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Resumo
A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) incorpora diversos elementos inovadores que
tiveram o objetivo de impactar sobre o quadro epidemiológico e a vigilância em saúde bucal.
Ao mesmo tempo, as duas edições do mais abrangente inquérito de saúde bucal do País, o
SBBrasil, demonstraram uma importante tendência de redução nos principais indicadores,
particularmente aqueles relativos à cárie dentária, entre os anos de 2003 e 2010. Desta forma,
objetiva-se analisar o efeito da implementação da PNSB sobre a tendência dos principais
indicadores de saúde bucal em capitais brasileiras. Trata-se de um estudo de avaliação de
políticas desenvolvido em três fases: 1) Análise de implantação da PNSB nas capitais; 2)
Análise da tendência dos indicadores epidemiológicos entre 2003 e 2010; 3) Análise do
impacto da implantação sobre a tendência dos indicadores de saúde bucal. Para a realização
da fase 1, os dados de Saúde Bucal disponíveis nos Sistemas de Informação em Saúde foram
analisados, possibilitando a geração de 4 fatores de caracterização da atenção em saúde bucal
a partir da qual foram selecionadas as capitais para uma análise mais aprofundada. A fase 2
consistiu na definição das capitais a serem investigadas através da aplicação de questionário
face a face com Coordenadores de Saúde Bucal de 13 capitais selecionadas. A fase 3 foi
realizada por meio dos dados do SBBrasil 2003 e 2010, com avaliação dos efeitos das
variáveis independentes, referentes à caracterização da Atenção em Saúde Bucal e variáveis
socioeconômicas de nível populacional, sobre as dependentes, referentes à modificação nos
indicadores de saúde bucal entre 2003 e 2010. Os resultados apontaram para a não associação
entre as características da Atenção em Saúde Bucal e a redução da morbidade bucal na
maioria das capitais selecionadas. Observou-se uma interligação entre as características de
promoção de saúde bucal, da oferta de serviços e do modelo de atenção em saúde bucal, o que
representa que a dinâmica dos serviços públicos é integralmente dependente da condução pela
gestão local em saúde. Tais características não refletem na modificação dos indicadores de
saúde bucal entre 2003 e 2010. Capitais com as menores taxas de pobreza e melhor
desenvolvimento humano em 2010 são as que têm menor CPO-D neste ano. Contudo, a
modificação das condições socioeconômicas entre os anos analisados não influencia
diretamente sobre a tendência nos indicadores de saúde bucal. Conclui-se que a PNSB é
implementada de forma diferente nas capitais brasileiras e o modo de condução de suas
diretrizes em cada capital favorece o desenvolvimento da oferta de serviços de saúde bucal e
de estratégias de promoção da saúde bucal. A influência da PNSB sobre a modificação nos
indicadores de saúde bucal ainda é pouco perceptível, contudo, ressalta-se o potencial desta
política no estabelecimento de prioridades e diretrizes que contribuem para o aumento da
oferta de serviços e ampliação do acesso à atenção em saúde bucal especialmente onde mais
se faz necessário.
Palavras-chave: Saúde Bucal, Políticas Públicas de Saúde, Epidemiologia.
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Abstract
The Brazilian National Policy on Oral Health (PNSB from Portuguese acronym) incorporates
several innovative elements that were intended to impact on the epidemiological situation and
the surveillance of oral health. At the same time, the two editions of the more comprehensive
oral health survey of the country, SBBrazil showed a significant downward trend in key
indicators, particularly those related to tooth decay, between the years 2003 and 2010. Thus,
the objective is to analyze the effect of implementation of PNSB on the trend of the main oral
health indicators in Brazilian capitals. It is a policy assessment study carried out in three
steps: 1) Implementation analysis of PNSB in capitals; 2) Trend analysis of epidemiological
indicators between 2003 and 2010; 3) The implementation effect analysis on the trend of oral
health indicators. For step 1, the oral health data available in the Health Information Systems
were analyzed, allowing the creation of 4 characterization factors of dental care from which
the capitals were selected for further analysis. Step 2 was the definition of capitals to be
investigated by applying questionnaire face to face with Oral Health Coordinators of 13 state
capitals selected. Step 3 was performed using the SBBrazil data 2003 and 2010, to assess the
effects of independent variables relating to the characterization of attention in oral health and
socioeconomic variables of population level, on dependents, changes on oral health indicators
between 2003 and 2010. Results pointed to the lack of association between characteristics of
oral health attention and the reduction of oral morbidity in most state capitals. There was a
link between oral health promoting characteristics, supply of services and the dental care
model, which represents the dynamics of public services is entirely dependent on local
management in health. These characteristics do not reflect the modification of oral health
indicators between 2003 and 2010. Capital with the lowest poverty rates and better human
development in 2010 are those that have lower DMFT this year. However, changes in
socioeconomic conditions between the years analyzed does not influence directly on the trend
in oral health indicators. It is concluded that the PNSB is implemented differently in Brazilian
capitals and the conduction mode of its guidelines in each capital favors the development of
the provision of oral health services and strategies to promote oral health. The influence of
PNSB on change in oral health indicators is still barely noticeable, however, highlights the
potential of this policy in establishing priorities and guidelines that contribute to increasing
the supply of services and expanding access to oral health care especially where is needed
more intensively.
Key words: Oral Health, Public Health Policy, Epidemiology.
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1. Introdução
Nos últimos anos, a condição da saúde bucal do brasileiro vem sendo cada vez mais estudada
do ponto de vista epidemiológico, com sucessivos registros na literatura especializada
(Roncalli, 2006, Narvai et al., 2006, Peres et al., 2012a). A saúde bucal há alguns anos deixa
de ser estudada apenas como parte de uma condição individual e biológica para ser
aprofundada sobre seus condicionantes sociais, econômicos, culturais e políticos.
Algumas mudanças na condição de saúde bucal do brasileiro são apontadas por alguns
autores, em especial a diminuição da prevalência da cárie dentária, problema de saúde pública
considerado como o principal agravo de saúde bucal no Brasil em pleno século XXI (Narvai
et al., 2006; Roncalli, 2011). Apesar disso, a cárie dentária permanece como uma das doenças
crônicas não transmissíveis mais prevalentes em seres humanos e uma importante causa de
dor e perda dental, que levam ao absenteismo na escola e no trabalho, afetando indivíduos em
suas atividades diárias e estabilidade emocional (Frazão, 2012).
Considerando o processo saúde-doença e compreendendo a influência de diversos fatores no
estabelecimento da cárie e de outras patologias bucais, torna-se importante compreender não
apenas como os fatores socioeconômicos, biológicos, culturais estão relacionados à
morbidade bucal, mas também a determinação dos fatores relacionados à oferta, utilização e
acesso aos serviços de saúde. Mais relevante ainda estudar a atenção em saúde bucal quando
esta passa por mudanças estruturais e processuais.
A partir da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Epidemiologia tem sido posta
como eixo estruturante para suas estratégias de gestão no Brasil. Apesar disso, suas
experiências nos serviços de saúde bucal têm sido tímidas, na medida em que os modelos
assistenciais pouco se apropriam de dados epidemiológicos. A inserção brasileira na
vigilância epidemiológica em saúde bucal com produção de base de dados nacionais se
desenvolveu tardiamente, somente a partir da década de 1980, e maior estruturação foi dada
por meio do componente estratégico de vigilância à saúde bucal dentro da Política Nacional
de Saúde Bucal (PNSB), enquanto parte dos países desenvolvidos apresentam séries históricas
desde as primeiras décadas do século XX (Roncalli et al., 2000; Roncalli, 2006; Moysés et al.,
2013).
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As principais experiências de produção de dados de saúde bucal de caráter nacional se
referem aos levantamentos nos anos de 1986, 1996, 2003 e mais recentemente em 2010.
Enquanto os levantamentos dos anos 1986 e 1996 apresentaram algumas limitações em seus
aspectos metodológicos, o Projeto SBBrasil 2003 avançou ao propor a abrangência do
número de municípios inclusos, tanto em área urbana quanto na área rural. Também contou
com a avaliação dos principais agravos à saúde bucal, como cárie, doença periodontal,
edentulismo, oclusopatias e fluorose, e ainda com uma avaliação da condição
socioeconômica, do acesso aos serviços de saúde e a autopercepção em saúde bucal (Brasil,
2004a).
O processo histórico de evolução das políticas de saúde no Brasil, os debates acadêmicos e
em secretarias de saúde, as resoluções das Conferências Nacionais de Saúde Bucal e de
encontros como o ENATESPO1, movimentos mobilizados por profissionais da área, a
sociedade mais exigente dos seus direitos e os resultados do SBBrasil 2003 forneceram
subsídios para o desenvolvimento das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, base do
que compõe a atual Politica Nacional de Saúde Bucal (PNSB) – Brasil Sorridente – pelo
Ministério da Saúde (Brasil, 2004b; Costa et al., 2006; Martelli, 2010).
Esta política compreende um conjunto de ações nos âmbitos individual e coletivo que abrange
a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.
Propõe-se desenvolver por meio do exercício de práticas democráticas e participativas, sob a
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações pelas quais se assume a responsabilidade
com o cuidado em saúde bucal, considerando a dinamicidade existente no território em que
vivem essas populações (Costa et al., 2006).
Suas principais linhas de ação são a reorganização da Atenção Básica em saúde bucal, por
meio da Estratégia Saúde da Família, a ampliação e qualificação da Atenção Especializada
através, principalmente, da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias e a viabilização da adição de flúor nas estações
de tratamento de águas de abastecimento público (Brasil, 2004b; Pucca Júnior, 2006).

1

Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico.
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No ano de 2010, foi realizada a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, conhecida como SBBrasil
2010, conduzida pelo Ministério da Saúde, com participação de Universidades, das
Secretarias Municipais de Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde de todas as unidades
federativas, aos moldes do SBBrasil 2003, possibilitando o início da série histórica de
indicadores da saúde bucal do brasileiro (Brasil, 2011a).
O acompanhamento epidemiológico da morbidade bucal vem sendo destacado na literatura
científica especializada, com resultados de que sua prevalência vem diminuindo no País,
mesmo antes dos dados do último levantamento (Narvai et al., 2006; Antunes et al., 2006), e
especialmente após o inquérito epidemiológico de saúde bucal de 2010 (Roncalli, 2011;
Roncalli e Souza, 2013a; Roncalli e Souza, 2013b). Apesar de ser observada, nestes estudos,
uma tendência de declínio da prevalência da cárie dentária no Brasil, existem diferenças
importantes entre regiões e cidades e entre diferentes grupos populacionais. Estas diferenças
foram caracterizadas por Narvai et al. (2006) como desigualdades em saúde, as quais
requerem atenção das autoridades e adequadas intervenções de saúde pública.
Desta forma, para verificar os alcances das estratégias das políticas públicas se torna
necessária a avaliação das atuais atividades nas diferentes características do País, dado que o
processo saúde/doença bucal é múltiplo nos seus espaços sociais, regionais e municipais, e
historicamente, considerando tempos e movimentos dos recursos humanos envolvidos no
processo (Portillo e Ferreira, 2011).
Assim, para compreender e intervir de maneira mais apropriada e equitativa sobre este
problema de saúde pública é preciso além de identificar seus determinantes de ordem
biológica, comportamental, socioeconômica e fatores de acesso a bens de consumo e serviços
de saúde, considerar as diferenças de gestão que influenciam nestes determinantes para o
estabelecimento de políticas voltadas para as situações em específico.
Deste modo, a compreensão do efeito da Política Nacional de Saúde Bucal sobre a redução da
morbidade bucal é o principal objetivo do desenvolvimento deste estudo. Passados 11 anos da
criação da PNSB, cabe-nos questionar se houve algum efeito que pode ser creditado a esta.
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2. Revisão da Literatura
2.1.

A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente

Na primeira década do século XXI, a Saúde Bucal foi marcada por intensas transformações no
Brasil, com valorização da área na saúde pública e criação de uma política específica, a
Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB). A incorporação da Equipe de Saúde Bucal (ESB) à
Estratégia Saúde da Família aconteceu no final do ano 2000, por meio de normatização e
incentivos federais pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 1.444 (Brasil, 2000), o que
impulsionou a presença do cirurgião-dentista na Equipe de Saúde da Família nos municípios
brasileiros (Souza e Roncalli, 2007). Com o Saúde da Família como estratégia de reorientação
do modelo assistencial vigente, mudanças de ordem conceitual, metodológica e operacional
foram desencadeadas na prática profissional dos envolvidos. Esta nova formação gerou uma
evolução quantitativa, porém para sucesso do modelo tornava-se fundamental o aumento da
cobertura odontológica, a reorganização das práticas odontológicas, tomando como base os
princípios e diretrizes do SUS, qualificação profissional, estabelecimento de outros espaços de
trabalho para a ESB fora do consultório odontológico, participação da comunidade, dentre
outros, objetivando desenvolver a atenção à saúde bucal de forma ampla (Martelli et al, 2008).
Apesar deste esforço, a assistência odontológica permaneceu restrita a procedimentos básicos,
e mesmo assim, com grande demanda reprimida por procedimentos oferecidos nesse nível de
atenção. A pouca ou quase nenhuma estruturação dos serviços especializados também
comprometia o estabelecimento de adequados sistemas de referência e contra-referência em
saúde bucal na quase totalidade dos sistemas loco-regionais de saúde (Souza, 2009).
Paralelamente, desafios eram observados com a divulgação dos resultados do SBBrasil 2003,
onde se verificava melhoria em relação a levantamentos anteriores, porém preocupantes
condições de saúde bucal da população (Brasil, 2004a).
Desta forma, no ano de 2004, foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil
Sorridente, como instrumento norteador para a organização das ações da atenção à saúde
bucal no SUS, orientada por um modelo de atenção integral à saúde, com a proposta de
resgatar o direito do cidadão à atenção odontológica (Brasil, 2004b). Esta política sinaliza
para atendimentos odontológicos nos níveis de atenção primário, secundário e terciário e
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adota a integralidade dos serviços de saúde bucal como um caminho para a redução da
desigualdade (Brasil, 2006; Costa et al., 2006).
A PNSB representa um marco para a saúde no Brasil com um modelo de atenção contra
hegemônico às práticas odontológicas até então existentes no país (Lucena et al., 2011). Com
o caráter inédito de ser uma política pública específica para a área da saúde bucal, vem trazer
novas frentes de atuação aliada ao redirecionamento e ao aumento do financiamento das
frentes já implantadas (Paludetto Júnior et al., 2014; Pucca Júnior, 2006).
A análise das ações consolidadas a partir desta política revela um aumento no número de
profissionais de saúde bucal no SUS, com incremento do potencial de cobertura das ESB de
15% para aproximadamente 45% entre 2002 a 2010, tendo havido implantação de cerca de 17
novas ESB para cada Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) implantado, aumento do
incentivo financeiro concedido às ESB da Estratégia Saúde da Família, a criação de
referências na atenção secundária, por meio dos CEO, viabilização da reabilitação protética
via Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), expansão da cobertura da
fluoretação da água de abastecimento público, reafirmação da equiparação numérica de
Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal já disposta pela Portaria 673 de 2003,
organização da atenção terciária, notadamente na assistência relacionada ao câncer de boca,
financiamento diferenciado e gestão descentralizada dos recursos financeiros, entre outras
ações (Narvai, 2011; Brasil, 2012; Pucca Júnior, 2006; Lucena et al., 2011)
Contudo, algumas críticas foram impostas ao modelo de saúde bucal durante o processo de
transição. Referiam-se à expansão do serviço operada mediante atendimento de livre
demanda, na distribuição de lotes diários de fichas de atendimento, prática profissional
atrelada a uma demanda reprimida crescente de atendimento cirúrgico-restaurador, sem que a
Equipe de Saúde Bucal percebesse melhorias nas condições de saúde da sua comunidade
(Barros e Chaves, 2003).
Além disso, outras apreciações se fazem presentes e os desafios são constantes e atuais:
persistência da prática tradicional e conservadora se refletindo nas práticas de gestão das
políticas públicas (Portillo e Ferreira, 2011), atuação dos cirurgiões-dentistas na Estratégia
Saúde da Família reproduzindo modelos excludentes, acesso direto de usuários aos CEO em
várias localidades, descaracterizando-o na rede de atenção, descontinuidade na distribuição de
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kits de saúde bucal contendo escova e creme dental em diversos municípios, quebrando o
apoio às atividades preventivas (Narvai, 2011). Segundo Lucena et al. (2011), um dos grandes
desafios da odontologia parece ser se constituir como uma área da integralidade, conformando
uma rede de atenção à saúde que supere as especificidades odonto-biológicas. Praticamente,
permanece o desafio para a saúde bucal de conseguir conformar uma equipe de trabalho que
se relacione melhor com os usuários e que participe da gestão dos serviços, ampliando seu
acesso através de medidas coletivas (Portillo e Ferreira, 2011).
Como afirmam Calvo et al. (2012), a cobertura das equipes de saúde bucal tem se ampliado
consideravelmente e a mudança no perfil epidemiológico das doenças bucais é visível. No
entanto, a medida do impacto da política na melhoria das condições de saúde bucal ainda é
uma incógnita. Ainda são necessários esforços para redução nas desigualdades no acesso,
aperfeiçoamento no processso do cuidado e utilização dos resultados epidemiológicos de
saúde bucal no planejamento. A resolutividade da atenção em saúde bucal e o impacto sobre a
realidade epidemiológica ainda consistem em desafios no campo do debate político, científico
e de gestão dos serviços seja no âmbito nacional ou internacional (Kusma et al., 2012a).

2.2.

