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Pode-se, em poucas linhas, dizer muita 
coisa do material que se acabou de ler nesta 
edição especial que fecha o IV Encontro Gaú-
cho de Administradores e Técnicos do Servi-
ço Público Odontológico, o EGATESPO 2009. 
Como produção intelectual do encontro, cha-
ma a atenção o fato de nem toda ela ter-se 
restringido ao território gaúcho, tendo atraído 
contribuições de Santa Catarina e Paraná e até 
mesmo da longínqua Minas Gerais e do Distri-
to Federal.

 Quanto aos autores, muitos são gaúchos, 
mas também há os paranaenses, os paulistas, 
os cariocas e, naturalmente, um ilhéu. São 
textos que implicam relatos de experiência 
em formação ou gestão de serviços, mas há 
também os de política, em sentido amplo, e 
os mais generalizantes, como é o das desi-
gualdades em saúde bucal. Enfim, produção 
intelectual alentada, traduzindo a riqueza cada 
vez mais acentuada que tem marcado tanto o 
encontro nacional quanto os regionais, o traço 
distintivo da saúde bucal coletiva brasileira de 
uns tempos para cá. 

Inicialmente, é preciso salientar a relação 
dialógica entre a objetividade da razão e a pai-
xão da política que se expressa no conjunto ou, 
melhor dito, entre o racionalismo do conheci-
mento que se faz ciência ou que se pretende 
científico, e o subjetivismo dos sujeitos em 
ação. Essa relação tem por efeito tornar pro-
blemática, isto é, possibilitar questionamentos 

e colocar novos problemas à razão, justo na 
interface estabelecida entre a produção do co-
nhecimento e as políticas e as práticas sociais, 
nelas incluída as de saúde. A primeira deve, 
obrigatoriamente, expressar-se como racio-
nalidade, mas as práticas nem sempre são a 
expressão do pensamento objetivo, visto que 
são antes dirigidas pela psicologia, como diria 
Bachelard (1983), ou pelos sistemas de cren-
ças (ideologia), como afirma Althusser (1996). 
E não poderia ser diferente se admitirmos que 
os homens se associam, se organizam, se mo-
bilizam e atuam antes pelas coisas nas quais 
acreditam – esse é o lugar do sujeito que se faz 
enquanto práxis – do que pela suposta frieza 
do cálculo ou da ciência. 

Caberia, então, uma pergunta: em que 
acreditam os dentistas? Se refletirmos sobre 
essa questão, a resposta poderia nos conduzir 
ao entendimento das razões da permanência 
entre nós, e decorridos tantos anos após o 
curso da Reforma Sanitária e da implantação 
do Sistema Único de Saúde, de processos de 
trabalho em saúde bucal que pertenceram ao 
momento histórico anterior, e anterior mesmo 
à emergência da Saúde Coletiva e dos concei-
tos de determinação social da saúde e da do-
ença. Tais processos de trabalho são, eviden-
temente, traduzidos em práticas adequadas 
ou apropriadas às finalidades do trabalho em 
saúde: produzir bem-estar ou valores de uso, 
como nos ensina Campos (2003). No entan-
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to, poderia, nesse caso da saúde pública, ser 
observado o postulado de coerência de Má-
rio Testa, expresso pela tríade formada entre 
propósitos, métodos e organização, sendo 
que os propósitos condicionam os métodos 
e estes, em conjunto, condicionam a organi-
zação. Os propósitos podem ser uma política 
dada qualquer; os métodos seriam os modos 
de trabalhar, e a organização se expressa pela 
estruturação dos serviços na qual um trabalho 
se realiza. Assim, a coerência de que fala Testa 
implicaria que a organização não pode apartar-
-se dos propósitos ou dos métodos, nem esses 
se realizariam a contento se não encontrassem 
a organização (ou o trabalho) que os efetive 
(TESTA, 1992).

Ora, a Política Nacional de Saúde Bucal (os 
propósitos) pressupõe novos modelos de in-
tervenção e novos processos de trabalho (os 
métodos) se desenvolvendo em estruturas 
(a organização: UBS/ESF/ESB, CEO e rede 
hospitalar), pois, explicitamente, pressupõe 
a “reorganização da atenção em saúde bucal 
em todos os níveis tendo o conceito de cui-
dado como eixo de reorientação do modelo”. 
Reorganizar, reorientar: a sóbria avaliação da 
PNSB apresentada nessa edição por Pucca e 
outros autores indica esse caminho. Mas seria 
possível garantir coerência entre os elementos 
dessa tríade que a PNSB folgadamente acolhe? 

Aqui mesmo nesta edição temática apare-
cem alguns bons indicativos para nossa refle-
xão. Por exemplo, a incorporação de pessoal 
auxiliar aos serviços, em especial o TSB, po-
deria indicar mudança no trabalho em saúde 
bucal. E, no entanto, o artigo de João Carlos 
Caetano aponta um dado bastante significativo 
e de alcance nacional: das 718 ESB implanta-
das em Santa Catarina, apenas 26 incorporam 
o TSB. Sem essa incorporação, é opinião ge-
ral, mantém-se o velho modelo. O artigo de 
L.O.C. Slaviero, por outro lado, aponta para 

uma estrutura do trabalho que poderia ser 
definida como atemporal, salvo pela incorpo-
ração de novas terminologias, como ESF, ACS
e ESB, porém, tal como antigamente, o mode-
lo (propósitos e métodos) é vincado na cárie 
dentária com população-alvo bastante definida 
(escolares e gestantes). Talvez por isso a ava-
liação institucional tenha indicado insatisfação 
dos dentistas da rede quando afirmaram, na 
avaliação, que a Odontologia em Caxias do 
Sul é pouco prestigiada, expressão que ainda 
encontra base empírica na baixa cobertura de 
primeira consulta programática (6/100), a des-
peito dos avanços relatados.

De igual maneira, o que dizer dos discur-
sos acerca da desigualdade em saúde, já tão 
corriqueiros entre nós e que ainda não encon-
traram ocasião de se verem materializados nas 
políticas e nas práticas? A respeito do vigor 
com que tais desigualdades são demonstradas, 
aqui mesmo nesta edição, pouco se caminhou 
no sentido das ações intersetoriais, e a promo-
ção da saúde permanece restrita à esfera da 
individualidade. 

Para finalizar, uma observação acerca da 
formação de pós-graduação, cujas contribui-
ções aqui presentes revelaram: viria a cons-
tituir um novo trabalhador da saúde bucal? 
Oxalá a capacidade de mobilização e transfor-
mação contida na PNSB tenha esse efeito.

Restou sem solução um problema histó-
rico, apreendido no artigo de Cesa e cols.: a 
legislação sobre fluoretação da água tratada no 
RS foi promulgada em 1957, no governo Ildo 
Meneghetti, sabidamente um homem conser-
vador. Nesse ano, Leonel Brizola era o prefei-
to de Porto Alegre. Não foram encontrados 
registros quanto à lei específica nem de quem 
teria sido a iniciativa. Pela preeminência da ini-
ciativa e dos protagonistas, valia uma revisita 
a história da fluoretação das águas públicas no 
Rio Grande do Sul.
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