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RESUMO

  A Secretaria Municipal de Saúde de Santos–SP, criou em 2018 o
Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Primária (PRMAPS),
com vagas para várias profissões da saúde, entre elas os dentistas. Esses
residentes atuam em unidades de saúde da família, e em atividades dos
NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família, privilegiando as ações
multiprofissionais. O Consultório na Rua (CnaRua), um dos equipamentos
da Atenção Básica entra na grade como um dos estágios durante a
formação. O Consultório na Rua teve sua ação iniciada no ano de 2012,
pautada a partir da Política Nacional para a População em Situação de
Rua, pelo decreto Nº 7.053 de 23/12/2009, com a proposta de se evitar a
fragmentação da produção do cuidado; e também, os atendimentos,
encaminhamentos e acompanhamentos na rede. As deliberações
envolvem a construção de pactuações com os usuários sobre: consultas
médicas e de enfermagem, internações, indicações para abrigos,
atividades de geração de renda, inserção em centros de atenção
psicossocial ou socioassistenciais, entre outros. Uma das limitações do
serviço é a saúde bucal, já que a estruturação da equipe não conta com
cirurgiões-dentistas ou técnicos de saúde bucal, sendo a articulação com
os serviços de saúde bucal no município frágil, sem protocolos de
organização de fluxo para o atendimento, tendo as poucas ações
executadas restritas à boa vontade de alguns profissionais. Diante disso,
os residentes de odontologia levaram a proposta de uma ação ao
PRMAPS, o projeto prevê a atuação dos residentes em duplas,
semanalmente, atendendo à população com o uso da van odontológica,
seguindo o roteiro de territórios definidos pela equipe do Consultório na
Rua.  Iniciaram-se assim uma série de reuniões entre os residentes,
preceptores, tutor de núcleo do PRMAPS e equipe CnaRua para a
construção de um projeto com fluxos e protocolos de atenção à saúde
bucal da população em situação de rua. Definindo a triagem inicial dos
casos a partir do conhecimento e vínculo estabelecidos pela equipe, em
seguida são avaliadas pelos residentes no consultório móvel, podendo
haver procedimentos de urgência, além da avaliação completa da
cavidade oral, e o encaminhamento para unidades de referencia, que
serão aonde os residentes estão alocados. Inicialmente o atendimento é
restrito às unidades de saúde onde os residentes atuam devido a
organização do serviço, com a finalidade de respaldar essas ações, mas
com perspectiva de expansão para toda a rede municipal para o
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prosseguimento dos casos.  Dentro do planejamento de ação conta-se
com a chefe do setor de prevenção odontológica (SEAPREV) que cedeu
uma van equipada com um consultório odontológico e uma cirurgiã-
dentista para atender junto ao Consultório na Rua. Além da abordagem
clínica propõe-se ações educativas, com distribuição de escovas e creme
dental, articulados com o SEAPREV e disponibilizados à população em
situação de rua. Este projeto mostra a potência do PRMAPS como
ferramenta para questionar as lógicas dos serviços, qualificando a rede
municipal de saúde, além de proporcionar experiências de assistência e
gestão dos serviços de saúde aos residentes, proporcionado uma
formação de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Internato e Residência, Saúde Bucal, Pessoas em Situação de
Rua
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