Notas sobre Promoção da Saúde Bucal

A promoção da saúde se apresenta como um mecanismo de fortalecimento e implantação de
uma política transversal, integrada e intersetorial, que permite o diálogo entre as diversas
áreas do setor sanitário, os outros setores do Governo, o setor privado e não-governamental, e
a sociedade, compondo redes de compromisso e co-responsabilidade quanto à qualidade de
vida da população em que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com a vida (Brasil,
2006).
A integralidade entre as diversas áreas em prol da promoção da saúde representa uma
mudança paradigmática, em que um estado saudável não é assegurado pela ausência de
doenças, mas pelas condições práticas sanitárias que proporcionem qualidade de vida de
indivíduos e comunidades (Nadanosvky, 2013).
Como uma das estratégias de produção de saúde articulada às demais políticas e tecnologias
desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, a promoção da saúde contribui na construção de
ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde. No SUS, a estratégia de
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promoção da saúde é retomada como uma possibilidade de enfocar aspectos que determinam
o processo saúde-adoecimento, como violência, desemprego, subemprego, falta de
saneamento básico, habitação inadequada e/ou ausente, dificuldade de acesso à educação,
fome, urbanização desordenada, qualidade do ar e da água ameaçada e deteriorada.
Representa, portanto, formas mais amplas de intervir em saúde (Brasil, 2006).
A alusão à expressão Promoção da Saúde Bucal causa incômodo, porém este termo é usado
por todos da área, como uma forma de reforçar a necessidade de se manter a área da Saúde
Bucal em evidência também nas práticas de promoção da saúde. O próprio termo Saúde Bucal
causa estranheza, e surge possivelmente da tentativa de se definir o campo de atuação
(Ferreira, 2011). A promoção da saúde bucal vem representar a execução de ações e
estratégias de promoção da saúde com atuação sobre os determinantes da saúde bucal.
Apesar de, durante muitos anos, a assistência odontológica no Brasil ter se dado de forma
paralela e afastada do processo de organização dos demais serviços de saúde, atualmente,
observa-se um esforço para promover uma maior integração da saúde bucal aos serviços de
saúde em geral, a partir da conjugação de saberes e práticas que apontem para a promoção e
vigilância em saúde, prevenção de riscos e doenças, e a consequente revisão das práticas
assistenciais (ANS, 2011).
Inserida como uma das ações das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, a promoção
da saúde bucal transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a
saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva. Representa a construção de políticas
públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as pessoas da
comunidade, com políticas que gerem oportunidades de acesso à água tratada, incentive a
fluoretação das águas, o uso de dentifrício fluoretado e assegurem a disponibilidade de
cuidados odontológicos básicos apropriados. Na PNSB, reforça-se que ações de promoção da
saúde incluem também trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco ou de proteção
simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal quanto para outros agravos (diabete,
hipertensão, obesidade, trauma e câncer) tais como: políticas de alimentação saudável para
reduzir o consumo de açúcares, abordagem comunitária para aumentar o autocuidado com a
higiene corporal e bucal, política de eliminação do tabagismo e de redução de acidentes
(Brasil, 2004b).
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Outras práticas atribuídas à Promoção da Saúde são a busca da autonomia dos cidadãos,
estímulo a práticas de autocuidado por pacientes, famílias e comunidades, combate à
automedicação, medicalização, e dependência excessiva dos profissionais ou serviços de
saúde (Brasil, 2004b).
Além disso, a promoção da saúde bucal, nas diretrizes da PNSB, está especialmente atrelada à
fluoretação das águas de abastecimento público, considerando-se que o acesso à água tratada
e fluoretada é fundamental para as condições de saúde da população. Assim, viabilizar
políticas públicas que garantam a implantação da fluoretação das águas e ampliação do
programa aos municípios com sistemas de tratamento é a forma mais abrangente e
socialmente justa de acesso ao flúor e consequentemente diminuição da prevalência da cárie
dentária e suas consequências (Brasil, 2004b).
Contudo, do ponto de vista operacional, observa-se que práticas anunciadas como de
“promoção da saúde bucal” ainda são limitadas a estratégias baseadas em modelos
tradicionais

de

intervenções

educativo-preventivas,

centradas

em

higiene

bucal

supervisionada, palestras e aplicações de fluoretos (Kusma et al., 2012b). Existem, portanto,
limitações nas intervenções educacionais ditas como de promoção da saúde, no que se refere a
mudanças sustentáveis em longo prazo ou para reduzirem iniquidades em saúde. Uma das
maiores críticas tem sido o desenvolvimento de programas isolados de outras iniciativas em
saúde, utilizando abordagem estreita e segmentada, separando a boca do corpo (Queiroz et al.,
2010).
Pode-se afirmar que as práticas de prevenção e promoção da saúde bucal têm suas
efetividades demonstradas no que tange à redução de custos e à diminuição da incidência de
certos agravos. Entretanto, quando ocorrem desarticuladas de práticas de humanização e
mudanças nos padrões relacionais entre profissionais de saúde e usuários, não provocam
melhorias no modo de produção do cuidado e na qualidade do atendimento, prevalecendo o
foco em doenças, a fragmentação do cuidado e a incapacidade de lidar com os sofrimentos e
expectativas dos indivíduos (ANS, 2011).
Desta forma, considerar a saúde bucal nas estratégias mais amplas de promoção da saúde e
compreender a promoção da saúde como estratégia para o processo de reformulação de
práticas sanitárias representa o ponto de partida para o enfrentamento de desafios. As ações
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educativas devem estar conectadas a uma série de ações complementares em saúde, para
promover saúde bucal de forma sustentável (Kusma et al., 2012b; Queiroz et al., 2010).
Kusma et al. (2012a) reforçam que a promoção da saúde bucal implica no desenvolvimento de
ações multidimensionais e intercomplementares, de base populacional, que potencializem
fatores protetivos de saúde. Compreendem ações que são comprometidas com o direito à
saúde, à equidade e à cidadania, e voltadas ao desenvolvimento humano e proteção social.
Devem manter sintonia com as necessidades e demandas de saúde de indivíduos e grupos
populacionais específicos, contextualizadas de acordo com suas condições de vida.
Ações nessa direção envolvem o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas
saudáveis como referência central para a ação institucionalizada em saúde bucal, fortalecendo
estruturas e processos comprometidos com a promoção da saúde (Kusma et al., 2012b).
Assim, a Política Nacional de Saúde Bucal vem reforçar a importância da Promoção da Saúde
Bucal como um dos seus eixos de ação, reafirmando a responsabilidade do poder público em
promover inovações nos processos de cuidado em saúde e criar instrumentos de gestão,
visando alcançar maior eficiência, efetividade e qualidade das respostas do Sistema Único de
Saúde (Kusma, 2012a).

2.3. Contribuições dos Sistemas de Informação em Saúde na
avaliação da atenção em saúde bucal
Em âmbito nacional, os principais instrumentos de acompanhamento e avaliação da atenção
básica são o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), o Pacto de Indicadores da
Atenção Básica, além da proposta de auto-avaliação das Equipes de Saúde da Família
(Colussi e Calvo, 2012) através do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da
Atenção Básica e dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-AB e PMAQ-CEO).
Os sistemas de informação em saúde têm sido uma importante fonte de informações para
avaliação da atenção em saúde bucal e utilizados em diversos estudos (Teixeira et al., 2011;
Linhares e Bordin, 2012; Silva et al., 2011; Barros e Chaves, 2003), evidenciando que esta
pode ser uma forma prática para obter resposta dos efeitos dos serviços, programas ou até
mesmo de políticas. Carnut et al. (2010) consideram que a melhor forma de se obter
informação em saúde é através dos Sistemas de Informações em Saúde (SIS), por isso,
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constituem-se em grandes aliados no processo de planejamento e programação, possibilitando
análises de extrema utilidade por profissionais que constroem o dia-a-dia do Sistema Único de
Saúde nos diferentes municípios brasileiros (Tauil, 2004).
As informações sobre saúde bucal estão disponíveis no Sistema de Informação Ambulatorial
(SIA), no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) e no Departamento de Atenção Básica do SUS (DAB).
No SIA a unidade de registro de informações é o procedimento ambulatorial realizado de
acordo com ações profissionais, desta forma, sua utilização é proposta para análise
quantitativa das ações em saúde. A consulta ao SIA permite um acompanhamento da
produção ambulatorial odontológica e a construção de alguns indicadores quantitativos das
ações desenvolvidas, orientando a avaliação da organização de saúde bucal nos municípios
(Carnut et al, 2010; Barros e Chaves, 2003). Por sua vez, o SIAB pretende uma caracterização
da atenção básica reunindo indicadores epidemiológicos e gerenciais de diversas doenças e
agravos, porém, em relação à saúde bucal, ele é deficitário e inespecífico, uma vez que
algumas ações preventivas em saúde bucal estão agregadas na área de atividades coletivas de
outros profissionais de nível superior. Mesmo assim, no SIAB encontra-se o registro de ações
de saúde bucal úteis à construção de indicadores quantitativos para avaliação de serviços,
desde o trabalho de uma única equipe de saúde bucal até o país inteiro (Carnut et al., 2010).
Com a proposta de reestruturar o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e o
objetivo de melhorar a qualidade da informação em saúde e aperfeiçoar o uso dessas
informações pelos gestores, profissionais de saúde e cidadãos, foi criado o e-SUS, que está em
implantação nacional. O e-SUS possibilitará o registro das informações de forma
individualizada, o acompanhamento do histórico de saúde de cada paciente e até a produção
de cada profissional da Atenção Básica. Além disso, contará com a integração dos diversos
sistemas de informação existentes. Assim, surge como uma futura ferramenta que
aperfeiçoará a utilização dos dados em saúde e contribuirá para a otimização do uso da
informação pela gestão e para pesquisas, contribuindo com a qualificação do cuidado em
saúde (Brasil, 2014).
Recuperar as informações de saúde bucal através destes SIS possibilita analisar e
compreender, em nível local, municipal ou estadual, como se desenvolvem as ações,
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possibilitando à gestão e à comunidade o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos
serviços ofertados no enfoque da Política Nacional de Saúde Bucal.
Considerando o crescimento no incentivo e distribuição das equipes de saúde bucal no Brasil,
passando de 4.261 para 20.424 no período de 2002 a 2010, com aumento no número de
municípios atendidos e ampliação da oferta de serviços e potencial de cobertura (Narvai,
2011), chegando a 24.444 ESB em julho de 2015, é importante analisar a reorientação do
modelo de atenção básica odontológica, a oferta de serviços e caracterizar os tipos de ações
desempenhadas. Para isso, os dados disponibilizados nos SIS podem favorecer este tipo de
análise e indicar medidas de ajuste das ações.

2.4. Tendências das doenças bucais nas últimas décadas
No campo da saúde bucal, segundo Narvai (2006), as primeiras experiências de estudos
epidemiológicos em saúde bucal podem ser encontradas, no Brasil, desde o início dos anos
1950, dentro dos então chamados ‘programas incrementais’. Tais estudos, a despeito de sua
importância para a consolidação da epidemiologia em saúde bucal no Brasil, tinham uma
abrangência muito restrita às áreas cobertas por estes programas, particularmente aquelas
áreas onde atuavam os Serviços Especiais de Saúde Pública (SESP). Desse modo, na prática,
os inquéritos nacionais vêm se tornar realidade a partir da segunda metade dos anos 1980,
com a realização do primeiro levantamento epidemiológico em saúde bucal de 1986 e, em
seguida, 10 anos depois, a segunda experiência, com o levantamento de 1996. Embora estes
estudos tenham tido grande importância a seu tempo, não se estabeleceram enquanto um
componente da política de saúde bucal vigente, se conformando em iniciativas isoladas
(Roncalli, 2006).
A despeito do fato da pesquisa de 1986 ter sido feita em 16 das então 26 capitais as quais
representaram as 5 regiões naturais (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), pode ser
considerada a primeira estimativa mais confiável da realidade epidemiológica brasileira em
saúde bucal. Em seguida, 10 anos depois, em 1996, realizou-se o segundo levantamento e, em
2003 e 2010, as duas edições do que ficou conhecido como Projeto SBBrasil.
Uma primeira questão importante, antes de apresentar alguns resultados destes quatro
inquéritos é discutir sobre em que medida seus dados são comparáveis. Existem diferenças
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metodológicas importantes entre os levantamentos. Por exemplo, em 1986 e 1996 os dados
foram obtidos apenas em capitais, sendo que no primeiro em 16 capitais escolhidas por um
processo não probabilístico. Em 2003, foram incluídos 223 municípios do interior incluindo
zona rural e, em 2010, 150 municípios, com a pesquisa sendo feita somente em zona urbana.
Como diversos outros estudos têm demonstrado, há importantes diferenças na prevalência e
gravidade das doenças bucais quando estas categorias (rural/urbano e capital/interior) são
consideradas.
Uma extensa revisão analítica dessas experiências, até 2003, foi realizada por Roncalli em
2006. Para o autor “as três principais iniciativas para a construção de diagnósticos de saúde
bucal em nível nacional não se constituem apenas em um conjunto de dados gerados ao
longo de 17 anos. A despeito de apresentarem características muito distintas, expressam o
amadurecimento técnico-científico e também político da Epidemiologia e da Saúde Bucal
Coletiva e tiveram sua importância em seu devido tempo. Foram fundamentais, portanto,
para pavimentar o caminho de ambas”.
Além disso, somente em 2010 as estimativas foram calculadas considerando o efeito do
delineamento e dos pesos amostrais. Neste caso, os intervalos de confiança são ajustados e
diferentes daqueles quando se consideram os dados como oriundos de uma amostra casual
simples. Desse modo, não há como comparar os dados de 2003 com os de 2010 baseados nos
intervalos de confiança, pois estes têm parâmetros diferentes.
Pelo fato de termos agravos que foram pesquisados nos quatro levantamentos nos mesmos
grupos etários e com técnica de exame semelhante (como o CPO-D, por exemplo), a simples
observação das médias (ou outro parâmetro aplicado) poderia indicar uma tendência no
agravo ao longo de 24 anos, contudo este tipo de análise deve ser feito com cautela.
Desse modo, os dados obtidos nos levantamentos devem ser vistos como resultados obtidos
em ocasiões distintas, sendo que para alguns agravos há quatro pontos no tempo (cárie
dentária), para outros três (doença periodontal) e, para outros, apenas dois (oclusopatias,
fluorose). Em alguns casos podem, portanto, gerar hipóteses de que existe uma tendência e
podem servir como indicativo do comportamento dos agravos no futuro, porém não há como
estabelecer previsões. Eventualmente o termo tendência será utilizado na discussão dos dados,
entretanto sua interpretação deve considerar estes aspectos aqui apresentados.
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2.5. Cárie Dentária
2.5.1. Em crianças: o CPO-D aos 12 anos
O CPO aos 12 anos é o indicador mais presente nas principais bases de dados e tem sido
utilizado como referência para avaliar o padrão de ataque da cárie dentária logo nos primeiros
anos em que a dentição permanente é formada (WHO, 1997, 2011).
No caso do Brasil, desde o primeiro levantamento em 1986, o CPO-D aos 12 anos vem sendo
avaliado. Em 1986, os resultados encontrados para a situação de cárie dentária não foram
animadores. O CPO-D aos 12 anos apresentou um valor de 6,65, indicando, de acordo com a
escala da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma prevalência muito alta de cárie.
Segundo dados internacionais da época este valor se constituía no 3º pior índice do mundo,
ficando atrás do Brunei e República Dominicana e empatando com a Jamaica (Brasil, 1990).
Em 1996, ocorre um declínio acentuado em relação a 1986: a média do CPO-D aos 12 anos
(3,06) ficou bastante próxima da meta estabelecida para o ano 2000 pela OMS/FDI (CPO-D
aos 12 anos menor do que 3). Contudo, admite-se que a mudança nos critérios de diagnóstico
de cárie e nos critérios de decisão de tratamento ao longo dos anos também contribuiu para
essa redução (Marcenes et al., 2001; Narvai et al., 2006).
Além da redução de 54% no CPO-D aos 12 anos, também pôde ser observada uma mudança
na sua distribuição. A proporção de indivíduos com CPO-D = 0 passou de 3,7% em 1986 para
pouco mais de 25% em 1996. Aliado a isso, os valores mais altos de CPO-D passaram a se
concentrar em um número menor de indivíduos. Em 1986, 75% de todo o CPO-D aos 12 anos
estava concentrado em pouco mais de 37% dos indivíduos, enquanto, em 1996, este número
caiu para 23%, o que indica uma tendência à polarização na distribuição do CPO-D,
fenômeno muito comum em situações de baixa prevalência e gravidade do agravo (Narvai et
al., 1999, 2006).
Considerando os dados de 2003, os resultados para cárie dentária e sequelas mostram que a
tendência de queda na prevalência e severidade da cárie em população infantil (tomando a
idade de 12 anos como parâmetro) foi mantida, embora a queda em relação a 1996 não tenha
sido tão significativa.

22

No que diz respeito à distribuição do CPO-D, o percentual de indivíduos com CPO-D=0
chegou a mais de 30% em 2003. Em outras palavras, isso significa que, em 2003, cerca de um
terço das crianças de 12 anos do País não apresentavam ataque de cárie dentária em dentição
permanente.
Finalmente, em 2010, o CPO-D aos 12 anos apresentou uma redução mais considerável ainda
em relação a 2003 e quando comparado com períodos anteriores. A redução em
aproximadamente 25% no índice é quase três vezes maior que a observada no período 19962003 (8,8%). Extrapolando estes valores para a população brasileira estimada para 2010, isto
significa que algo em torno de 1,6 milhão de dentes deixaram de ser atacados pela cárie em
crianças de 12 anos (Brasil, 2011a).
2.5.2. Cárie dentária em adolescentes e adultos
A avaliação de cárie dentária em adolescentes e adultos não foi realizada em 1996. Nos
resultados do CPO-D no grupo etário de 15 a 19 anos, nos três levantamentos para os quais se
têm dados disponíveis, nota-se uma importante redução entre 2003 e 2010 de mais de 30% no
CPO-D total e, quando se considera o componente cariado, a redução chega a quase 40%.
Trata-se de um importante aspecto a ser considerado, uma vez pode-se inferir que, além de
termos uma menor prevalência e gravidade da doença em adolescentes, esta está sendo tratada
de modo mais conservador (Brasil, 2004a; Brasil, 2011a).
Este padrão se repete quando observamos os dados de população adulta. Neste caso, além da
redução de 17% entre 2003 e 2010 (bem maior do que os 10% entre 1986 e 2003), a
proporção dos componentes perdido e obturado torna-se quase que invertida. Os dentes
obturados, que compunham 21% do índice em 2003 passam para 44% em 2010 enquanto que
o componente perdido passa de 66% para 45% respectivamente. À semelhança do grupo
etário de 15 a 19 anos, pode-se inferir que os adultos estão tendo menos cáries e estas, quando
presentes, estão sendo mais adequadamente tratadas.
Contudo, do mesmo modo que na idade de 12 anos, observa-se uma distribuição desigual da
doença nas regiões naturais. Além da diferença em termos de médias no CPO-D dos dois
grupos etários, a redução é também diferente, significando que, em certa medida, a
desigualdade se exacerba com o passar dos anos. Tomando como base a comparação entre
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2003 e 2010 entre os adolescentes, a redução na região Norte foi de 8%, no Nordeste 28% e
no Centro-Oeste 14%. Nas regiões Sudeste e Sul, o percentual de queda foi de 35% e 30%
respectivamente. Nos adultos, a diferença na redução do CPO-D entre as regiões não é tão
marcante, mas ainda se observam valores menores no Norte e Nordeste (12% e 15%
respectivamente) quando comparados com a região Sudeste (19%) (Brasil, 2004a; Brasil,
2011a).
De uma maneira geral, portanto, o grande desafio atual no enfrentamento da cárie dentária em
dentição permanente no Brasil passa pela manutenção da atual tendência, mas,
fundamentalmente, focar na redução das desigualdades na distribuição da doença. Conforme
alertaram Narvai et al. (2006), corremos o risco de perpetuar uma “polarização perversa”,
com maior estoque de doença situado na população com pior situação socioeconômica, a qual
geralmente é dependente das políticas públicas para o acesso a bens e serviços.
Considerando todos os aspectos discutidos até aqui, observa-se que o Brasil apresenta um
padrão de declínio de cárie nos últimos anos, à semelhança da maioria dos países do mundo,
embora que em um processo tardio. Este padrão, contudo, se apresenta de modo desigual no
País de modo que é fundamental que sejam investigadas as relações entre esta tendência e os
determinantes socioeconômicos, particularmente os relacionados à desigualdade e a oferta de
serviços de saúde.
Desse modo, esta investigação busca responder à seguinte questão de pesquisa: qual o efeito
da implementação da Política Nacional de Saúde Bucal sobre a redução dos indicadores de
saúde bucal em capitais brasileiras na primeira década do século XXI?
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3. Objetivos
a) Analisar o processo de implantação da Política Nacional de Saúde Bucal nas capitais
brasileiras.
b) Investigar a tendência dos principais indicadores de saúde bucal nas capitais
brasileiras a partir da análise dos bancos de dados dos inquéritos nacionais SBBrasil
2003 e SBBrasil 2010.
c) Analisar o efeito da implementação da Política Nacional de Saúde Bucal sobre a
tendência nos principais indicadores de saúde bucal em capitais brasileiras.
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4. Metodologia
Considerando os objetivos propostos, esta pesquisa foi desenvolvida em três fases, descritas a
seguir.

