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RESUMO

Caracterização do problema: A Residência Multiprofissional em Saúde
da Família (RMSF) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) é composta
por oito categorias profissionais, dentre elas a Odontologia, que atuam em
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Londrina-PR. Com a
pandemia de COVID-19 tornou-se necessária a reorganização dos
processos de trabalho no campo de atuação das equipes. Nesse sentido,
as visitas domiciliares (VD) se destacaram como uma importante
estratégia para o cuidado em saúde bucal durante esse período.  No
entanto, a ausência de um instrumento específico para melhor orientação
e coleta de dados durante as VD mostrou-se como uma necessidade.
Diante disso, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência de
estruturação de um instrumento específico para VD e sua aplicabilidade
no processo de trabalho da atenção básica. Descrição da intervenção:
Visto a ausência de um instrumento de orientação para VD, este foi
estruturado, contendo os dados pessoais do paciente e cuidador principal,
dados sobre o tipo de alimentação atual (via oral/enteral), dados
socioeconômicos (quantas pessoas residem na casa e se a família possui
condições para adquirir materiais para higiene bucal), e dados específicos
sobre a saúde bucal (se o cuidador consegue realizar a higiene bucal do
paciente, ou se ele o próprio o faz, se utiliza próteses dentárias, quantos
elementos naturais possui e se necessita de intervenção odontológica na
UBS). A aplicação do instrumento se deu por meio de anotações no ato da
VD, em que os profissionais, acompanhados de Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) da área, realizaram as perguntas à família, as anotações,
demonstração prática de higiene bucal e orientações de acordo com cada
caso. Foram entregues kits de higiene bucal para as famílias a cada VD.
Devido a Pandemia de COVID-19 foi necessário reorganizar esta prática a
fim de garantir a promoção à saúde, bem como, a prevenção de agravos,
sendo necessário seguir os protocolos e orientações atuais de
Biossegurança indicados pelo Município, pelo Conselho Federal de
Odontologia e Organização Mundial de Saúde. Resultados e
perspectivas: Foram realizadas dez VD a pacientes acamados e/ou com
necessidades especiais pertencentes ao território de abrangência da UBS,
utilizando-se para isso o instrumento de intervenção desenvolvido pelos
residentes, para avaliar a eficácia do mesmo.  As visitas domiciliares
caracterizaram-se como uma forma de garantir o acesso à saúde bucal de
uma parcela da população usuária incapacitada de chegar à UBS. Dessa
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forma, destaca-se como uma importante ação para os serviços de saúde
além de auxiliar na organização do processo de trabalho, trouxe
informações das condições atuais da população acamada/domiciliada da
área de abrangência da UBS. Considerações finais: As VD realizadas
apontaram resultados positivos, pois deram maior visibilidade para a
população atendida, demonstraram a importância das ações
odontológicas e promoveram maior interação entre a equipe. Nesse
sentido, esta é uma estratégia importante que viabiliza promoção de
saúde àqueles que têm dificuldades no acesso ao serviço, garantindo a
integralidade do cuidado em saúde.
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