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RESUMO

  Introdução: A adolescência é uma fase de exposição a riscos, um período
de conflitos internos e interpessoais e pensando na construção do cuidado
através da equipe de saúde da família, devemos pensar em fatores
importantes para a relação com os usuários, destacando-se, o
acolhimento e o vínculo, que favorecem a construção de um cuidado
humanizado na saúde, configurando as chamadas tecnologias leves, que
podem ser um importante norteador sobre como organizar os serviços,
favorecendo a aproximação entre paciente-profissional e a adesão ao
tratamento odontológico. Objetivo: Compreender consensos e
contradições dos profissionais de ESF sobre a prática de tecnologias leves
como estratégia para aumentar adesão à saúde bucal dos adolescentes
atendidos nas unidades de saúde, bem como explorar as justificativas da
não adesão à saúde bucal dos adolescentes. Metodologia: Realizou-se
uma pesquisa qualitativa através do método de grupo focal, foram
realizados 6 grupos focais com 8 - 12 profissionais da ESF e as
transcrições foram estudadas através da análise de conteúdo. Resultados
e discussão: Chegou-se a quatro categorias centrais em relação ao
vínculo/acolhimento focado na prática do profissional” e
“vínculo/acolhimento focado no interesse/desejo do paciente”.
Especificamente sobre a não adesão dos adolescentes no tratamento
foram extraídas as categorias: “Concepção da equipe sobre o que é ser
adolescente” e “Contexto social na adesão do adolescente ao
tratamento”. Conclusão: Percebeu-se que ainda que sejam utilizadas
tecnologias leves no cotidiano das unidades, ainda existe uma dificuldade
na centralização do sujeito fato corrente no atendimento dos
adolescentes, prejudicando a criação de vínculo e a adesão dos mesmos
ao tratamento.  
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