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RESUMO 
Limitayões na abordagem ixnidirec-ional de atenção à saúdc tfm sido mostradas por rstucios que ressaltam a importância tios 

múltiplos fatores envolvidos no rstal>clccimento, manifestayão e resposta a tratamentos de diferentes condições patológicas. A 
nt.ccssidade de sintetizar os conhecimentos de diferentes áreas para melhorar a cfetividadc de atenyão à saúde, dentro um modelo 
promocional, tem exigitlo a formayão de eqiiipes niixltidiscir>liiiares. Entretanto, a poiica freqiiência da participayão (Ir o(iontó1ogos 
nas eclilipcs, principalmente dentro tios hospitais, tcni sido objeto dc qiicstionamcnto. Assim, o ol>jctivo desse trabalho é mostrar a 
importância da  parti(3ipayão de odontólogos na coniposiyão de eqiiipes rnii1tidisci~)linares de atenção à saúde, assim como, refletir 
sobre a complexidade dessa alivitiade. 
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Afiliado com as atuais ten(iênc-ias rniin- 
diais de promoyão de saúdc, o Conselho 
Kegional de Odontologia do KS formou 
lima comissão para cstimdar a partici- 
pação de odontólogos em eqiripes ~nulti- 
discipliriares de hospitais ((:Ri)-RS, 
2001). Com isso, trnta abrir novas fren- 
tes de trabalho ea ra  seus insc-ritos, visto 
as lirnitayões que o mrrc-ado p6s-industri- 
a1 tem oferecitio (SILVA, 2004). Entretali- 
to, os argumentos que se estaheleceni para 
q1u' tal ayâo se concretize parecem estar 
mais embabados em c-onc-ritos ohtidos a 
partir  de evidências científicas que (ir- 
monstram as relac6es existentes entrc a 
cavidade hixral c as manifcstay6es <ias 
tloenyas sistêniicas de forma geral(ROSE, 
2002) do que propriamente no enteritli- 
rnento tia coniplexidade que envolve a 
atencão uromocional. > 1 

Entende-se por promoção de saúde 
todo esforyo plant.jado para constriiir 
políticas de saúde pública ou individual, 
bem como o estimulo a tariacão de ainbi- 
erites tle apoio, a ayão da Sorya coniiinitá- 
ria e o desenvolvimento de hal)ili<la(les 
pessoais o11 rr-e~riei~iayão cios serviyos na 
I~usca tle objetivos voltados para a saúde. 
Prornoyão de saílde crivolv<. qiialqirer 
processo que permita indivítliios ou co- 
munidadcs a melhorar os determinarites 
sol>rc sua saúde, reconhecendo a impor- 
tânvia tios tleterminantes sociais, políti- 

cos e anrbirntais sobre a saúdc c a neccs- 
sidade de reduzir as discrepâncias de atrn- 
yão (AHLBERG; TUOMINEN; MURTO- 
M A A ,  1996) 

Qurliiz, em 2001, em um artigo solbre 
a importância da intrgrayão (10 otlont6- 
logo no serviyo de saúde em unia rqu i~)e  
miiltidisc.iplinar ressaltoii que odontolo- 
gia integrada em ilma eqiiipe significa ver 
"o paciente como iirn todo" e apresenton 
diversas sitirações clínicas, como, por 
exemplo, o atendiniento de diabéticos, 
gestantes c carcliopatas, ondc a partici- 
payão do odontólogo na equipe poderia 
contribuir para o a1ranc.e e manutenyão 
da saúde. A ailtora mericionoir Que uma 
das razões que inipe(ie o estal)elerimento 
dc iini vcrcladriro espírito cle intcgrayáo 
multiprofissional diz respeito ao preclo- 
niínio de uma das profissOes, a mec1ic.ina7 
nas posiyões de lideranya da eqi+,e, o cpe 
ac-aha por gerar "ressentimento cios de- 
mais participarites" e "atuayão defensiva 
das profissões preteritlas". A ailtora con- 
clili clue O trabalho conjunto pode se tor- 
nar  facilitado se os profi~sionais de saúdc 
pararem de pensar e a@r não mais em 
f1xnil.50 cios initc~rcsses tla profissão tle ori- 
gem de cada ixin, mas como integrantes de 
uma nova profissão - a saude. Baixa rc- 
rni~nerayão c disputa por espayo eritre 
rn6dicos c dtlntistas dentro de hospitais 
taml)bin têm sitio inencionados (CORTE- 
SE; I ' W A ;  AKAUJO, 1999; GRAZZTA- 