4.1. Fase I – Análise de implantação da Política Nacional de Saúde
Bucal nas capitais
Para avaliar uma intervenção, seja uma política ou um programa, é necessário que esta esteja
bem definida. A construção do modelo lógico auxilia neste processo de conhecimento, na
definição do que será avaliado, especialmente quando a intervenção analisada é complexa e
composta por diversos elementos. A construção do modelo lógico, no campo da saúde,
possibilita explicitar os vínculos entre uma intervenção, seus recursos, as atividades e os
efeitos esperados (Champagne et al., 2011).
Para Champagne et al. (2011), a modelização é uma etapa essencial para que sejam feitas as
perguntas certas e que os efeitos sejam atribuídos a critérios específicos, permitindo a
construção de relações sequenciais que auxiliarão na composição de um instrumento de
avaliação que possa favorecer a tomada de decisões. A técnica de modelização, além de
definir melhor a intervenção a ser avaliada, serve de guia para verificar a diferença entre o que
foi planejado e o que de fato foi implantado, auxiliando a avaliação a partir da estrutura, dos
processos e dos resultados.
A avaliação em saúde tem como propósito fundamental dar suporte a todo processo decisório
no âmbito do Sistema de Saúde e por isso deve subsidiar a identificação de problemas e a
reorientação de ações e serviços desenvolvidos, avaliar a incorporação de novas práticas
sanitárias na rotina de profissionais e mensurar o impacto das ações implementadas pelos
serviços e programas sobre o estado de saúde da população (Brasil, 2006).
A análise de implantação de um programa, política ou intervenção, consiste no estudo das
mudanças provocadas por sua instauração num contexto particular. Representa estudar uma
intervenção e seu contexto de implementação. A análise de implantação é pertinente quando
os efeitos da introdução de uma intervenção são não nulos e pouco robustos – sensíveis às
variações contextuais, e quando uma intervenção nova é implementada, pois a análise
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possibilitará identificar a dinâmica de implantação e os fatores explicativos de mudanças
(Champagne et al., 2011).
4.1.1. Modelo Lógico
A fim de identificar os determinantes da cárie dentária, por ser o agravo bucal mais prevalente
e que interfere sobre outros aspectos relacionados à morbidade bucal, foi construído o
framework apresentado na Figura 1.
Este é um framework considerado um modelo explicativo da cárie, a partir do qual foram
selecionados alguns aspectos relativos à Política Nacional de Saúde Bucal e condições
socioeconômicas, numa perspectiva populacional, possibilitando a construção do modelo
teórico que foi adotado para este estudo (Figura 2).
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s

Figura 2. Modelo teórico adotado para o estudo.

Desta forma, parte-se do pressuposto de que, para se compreender o processo de
implantação da PNSB, necessário se faz caracterizar o modelo de atenção em saúde
bucal, conhecer os serviços de saúde bucal ofertados, identificar estratégias de
promoção da saúde bucal e como se processa a fluoretação das águas de abastecimento
público, representando, aqui, as ações preventivas de caráter coletivo. É importante,
ainda, compreender como as condições socioeconômicas afetam no perfil de saúde
bucal diante de estratégias da PNSB. Assim, a partir deste modelo foram delimitados
alguns critérios avaliativos para nortear o processo de construção do instrumento
definitivo de avaliação.
No que se refere às ações de Promoção de Saúde Bucal, foi tomado como referência o
instrumento elaborado por Kusma et al. (2010), que corresponde a uma ferramenta de
avaliação da efetividade de estratégias de promoção da saúde bucal, a qual já foi
validada, contendo uma matriz de indicadores, sua descrição conceitual e as escalas de
mensuração (Anexo 1). A construção dos indicadores de avaliação, nesta matriz, foi
norteada por três dimensões, ilustradas no quadro a seguir.
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Quadro 1. Dimensões e descritores de ações de promoção da saúde bucal.
Saúde bucal

Políticas públicas saudáveis

Desenvolvimento humano e social

1. Atuação sobre
Determinantes Sociais da
Saúde;
2. Reconhecimento dos fatores
comuns de risco;
3. Acompanhamento do perfil
epidemiológico de doenças e
agravos bucais antes e
durante o desenvolvimento
da estratégia;
4. Comparação e
reconhecimento de
resultados alcançados;
5. Definição de novos objetivos
potencializados pelos
resultados.

1. Priorização de grupos mais
vulneráveis;
2. Participação equânime da
população alvo;
3. Participação de diferentes
profissionais, instituições e líderes
comunitários;
4. Parceria entre diferentes atores
sociais e diferentes profissionais
de saúde no território;
5. Vinculação com outras atividades
de promoção da saúde no
território;
6. Reconhecimento e apoio da
estratégia pela gerência de saúde
local, distrital e municipal;
7. Recursos específicos alocados
para o desenvolvimento da
estratégia;
8. Previsão de avaliações de
processo e resultado ao longo do
desenvolvimento da ação;
9. Pactuação e reconhecimento dos
resultados pela Unidade de Saúde
e Conselho Local de Saúde.

1. Respeito aos valores da
população alvo;
2. Participação da comunidade na
definição de prioridades,
objetivos, condução e avaliação
da estratégia;
3. Oportunização de avaliação e
discussão dos resultados gerados
pela ação;
4. Mudança no processo de
condução da estratégia a partir de
sugestões da comunidade;
5. Divulgação da estratégia para a
comunidade local;
6. Protagonismo compartilhado da
estratégia;
7. Desenvolvimento de capacidades
para diferentes atores sociais;
8. Manutenção dos resultados e
benefícios da estratégia.

Fonte: Kusma et al., 2010.

Os dados referentes a essa avaliação da Promoção da Saúde Bucal nas capitais
brasileiras foram cedidos por seus idealizadores e pesquisadores (Kusma et al., 2010).
4.1.2. Processo de coleta e análise dos dados
Inicialmente, a avaliação foi realizada a partir de dados secundários oriundos de fontes
de informação especificadas no Quadro 2 para municípios com mais de 100.000
habitantes por possuírem características mais similares às capitais. Assim, pôde-se
trabalhar com uma amostra de 283 municípios brasileiros com mais de 100.000
habitantes em 2010, utilizando dados de oferta de serviços e procedimentos de saúde
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bucal, da distribuição profissional e de unidades de saúde, com o objetivo de
caracterizar a Atenção em Saúde Bucal.
Os dados foram compilados do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIASUS), do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), disponibilizados no Banco de dados do Ministério
da Saúde – DATASUS, para os anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Também foram
extraídos

dados

sobre

tamanho

populacional

e

estimativas

intercensitárias

disponibilizadas pelo IBGE. As variáveis, conceituação e fontes de dados estão expostas
no quadro 2.

Quadro 2. Variáveis, conceituação e fontes de dados sobre ações, procedimentos, profissionais
e estabelecimentos referentes à Atenção em Saúde Bucal.
Variável

Conceituação

Fontes de
dados

Atividade educativa

Consiste nas atividades educativas, em grupo, sobre ações de
promoção e prevenção a saúde, desenvolvidas na unidade ou na
comunidade. Recomenda-se o mínimo de 10 (dez) participantes, SIA-SUS
com duração mínima de 30 (trinta) minutos. Deve-se registrar o
número de atividades realizadas/mês.

Ação coletiva de
aplicação tópica de
flúor gel

Aplicação tópica de flúor em gel com concentração de 1,23,
realizada sistematicamente por grupos populacionais sob orientação SIA-SUS
e supervisão de um ou mais profissionais de saúde, utilizando-se
escova dental, moldeira, pincelamento ou outras formas de
aplicação. Ação registrada por pessoa/mês.

Ação coletiva de
Bochecho Fluorado

Bochecho de solução fluoretada, realizado sistematicamente por
grupos populacionais sob orientação e supervisão de um ou mais
profissionais de saúde, podendo ter periodicidade semanal, caso a
SIA-SUS
solução de fluoreto de sódio tenha a concentração de 0,2, ou
diariamente, caso a concentração seja de 0,05. Ação registrada por
usuário participante por mês.

Ação coletiva de
escovação dental
supervisionada

Escovação dental com ou sem evidenciação de placas bacterianas.
Realizada com grupos populacionais sob orientação e supervisão de SIA-SUS
um ou mais profissionais de saúde. Ação registrada por usuário/mês.

Ação coletiva de
exame bucal c/
finalidade
epidemiológica

Compreende a avaliação de estruturas da cavidade bucal, com
finalidade de diagnostico segundo critérios epidemiológicos, em
estudos de prevalência, incidência e outros, com o objetivo de SIA-SUS
elaborar perfil epidemiológico e/ou avaliar o impacto das atividades
desenvolvidas, subsidiando o planejamento.

Aplicação de
cariostático (por

Atividade com finalidade terapêutica e controle de um ou mais
SIA-SUS
dentes com lesões de carie.
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Fontes de
dados

Variável

Conceituação

Aplicação de selante
(por dente)

Aplicação de material selador por dente em pontos, sulcos e fissuras,
realizada com finalidade preventiva das lesões de carie.

Aplicação tópica de
flúor (individual por
sessão)

Aplicação tópica de flúor na forma de gel com concentração de 1,23
ou na forma de verniz, podendo usar pinceis, escova dental,
SIA-SUS
moldeira e outras formas de aplicações, com a finalidade de prevenir
e/ou remineralizar os dentes com ou sem lesões.

Evidenciação de
placa bacteriana

Utilização de substâncias corantes com a finalidade de evidenciar a
placa bacteriana.

Visita domiciliar

Visita domiciliar realizada por outros profissionais de nível superior:
número de visitas domiciliares realizadas por profissionais de nível SIAB
superior com exceção do médico e enfermeiro.

Primeira consulta
odontológica
programática

Avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame
clínico odontológico com finalidade de diagnostico e,
necessariamente, elaboração de um plano preventivo-terapêutico. SIA-SUS
Implica registro das informações em prontuário. Recomenda-se uma
consulta/ano por pessoa.

Restauração dentária

Tratamento dentário (dentes decíduos, permanentes anteriores e
posteriores) com o uso de instrumentos manuais e/ ou rotatórios para
qualquer tipo de cavidade dentaria, com emprego de material SIA-SUS
restaurador por dente que pode ser amalgama de prata, resina,
ionômero de vidro.

Procedimento
endodôntico

Tratamento de dentes de polpa viva ou morta; retratamento
endodôntico, independente do numero de raízes e condutos
radiculares; tratamento da polpa coronal, mantendo a vitalidade e SIA-SUS
funcionalidade da polpa radicular. Atenção básica e média
complexidade.

Procedimento
periodontal

Procedimento que engloba a remoção de indutos, placa bacteriana e
calculo dental supragengivais e subgengivais através da raspagem,
SIA-SUS
alisamento e polimento de superfície coronoradicular a cada seis
elementos dentários. Atenção básica e média complexidade.

Exodontia

Remoção cirúrgica de dentes decíduos e permanentes erupcionados
completamente na cavidade oral ou restos radiculares com sutura SIA-SUS
quando indicado. Atenção básica e média complexidade.

Próteses dentárias

Prótese parcial ou total mandibular ou maxilar removível e prótese
temporária

SIA-SUS

Total de cirurgiõesdentistas

Quantitativo de profissionais cirurgiões-dentistas

CNES

Total de cirurgiõesdentistas do SUS

Quantitativo de profissionais cirurgiões-dentistas que atendem ao
CNES
SUS

dente)
SIA-SUS

SIA-SUS
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Variável

Fontes de
dados

Conceituação

Equipes de Saúde da
Família com Equipes
de Saúde Bucal

Quantitativo de equipes de saúde da família com equipes de saúde
CNES
bucal de modalidade 1 ou 2.

Centros de Saúde /
Unidades Básicas de
Saúde

Quantitativo de centros de saúde / unidades básicas de saúde

CNES

Para cada um dos municípios foram calculadas taxas da quantidade apresentada das
ações/procedimentos por local de atendimento, profissionais e unidades de saúde
dividido pelo total da população no ano, por 1000 habitantes.
Os valores usados nas análises foram as médias das taxas dos anos de 2006 a 2010. Os
dados coletados para os cinco anos a partir de 2006 foram selecionados por representar
dois anos após a criação da Política Nacional de Saúde Bucal, momento em que grande
parte dos municípios brasileiros já havia adotado as orientações desta política. Ademais,
a utilização dos dados de 2006 a 2010 é importante para esta análise, de modo a
minimizar flutuações dos dados e evitar que um ano atípico pudesse influenciar nos
resultados (Celeste et al., 2007). Ainda, este período selecionado corresponde aos anos
imediatamente anteriores ao SBBrasil 2010, e portanto, é composto de dados dos
serviços de atenção odontológica antes da execução do levantamento epidemiológico,
podendo ter influência sobre seus resultados.
𝑇𝑎𝑥𝑎 2006+𝑇𝑎𝑥𝑎 2007+𝑇𝑎𝑥𝑎 2008+𝑇𝑎𝑥𝑎 2009+𝑇𝑎𝑥𝑎 2010

𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑠 = (

5

) 𝑥 1000

O banco foi trabalhado de modo que municípios com ausência de dados e os outliers
multivariados foram removidos do banco. Assim, a quantidade final analisada foi de
195 municípios.
Os dados foram submetidos à Análise de Componentes Principais, com o propósito de
criar indicadores compostos que estabelecessem um critério classificatório dos
municípios com relação ao processo de implantação da PNSB. A análise fatorial de
componentes principais implica em produzir um número menor de componentes,
observada a colinearidade das variáveis primordiais, e também avalia a validade das
variáveis que constituem os componentes, revelando se carregam ou não os conceitos
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que expressam (Bueno et al., 2014). A extração de componentes principais foi
alcançada pelo método de rotação varimax, utilizando o programa Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) 21.0. Cada um dos componentes principais produz um
autovalor, que corresponde à variância elucidada pelo componente para analisar
premissas e limitações e estimar o número de componentes principais a partir de valores
próprios. Um autovalor pode ser considerado como um índice de variação. Em análise
de componentes principais, cada um dos componentes principais produz um valor
próprio, que é a quantidade do total da variância explicada pelo componente. O critério
adotado foi o mesmo utilizado geralmente na literatura especializada da área, ou seja,
um autovalor maior que 1.
Assim, as variáveis foram agrupadas por características similares, com a geração de
fatores que elucidam e caracterizam a Atenção em Saúde Bucal nestes municípios. Para
validação dos fatores construídos, os componentes gerados foram correlacionados com
suas próprias variáveis, posteriormente houve a realização de outra análise de
componentes principais com uma subamostra correspondente a aproximadamente 25%
dos casos, e por fim, os componentes foram relacionados com dados de saúde, sociais,
econômicos e de investimento no setor saúde do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, Departamento de Atenção Básica – DAB e Sistema de
Informações sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS para o ano de 2010 (Quadro
3). Para isto, os fatores gerados foram divididos em tercis, representando uma nova
classificação em alto, médio e baixo padrão de atenção, e calculadas as médias e
Intervalos de Confiança a 95%.
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Quadro 3. Descrição das variáveis utilizadas para validar os componentes gerados para
caracterização da Atenção em Saúde Bucal.
Variável

Conceituação

Fonte de dados

Mortalidade infantil

Número de crianças que não deverão sobreviver ao
primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas
vivas.

Atlas de
Desenvolvimento
Humano no Brasil –
PNUD

Taxa de analfabetismo
da população de 15
anos ou mais de idade

Razão entre a população de 15 anos ou mais de idade
que não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o
total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por
100.

Atlas de
Desenvolvimento
Humano no Brasil –
PNUD

Renda per capita

Razão entre o somatório da renda de todos os
indivíduos residentes em domicílios particulares
permanentes e o número total desses indivíduos.
Valores em reais de 01/agosto de 2010.

Atlas de
Desenvolvimento
Humano no Brasil –
PNUD

Índice de
Desenvolvimento
Humano

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Média
geométrica dos índices das dimensões Renda,
Educação e Longevidade, com pesos iguais.

Atlas de
Desenvolvimento
Humano no Brasil –
PNUD

Proporção de
cobertura populacional
estimada por Equipe
de Saúde da Família

Estimativa de cobertura populacional de Equipes de
Saúde da Família no território definido. É obtido pelo
cálculo: nº de ESF x 3.450/População IBGE, com
limitador de cobertura de 100%.

Departamento de
Atenção Básica (DAB)

% da receita própria
aplicada em Saúde
conforme a EC
29/2000

Representa o percentual de recursos próprios aplicados
em Saúde, conforme previsto na Emenda
Constitucional nº 29.

Sistema de
Informações sobre
Orçamento Público em
Saúde (SIOPS)

Despesa total com
Saúde, sob
responsabilidade do
Estado, por habitante

Representa a despesa total com Saúde (exceto
inativos), inclusive aquela financiada por outras
esferas de governo, por habitante.

Sistema de
Informações sobre
Orçamento Público em
Saúde (SIOPS)

Recursos Atenção
Básica por habitante

Total de recursos alocados na Atenção Básica,
dividido pela população no mesmo período

Sistema de
Informações sobre
Orçamento Público em
Saúde (SIOPS)

UBS por 10.000
habitantes

Número de Unidades Básicas de Saúde dividido pela
população no mesmo período, multiplicado por 10 mil

Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de
Saúde (CNES)

Consultório Dentário
por 10.000 habitantes

Número de Consultórios Dentários dividido pela
população no mesmo período, multiplicado por 10 mil

Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de
Saúde (CNES)

Legenda: PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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Após estas análises, foram computados os valores das novas variáveis de caracterização
da Atenção em Saúde Bucal por município. Assim, a partir da análise de conglomerados
foi possível criar blocos pela ordenação dos municípios em função dos indicadores
agregados oriundos dos escores fatoriais. Foi realizada a análise de cluster hierárquica,
com a variável Soma dos fatores para os 195 municípios com mais de 100.000
habitantes. Quatro conglomerados foram gerados, porém as capitais estiveram presentes
apenas em três conglomerados.
Neste banco de capitais, foram selecionadas 13 cidades a partir de sorteio utilizando
como critérios os clusters e as regiões a que pertencem, possibilitando uma melhor
distribuição geográfica. Das capitais selecionadas para a coleta de dados primários, 3
foram da Região Norte, 5 da Região Nordeste, 1 da Região Sudeste, 2 da Região Sul e 2
da Região Centro-Oeste. Nestas, foram realizadas entrevistas face a face com os
gestores municipais de Saúde Bucal, onde foram elucidadas determinadas questões em
análise. Restrições financeiras e operacionais impossibilitaram a realização da pesquisa
de dados primários em mais capitais brasileiras.
A coleta nesta fase foi focada nos gestores municipais de Saúde Bucal e realizada nas
Secretarias de Saúde das capitais selecionadas, no período de outubro de 2014 a maio de
2015. Para isto, foi criada uma ferramenta de avaliação em formato de questionário
fechado (Apêndice 1), construído pelos autores deste estudo, que usou a estrutura do
Questionário de Avaliação da Atenção a Doenças Crônicas (ACIC) (Bonomi et al.,
2002), na versão 3.5 (OPAS, 2010). Este questionário passou por um pré-teste, sendo
realizados testes em três municípios com seus coordenadores de saúde bucal
previamente à sua aplicação nas capitais, para investigação da compreensão dos itens e
ajuste final. O objetivo deste instrumento foi aprofundar as dimensões da Política
Nacional de Saúde Bucal relativas à:


Organização do sistema de saúde bucal;



Intersetorialidade e interdisciplinaridade;



Integralidade da atenção;



Educação em saúde;



Linhas de cuidado;
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Acesso aos serviços de saúde bucal;



Organização da atenção em saúde bucal;



Planejamento e avaliação;



Ampliação e qualificação da assistência.

