  por  tecnologias,garan ndo assim  o acesso da população às ações de saúde bucal de qualidade e com segurança, tantopara os profissionais quanto para os pacientes.

A Teleodontologia abre oportunidades para que a saúde bucal retome a oferta de diversos serviços, deforma remota, como:
Rastreamento,  busca  a va,  monitoramento  de  usuários  prioritários,  de  risco  e  com problemassistêmicos, de suspeitas de COVID-19 e contactantes, através do Telemonitamento;
Escuta inicial, a vidades educa vas individuais ou cole vas, através da Teleorientação;
Discussão  de  casos  clínicos  para  a  definição  da  oportunidade/necessidade  de  procedimentosoperatórios, matriciamento, compar lhamento, solução de dúvidas entre profissionais e entre estes
e ins tuições de ensino e pesquisa, por Teleconsultorias, entre outros.2

1-Telemonitoramento
Consiste no acompanhamento a distância dos pacientes que estejam em tratamento, no intervalo entreconsultas, devendo ser registrada no prontuário toda e qualquer atuação realizada nestes termos, seja nocampo da promoção, vigilância e atenção à saúde, em especial com os pacientes com condições/doenças
crônicas.3

Recomenda-se  que  os  municípios  elaborem  roteiros  específicos  para  serem  aplicados  a  cada  grupopopulacional que receberá o acompanhamento da sua condição por meio do Telemonitoramento. Porexemplo,  o  roteiro  a  ser  u lizado  para  pessoas  que  veram  próteses  dentárias  instaladas  terá  umconteúdo diferente do roteiro para as pessoas com necessidades especiais/com deficiência, assim como oroteiro a ser u lizado para as pessoas com lesão de mucosa bucal com potencial de malignalização taiscomo as leucoplasias, queilose ac nica e líquem plano.

Promover o autocuidado apoiado deverá ser um ponto em comum a ser trabalhado pelas equipes desaúde bucal.

2- Teleorientação

Tem como obje vo único e exclusivo de iden ficar, através da realização de ques onário pré-clínico, o
melhor momento para a realização do atendimento presencial.3

Possibilita a realização do acolhimento, triagem, escuta inicial  e orientação, para soluções de dúvidas,
esclarecimentos e realização de a vidades educa vas individuais e cole vas.2

Recomenda-se  que  os  municípios  elaborem  os  roteiros  a  serem  u lizados  na  Teleorientação,

SEI/GOVMG - 17089120 - Nota Técnica file:///C:/Users/m12806352/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCac...

2 of 5 20/07/2020 15:33



considerando o  autocuidado apoiado,  temá cas relacionadas à  promoção da saúde e  prevenção dasdoenças e agravos bucais.

Por meio da aplicação do ques onário pré-clínico, o profissional poderá inferir se há a presença de sinaisde risco em saúde bucal, realizando assim a vigilância em saúde bucal:
manchas nos dentes (brancas ou escuras)
cavidade nos dentes
falta de escovação diária com escova e den frício fluoretado
sangramento, secreção, mobilidade dentária
lesão em tecidos moles, rouquidão, dormência, dificuldade de movimentos, inchaço no pescoço
limitações esté cas, sociais ou funcionais decorrentes de problemas bucais.4

Visando promover o princípio da equidade, recomenda-se que para a u lização dessa ferramenta haja aprévia definição local dos grupos prioritários, sendo que os principais fatores que podem ser considerados
para essa definição são o risco social, risco por ciclo de vida e/ou risco sistêmico.4,5

Por  meio  da  Portaria  nº  526,  de  24  de  junho  de  2020,6  foram  incluídos  vários  procedimentosodontológicos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais doSUS, e dentre eles consta o 03.01.01.025-0 TELECONSULTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA que permite o CBO doCirurgião-Den sta.  O  procedimento  é  descrito  como  ATENDIMENTO  À  DISTÂNCIA,  SUPORTEASSISTENCIAL, CONSULTAS, MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO, CLÍNICO AMBULATORIAIS, REALIZADOSPOR MEIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Nesse sen do, orientamos para que as ações de Teleorientação e Telemonitoramento em saúde bucalsejam registradas com esse código no sistema e-SUS AB.

Registro de Coleta de Dados Simplificada (CDS)- Ficha de Atendimento Odontológico Individual
•    Local de atendimento: 6- Outros
•    Se usuário que está recebendo a ação for PNE ou gestante: marcar na casela correspondente
• Tipo atendimento: Escuta inicial/orientação
• Tipo de consulta: não marcar, não é campo obrigatório
•  Vigilância em Saúde Bucal: Não iden ficado (jus fica va : não está sendo realizada consulta clínica)
• Procedimentos (quan dade realizada)/Outros procediemtnos código SIGTAP:  03.01.01.025-0 + outrosque forem realizados como por exemplo 01.01.02.012-0 ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESESDENTÁRIAS, 03.01.05.013-9 BUSCA ATIVA. OBS: o procedimento 01.01.02.010-4 ORIENTAÇÃO DE HIGIENEBUCAL já está contemplado na ficha
•    Fornecimento: se por meio da Teleorientação ou Telemonitoramento for observado a necessidade defornecimento de insumos para a higienização bucal e esse fornecimento for realizado, a eSB registra o
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insumo que pode ser entregue pelas ACS durante as VD.
•    Conduta/Desfecho: Retorno para consulta agendada ou Alta do
     Episódio

Registro PEC

No caso de uso dos sistemas e-SUS APS com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) o recomendado éapós  finalizar  a  a vidades  de  Telemonitoramento/Teleorientação  (03.01.01.025-0  TELECONSULTA  NAATENÇÃO PRIMÁRIA) fazer o registro no PEC u lizando o recurso de “Registro Tardio do Atendimento”. Emseguida, inserir as demais informações  como acima orientado e conforme o Manual “Como registrar no
e-SUS APS quando for realizado uma teleconsulta”.7
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