N l ,  1997). 
Não obstante as criiestões políticas que 

envolvem o tema, para qiie atenyão mul- 
tidisciplinar em hospitais on em oiitros 
demais serviyos de saúde na rede pública 
ou privatla a(-onteya, parece que os in- 
c.entivatlores do trahallio em eqiripes pre- 
cisain muito mais do (pie (.vidênc.ias c-ien- 
tífivas revela(loras de ilne rcalmentr a 
boca cstá relacionatia ao resto do corpo 
(QIIELlJZ, 2001) ou conio nienc-ionam 
Grazziani et al. 11997) "(iorninar o histir- 
ri". A questão da promoyão de saúde pres- 
supõr mais do que uma atiiyão de sabc- 
res. Pressilpõe uma refornia (10 pensamen- 
to, isso C,  xttarisar a saúde como um siste- 
ma comy)lcxo de relações em qiie a intc- 
grayão entre as disciplirias tenha a salíde 
como o eixo do qucstionamento e a pes- 
soa como ol>jetivo de ayão. Dentro desse 
contexto, será qiie odontólogos c m6dic.o~ 
estão 011 são preparatios para cooperar 
eni eqixipes niiilti(1isc-ir>li~iares? Qual se- 
ria a importância do dentista dentro das 
eqilipes n~iiltidiscipljnares (Ir atenyão pro- 
mocional txm hospitais, por exemplo? Dta 
que forma soa coritribixição poderia se 
~stentler socaialinente? 

A criayão de ecyuipes nii11tidisciy)lina- 
rcs de atenyão à saúde pode 5er encarada 
como um dos mCtodos para ovortiinizar a 
necessidade de contextiializar e religar os 
saberes. Necessitla(Lr essa já aniinc.iada 
por Edgar Morin como sendo o grande 
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desafio do sbculo XXT. Dentro dessa con- 
cepção, decidir por integrar-se dentro tlo 
coniplexo iiniverso da ayão promocional 
prevê a necessidade dtl iriter-relacionar 
fenomenos que são, a princíp~o, estuda- 
110s e analisados separadamente. Coni 
relação a isso, .uarido o ohjrtivo G agir 
4ohrc a ~ ~ m p l e x l d a ~ i r ,  ak~o~-<fagens analí- 
ticas e sistêmicas são c.omplementares. 0 
mbtodo analítico 11usca por meio de tec- 
riologia c pcsyiiisas a rrtluyão tla comple- 
xidade a elementos rnais simples. Já o sis- 
trmico, procura conipreender pela sínte- 
se a relacão existente cntrc as diferentes 
áreas do conhecimerito. Dessa Sorrna, o 
ensino al6rn de oferecer criiadros cle refe- 
r6ncia analíticos, validados por provas 
experimentais, também deve procurar 
integrar os saberei permitindo o eaercí- 
cio da razão e da lógica di.ritr» de uma 
realidade c-omplcxa (MORAN, 2002). 

Evidente que tais questões apontam 
para a necessidaile de mudanya de para- 
digma no intuito de melhorar a saúde nas 
popixlações. Pejesrliov (2004) revisando 
as niudanyas conceituaii yiie cnvolvcram 
a cárie dental e suas c.onseciiiências para 
os cuidados com a saílcle oral, inencionoii 
yiie a cárie pertence a iiin griipo de doen- 
ças consiileradas complexas ou mirltifa- 
toriais assim como o c-ânc-er, as doenças 
do corayão, a diabetes. A« analisar cssc 
tema o autor ressaltou a ciireyâo para 
novas pesquisas: ahordagenrs miiltidisci- 
pliilares para resolver problemas coniple- 
xos. No Brasil, a não observância dcssc 
fenonieno traduz-se, por exemplo, no dcs- 
caso ila populayão com rclayão &s rrtao- 
rncridações feitas por odontólogos, tanto 
da rede pública quanto da privada, quan- 
to ao controle da ineestão de alirrieritos 
ayucarados. Embora esteja bem rstabe- 
Se(-itla a relayão causal entre cárie dental 
e consumo de ayiícar (ZEKO, 2004), a 
complexidade que envolve tal corisilmo 
talvez possa responder pela dificiddadr 
encoritrada pelos profissionais dc fazer 
corri qur  os pacientes sigam suas rec-omen- 
dayõcs 