4.2. Fase II – Análise da tendência dos indicadores
epidemiológicos
Os dois últimos inquéritos de saúde bucal realizados no Brasil apresentam abordagens
metodológicas similares, porém com diferença no processo de amostragem, como já
discutido anteriormente. O SBBrasil 2003, embora tenha sido planejado considerando a
seleção de uma amostra probabilística por conglomerados, representativa das faixas
etárias e das cinco Regiões, não disponibilizou o cálculo dos pesos amostrais
necessários para a produção de estimativas válidas para a população brasileira (Queiroz
et al., 2009). Deste modo, alguns ajustes nos bancos de dados foram necessários para
que seus dados fossem comparáveis.
Esta fase da investigação foi conduzida em duas etapas: (a) preparação e ajuste dos
bancos de dados e (b) análise da tendência dos principais indicadores de saúde bucal
entre 2003 e 2010 nas capitais brasileiras. A seguir, estas fases serão explicitadas de
forma mais detalhada.
4.2.1. Preparação e ajuste dos bancos de dados
Os bancos de dados relativos aos dois inquéritos, objetos deste estudo, são de domínio
público e foram adquiridos mediante solicitação à Coordenação Geral de Saúde Bucal
do Ministério da Saúde (Brasil, 2011b). De sua base original, em DBF, foram
convertidos para a plataforma SPSS (Statistical Package for Social Sciences) com a
codificação das variáveis sendo realizada a partir da página de códigos disponibilizada
junto com o banco.
Em uma segunda etapa, os bancos foram trabalhados com o objetivo de tornar seus
dados comparáveis. As diferenças metodológicas dos inquéritos exigiu uma adequação
nos bancos de dados a partir de duas abordagens:
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Ajuste dos códigos das variáveis em comum: Alguns índices presentes nos inquéritos
utilizaram codificações diferentes. Desse modo, foi feito um rastreamento do grau de
compatibilidade de todas as variáveis utilizadas neste estudo e, após identificadas, foi
composto um banco único, com a inclusão da variável “ano” para fazer a distinção entre
os dados de cada inquérito.
Inclusão das variáveis de ponderação e efeito de conglomerado: Embora todos os
inquéritos tenham trabalhado com desenhos amostrais por conglomerados em múltiplos
estágios, somente no inquérito de 2010 os dados foram analisados considerando os
pesos amostrais e os efeitos de conglomerado. Neste caso, foi utilizada a variável setor
censitário ou município como Unidade Primária de Amostragem e os pesos foram
calculados a partir das probabilidades de sorteio em cada estágio (Roncalli et al., 2012).
No inquérito de 2003, as análises foram realizadas considerando os dados como
oriundos de uma amostra casual simples, de modo que foi necessário recuperar as
informações de delineamento deste inquérito para incluir as variáveis de ponderação.
Para o banco de dados do SBBrasil 2003, estes cálculos foram realizados por Queiroz et
al. (2012), de modo que o banco de dados ajustado está disponível pelo portal
ENSP/Fiocruz (www.ensp.fiocruz.br).
O quadro 4, a seguir, mostra algumas características dos bancos de dados que foram
utilizados nesta pesquisa.
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Quadro 4. Características gerais dos bancos de dados dos
inquéritos SBBrasil 2003 e SBBrasil 2010.
Característica

2003

2010

18-36 meses

12.117

-

5 anos

26.641

7.217

12 anos

34.550

7.247

15-19 anos

16.833

5.367

35-44 anos

13.431

9.564

65-74 anos

5.349

7.509

108.921

36.904

Variáveis de ponderação e efeito de
cluster

Não*

Sim

Variáveis socioeconômicas

Sim

Sim

Número de registros

Total

*Incluído posteriormente por Queiroz et al., 2012.

Os inquéritos de 2003 e 2010 incluíram diversos índices relativos aos principais agravos
à saúde bucal. O próprio valor do índice pode ser considerado como uma importante
variável de desfecho, mas em muitos casos, torna-se necessário fazer uma releitura do
índice no sentido de criar outros indicadores que possam expressar a situação de saúde
bucal do indivíduo. Com relação ao CPO-D, por exemplo, uma série de outros
indicadores pode ser criada a partir da análise combinando grupos etários e
componentes do índice, é o caso, por exemplo, do Índice de Cuidados Odontológicos.
Uma síntese dos indicadores/índices utilizados neste estudo pode ser vista no Quadro 5
(Roncalli et al., 2012b).
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Quadro 5. Variáveis dependentes relativas à morbidade bucal para cálculo da Modificação
Percentual Anual entre os anos de 2003 e 2010.
Variável

Conceituação

Interpretação

Usos

Método de Cálculo

CPO (12 e 1519 anos)

Número médio de
dentes atacados
pela cárie
(Cariados, Perdidos
e Obturados)

Retrata o ataque de
cárie de uma maneira
geral, quando a criança
acaba de compor sua
dentição permanente.
Segundo a OMS,
valores até 1,1 são
considerados muito
baixos, de 1,2 a 2,6
baixos, de 2,7 a 4,4
médios de 4,5 a 6,5
altos e acima de 6,5
muito altos em crianças
de 12 anos

Monitoramento global
de cárie dentária em
nível municipal,
regional e nacional

Somatório dos
componentes
Cariado, Restaurado
e cariado,
Restaurado e
Extraído por cárie /
Total de indivíduos
examinados

Índice de
Cuidados
Odontológicos
(12 e 15-19
anos)

Proporção do
componente
Restaurado em
relação ao CPO-D
total

Expressa a cobertura
para serviços
restauradores. Quanto
mais próximo de 100,
maior o acesso a
procedimentos
restauradores

Pode ser utilizado em
todos os níveis, desde
o local ao nacional

Total de Restaurados
/ CPO-D Total x 100

Necessidade de
Prótese
Dentária (1519, 35-44, 6574 anos)

Percentual de
indivíduos com
necessidade de
qualquer tipo de
prótese dentária

Indica a perda dentária
não tratada ou tratada
inadequadamente

Avaliação da carga de
necessidade protética,
com implicações para
a organização da
Atenção Secundária

100 - Percentual de
"Não necessita" no
índice de
necessidade de
prótese

Acesso à
consulta
odontológica
(15 e 19 anos)

Percentual de
indivíduos que
realizaram uma
consulta
odontológica há
menos de um ano

Indica frequência de
consulta odontológica
há menos de um ano

Avaliação do uso de
serviço odontológico
há menos de um ano

Percentual de
respostas “Menos de
um ano” à questão
“Quando o(a) sr(a)
consultou o dentista
pela última vez?”

Sextantes
sadios (15 a 19
anos)

Percentual de
indivíduos sem
problema
periodontal de
qualquer natureza

Indica a higidez
periodontal. Seu valor
inverso (diferença em
relação a 100%)
representa a prevalência
de doença periodontal

Avaliação geral da
prevalência de
problemas
periodontais, sem
considerar os estágios
de gravidade

Proporção do código
"0" do Índice
Periodontal
Comunitário (CPI)

Necessidade de
tratamento
endodôntico
(12 anos)

Média de dentes
diagnosticados com
necessidade de
tratamento
endodôntico

Indica a presença de
cárie em seu nível mais
grave

Avaliação indireta da
ausência de tratamento
precoce e da falta de
acesso

Média do código "5"
do índice de
necessidade de
tratamento

Fonte: Roncalli, Cortes e Peres (2012b).
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4.2.2. Análise da tendência dos indicadores de saúde bucal entre
2003 e 2010 nas capitais brasileiras
Cálculo da diferença entre os anos: A alteração nos valores das variáveis entre os
anos de 2003 e 2010 veio a compor novas variáveis que indicaram a redução ou
aumento no período. Para o cálculo da modificação entre os anos selecionados, a
padronização de períodos de tempo foi realizada pelo cálculo do percentual de aumento
(ou redução) por ano para as variáveis dependentes, utilizando a Modificação Percentual
Anual. A fórmula utilizada, proposta inicialmente por Nadanovsky e Sheiham (1995) é
ilustrada abaixo, onde N1 é o número de anos entre o primeiro e o segundo ano.
𝑁1

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = ( √

𝑀é𝑑𝑖𝑎 2° 𝑎𝑛𝑜
− 1) 𝑥 100
𝑀é𝑑𝑖𝑎 1° 𝑎𝑛𝑜

Como não há grandes aumentos ou reduções na morbidade bucal em um curto período
de tempo, por exemplo, de um ano para outro, pelas próprias características das doenças
bucais, essa fórmula é considerada suficiente para expressar as modificações nas
variáveis de saúde bucal entre os anos estudados. Assim, utilizou-se neste estudo a
Modificação Percentual Anual de cada variável relativa às condições de saúde bucal
como variáveis dependentes.

4.3. Fase III – Análise do efeito atribuível da PNSB sobre
indicadores de saúde bucal entre 2003 e 2010
A fase seguinte consistiu na organização de um banco de dados único para as 13
capitais selecionadas, contemplando:


Caracterização da Atenção em Saúde Bucal (dados dos SIS);



Avaliação da Promoção em Saúde Bucal (Kusma et al., 2012a). Os dados
primários foram cedidos diretamente pelos autores da pesquisa;



Avaliação do Modelo de Atenção em Saúde Bucal pelos Coordenadores de
Saúde Bucal (realizada entre 2014 e 2015);



Fluoretação das águas de abastecimento público: indicada pelos Coordenadores
de Saúde Bucal como ausente ou presente no município;
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Modificação Percentual Anual dos indicadores/índices de saúde bucal (variáveis
dependentes);



Modificação Percentual Anual das variáveis socioeconômicas em nível
agregado.



Variáveis

socioeconômicas:

as

variáveis

independentes

relativas

às

características socioeconômicas, como desenvolvimento humano, pobreza e
desigualdade, foram extraídas do “Atlas de Desenvolvimento Humano”
fornecidas pela agência brasileira do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento

(www.pnud.org.br).

Foi

utilizado

o

Índice

de

Desenvolvimento Humano (IDH), um indicador composto que inclui o nível de
educação, longevidade e renda, comumente usado pelas Nações Unidas para
comparação do nível de qualidade de vida em bases internacionais. Também, a
Taxa de Pobreza e Índice de Gini compuseram este conjunto de variáveis
(Quadro 6). Foram utilizados os dados das capitais selecionadas referentes aos
anos de 2000 e 2010, e calculada a Modificação Percentual Anual conforme
fórmula já descrita.

Quadro 6. Variáveis socioeconômicas, especificações e fontes de dados.
Variável

Conceituação

Fontes de dados

Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Média Atlas de
geométrica dos índices das dimensões Renda, Educação Desenvolvimento
e Longevidade, com pesos iguais.
Humano no Brasil

Taxa de pobreza

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per
capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais, em reais Atlas de
de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado Desenvolvimento
àqueles que vivem em domicílios particulares Humano no Brasil
permanentes.

Índice de Gini

Mede o grau de desigualdade existente na distribuição
de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.
Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a
Atlas de
renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o
Desenvolvimento
mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima
Humano no Brasil
(apenas um indivíduo detém toda a renda). O universo
de indivíduos é limitado àqueles que vivem em
domicílios particulares permanentes.
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4.3.1.

Estratégia de análise para a observação dos

efeitos
Para a avaliação do efeito das variáveis independentes sobre as dependentes, foi
realizada a categorização de todas as variáveis. Para isto, após a confecção do banco
final, foi realizada a padronização (z escore) das variáveis utilizadas. A categorização
seguiu critérios de comparação relativos à média e desvio-padrão entre as 13 capitais:
valores de meio desvio-padrão abaixo da média foram considerados insatisfatórios,
valores entre meio desvio-padrão abaixo e meio acima considerados pouco satisfatórios
e aqueles meio desvio-padrão acima da média, considerados satisfatórios. Ressalta-se
que a categorização considerou os critérios teóricos das variáveis, uma vez que para
algumas, o bom desempenho municipal representava baixos valores.

4.4. Aspectos éticos
O projeto deste estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, em âmbito do Hospital Universitário Onofre LopesHUOL, responsável pelas análises de projetos dos programas de pós-graduação, tendo
recebido parecer aprovado sob registro 782.088 em 22/08/2014 (Anexo 2). Antes da
realização da etapa da pesquisa de entrevistas com os coordenadores de saúde bucal
municipais, eles foram esclarecidos dos objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido para participarem da pesquisa, atendendo a
resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 (Anexo 3).
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5. Resultados
5.1. Caracterização dos serviços de Saúde Bucal
As variáveis descritas no quadro 3 foram coletadas para todos os municípios brasileiros
com mais de 100.000 habitantes. Das 20 variáveis correspondentes à saúde bucal
selecionadas, Procedimentos protéticos apresentou muitos valores ausentes. Assim, esta
variável foi excluída para não comprometer a análise e foram eliminados os outliers
multivariados.
Com o objetivo de formular indicadores que pudessem contribuir para a caracterização
dos serviços de saúde bucal a partir dos dados dos SIS, as variáveis foram submetidas à
análise fatorial por componentes principais. Inicialmente, obtiveram-se os valores dos
coeficientes de correlação linear de Pearson entre as 19 variáveis (estes valores variaram
de -0,001 a 0,703). Diante de correlações muito baixas para algumas variáveis, as
variáveis Educação em Saúde, Bochecho Fluoretado, Exame com finalidade
epidemiológica e Aplicação de Cariostático foram excluídas do modelo. Após uma
nova análise da Matriz de Correlações, verificou-se número substancial de valores
superiores a 0,3, indicando ser possível a utilização da técnica de análise fatorial, e o
valor da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,764), que indicaram boa adequação
dos dados à análise fatorial.
Em seguida, conduziu-se a análise fatorial sem restrição quanto ao número de fatores a
serem retidos. De forma a obter-se um modelo cuja interpretação fosse facilitada, optouse pela rotação da matriz de correlação (rotação ortogonal – varimax). A partir de
critérios estatísticos (screeplot e autovalores ≥ 1,27), quatros fatores associados às
características da atenção em saúde bucal foram extraídos, que explicam 61,76% da
variância do modelo para as 15 variáveis: Oferta de serviços odontológicos, Clínica
odontológica, Procedimentos preventivos individuais, Procedimentos preventivos
coletivos (Tabelas 1 e 2). Além destes, foi calculado um indicador final com a soma dos
escores obtidos nos fatores.
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Tabela 1. Matriz de componentes rotacionados, cargas e rótulos de componentes para 195
municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes, 2006 a 2010.
Componentesa
Oferta de
Procedimentos Procedimentos
Clínica
serviços
preventivos
preventivos
odontológica
odontológicos
individuais
coletivos

Variável

ESF com ESB/1000hab

0,856

Exodontias/1000hab

0,726

UBS/1000hab

0,670

Visita domiciliar por profissional de nível
superior/1000hab

0,631

Procedimentos restauradores/1000hab

0,547

1ª Consulta odontológica programática/1000hab

0,525

Total de Cirurgiões-dentistas do SUS/1000hab

0,875

Total de Cirurgiões-dentistas/1000hab

0,847

Procedimentos endodônticos/1000hab

0,623

Aplicação de selante/1000hab

0,571

Procedimentos periodontais/1000hab

0,510

Aplicação tópica de flúor individual/1000hab

0,809

Evidenciação de placa bacteriana/1000hab

0,816

Aplicação tópica de flúor/1000hab

0,792

Escovação supervisionada/1000hab

0,789

Legenda: ESF: Equipes de Saúde da Família; ESB: Equipes de Saúde Bucal; UBS: Unidades Básicas de Saúde; SUS :
Sistema Único de Saúde.
a

Método de extração: análise de componentes principais. Método de rotação: Varimax com normalização Kaiser.
Rotação convergente em 5 iterações. Pontuação de componentes.

Tabela 2. Variância total explicada pela solução final rotacionada para 15 variáveis de 195
municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes de 2006 a 2010, mediana e percentil 25 e
75 dos fatores.
Soma de extração de cargas ao quadrado
Eigenvalue
(autovalores)

Proporçãoa

Proporção
acumulada

Mediana

P25; P75

Oferta de serviços odontológicos

2,87

19,15

19,15

-0,30

-0,78; 0,51

Clínica odontológica

2,84

18,94

38,09

-0,20

-0,70; 0,73

Procedimentos preventivos individuais

1,89

12,61

50,69

-0,24

-0,59; 0,46

Procedimentos preventivos coletivos

1,66

11,06

61,76

-0,27

-0,66; 0,46

Fatores

a

Legenda: Proporção da variabilidade total explicada pelo fator.
Método de extração: análise de componentes principais.
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Por meio da Tabela 1 pode-se perceber que as variáveis Visita domiciliar,
Procedimentos restauradores e Primeira consulta odontológica estão relacionadas à
presença da Equipe de Saúde Bucal na Equipe de Saúde da Família e por sua vez, à
presença de Unidades Básicas de Saúde, onde estas equipes desempenham suas
atividades. Entretanto, este mesmo componente Oferta de serviços odontológicos vem
acompanhado da realização de Exodontias, o que demonstra que as Equipes de Saúde
Bucal ainda têm esse procedimento mutilador arraigado à sua prática clínica.
A presença de cirurgiões-dentistas no SUS e o total destes profissionais nos municípios
relacionam-se a procedimentos de uma clínica odontológica mais especializada, com a
realização de mais procedimentos endodônticos, periodontais e até mesmo aplicação de
selantes. Este componente revela que a prática do cirurgião-dentista, do SUS ou não,
apresenta características de clínica individual, diferentemente da prática da Equipe de
Saúde Bucal, inserida no componente Oferta de serviços odontológicos.
Os procedimentos preventivos compuseram dois componentes isolados, em que se
percebe uma distinção entre a realização destes procedimentos de forma coletiva e
individualizada.
Para validação dos resultados obtidos com a análise de componentes principais, cada
fator gerado foi correlacionado com suas variáveis, encontrando-se fortes correlações.
Além disso, outra análise de componentes principais foi realizada com uma subamostra
correspondente a aproximadamente 25% dos casos, na qual houve a geração de fatores e
escores similares aos criados com a amostra completa. Finalmente, após inclusão das
variáveis descritas no Quadro 4, houve a categorização dos componentes gerados,
encontrando-se as médias e intervalos de confiança dos indicadores de Caracterização
da Atenção em Saúde Bucal e indicadores de saúde, sociais, econômicos e de
investimentos no setor saúde (Tabelas 3 e 4).
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Tabela 3. Médias e intervalos de confiança dos indicadores categorizados da Caracterização da Atenção em Saúde Bucal e indicadores de saúde, sociais e
econômicos.
Mortalidade Infantil
Componentes