A imr~ortância da saíltfe l)ilc.al não de- 
veria ser (-oncebicla apenas nas est.olas 
tle Odontologia. Porclur não fazer parte 
taml)bm do C-urrít-li10 dos ciirsos de me- 
dicina, enfermagem, niltrição, fonoaudi- 
ologia, por exemplo? Ou por que não rios 
demais cursos de rracluacão c locais d r  
formação de fiitiiros gestores de saúde? 
Park, Ma, Horowitz (2004) sugcrirarn a 
inserção da e~luc*ayão para a saúde oral 
nos cursos universitários embasairdo suas 
itlbias na evitl6nc.ia (Se cxue bons hábitos 
de Iiigienc bixcal reduzem o risco de per- 
tlas dentárias (ICRESSIN et al., 2003). 
Seguntlo os autores, se os inclivítluos não 
reconhecercru, a partir de práticas e~lii- 

cacionais, a iniportâric.ia da saííde I)iic.al 
r das medidas tle c-ontrole aos agentes de 
doenca. tamb6m não serão reconhecicios 
os programas sociais de saúdc bucal. 
Como consequ<'n<*ia, menores acabam por 
serrin as c-hances de implcmcntayão de 
polítl<.as de satíde oral. 

Abana de qaie5tões cspecifi~as A Ares cde 
octontologia, iIm olhar rnacrosc6pico so- 
11re os indivídiios t suas possíveis tioen- 
yas (leve ser estirnulado quando se tlrscja 
preparar odoirtcilogos para conipor eqiii- 
pes mixltidiscipliiiarcs. Daruge, Chain. 
Gonyalves (2001) em um artigo sobre a 
violcncia na inSânc-ia analisaram critica- 
mente o despreparo do cirurgião drnt~sta  
coni relação & percepyão tlo maltrato 011 
abuso infantil. Drntro de lima perspec8ti- 
va promociorial, os autores, relrvam a 
iniportância tlo cirurgião-deritista no 19i- 
agnóstico (leste prol~lema, e reforçam que 
as Escolas cle Odontologia (leveriann (.ri- 
a r  programas de treinamento para os ~ 1 1 s  
alunos, bcni como as asso(-iay6es de clas- 
se r~oderiam estimular c desenvolver c.ur- 
sos dc cducayão c.ontiniiatia para 0 trei- 
namento e detccyão de casos <ir c-rianyas 
maltratadas. Scg~mtlo Beclier et al. (1978) 
e Vieira, Modesto, AIjreu (1998), 65% das 
criariyas hospitalizatlas por maus tratos 
apresentavani lcs6t~s orofaciais e na (-a- 
beca. 

Atiiayão profissional husrando a atlo- 
ção de metlidas volta~las para a saiídr 
oral encontrou parceria no llospital Bae- 
ta Viana, mais <.onhecitIo como Hospital 
da Raleia, vinculado ao Oepartamento de 
Odontologia Socaia1 e Prcvcntiva (DOSP), 
da Faculdad~. tle Odontologia da UFMG. 
MelSo et al., em 1991, introdirziram hábi- 
tos <Se higiene e c-uidados prcvcntivos para 
a saúde biical no ambiente hospitalar 
atravbs do envolvirnento e treinamento do 
pessoal responsável diretamente pelo 
atendimento das criancas internadas. Os 
ri.sidtados iniriais dessas medidas pude- 
ram ser obscrvailos cinco meses aucis o 
início tlo estudo visto ii cxigcncia <Se pasta 
e escova tlental incliiída na ficha de inter- 
nayão cios pacicrites. 