Oferta de serviços
odontológicos

Clínica Odontológica

Procedimentos preventivos
individuais

Procedimentos preventivos
coletivos

Caracterização da Atenção em
Saúde Bucal

Analfabetismo 15 anos
ou mais

Renda per capita

IDH

% Recursos próprios aplicados
em saúde

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Baixo

13,09

12,47; 13,71

4,40

3,78; 5,02

939,93

855,29; 1024,57

0,76

0,75; 0,77

21,57

20,30; 22,85

Médio

14,61

13,79; 15,43

5,73

5,02; 6,44

863,20

774,44; 951,96

0,75

0,73; 0,76

20,49

19,58; 21,41

Alto

17,04

16,02; 18,06

10,41

8,90; 11,93

626,37

573,64; 679,09

0,71

0,70; 0,72

20,68

19,59; 21,77

Baixo

16,20

15,13; 17,27

8,27

6,80; 9,74

635,51

565,78; 705,25

0,71

0,70; 0,72

20,57

19,39; 21,75

Médio

15,54

14,62; 16,47

7,62

6,37; 8,87

787,09

704,90; 869,28

0,74

0,73; 0,75

20,84

19,73; 21,96

Alto

13,04

12,52; 13,56

4,70

4,17; 5,24

1004,54

932,32; 1076,76

0,78

0,77; 0,78

21,33

20,32; 22,34

Baixo

15,33

14,36; 16,30

8,13

6,74; 9,53

760,98

686,75; 835,20

0,73

0,72; 0,75

20,99

20,01; 21,97

Médio

14,49

13,70; 15,28

6,10

5,21; 6,98

835,14

757,95; 912,33

0,75

0,74; 0,76

20,82

19,56; 22,08

Alto

14,94

13,93; 15,96

6,34

5,09; 7,60

831,71

734,11; 929,32

0,74

0,73; 0,76

20,93

19,86; 21,99

Baixo

15,06

14,09; 16,02

6,25

5,08; 7,43

835,53

736,75; 934,32

0,74

0,73; 0,75

21,04

19,71; 22,36

Médio

14,39

13,65; 15,12

6,66

5,59; 7,72

775,47

712,90; 838,04

0,74

0,73; 0,75

20,63

19,69; 21,58

Alto

15,33

14,27; 16,38

7,66

6,29; 9,03

816,89

730,70; 903,07

0,74

0,73; 0,76

21,07

20,05; 22,09

Baixo

14,37

13,52; 15,21

5,98

4,94; 7,02

819,46

727,85; 911,06

0,74

0,73; 0,75

20,33

19,11; 21,55

Médio

15,25

14,27; 16,23

7,32

5,97; 8,67

771,04

705,05; 837,03

0,74

0,73; 0,75

21,53

20,49; 22,57

Alto

15,14

14,19; 16,09

7,27

6,05; 8,48

837,15

746,13; 928,16

0,74

0,73; 0,76

20,87

19,83; 21,91

Legenda: IDH: índice de desenvolvimento humano. AB: Atenção Básica. Hab: habitante. ESF: Equipe de Saúde da Família. UBS: Unidade Básica de Saúde.
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Tabela 4. Médias e intervalos de confiança dos indicadores categorizados da Caracterização da Atenção em Saúde Bucal e indicadores de investimentos no
setor saúde.
Recursos AB/hab

Despesa total em saúde/hab

Componentes

Oferta de serviços
odontológicos

Clínica Odontológica

Procedimentos preventivos
individuais

Procedimentos preventivos
coletivos

Caracterização da Atenção em
Saúde Bucal

Proporção de cobertura
populacional estimada pela
ESF

UBS/10.000hab

Consultório Dentário/
10.000hab

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Baixo

23,31

22,24; 24,20

382,09

344,41; 419,77

25,13

20,96; 29,30

0,66

0,56; 0,77

3,55

2,75; 4,35

Médio

27,78

26,25; 29,31

378,15

338,90; 417,39

39,09

34,25; 43,92

0,88

0,78; 0,98

3,17

2,47; 3,88

Alto

36,06

34,33; 37,80

376,71

335,07; 418,35

68,80

63,78; 73,82

1,53

1,34; 1,72

2,22

1,67; 2,76

Baixo

28,45

26,68; 30,21

271,98

243,39; 300,57

43,46

37,09; 49,83

0,81

0,68; 0,94

1,09

0,85; 1,32

Médio

30,86

28,50; 33,22

392,15

359,71; 424,59

45,58

38,82; 52,35

1,09

0,93; 1,26

2,35

1,86; 2,84

Alto

27,96

26,38; 29,54

472,96

433,74; 512,18

44,28

37,79; 50,77

1,18

0,99; 1,36

5,48

4,74; 6,22

Baixo

30,25

28,40; 32,11

374,31

338,40; 410,22

48,05

41,96; 54,14

1,18

1,00; 1,36

3,41

2,66; 4,16

Médio

28,02

26,04; 29,99

391,35

351,31; 431,39

41,01

34,13; 47,88

0,98

0,81; 1,15

2,98

2,24; 3,71

Alto

28,97

26,99; 30,95

371,11

328,70; 413,52

44,25

37,73; 50,77

0,92

0,79; 1,06

2,53

1,93; 3,13

Baixo

28,97

27,16; 30,78

387,46

340,44; 434,48

43,97

37,73; 50,22

0,77

0,63; 0,90

2,65

2,00; 3,30

Médio

28,02

26,16; 29,88

348,79

316,94; 380,64

42,30

35,88; 48,72

1,14

0,95; 1,32

2,72

2,08; 3,36

Alto

30,24

28,12; 32,37

400,77

363,32; 438,23

47,03

40,14; 53,92

1,17

1,01; 1,32

3,55

2,76; 4,34

Baixo

26,03

24,45; 27,62

327,00

292,25; 361,75

32,69

27,48; 37,89

0,70

0,60; 0,80

2,10

1,57; 2,62

Médio

28,82

27,21; 30,44

374,59

340,17; 409,02

45,99

40,29; 51,70

0,99

0,85; 1,13

3,28

2,54; 4,03

Alto

32,34

30,10; 34,58

434,50

390,50; 478,50

54,45

47,13; 61,76

1,38

1,19; 1,57

3,53

2,77; 4,30

Legenda: IDH: índice de desenvolvimento humano. AB: Atenção Básica. Hab: habitante. ESF: Equipe de Saúde da Família. UBS: Unidade Básica de Saúde.
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A partir das Tabelas 3 e 4, observa-se uma associação significativa entre o componente
Oferta de serviços odontológicos com municípios com maiores médias de mortalidade
infantil e analfabetismo, menor renda per capita e baixo IDH. Percebe-se que os
procedimentos odontológicos como exodontias, restaurações e visitas domiciliares são
mais presentes em situações sociais mais precárias. Observa-se que tais procedimentos
estão relacionados à presença de cárie dentária – piores condições de saúde bucal – e à
ineficiência do sistema em realizar prevenção ou tratamento conservador. Assim, podese afirmar que as Equipes de Saúde Bucal e as Unidades Básicas de Saúde estão
situadas onde mais se necessita, culminando num modo de equidade em saúde.
Numa relação inversa, municípios com menores taxas de mortalidade infantil e de
analfabetismo, maior renda e IDH têm associação significativa com Clínica
Odontológica. Está associada ainda a mais recursos aplicados em saúde, mais UBS e
consultórios dentários. Possuem, portanto, maiores investimentos em saúde, melhores
condições socioeconômicas e maior oferta de procedimentos odontológicos clínicos
relacionados à preservação das estruturas dentárias, como é o caso de endodontia,
periodontia e aplicação de selante.
A presença de maior número de UBS é significativa para a realização de procedimentos
preventivos coletivos. Também, percebe-se que a melhor caracterização da Atenção em
Saúde Bucal ocorre quando mais recursos são destinados à Atenção Básica, maior a
despesa com saúde, maior a cobertura da Equipe de Saúde da Família, mais UBS e mais
consultórios odontológicos existem.

5.2. Caracterização dos serviços de Saúde Bucal nas capitais
brasileiras
Os fatores referentes à caracterização da Atenção em Saúde Bucal foram expressos para
as capitais brasileiras conforme Tabela 5.

49

Tabela 5. Componentes da caracterização da Atenção em Saúde Bucal para as capitais
brasileiras.
Capital

Oferta de
Serviços
Odontológicos

Clínica
Odontológica

Procedimentos
Preventivos
Individuais

Procedimentos
Preventivos
Coletivos

Aracaju

2,00

1,31

3,72

-1,10

5,92

1

Campo Grande

-0,34

1,53

1,96

0,56

3,72

1

João Pessoa

1,41

1,32

0,65

-0,18

3,21

1

Vitória

-0,44

2,22

-0,37

0,89

2,30

2

Curitiba

-0,89

0,73

1,86

0,57

2,27

2

Palmas

2,50

0,38

-0,26

-0,90

1,71

2

Natal

-0,08

0,10

1,86

-0,24

1,64

2

Belém

-0,89

-0,27

3,44

-0,67

1,60

2

Rio Branco

0,61

-0,34

-0,49

1,76

1,54

2

Teresina

1,19

0,21

-0,50

0,30

1,20

2

São Luís

0,15

-0,07

0,93

-0,71

0,30

3

Boa Vista

0,71

0,83

-0,41

-1,39

-0,25

3

Fortaleza

-1,03

0,69

-0,15

0,12

-0,38

3

Recife

-0,02

0,02

0,01

-0,59

-0,57

3

Maceió

-0,50

-0,08

-0,64

0,27

-0,95

3

Cuiabá

-0,30

0,72

-0,72

-0,66

-0,95

3

Manaus

-0,41

-0,32

0,09

-0,38

-1,02

3

Salvador

-0,94

-0,20

0,59

-0,57

-1,12

3

Brasília

-1,27

-0,04

0,79

-0,88

-1,40

3

Porto Alegre

-1,13

-0,45

0,66

-0,50

-1,42

3

Goiânia

-0,81

0,71

-0,56

-0,77

-1,44

3

Porto Velho

-0,04

-0,45

-0,39

-0,65

-1,52

3

Florianópolis

-0,34

0,78

-1,28

-0,87

-1,70

3

Rio de Janeiro

-1,23

-0,85

0,99

-0,70

-1,79

3

São Paulo

-1,17

-0,08

-0,21

-0,69

-2,15

3

Macapá

0,38

-1,00

-0,33

-1,21

-2,16

3

Belo Horizonte

-0,56

-0,18

-0,68

-0,78

-2,21

3

Caracterização
da Atenção em Cluster
Saúde Bucal

Observa-se que nenhuma das capitais apresentou valores positivos para todos os
componentes analisados, enquanto outras, como Porto Velho, São Paulo e Belo
Horizonte apresentaram apenas valores negativos. Esta tabela torna-se importante do
ponto de vista das políticas em saúde por indicar características da atenção em saúde
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bucal que podem ser revistas pelos gestores municipais no sentido de trabalhar melhor
alguns componentes que venham contribuir com maior oferta e qualidade dos serviços
de saúde bucal municipais.
Além disso, a partir de um sorteio aleatório utilizando os clusters e as regiões a que
pertencem, selecionaram-se as 13 capitais para receber uma avaliação mais específica,
por meio de entrevista com seus Coordenadores de Saúde Bucal. As capitais
selecionadas foram: Rio Branco, Manaus, Macapá, Teresina, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Campo Grande e Brasília.

5.3. Análise do efeito atribuível da PNSB sobre a tendência
dos indicadores de Saúde Bucal entre 2003 e 2010 e
condições socioeconômicas
Os resultados da modificação percentual anual em saúde bucal para cada capital
brasileira entre 2003 e 2010 estão apresentados na Tabela 6. A partir desta, pode-se
constatar em quais capitais houve reduções ou aumentos para os índices estudados.
De posse das variáveis deste estudo, foi estabelecida uma matriz de indicadores de
caracterização da Atenção em Saúde Bucal, de Promoção da Saúde Bucal, do Modelo
de Atenção em Saúde Bucal, da modificação percentual anual das variáveis
dependentes, da condição socioeconômica em 2010 e da modificação percentual anual
das variáveis socioeconômicas para as 13 capitais. Assim, pôde-se construir a matriz de
indicadores a seguir (Tabela 7).
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Tabela 6. Modificação percentual anual de 2003 a 2010 nos indicadores de saúde bucal
estudados para as capitais brasileiras.
CPO-D
12 anos

CPO-D
15 a 19
anos

Índice de
cuidados
12 anos

Índice de
cuidados
15 a 19
anos

Necessidade
de prótese

Acesso ao
serviço
odontológico
15 a 19 anos

Porto Velho

10,26

1,63

4,48

6,12

-2,28

-0,93

-2,88

2,69

Rio Branco

-2,30

-6,98

2,32

2,39

0,89

-1,52

-2,02

-5,82

Manaus

-7,06

-3,97

9,83

7,38

-1,22

0,40

3,33

6,07

Boa Vista

1,38

1,40

-1,20

-3,02

-1,19

-2,20

-4,97

12,23

Belém

9,38

1,70

12,40

4,04

2,97

-6,08

-4,57

15,59

Macapá

12,28

0,64

6,92

3,33

-0,71

3,40

19,23

10,76

Palmas

-0,69

-1,18

-2,07

-1,68

-4,28

2,59

4,71

-12,42

São Luís

-2,31

-3,34

7,12

8,20

-5,48

2,06

-0,28

-21,79

Teresina

-6,05

-1,57

-1,70

-3,24

1,94

0,27

-10,20

9,80

Fortaleza

-3,59

-5,58

2,47

-0,22

5,51

7,58

-2,19

-2,75

Natal

-3,37

-5,33

-4,53

-6,76

1,26

-4,59

-2,75

19,24

João Pessoa

-2,62

-2,40

1,28

-1,17

-3,01

7,05

1,63

-14,98

Recife

-1,19

-4,37

1,16

-0,13

-0,71

1,45

1,95

3,45

Maceió

-0,89

-1,78

5,92

2,86

-2,08

1,49

3,90

0,23

Aracaju

4,17

-5,16

3,12

0,58

-1,46

2,56

3,38

19,82

Salvador

-4,08

-7,90

1,31

-1,55

-0,01

0,74

22,74

13,36

Belo Horizonte

1,62

-3,16

0,42

0,91

-1,21

11,38

23,16

5,56

Vitória

0,14

-6,22

5,36

-0,71

-5,81

8,71

-5,35

-12,17

Rio de Janeiro

4,85

-4,20

1,41

0,77

-0,88

0,42

8,10

0,79

São Paulo

-1,87

-5,49

0,13

-3,00

-2,88

2,42

-6,38

8,31

Curitiba

5,87

-6,32

0,87

0,39

1,98

3,92

2,81

13,80

Florianópolis

-6,21

-3,99

-0,29

-1,11

0,58

-1,57

-8,98

-16,82

Porto Alegre

5,60

-6,56

-2,34

-6,37

13,47

1,40

-6,80

-4,61

Campo Grande

-6,13

-3,95

5,82

5,13

-2,80

10,97

-11,55

-13,82

Cuiabá

-0,86

-3,73

3,83

3,70

-3,47

0,29

1,00

-12,21

Goiânia

2,88

-6,54

-0,06

0,97

-0,91

0,54

1,57

-3,28

Brasília

-10,36

-5,82

6,72

6,03

-3,34

-0,08

14,27

-5,11

Capital

Necessidade
Sextantes
de tratamento
sadios 15
endodôntico
a 19 anos
12 anos
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Tabela 7. Matriz avaliativa, contendo as variáveis relativas à condição socioeconômica das capitais em 2010, estratégias de Promoção da Saúde Bucal, organização da oferta de
serviços de saúde bucal, Modelo de Atenção em Saúde Bucal, Fluoretação das águas de abastecimento público, CPO-D aos 12 anos em 2010, Modificação percentual anual nos
indicadores de indicadores de saúde bucal (entre 2003 e 2010) e na condição socioeconômica (entre 2000 e 2010).
Condição
Estratégias de
Organização da oferta de
MPA Condição
Socioeconômica Promoção da Saúde
Modelo de Atenção em Saúde Bucal
Flúor CPO
MPA em Saúde Bucal
serviços de saúde bucal
Socioeconômica
2010
Bucal
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.1 8.2 8.3

Capital

Campo Grande
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
João Pessoa
Rio Branco
Manaus
São Paulo
Brasília
Natal
Teresina
Macapá
Maceió
Legenda: 1: Condições socioeconômicas em 2010: 1.1: Índice de Desenvolvimento Humano; 1.2: Taxa de Pobreza; 1.3: Índice de Gini. 2: Promoção da Saúde Bucal; 2.1: Saúde Bucal; 2.2: Políticas Públicas Saudáveis;
2.3: Desenvolvimento Humano e Social; 2.4: Promoção da Saúde Bucal (total). 3:Serviços de Saúde Bucal: 3.1: Oferta de serviços odontológicos; 3.2: Clínica odontológica; 3.3: Procedimentos preventivos individuais;
3.4: Procedimentos preventivos coletivos; 3.5: Caracterização dos serviços de Saúde Bucal (Soma dos fatores). 4: Modelo de Atenção em Saúde Bucal; 4.1: Organização do Sistema de Saúde Bucal; 4.2: Intersetorialidade
e Interdisciplinaridade; 4.3: Integralidade da Atenção; 4.4: Educação em Saúde; 4.5: Acesso aos serviços de Saúde Bucal; 4.6: Organização da Atenção em Saúde Bucal; 4.7: Planejamento e avaliação; 4.8: Ampliação e
qualificação da assistência. 5.1: Fluoretação das águas de abastecimento público (Sim e Não). 6.1: CPO-D aos 12 anos em 2010; 7: Modificação Percentual Anual (MPA) em Saúde Bucal entre 2003 e 2010: 7.1: CPO aos
12 anos; 7.2: CPO entre 15 e 19 anos; 7.3: Índice de Cuidados Odontológicos aos 12 anos. 7.4: Índice de Cuidados Odontológicos entre 15 e 19 anos; 7.5: Necessidade de Prótese nas faixas etárias de 15-19, 35-44 e 65-74
anos; 7.6: Acesso ao serviço odontológico entre 15 e 19 anos; 7.7: Sextantes Sadios entre 15-19 anos; 7.8: Necessidade de tratamento endodôntico aos 12 anos. 8: Modificação Percentual Anual (MPA) nas condições
socioeconômicas entre 2000 e 2010: 8.1: Índice de Desenvolvimento Humano; 8.2: Taxa de Pobreza; 8.3: Índice de Gini.
Satisfatório
Flúor:

Pouco Satisfatório

Insatisfatório

Fluoretado

Não Fluoretado
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A Tabela 7 revela atributos similares entre a caracterização dos serviços de saúde bucal
realizada a partir de dados secundários e avaliação feita nas capitais com os Coordenadores de
Saúde Bucal. Também, percebe-se um padrão entre estas caracterizações e a Promoção da
Saúde Bucal. Um melhor padrão foi obtido para as capitais Campo Grande, Curitiba,
Fortaleza, João Pessoa e Florianópolis e as piores condições verificadas em Maceió, Macapá,
Teresina e Brasília.
A cidade de Campo Grande apresentou um padrão mais homogêneo nas avaliações
consideradas satisfatórias entre a caracterização da atenção em saúde bucal e maior
modificação percentual anual positiva para os indicadores de saúde bucal analisados.
Embora a cidade de Brasília apareça com avaliações negativas do ponto de vista do modelo de
Atenção em Saúde Bucal, se destaca favoravelmente na melhora dos indicadores de saúde
bucal entre 2003 e 2010. Possui, portanto, a maioria destes indicadores com avaliação
satisfatória. Este fato pode indicar um distanciamento entre a oferta e qualidade dos serviços
públicos de saúde bucal e os serviços utilizados pela população em geral nesta cidade, que por
sua melhor condição socioeconômica têm maior acesso aos serviços de saúde privados. Isso
pode ser melhor interpretado quando o componente Oferta de serviços odontológicos,
composto principalmente por presença do Cirurgião Dentista do SUS ou geral e
procedimentos mais relacionados à conservação dos elementos dentários, recebe avaliação
pouco satisfatória.
Interessante observar que as capitais Curitiba, Fortaleza, João Pessoa e Florianópolis, embora
apresentem avaliação satisfatória relativa à Atenção em Saúde Bucal e Promoção da Saúde
Bucal não obtiveram modificações percentuais anuais satisfatórias para a maioria dos
indicadores de saúde bucal analisados entre 2003 e 2010.
As cidades que têm as menores taxas de pobreza e melhor desenvolvimento humano em 2010
são, em geral, as que têm um menor CPO-D em 2010. Contudo, a modificação das condições
socioeconômicas entre os anos analisados parece não refletir diretamente nas mudanças em
saúde bucal. Observa-se também a relação entre as cidades com fluoretação das águas e o
CPO-D considerado satisfatório.
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Figura 3. Modificação Percentual Anual do CPO-D aos 12 anos entre 2003 e 2010 e sua respectiva média em
2010 em 13 capitais brasileiras

A Figura 3 aponta graficamente a relação entre o CPO-D aos 12 anos em 2010 e a
modificação percentual anual do CPO-D aos 12 anos entre 2003 e 2010 e para as capitais
selecionadas. No quadrante 1 da Figura 3, encontram-se as capitais com maior redução do
CPO-D ao longo dos anos e baixos valores de CPO-D em 2010, com destaque para Brasília e
Florianópolis. Em outro extremo, no quadrante 4, encontram-se as capitais com mais alto
CPO-D e menor redução percentual anual do CPO-D aos 12 anos.
As cidades de Brasília e Florianópolis apresentam maior redução do CPO-D ao longo dos
anos e um baixo CPO-D em 2010. Por outro lado, cidades como Manaus, Natal e João Pessoa
tiveram redução, porém o CPO-D ainda é alto. Curitiba aumentou o CPO-D ao longo dos
anos, mas este ainda é baixo. E há cidades como Macapá, que o CPO-D é muito alto e
aumentou entre 2003 e 2010.

55

6. Discussão
Previamente à interpretação dos resultados deste estudo, algumas considerações sobre a
metodologia utilizada nesta pesquisa são necessárias. Algumas limitações são inerentes a
estudos com dados agregados, relacionadas ao uso de dados secundários, como fragilidade
dos registros e dificuldade do controle de qualidade. Os dados dos sistemas de informação em
saúde nacionais devem sempre ser analisados com cautela, pois dependem da disponibilidade
e confiabilidade das diferentes fontes de informações secundárias. Também, por ser um tipo
de pesquisa cujos resultados são obtidos em nível populacional, apresenta limitação pela
impossibilidade de fazer inferências para o nível individual. Outra limitação refere-se à
realização de entrevistas com os Coordenadores de Saúde Bucal, pois sua estreita relação com
o município pode gerar respostas que venham a favorecer algumas posições.
Os resultados das três fases deste estudo vêm a compor um panorama das estratégias de
atenção em saúde bucal adotadas em capitais brasileiras. Identifica-se, que mesmo diante de
diretrizes nacionais de saúde bucal, que influenciam na conduta municipal para a organização
da atenção em saúde bucal no SUS, por meio de reorientação sobre concepções e práticas na
área, os municípios não acompanham o processo de implantação dessas propostas ao mesmo
tempo, numa mesma velocidade ou expectativa. Por isso, é importante considerar que em
algumas localidades os pressupostos da Política Nacional de Saúde Bucal ainda não são
plenamente ou até parcialmente aplicados, enquanto em outras já houve um grande avanço
nesse processo. Como afirma Ferreira (2011), estabelecer boas políticas de saúde bucal pode
ser insuficiente para a concretização de boas políticas públicas de saúde.

6.1.

Caracterização da atenção em saúde bucal

Vindo reforçar os princípios do SUS de universalidade, equidade, integralidade, participação
popular, na perspectiva do cuidado em saúde, com influência direta no processo de trabalho e
discutida como política desde 2004, criam-se expectativas de aplicabilidade das ações da
Política Nacional de Saúde Bucal em todo o país. Porém, são as diferentes características e
prioridades dos sistemas municipais de saúde em capitais brasileiras que determinam distintos
modos de aplicabilidade das ações e estruturação do modelo de atenção em saúde bucal.
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Em outras palavras, as práticas profissionais refletem a estruturação dos serviços de saúde,
relacionando-se aos princípios norteadores do modelo de atenção vigente (Almeida e Ferreira,
2008). Utilizando as palavras de Andrade e Narvai (2013), isto significa que, no plano
concreto das políticas públicas e das ações, o sistema dá origem a um modelo que resulta não
de textos jurídicos nem de formulações teóricas, mas da prática habitual dos agentes
envolvidos. Desta forma, é a gestão do cotidiano que vai determinar a produção e
consolidação dos modelos de atenção à saúde. Assim, organizar e executar ações coerentes
com os pressupostos de uma política implica em identificar e conhecer as necessidades de
saúde das populações em cada território (Andrade e Narvai, 2013).
É oportuno destacar, conforme citam Pereira et al. (2012), que a própria PNSB é clara ao
afirmar em suas diretrizes que as ações e serviços devem resultar de um adequado
conhecimento da realidade de saúde de cada localidade para, a partir disso, construir uma
prática efetivamente resolutiva. Além disso, Souza e Roncalli (2007) confirmam que as
mudanças em um modelo assistencial, dependem, dentre outros fatores, do contexto político,
da organização dos serviços, de processos de capacitação e do envolvimento da equipe,
fatores, estes, intrínsecos à gestão local.
A utilização dos dados dos sistemas de informação em saúde para caracterização da atenção
em saúde bucal nos municípios revelou ser possível compor estratégias de identificação dos
componentes em que o município se destaca e naqueles em que há necessidade de maior
empenho para o seu melhor desenvolvimento. Esses resultados vêm a favorecer o
monitoramento dos serviços de saúde bucal ofertados nos municípios, com a identificação das
ações de cuidados na área e colaborar com as ações de vigilância em saúde.
Sobre o uso dos sistemas de informação em saúde, o Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) apresentam-se
como importantes ferramentas na avaliação das políticas de saúde bucal nos níveis municipal,
estadual e nacional, e consistem em instrumentos de gestão importantes para subsidiar as
tomadas de decisões e formação dos sujeitos envolvidos nos processos, as quais são finalidade
de qualquer SIS (Linhares e Bordin, 2012; Almeida e Ferreira, 2008), e, espera-se uma
evolução futura com a concretização do e-sus. Contudo, ainda são poucos os estudos que
consideram os dados dos serviços de saúde bucal ofertados sobre os indicadores
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epidemiológicos de saúde bucal (Nadanovsky e Sheiham, 1995; Pereira et al., 2012; Roncalli
et al., 2014).
Este estudo identificou quatro componentes que caracterizam a atenção em saúde bucal em
capitais com mais de 100.000 habitantes no Brasil, sendo eles Oferta de serviços
odontológicos,

Clínica

Odontológica,

Procedimentos

preventivos

individuais

e

Procedimentos preventivos coletivos. Na análise dos resultados apresentados na tabela 1, o
componente Ofertas de serviços odontológicos é composto por variáveis que representam
uma atenção em saúde bucal mais voltada para a atenção básica, com Equipes de Saúde
Bucal, Unidades Básicas de Saúde, visitas domiciliares, procedimentos restauradores,
primeira consulta odontológica programática e fortemente integrada a essas variáveis está a
realização de exodontias. A interpretação deste componente indica a grande demanda por
procedimentos de extração dentária, ou que estes ainda são dos mais realizados na atenção
básica em virtude da praticidade de resposta no alívio da dor de origem dentária, pela
ineficiência do serviço em prevenir as patologias orais, ou ainda pela dificuldade de acesso a
uma atenção que venha proporcionar a recuperação dos elementos dentários. Narvai et al.
(2006) corroboram este apontamento ao mencionar dados do Ministério da Saúde mostrando
que, no serviço público, as extrações dentárias correspondem a 14% de todos os
procedimentos básicos ofertados, numa proporção que varia de 22% no Nordeste a 8% no
Sudeste, sendo encontrado em algumas localidades uma proporção próxima a 100% dos
procedimentos odontológicos de atenção básica.
Estes componentes quando categorizados e analisados com indicadores de saúde e
socioeconômicos, revelam que os municípios com maior Oferta de serviços odontológicos, ou
seja, com mais ações de atenção básica em saúde bucal, são aqueles com condições sociais e
econômicas mais desfavoráveis (Tabela 3). Observa-se, portanto, que nos municípios com as
situações mais precárias (mortalidade infantil, analfabetismo, renda e IDH) é onde há maior
atuação das Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família, culminando numa
perspectiva de equidade em saúde. Isto representa que as ESB foram implantadas onde elas
são necessárias. Entretanto, ao qualificar as ações de saúde bucal, observa-se que os serviços
ofertados são saturados de uma carga mutiladora. Trata-se, portanto, de uma perspectiva
equânime com baixa qualidade de tratamento. Ao analisar as variáveis que constituem este
componente, identificam-se procedimentos restauradores e exodontias, os quais estão
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relacionados à presença de cárie dentária e à ineficiência do sistema de saúde em prevenir esta
doença. Ademais, piores situações de saúde bucal estão onde há piores condições
socioeconômicas.
Por outro lado, o componente Clínica Odontológica, relacionado a procedimentos clínicos de
saúde bucal e presença de dentistas e consultórios odontológicos, sugere que o cirurgiãodentista está envolvido com ações individualizadas de saúde bucal, relacionadas a uma clínica
mais preventiva e especializada. Observa-se que municípios com as melhores condições
socioeconômicas e maior despesa em saúde por habitante têm associação significativa com
este componente. Isto indica que a assistência odontológica se produz mais enfaticamente
onde existem melhores condições de saúde, sociais e econômicas, o que representa a dinâmica
da “lei do cuidado inverso”, característica da atuação clínica, e contrária à perspectiva da
equidade. Hart (1971) considera que a disponibilidade de bons cuidados de saúde tende a
variar inversamente com a necessidade da população atendida, o que ficou conhecido como
lei do cuidado inverso (ou lei inversa de Hart). Isto é, há menos serviços de saúde
considerados bons em populações com maiores necessidades de cuidados em saúde. O
cuidado em saúde em áreas mais saudáveis é mais facilitado, o que corrobora com a lei do
cuidado inverso.
Corroborando com estes achados, o estudo de Antunes et al. (2004) revelou que cidades com
melhores índices socioeconômicos foram aquelas que tinham mais profissionais de saúde
bucal e menor prevalência de cárie. Como tratamentos dentários privados exigem o
pagamento de taxas, cidades com melhor nível socioeconômico tendem a ter maior número de
profissionais de saúde bucal, apesar de níveis mais baixos de prevalência de cárie. Ao
contrário, a prestação de serviços públicos odontológicos esteve positivamente correlacionada
com a prevalência e gravidade da cárie, o que sugere que a autoridade sanitária tenta
implementar o acesso aos serviços públicos odontológicos nas cidades com maiores níveis de
necessidade.
Similarmente aos nossos resultados (Tabela 1), Almeida e Ferreira (2008) encontraram que as
atividades preventivas individuais predominantes nos registros do SIA-SUS correspondem a
“ação terapêutica intensiva com flúor por sessão” (24,4%) e “controle de placa bacteriana”
(17,9%), e, no que se refere às ações coletivas, se destacaram “ação coletiva de escovação
supervisionada” (31%) e “ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel” (18%), os quais
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foram os únicos procedimentos que permaneceram para a composição dos fatores finais de
Procedimentos preventivos individuais e coletivos em nosso estudo. No estudo de Costa et al.
(1999), o flúor gel já era uma prática evidenciada por 90% dos dentistas da rede pública do
município de Natal antes da inserção no Programa Saúde da Família (PSF), e pouco foi
alterado no pós PSF, com 95% verificados em 2006 (Almeida e Ferreira, 2008).
Além disso, Almeida e Ferreira (2008) identificaram baixo registro de “ação coletiva de
exame bucal com finalidade epidemiológica” no SIA/SUS, evidenciando que tal fato pode ser
decorrente da introdução recente desse procedimento nos registros, o que torna necessário um
processo de capacitação e treinamento profissional, em face da sua importância como
norteador das ações. Porém em nosso estudo, mesmo ao se considerar os anos de 2006 a
2010, o registro deste procedimento ainda foi baixo, apresentando correlações baixas e por
isso foi excluído do modelo, assim como Educação em Saúde, Bochecho Fluoretado, Exame
com finalidade epidemiológica e Aplicação de Cariostático. Desta forma, cabe-nos ressaltar a
importância de se realizar outras ações e ampliar as atividades para que, então, mais pessoas
tenham oportunidades de vivenciar as práticas de prevenção em saúde bucal, coletivas ou
individuais.
As atividades preventivas individuais e coletivas não estiveram associadas aos indicadores de
saúde, sociais, econômicos e de investimentos no setor saúde (Tabela 3 e 4), o que representa
que independentemente da situação municipal, não há um padrão para a sua maior ou menor
realização.
O desempenho das capitais em cada um desses componentes e no componente final de
caracterização aponta, com base nos resultados da análise de cluster, que poucas são aquelas
que estão numa melhor condição de atenção em saúde bucal, apenas Aracaju, Campo Grande
e João Pessoa. Enquanto isso, a maioria das capitais brasileiras está num mesmo patamar,
numa situação de pior caracterização (Tabela 5).
Das 27 capitais, três são aquelas que apresentam todos os componentes de caracterização da
atenção em saúde bucal negativos, são elas: Porto Velho, São Paulo e Belo Horizonte. Este
achado representa que, em relação às demais capitais, estas são as que ofertam menos serviços
de saúde bucal considerando o tamanho populacional.
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Assim, pode-se perceber que duas capitais da Região Nordeste possuem os melhores
desempenhos, enquanto as três capitais do Sudeste (Belo Horizonte, São Paulo e Rio de
Janeiro), um pior desempenho em comparação às demais (Tabela 5). A explicação para este
achado pode estar em maiores investimentos no setor saúde onde mais há necessidade, numa
perspectiva de equidade. Numa análise aos dados dos resultados do SBBrasil 2010, pode-se
observar que para todas as faixas etárias pesquisadas, a população da Região Sudeste utiliza
mais os serviços de saúde bucal particular ou de planos de saúde (convênios) em relação à
Região Nordeste, e os valores aumentam com o avançar da idade. No Nordeste, na faixa de 15
a 19 anos, a consulta odontológica em serviço público é de 51,7%, enquanto em serviços
particulares ou planos é de 45,4%. Entre os que compõem o grupo etário de 35 a 44 anos, o
uso de serviço público de saúde bucal é de 41,3% e de serviços particulares ou planos 56,8. E
na população de 65 a 74 anos, os serviços públicos são usados por 41,8% e os privados,
53,5%. Por outro lado, na Região Sudeste, para o grupo de 15 a 19 anos, 43,2% se
consultaram no serviço público, e 55,3% no serviço privado. Dentre a faixa de 35 a 44 anos,
38,2% se consultaram pela última vez no serviço público e 61,1% no serviço privado. E entre
os que têm 65 a 74 anos, apenas 26,0% usaram o serviço de saúde bucal público, enquanto a
grande maioria de 70,1% em serviços particulares ou planos de saúde (Brasil, 2012).
Também analisando os indicadores de saúde bucal nas 27 capitais brasileiras, porém
correlacionando-os com determinantes sociais, Bueno et al. (2014), após análise fatorial,
identificaram a formação de três componentes, relacionados à Atenção primária à saúde
bucal, Equidade social e Atenção secundária à saúde bucal. Após a análise de cluster, os
autores observaram evidência de iniquidades regionais em que o melhor desempenho incluiu
apenas capitais do Sudeste e Sul, e o pior desempenho foi de uma capital da região Norte.
Tais iniquidades regionais não foram observadas em nosso estudo, possivelmente por não
termos considerado os determinantes sociais de saúde nesta fase, uma vez que o foco
corresponde à caracterização e organização da oferta dos serviços de saúde bucal do SUS.