Cabe lembrar que ainda b precot.c o 
reconhecimento de <riie medidas odonto- 
lógicas a pacicritcs hospitalizaclos po~iem 
contribuir em muito para o bem-estar des- 
ses. Fonseca (2003) ao atiializar mediclas 
dc cuidados odontolbgicos a pacientes 
pediátricos com câncer mencionoix qixe o 
odontólogo desempenha iim papel impor- 
tante na prcvcriyão, estal)iiização, e tra- 
tamento dos problemas dentais e orais qixe 
podem conipromctcr a saúde da crianya e 
a qualidade dc vida antes, durante e apcis 
o tratamento cio cânccr. h participayão 
tle odont6logos ria equipe 6 extremanieri- 
te importante porque qiiestões como o 

potencial cariog6riic.o tlos riredicannrnaa,s 
pediátrit-os e suplementos nutricioiiais, 
riscos dc osteora<lionecrose durante rxo- 
tlontias, ljem s-onio o efeito tardio (10 tra- 
tamento sobre crrsc.imrnto c-ran~ofacial c 
tlesrnvolvimento dentário são raranientc 
tlis(.utidos pelos mbdic-os r enfermeiros 
envtalviaiasb com os êiiidados com o puci- 
ente. 

Embora os cuidados com a saúde oral 
sejam lima parte essencial de ateriyão pri- 
nrária a todos 0s pacientes, o at8esso a eles 
por parte da pop~ilayão mais pol)re mani- 
festa-se romo iim grande problema, nacs- 
nio em países tileserivolvitlos. Ramos-Ro- 
drígues et al. (2004) ao investigarem as 
barreiras que impcdcni os Centros IVH6di- 
cos de Saúde 1oc.alizados na cidade de 
Nova Torquc ile prestarem atcnthmrnto 
oclontol6git*o, twnsiataram que, embora 
78% tXos Centros teriham identificado a 
necesiidade, fatores corrio as faltas cJe re- 
cairrsos e de espaço físico inipediam sua 
irnplcmcntayão. h o  constatar rsse gran- 
de problema para os rncrior afortunaclos, 
os autort,s nnrnc8ionaram que o recriald- 
mento de estudantes de odontologia para 
ilcritro dos centros de saíldr, um aiirrieiaro 
no foco do ensino dr  saúdc pílhlica odon- 
tológica nas escolas r a fortificayão aios 
layos critrcl os tarntros tfe saúde e as fac-ul- 
ilades poderiam melhorar a integrayão 
dos serviyos m6dic.o~ e di,ntários e, consr- 
t~ir~ntemente, uma melhor atenção à saí*- 
de da popiilayão. 

Por fim, G claro que o estímulo à par- 
ticipayão ilc odont6logos t3m equipes niul- 
titliscipiinares 6 niuito importante e isso 
dt*vf. ser valorizado. l'orbm o que não sr  
devr perder 4 a dimensão de que, mais 
tios tlue t'ulpar médicos ou aniinciar a 
necessidade de abertura de mercado de 
trabalho para odontólogos, 6: o argumen- 
to da promoyão tle saílde, com toda a sua 
complexidade, suas rxig6ncias de ri.-liga- 
são (10s salwres e reformixlayão de para- 
digmas, que deve nortear as rnrdidas po- 
líticas, econ6micas e sociais necessárias 
para que a integração mixlticlisciplinar 
acoritcya. 

ABSTRACT 
Limits on uniilirectional health appro- 

ach have l)eeri shown l)y stu~fies tliat stand 
oiit thr importanc.~ of multiplc factors in- 
volved in the (liseases estal)lishnient, ma- 
nifestation, ancl treatm'nt outcomes. Tlrie 
nertl ol  synthesizing the knowle<lge ol  tli- 
ffercnt arcas has requirrd the formation 
t>f multidisc~i~~linary eiluips iri o r~ le r  to 
improvc hcalth attcntion effectiveness in- 
siclc a health promotional moclcl. Howe- 
ver, the low freqiicncy of dentists as part 
of miiltidisciplinary ec~iiips, mainly insi- 
<li. the hospitais, has hern qirestioned. 
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