6.2. Tendências dos indicadores de saúde bucal no Brasil e fatores
associados
Uma vez que todas as variáveis do estudo foram categorizadas e colocadas na matriz (Tabela
7), pôde-se observar o desempenho de cada capital para as condições socioeconômicas,
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estratégias de promoção da saúde bucal, caraterização da atenção em saúde bucal, fluoretação
das águas de abastecimento e os indicadores de saúde bucal.
O declínio do CPO-D aos 12 anos vem sendo observado ao longo do tempo no Brasil, e esta
análise é descrita por Narvai et al. (2006), entre os anos de 1980 a 2003, tanto para o Brasil
como para as cinco regiões geográficas. Mesmo considerando as diferenças metodológicas
entre os levantamentos, como falta de padronização na aferição dos eventos e obtenção de
amostras não-representativas da população de referência, Narvai et al. (2006) conseguem
evidenciar uma tendência consistente de queda ao longo do período, que corresponde a um
declínio total de 61,7% e identificaram que todas as regiões contribuíram para a redução nos
valores do CPO-D. Torna-se que neste período analisado, mudanças nos critérios de
identificação da cárie podem ter contribuído para explicar o declínio observado.
Em análise posterior, Roncalli e Souza (2013a) observaram os dados dos levantamentos
epidemiológicos de saúde bucal realizados em 1986, 1996, 2003 e 2010, encontrando não só
uma redução no CPO-D aos 12 anos entre estes períodos, mas também uma mudança na sua
distribuição. Entre os anos de 1986 a 1996, a redução no CPO-D foi de aproximadamente
54%, entre 1996 e 2003, redução de 8,8%, e entre 2003 e 2010, houve uma redução de cerca
de 25%. A diminuição global no CPO-D foi de quase 70% entre 1986 e 2010 (Roncalli e
Souza, 2013a).
O estudo dos dados agregados para o Brasil como um todo deve ser visto com cautela,
especialmente considerando suas dimensões territoriais continentais. Assim, observar tais
dados por alguma unidade territorial, seja macrorregião, seja municípios, produz resultados
mais focados e mais precisos, podendo estas unidades, representar, também, uma dimensão
socioeconômica (Roncalli e Souza, 2013b).
Nosso estudo conduziu as investigações por capitais brasileiras, e para cada um dos oito
indicadores de saúde bucal selecionados, foi calculada a modificação percentual anual.
Observa-se pela Tabela 4, que, diferentemente da situação geral do Brasil, em que se verifica
uma redução do CPO-D de 2,78 em 2003 para 2,07 em 2010, boa parte das capitais não
acompanhou a redução do CPO-D aos 12 anos, ao contrário, houve aumento no CPO-D,
sendo elas: Porto Velho, Boa Vista, Belém e Macapá na Região Norte, Aracaju na Região
Nordeste, Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro na Região Sudeste, Curitiba e Porto
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Alegre na Região Sul, e Goiânia na Região Centro-Oeste. As capitais que tiveram as maiores
reduções percentuais anuais foram Brasília, Manaus, Florianópolis e Campo Grande.
Enquanto o CPO-D aos 12 anos em Brasília teve uma redução percentual anual de 10,36,
houve um aumento percentual anual de 12,28 em Macapá entre 2003 e 2010.
A análise do CPO-D entre 15 e 19 anos mostra que houve redução em grande parte das
capitais entre 2003 e 2010, com aumento percentual anual apenas nas capitais da Região
Norte: Porto Velho, Boa Vista, Belém e Macapá. Esta redução é importante por termos na
maioria das capitais uma menor prevalência e gravidade da cárie nos adolescentes. No Brasil,
nota-se uma importante redução entre 2003 e 2010 de mais de 30% no CPO-D total, e,
quando se considera o componente cariado, a redução chega a quase 40% (Roncalli e Souza,
2013a). Por estes resultados, pode-se inferir que, além de se ter uma menor prevalência e
gravidade da doença em adolescentes quando comparado a anos anteriores, a cárie está sendo
tratada de forma mais conservadora.
Porém, numa análise mais apurada dos resultados dos inquéritos nacionais de 2003 e 2010,
verifica-se que as diferenças regionais no CPO-D de 15 a 19 anos persistiram, pois as áreas
mais pobres do Brasil, ou seja, as regiões Norte e Nordeste, ainda têm o maior índice CPO-D,
enquanto que as regiões mais ricas, as regiões Sudeste e Sul, têm os menores níveis de cárie
(Roncalli et al., 2015).
Desta forma, apesar da diminuição do CPO-D entre adolecentes observada para a grande
maioria das capitais, ao se comparar as reduções entre capitais, verifica-se que as cidades de
Teresina, Macapá, Maceió e João Pessoa apresentam uma modificação insatisfatória (Tabela
7). Esta condição é acompanhada de situações socioeconômicas consideradas insatisfatórias
em 2010, apesar de ser observado um incremento nestas condições entre 2003 e 2010,
especialmente para Teresina e Maceió.
Ademais, em Teresina, Macapá e Maceió, os resultados insatisfatórios de modificação do
CPO-D entre adolescentes são seguidos por condições insatisfatórias também nas estratégias
de promoção da saúde bucal, organização da oferta de serviços e modelo de atenção em saúde
bucal. Portanto, para os adolescentes, tanto as condições socioeconômicas quanto as
características dos serviços parecem influenciar na redução da prevalência da cárie.
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Sobre isto, Roncalli et al. (2015) relatam que apesar de ser verificada uma redução global de
CPO-D em 2010, as diferenças entre classes socioeconômicas permaneceu. Para os
adolescentes mais pobres, cuja renda dos pais era de até cinco salários mínimos e que eram
potencialmente dependentes do sistema público de saúde, a redução do CPO-D foi de 18%,
enquanto que para os mais ricos, o declínio da cárie dentária foi de 34%.
Ademais, a presença de fluoretação nas águas de abastecimento nas capitais sugere estar
relacionada à diminuição do CPO-D especialmente nos adolescentes. Todas as capitais
fluoretadas tiveram níveis de redução do CPO-D entre 2003 e 2010 para 15 a 19 anos
satisfatórios ou pouco satisfatórios.
Apesar de ser encontrado frequentemente na literatura que a fluoretação das águas de
abastecimento é uma iniciativa efetiva para a redução da cárie dentária e reconhecida como
uma importante medida de saúde pública (Antunes e Narvai, 2010), Antunes et al. (2004)
revelam que os níveis diferenciais de acesso à rede de abastecimento de água limitam essa
avaliação, e até mesmo a fluoretação pode funcionar como um mecanismo "passivo" para a
prevenção da cárie, não tendo afetado a população de forma homogênea no contexto
brasileiro. Os municípios com maior cobertura de água de abastecimento público fluoretada
em 2000 eram das regiões Sudeste e Sul (70,1% e 68,9%) e as menores coberturas nas regiões
Norte e Nordeste (7,3 e 15,0%, respectivamente) (Antunes e Narvai, 2010).
De tal modo, a diminuição da cárie dentária em algumas capitais é acompanhada pela
concentração de casos num pequeno grupo com valores mais altos de CPO-D. Este fenômeno,
conhecido como “polarização” pode ser verificado na distribuição da carga da doença, quando
num polo há ausência de doença e, no outro, um grande número de casos concentrados numa
menor proporção de indivíduos (Narvai et al., 2006; Frazão, 2012). Roncalli e Souza (2013a)
apontam este fenômeno da polarização no Brasil para a idade de 12 anos, ao observarem entre
todos os levantamentos um aumento na proporção de indivíduos livres de cárie, em que os
valores mais altos de CPO-D passam a se concentrar em um número menor de indivíduos,
indicando uma tendência à polarização na distribuição deste índice, fenômeno muito comum
em situações de baixa prevalência e gravidade do agravo. A distribuição da cárie vai se
afastando de uma distribuição uniforme, sendo notados níveis crescentes de desigualdade
(Narvai et al., 2006). Portanto, o atual desafio no enfrentamento da cárie dentária no Brasil
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não diz respeito apenas à manutenção da tendência, mas trabalhar para reduzir as
desigualdades na distribuição da doença (Roncalli e Souza, 2013b).
Frazão (2012) alerta que o declínio da prevalência da cárie gera importantes implicações
sobre a formação e desenvolvimento da força de trabalho, bem como para a gestão dos
sistemas de saúde e serviços odontológicos. A manutenção de baixos níveis de cárie e a
melhora na condição geral de saúde bucal exigirão mais ênfase em conteúdos e práticas
abordando a promoção da saúde e prevenção de doenças. Portanto, deve ser procurado um
equilíbrio entre profissionais generalistas e especialistas adequado às necessidades de cada
população, a fim de aumentar a diversidade, capacidade e flexibilidade da força de trabalho.
Para o autor, é importante prosseguir os esforços atuais em relação aos programas baseados na
comunidade e serviços de saúde bucal nos sistemas de saúde, em direção a melhorar seu
financiamento e gestão para a cobertura universal, a integralidade e a equidade, e manter o
monitoramento, a vigilância e a avaliação de estratégias relacionadas à água fluoretada e
distribuição de kits de saúde bucal.
Paralelamente ao declínio da cárie dentária há a necessidade de se estudar outros indicadores
de saúde bucal, que se constituem também nas atuais necessidades de saúde bucal da
população. Observa-se que poucos são os indicadores de saúde bucal, além do índice CPO-D,
que têm sido trabalhados sobre a questão da redução ao longo dos anos.
O índice de cuidados odontológicos, observado em nosso estudo para 12 e 15 a 19 anos,
variou muito entre as capitais, e teve um comportamento similar entre os dois grupos
estudados (Tabela 6). Apesar de ser desejável encontrar um aumento no nível de cuidados
odontológicos com o passar dos anos, em seis capitais houve uma redução nesse índice para
ambas as faixas etárias investigadas (Tabela 5), nas quais faz-se necessário rever as
estratégias de ampliação da cobertura de serviços restauradores em relação aos demais
procedimentos. Parece haver alguma associação entre as práticas preventivas de saúde bucal e
o índice de cuidados odontológicos, mas isso não se observa para todas as capitais.
Ao se comparar as capitais, a Clínica Odontológica (item 3.2 da tabela 7) é considerada
satisfatória nas capitais Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e João Pessoa.
Sabendo que este componente se refere a uma atuação clínica em saúde bucal marcadamente
pela presença de cirurgiões-dentistas do SUS ou não, pode-se observar que a maior presença
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destes profissionais nestas atividades clínicas não leva a uma modificação clara nos
indicadores de saúde bucal estudados. Porém, onde este componente é positivo, juntamente
com os demais componentes da Organização da oferta de serviços de saúde bucal, também
há melhor avaliação do Modelo de Atenção em Saúde Bucal.
Portanto, podemos nos questionar qual a medida de avanço nas práticas de saúde bucal e
consequentemente nos indicadores de saúde bucal atribuída à força de trabalho em
Odontologia? Narvai et al. (2006) esclarecem que o fato de ter dobrado a proporção de
dentistas por 10 mil habitantes de 1980 a 2003, parece não ter sido capaz de alterar
significativamente o padrão de exclusão do acesso aos cuidados odontológicos, que
permanece a desafiar a sociedade e as autoridades públicas. A ampliação da cobertura dos
serviços odontológicos, decorrente da descentralização do sistema de saúde brasileiro e de
investimentos no setor, assim como da maior disponibilidade de recursos odontológicos
privados para a sociedade, não foi suficiente para alterar significativamente o padrão de
composição do CPO-D.
Apesar disso, sugere-se haver alguma associação entre a Clínica Odontológica e a
modificação percentual anual na necessidade de tratamento endodôntico aos 12 anos. Este
indicador é considerado satisfatório em cinco capitais analisadas e pouco satisfatório em três
(Tabela 5). Para as 27 capitais, esta variável teve uma redução em 12 capitais, com acentuada
diminuição dessa necessidade entre 2003 e 2010 em São Luís e Florianópolis, com -21,79% e
-16,82% ao ano respectivamente (Tabela 6).
Ainda sobre necessidade de tratamento, verifica-se que a necessidade de prótese diminuiu em
19 das 27 capitais entre 2003 e 2010 (Tabela 5). Porém, ao se comparar essas reduções,
apenas Campo Grande, João Pessoa, São Paulo, Brasília e Maceió tiveram reduções
satisfatórias dentre as 13 capitais analisadas (Tabela 7).
Ao analisar os determinantes individuais e contextuais da necessidade de tratamento
odontológico em adultos brasileiros, Roncalli et al. (2014) encontraram que as variáveis
relacionadas aos serviços de saúde de atenção básica ou secundária não apresentaram efeitos
significativos para as necessidades de tratamento restaurador, de extração e protético. Por
outro lado, essas necessidades de tratamento estiveram fortemente associadas com a posição
socioeconômica individual, principalmente renda e educação, e um efeito de contexto ao nível
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da cidade, representado pelo IDH, foi também observado para restaurações e necessidade de
prótese, mas não para extrações dentárias. A distribuição dos três desfechos foi altamente
influenciada pela posição socioeconômica em nível individual, que permaneceu significativa
mesmo após a contabilização de efeitos contextuais.
No estudo de Peres et al. (2012b), verificou-se que a utilização dos serviços odontológicos
aumentou e a falta de acesso a eles diminuiu no Brasil entre 2003 e 2008 para todas as idades.
Observou-se diminuição nas desigualdades no acesso e na utilização dos serviços
odontológicos entre os indivíduos de maior e menor renda no Brasil no período, fortemente
associada com variáveis socioeconômicas. A proporção de indivíduos que nunca haviam ido
ao dentista entre os mais ricos pouco se modiﬁcou entre 2003 e 2008 em todas as idades.
Porém, entre os mais pobres essa proporção diminuiu, caracterizando redução na desigualdade
entre os mais pobres e os mais ricos.
No nosso estudo, a redução da taxa de pobreza foi considerada satisfatória apenas em três
capitais brasileiras, e em virtude do pequeno tamanho da amostra, torna-se difícil estabelecer
associações tanto para esta quanto para as outras variáveis socioeconômicas estudadas (IDH e
índice de Gini). No entanto, de modo geral, as cidades com as menores taxas de pobreza e
melhor desenvolvimento humano em 2010 apresentaram um menor CPO-D em 2010.
Contudo, a modificação das condições socioeconômicas entre 2003 e 2010 não reflete
diretamente nas mudanças em saúde bucal.
Do (2012) avaliou os principais fatores associados com a tendência de queda no índice CPOD aos 12 anos em 43 países. Ao contrário de nossos resultados, identificou que níveis de IDH
não foram significativamente associados com experiência de cárie iniciais, mas havia uma
associação com o declínio da cárie, sugerindo que quanto maior o IDH, maior a redução "ao
longo do tempo" na experiência de cárie. Entretanto, quando a modificação do IDH, ao longo
dos anos estudados, foi comparada com mudanças no CPO-D, não encontrou associação
significativa.
Alguns estudos evidenciam que a condição socieconômica exerce influências sobre a
utilização de serviços odontológicos e sobre a condição de saúde bucal no Brasil (Peres et al.,
2012b; Celeste et al., 2011). Apesar disso, as hipóteses para explicar essas influências são
complexas. Peres et al. (2012b) consideram que a renda média da população e as taxas de
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emprego aumentaram, o que pode ter inﬂuenciado o aumento da procura pelo serviço
odontológico do sistema privado ou de convênios. Por outro lado, o aumento na oferta de
serviços odontológicos públicos na atenção primária (Estratégia Saúde da Família) e na
atenção secundária (Centros de Especialidades Odontológicas) pode ter contribuído para o
aumento de pessoas atendidas. O crescimento de consultas em serviço privado e por planos de
saúde reforçam a hipótese de que o aumento da renda possa ter favorecido a procura por
serviços odontológicos e ter impactado mais do que o aumento da rede pública na busca por
serviços de saúde.
Para Roncalli et al. (2014), viver em cidades com melhor qualidade de vida, ou seja, um IDH
mais elevado, significou ter menores necessidades de tratamento odontológico, salientado que
este não condiz a um efeito atenuante do contexto. Pelo contrário, reproduz-se, a um nível
municipal, a desigualdade observada no nível individual. Quando os efeitos da posição
socioeconômica individuais foram fracionadas para o IDH mais alto e mais baixo, as razões
de prevalência permaneceram as mesmas. Isso sugere que as políticas destinadas a combater
as desigualdades devem centrar-se sobre os determinantes individuais e contextuais (nível de
cidades).
Os principais resultados apresentados aqui têm implicações importantes para a saúde pública,
pois, sabendo que a distribuição dos serviços de saúde deve ser baseada na equidade,
princípio do Sistema Único de Saúde, vem a representar uma discriminação positiva em
termos de prioridade. Essa distribuição equitativa dos serviços públicos de saúde bucal
aparece quando se observa os resultados deste estudo para municípios com mais de 100.000
habitantes, porém, não se verifica essa distribuição nas capitais brasileiras.
É preciso estudar de forma mais aprofundada a condução da implantação das diretrizes da
Política Nacional de Saúde Bucal em cada uma das capitais brasileiras, para que se identifique
melhor seu papel sobre os indicadores de saúde bucal. É possível que quanto mais tempo de
implantação desta política houver, mais estruturados serão seus fundamentos na prática dos
serviços odontológicos públicos. Além disso, estratégias atuais de avaliação, como o PMAQAB e PMAQ-CEO, podem trazer resultados aos municípios sobre a oferta de serviços que
venham auxiliar na melhoria da atenção em saúde bucal e reestruturação das práticas,
especialmente onde mais há necessidades.

68

69

7. Considerações Finais
As estratégias de Promoção da Saúde Bucal, a organização da oferta de serviços de saúde
bucal e o modelo de atenção em saúde bucal têm comportamentos similares nas capitais
estudadas, e fornecem subsídios para identificação de onde há melhor implementação das
diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal e onde essas diretrizes precisam ser
potencialmente trabalhadas na prática dos serviços e gestão em saúde. Vale salientar que,
mesmo sendo dados de fontes e anos diferentes, estes três aspectos estudados levam à
caracterização da atenção em saúde bucal, e seus resultados para as capitais investigadas
apontam uma uniformização em que, onde um dos aspectos tem uma resposta satisfatória, os
demais também apresentam esta mesma resposta positiva. Assim, percebe-se haver uma
interligação entre as estratégias de promoção da saúde bucal, da oferta de serviços e do
modelo de atenção em saúde bucal. Isto representa que a dinâmica dos serviços públicos de
saúde bucal é integralmente dependente da condução pela gestão local em saúde.
A Política Nacional de Saúde Bucal é implementada de forma diferente nas capitais
brasileiras, e o modo de condução de suas diretrizes em cada capital favorece o
desenvolvimento da oferta de serviços de saúde bucal e de estratégias de promoção da saúde
bucal, porém não tem influenciado claramente sobre a modificação nos indicadores de saúde
bucal entre 2003 e 2010.
As condições socioeconômicas têm algum efeito sobre a condição de saúde bucal (CPO-D)
em 2010, entretanto as modificações percentuais anuais destas condições parecem não exercer
influência direta sobre a tendência nos indicadores de saúde bucal analisados entre 2003 e
2010.
Por fim, apesar dos resultados desse estudo não revelarem a influência direta da Política
Nacional de Saúde Bucal sobre a tendência dos indicadores de saúde bucal estudados nas
capitais brasileiras, é importante enfatizar o potencial desta política em estabelecer
prioridades e diretrizes que contribuem para o aumento da oferta de serviços e ampliação do
acesso à atenção em saúde bucal especialmente onde mais se faz necessário. Torna-se,
portanto, indispensável considerar a análise do contexto da implantação e condução das
diretrizes da PNSB em cada capital brasileira, além de características mais gerais relativas ao
campo socioeconômico e de políticas públicas.
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Apêndice 1
Nome: _____________________________________________________________. Município:______________________________
Questionário Saúde Bucal no município
Organização do Sistema de Saúde: O manejo de políticas/ programas de saúde bucal pode ser mais efetivo se todo sistema (organização, instituição ou unidade) no qual
a atenção é prestada esteja orientado e permita maior ênfase no cuidado à saúde bucal.
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
Metas de saúde
… não existem ou são muito
…existem, mas não são revisadas
…são mensuráveis e revisadas
…são mensuráveis, revisadas
bucal no
limitadas.
regularmente.
regularmente.
rotineiramente e estão
município...
incorporadas nos planos de
melhoria da qualidade institucional.
Pontuação
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Estratégias para a …não existem.
...são informais e não estão
…são informais e se estruturam
…são formais, consistentes e
melhoria da
organizadas consistentemente.
para resolver pontualmente
utilizadas para atingir as metas de
atenção à saúde
problemas que se apresentem.
saúde bucal.
bucal...
Pontuação
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
As diretrizes da
…não influenciam no trabalho dos ...são utilizadas como base do
...são utilizadas como base do
...são reafirmadas pelos gestores,
Política Nacional
dentistas do município.
trabalho de alguns dentistas do
trabalho de todos os dentistas do repassadas aos dentistas, utilizadas
de Saúde Bucal...
município.
município.
como base do trabalho de todos os
dentistas do município.
Pontuação
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Intersetorialidade/ Cooperação comunitária: Cooperação entre o sistema de saúde (instituições ou unidades de saúde) e os recursos comunitários tem importante papel
na atenção à saúde bucal.
Componentes
Nível D
Nível C
Nível B
Nível A
Parcerias com as
…não existem.
…dependem do interesse da
...algumas Equipes de Saúde Bucal ...são realizadas por todas as
organizações
Equipe de Saúde Bucal para serem realizam, mas outras não.
Equipes de Saúde Bucal do
comunitárias...
realizadas. Algumas equipes
Entretanto, a Coordenação de
município, existe a orientação da
realizam estas parcerias, outras
Saúde Bucal incentiva a interação
Coordenação de Saúde Bucal para
não.
entre a Equipe de Saúde Bucal
o alcance das parcerias.
com a comunidade.
Pontuação
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Interdisciplinaridade.
Componentes
Nível D
As Equipes de
...atuam de forma isolada das
Saúde Bucal da
Equipes de Saúde da Família.
Estratégia Saúde
da Família...

Nível C
...estabelecem parcerias com as
Equipes de Saúde da Família para
desenvolvimento de ações
coletivas.

Pontuação

3

0

1

2

Integralidade da atenção.
Componentes
Nível D
A parceria entre os
...não é instituída no município.
níveis de atenção
em saúde bucal...

5

Nível C
...é organizada através dos
protocolos de referência para as
especialidades, sem incentivo
para a contra-referência.
3
4
5
...está baseado na referência
tradicional aos CEOs.

Nível B
...é organizada através dos
protocolos de referência para as
especialidades com incentivo para
a contra-referência.
6
7
8
…está baseado na referência aos
CEOs e inclui lideranças de
especialistas na capacitação das
equipes de atenção primária
(treinamento em serviço).

Pontuação
O envolvimento das
especialidades
existentes nos CEOs
na melhoria da
atenção básica em
saúde bucal...

0
1
…não existe.

Pontuação
Referência ao
dentista especialista
ou a serviços de
apoio diagnóstico
(encaminhamento)...
Pontuação

0
1
2
…não é uma prioridade no
município.

3
4
5
...não é uma prioridade, mas
existe o serviço de referência.

6
7
8
…é uma prioridade por meio das
referências aos CEOs.

0

3

6

1

2

4

Nível B
...de algumas unidades estão
articuladas a suas Equipes de
Saúde da Família em ações
curativas, preventivas e coletivas,
mas isso ainda não ocorre em
todas.
6
7
8

2

4

5

7

8

Nível A
...de todas as unidades atuam bem
articuladas as suas Equipes de
Saúde da Família, conhecem e
atuam nos trabalhos a favor da
comunidade e integram uma forte
equipe.
9
10
11

Nível A
...é constituída de uma rede de
atenção, com protocolos de
referência e contra-referência, e
apoio matricial.
9
10
11
...está baseado na melhoria da
atenção em saúde bucal aos
pacientes, com referência e
contra-referência aos CEOs,
elaboração de protocolos,
capacitação das equipes de
Atenção Básica.
9
10
11
…é prioritário e todas as
intervenções incluem uma
coordenação ativa entre a
atenção primária e os
especialistas ou outros serviços.
9
10
11
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Educação em Saúde.
Componentes
Nível D
A educação em
...não ocorre na prática clínica.
saúde bucal
individualmente
no consultório
odontológico...
Pontuação
0
1
2
A educação em
...voltada para o coletivo, quando
saúde bucal...
ocorre se dá de modo
assistemático.

Pontuação

0

1

Processo de Educação Permanente.
Componentes
Nível D
O processo de
...não é feito.
educação
permanente das
Equipes de Saúde
Bucal...
Pontuação
0
1

2

2

Linhas de Cuidado.
Componentes
Nível D
As linhas de
…não são trabalhadas.
cuidado para a
atenção em saúde
bucal…

Pontuação

0

1

2

Nível C
...ocorre na prática clínica para
alguns pacientes, dependendo de
sua condição de saúde bucal e de
forma aleatória.

Nível B
...ocorre para a maioria dos
pacientes a partir da primeira
consulta odontológica.

3
4
5
...é desenvolvida por algumas
Equipes de Saúde Bucal com
ações voltadas para o coletivo,
mas abrange especificamente
palestras a escolares.

6
7
8
...é desenvolvida por todas as
Equipes de Saúde Bucal com
ações voltadas para o coletivo,
mais direcionadas a escolares
que outros grupos.

3

6

4

5

7

8

Nível C
...é feito esporadicamente.

Nível B
...é feito sistematicamente através
de metodologias pedagógicas
tradicionais.

3

6

4

5

7

8

Nível C
...são trabalhadas por algumas
Equipes de Saúde Bucal, mas sem
articulação com o trabalho
desenvolvido por outros membros
da Equipe de Saúde da Família.

Nível B
...são trabalhadas por todas as
Equipes de Saúde Bucal, algumas
de forma articuladas às Equipes de
Saúde da Família, mas outras de
forma isolada.

3

6

4

5

7

8

Nível A
...ocorre todas as vezes que o
paciente é atendido, ele recebe
orientação sobre sua saúde
bucal, e as formas de prevenção
às doenças.
9
10
11
...é desenvolvida por todas as
Equipes de Saúde Bucal, com
ações voltadas para o coletivo
em todas as linhas de cuidados e
por meio de diversas abordagens
de educação em saúde.
9
10
11
Nível A
…inclui a capacitação de toda a
equipe com metodologias ativas e
envolve aspectos clínicos,
educação para os pacientes e
comunicação interpessoal.
9
10
11
Nível A
...são trabalhadas por todas as
Equipes de Saúde Bucal sempre
em parceria com a Equipe de
Saúde da Família, com atribuições
bem definidas para as linhas de
cuidado.
9
10
11
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Acesso aos serviços de saúde bucal.
Componentes
Nível D
O sistema de
…não existe. Está limitado à
Agendamento...
distribuição de fichas.

Nível C
...é feito mediante distribuição de
fichas e agendamento. Varia em
cada unidade de saúde. É flexível
e pode se adaptar à necessidade
do paciente em casos de urgência

Nível B
...é realizado pelo agendamento
na unidade ou pelo Agente
Comunitário de Saúde, é flexível
e pode se adaptar à necessidade
do paciente em casos de
urgência.

Pontuação
O acesso aos
CEOs...

0
1
2
...ocorre por demanda livre.

3
4
5
...ocorre por demanda livre e
agendamento quando o paciente
tem encaminhamento da atenção
básica.

6
7
8
...é realizado por agendamento
mediante apresentação do
encaminhamento da Atenção
Básica. O paciente é
encaminhado à Atenção Básica
caso o CEO tenha sido sua
primeira busca ao serviço de
saúde bucal.

Pontuação

0

3

6

1

Organização da atenção em saúde bucal.
Componentes
Nível D
Protocolos de
…não existem.
atendimento...

2

4

5

Nível C
...incluem diretrizes e orientações
gerais aos dentistas, mas só lhes
foi apresentado em reunião, não
existindo um protocolo formal.

7

8

Nível B
...existem formalmente, mas não
são repassados a todos os
profissionais.

Nível A
…inclui a organização da atenção
de forma que facilite ao paciente
ser atendido por diferentes
profissionais numa mesma visita.
Pode ser marcada na unidade ou
pelo ACS. Pode se adaptar à
necessidade do paciente em casos
de urgência. Assegura o
monitoramento das pessoas com
tratamentos concluídos, através
de consultas periódicas.
9
10
11
...é realizado por agendamento
mediante apresentação do
encaminhamento da Atenção
Básica. O paciente é encaminhado
à Atenção Básica caso o CEO tenha
sido sua primeira busca ao serviço
de saúde bucal. Ao final do
tratamento, há a contra-referência
do paciente.
9
10
11

Nível A
…incluem informações específicas
para os dentistas da atenção
primária e secundária em
odontologia sobre protocolos de
atendimento ao paciente e é
distribuída a cada dentista do
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Pontuação
Informação sobre
pacientes que
requerem
serviços
especializados...
Pontuação
Prontuários dos
pacientes...

0
1
…não está disponível.

2

3
4
5
…somente pode ser obtida com
um esforço especial fazendo a
busca ativa dos pacientes que
usam o CEO.

6
7
8
…pode ser obtida quando
requerida, mas não está
disponível rotineiramente.

0
1
…não existem.

2

3
4
5
…só existem enquanto o paciente
está em tratamento.

6
7
8
…estão arquivados na unidade de
saúde, são individualizados para
cada profissional da Equipe de
Saúde da Família.

Pontuação

0

2

3

6

1

Planejamento e avaliação.
Componentes
Nível D
Ações coletivas de ...não acontecem ou acontecem
saúde bucal no
esporadicamente.
município...
Pontuação
Procedimentos
preventivos
coletivos de
saúde bucal no
município...
Pontuação
Avaliação e
documentação
das ações de
saúde bucal...

0
1
...não são realizados.

2

0
1
...não são realizadas.

2

4

5

7

8

município.
9
10
11
…está disponível rotineiramente
pelos profissionais da atenção
básica e secundária para ajudálos no planejamento da atenção.
9
10
11
…estão arquivados na unidade de
saúde, são estabelecidos de
forma colaborativa, consiste em
documento único para todos os
profissionais da Equipe Saúde da
Família.
9
10
11

Nível C
...acontecem esporadicamente e
são planejadas individualmente
pelos dentistas ou Equipes de
Saúde Bucal.
3
4
5
...são realizados esporadicamente
pelos profissionais, sem
planejamento prévio.

Nível B
...acontecem regularmente e são
planejadas pelas Equipes de
Saúde Bucal e articuladas com a
Equipe de Saúde da Família.
6
7
8
...são realizadas rotineiramente
pelos profissionais, com
planejamento prévio.

Nível A
...acontecem regularmente e são
planejadas pelas Equipes de
Saúde Bucal, comunidade e
Equipe de Saúde da Família.
9
10
11
...são baseados nas informações
epidemiológicas da comunidade
realizadas segundo um plano de
trabalho municipal.

3
4
5
...são informadas apenas aos
Sistemas de Informação em
Saúde e estão disponíveis para
avaliação pelos que desejarem.

6
7
8
...são informadas pela Equipe de
Saúde Bucal, analisadas pela
gestão com a finalidade de
verificar metas atingidas.

9
10
11
...são apresentadas em reuniões
regulares onde todas as Equipes
de Saúde Bucal expõem seus
trabalhos, com quantitativos de
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Pontuação

0

1

2

Ampliação e qualificação da assistência.
Componentes
Nível D
Qualificação dos
...nenhum dentista qualificado
dentistas
nestas especialidades.
(Especialização
em Saúde Pública
/ Saúde Coletiva/
Saúde da
Família)...
Pontuação
0
1
2
Mudança no perfil ...não houve mudança no perfil
da assistência
da assistência.
após
incorporação do
dentista à
equipe...
Pontuação
0
1
2
Aumento dos
...não houve aumento.
procedimentos da
atenção básica
em saúde bucal
após a PNSB...
Pontuação
0
1
2
A relação da
...ocorre com concentração de
coordenação de
responsabilidades e informações
saúde bucal e
nas mãos do coordenador.
dentistas...
Pontuação
0
1
2
Os dentistas
...de forma insatisfatória, e não
conhecem a
se buscam estratégias para

3

4

5

6

7

8

produção e avaliação das ações.
9
10
11

Nível C
...poucos dentistas qualificados
nestas especialidades.

Nível B
...a maioria dos dentistas
qualificados nestas
especialidades.

Nível A
...todos os dentistas qualificados
nestas especialidades.

3
4
5
...não houve mudança, mas
observou-se a intencionalidade
para mudança.

6
7
8
...houve mudança, com
incorporação de novas faixas
etárias.

9
10
11
...houve mudança, com
incorporação de novas faixas
etárias e novas linhas de cuidado,
com melhoria do acesso e
qualidade da atenção básica.

3
4
5
...houve pouco aumento, não se
tem controle destes dados e não
se faz comparativos.

6
7
8
...houve grande aumento, mas
não se tem controle destes dados
e não se faz comparativos.

9
10
11
...houve grande aumento, o
município tem controle destes
dados e faz comparativos.

3
4
5
...ocorre com concentração de
responsabilidades pelo
coordenador, mas busca-se a
descentralização.
3
4
5
...de forma insatisfatória,
conhecem a área adscrita, mas

6
7
8
...ocorre de forma
descentralizada, mas sem
integração.

9
10
11
...ocorre de forma
descentralizada e com integração.

6
7
8
...de forma satisfatória, mas não
usam esse conhecimento para

9
10
11
...de forma satisfatória, com
conhecimento da área, população
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comunidade em
que atuam...

ampliar o conhecimento.

não traçam perfil epidemiológico
da população.

traçar planos de saúde bucal.

Pontuação
A relação do
dentista com a
Equipe de Saúde
da Família...

0
1
2
...ocorre de forma isolada, em
que o dentista realiza o seu
planejamento e executa as suas
ações sem a participação da
equipe.
0
1
2

3
4
5
...ocorre de forma isolada, em
algumas unidades e em outras
não.

6
7
8
...ocorre de forma integrada para
algumas ações, mas o
planejamento é feito por cada
profissional de forma isolada.

3

6

Pontuação

4

5

7

8

adscrita, levantamento do perfil
epidemiológico e eleição de
prioridades.
9
10
11
...ocorre de forma integrada: o
dentista participa das reuniões de
planejamento, discussão de
casos, visitas domiciliares com a
equipe.
9
10
11

Observações:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anexo 1
Matriz de indicadores de avaliação de ações de promoção de saúde bucal na atenção primária em
saúde
DIMENSÃO SAÚDE BUCAL
A Estratégia de promoção da Saúde Bucal (ESPB) reconhece e atua sobre os determinantes sociais
da saúde (DSS) bucal?
1. Não reconhece e não atua sobre os DSS bucal
2. Reconhece apenas os fatores individuais envolvidos na determinação da saúde bucal, mas não atua sobre
eles
3. Reconhece fatores individuais, estilo de vida e de trabalho envolvidos na determinação da saúde bucal, mas
não atua sobre eles
4. Atua sobre os DSS, mas não os reconhece
5. Reconhece e atua sobre os DSS bucal
2. A EPSB reconhece e atua sobre os fatores comuns de risco à saúde bucal?
1. Não reconhece e não atua sobre os fatores comuns de risco
2. Reconhece alguns fatores comuns de risco, mas não atua sobre eles
3. Atua sobre os fatores comuns de risco, mas não os reconhece
4. Reconhece e atua sobre alguns fatores comuns de risco
5. Sempre reconhece e sempre atua sobre os fatores comuns de risco
3. A EPSB investigou antes do seu início o perfil epidemiológico de doenças e agravos bucais, e essa
investigação influenciou seu planejamento e desenvolvimento?
1. Não foi investigado antes do início da estratégia e também não influenciou seu planejamento e
desenvolvimento
2. Não foi investigado, mas o planejamento e desenvolvimento da estratégia foram influenciados por uma
percepção individual do perfil epidemiológico do território
3. Foi investigado, mas não influenciou no planejamento e desenvolvimento da estratégia
4. Foi investigado e teve pouca influência no planejamento e desenvolvimento da estratégia
5. Foi investigado e influenciou de maneira decisiva no planejamento e desenvolvimento da estratégia
4. A EPSB provoca melhora do perfil epidemiológico prévio em relação ao perfil atual?
1. Não existem dados sobre o perfil epidemiológico disponíveis para comparação de resultados
2. O perfil epidemiológico piorou depois do desenvolvimento da estratégia
3. Não existem melhoras observadas no perfil epidemiológico depois do desenvolvimento da estratégia
4. Foi observada uma discreta melhora no perfil epidemiológico com o desenvolvimento da estratégia
5. Grande melhora pode ser observada no perfil epidemiológico com o desenvolvimento da estratégia
5. Mudanças no perfil epidemiológico após o desenvolvimento da EPSB são reconhecidas e
potencializaram a definição de novos objetivos? .
1. Não são reconhecidas, pois não existem dados sobre o perfil epidemiológico disponíveis
2. Nunca são reconhecidas na definição de novos objetivos
3. São reconhecidas, mas não potencializaram a definição de novos objetivos
4. São reconhecidas e potencializam a definição de novos objetivos
5. Sempre são reconhecidas e potencializam de maneira decisiva a definição de novos objetivos
1.

DIMENSÃO POLÍTICAS PÚBLICAS
1. A EPSB reconhece, prioriza e desenvolve ações para grupos sociais mais vulneráveis e/ou famílias
fragilizadas no território?
1. Não reconhece, não prioriza e não desenvolve ações para grupos/famílias mais vulneráveis
2. Não reconhece e não prioriza os grupos/famílias mais vulneráveis, mas desenvolve ações voltadas para a
comunidade local onde esses grupos/famílias possam participar
3. Reconhece grupos/famílias mais vulneráveis, não prioriza o desenvolvimento das ações para tais grupos
4. Reconhece e prioriza grupos/famílias mais vulneráveis procura desenvolver ações voltadas para tais grupos
5. Foi construída com base no reconhecimento e na priorização de grupos/famílias mais vulneráveis no território e
suas ações foram definidas a partir disso
2. A EPSB desenvolve práticas que garantem a participação equânime da população-alvo?
1. Nunca pensou em desenvolver e não desenvolve práticas que garantam a participação equânime da
população-alvo
2. Não desenvolve práticas que garantam a participação equânime da população-alvo
3. Procura desenvolver práticas que garantam a participação equânime da população alvo, mas não consegue
efetivar essa participação
4. Desenvolve alguma prática que garante a participação equânime da população-alvo
5. Desenvolve uma diversidade de práticas que garantem a participação equânime da população-alvo
3. A EPSB envolve a participação de diferentes profissionais de saúde (profissionais que não aqueles
da equipe de saúde bucal) que atuam no território?
1. Nunca'envolve a participação de profissionais da saúde de outras áreas, sendo desenvolvida apenas pela
Equipe de Saúde Bucal
2. Envolve a participação de poucos profissionais te saúde de outras áreas (um ou dois) em momentos
pontuais da estratégia
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3. Envolve a participação de muitos profissionais da saúde de outras áreas (três ou mais) em momentos pontuais
da estratégia
4. Envolve a participação de poucos profissionais de saúde de outras áreas (um ou dois) em todos os
momentos da estratégia.
5. Sempre envolve a participação de muitos profissionais de saúde de outras áreas (três ou mais) em todos os
momentos da estratégia
4. Diferentes instâncias profissionais (gestores e técnicos), instituições e lideranças na comunidade
participam de forma cooperativa no desenvolvimento da EPSB?
1. É desenvolvida apenas pela Equipe de Saúda Bucal
2. Envolve a participação de maneira cooperativa de diferentes instituições e lideranças na comunidade, mas não
de diferentes instâncias profissionais
3. Envolve a participação de forma cooperativa de diferentes instâncias profissionais e instituições mas não de
líderes comunitários
4. Envolve a participação de maneira cooperativa de diferentes instâncias profissionais e líderes comunitários,
mas não de diferentes instituições
5. E baseada na parceria de maneira cooperativa entre diferentes instâncias profissionais instituições e líderes
comunitários atuantes no território
5. A EPSB está articulada a outras iniciativas desenvolvidas no território para promover saúde?
1. Não está articulada a outras iniciativas de promoção da saúde no território
2. Está articulada pontualmente a somente outra iniciativa de promoção da saúde no território
3. Esta articulada pontualmente a outras iniciativas de promoção da saúde no território
4. Está articulada a outras iniciativas de promoção da saúde no território, porém nem sempre esta articulação é
garantida em todas as atividades
5. Está totalmente articulada a outras iniciativas de promoção da saúde no território, em diferentes momentos
das iniciativas
6. A EPSB é reconhecida e apoiada pela gerência de saúde local/distrital/municipal?
1. Não é reconhecida, nem apoiada pela gerência de saúde
2. É apoiada, mas não reconhecida pela gerência de saúde
3. É reconhecida.mas não apoiada pela gerência de saúde
4. E reconhecida e apoiada pela gerência de saúde
5. E totalmente reconhecida e sempre apoiada pela gerência de saúde
7. A EPSB prevê a alocação de recursos específicos (recursos humanos, financeiros e de
infraestrutura) para o seu desenvolvimento?
1. Não há recursos específicos alocados para o desenvolvimento da estratégia avaliada
2. Somente recursos humanos são alocados para o desenvolvimento da estratégia avaliada
3. Recursos humanos e de infraestrutura são alocados para o desenvolvimento da estratégia avaliada, mas não
recursos financeiros
4. Recursos humanos e financeiros são alocados para o desenvolvimento da estratégia avaliada, mas não recursos
de infraestrutura
5. Há garantia de recursos específicos (humanos, financeiros e de infraestrutura) alocados para o
desenvolvimento da estratégia avaliada
8. A EPSB prevê e realiza avaliações de processo e resultados ao longo do seu desenvolvimento?
1. Não são previstas nem realizadas avaliações ao longo do desenvolvimento da estratégia,
2. Avaliações são previstas, mas não realizadas, ao longo do desenvolvimento da estratégia
3. Avaliações são previstas e realizadas esporadicamente ao longo do desenvolvimento da estratégia
4. Avaliações são previstas e realizadas ao longo do desenvolvimento da estratégia
5. Avaliações são previstas e realizadas continuamente ao longo do desenvolvimento da estratégia
9. A EPSB e seus resultados são reconhecidos e pactuados no planejamento local da Atenção Básica da
Unidade de Saúde?
1. Nunca são reconhecidos, nem pactuados no planejamento local
2. São pactuados, mas nunca reconhecidos no planejamento local
3. São reconhecidos, mas nunca pactuados no planejamento local
4. São reconhecidos e pactuados no planejamento local
5. São totalmente reconhecidos e pactuados continuamente no planejamento local
10. A EPSB e seus resultados são reconhecidos e discutidos no Conselho Local de Saúde?
1. Não são reconhecidos, nem discutidos no Conselho Local de Saúde
2. São reconhecidos, mas nunca discutidos no Conselho Local de Saúde
3. São reconhecidos, mas pouco discutidos no Conselho Local de Saúde
4. São reconhecidos e discutidos no Conselho Local de Saúde
5. São amplamente reconhecidos e sempre discutidos no Conselho Local de Saúde
DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
1. A EPSB considera, por meio de consulta direta, e respeita os valores da comunidade local para o seu
planejamento e desenvolvimento?
1. Não são considerados por meio de consulta direta, nem respeitados no planejamento e desenvolvimento da
estratégia
2. São considerados por meio de consulta direta, mas não respeitados no planejamento e desenvolvimento da
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estratégia
3. Não são considerados por meio de consulta direta, mas são respeitados no planejamento e desenvolvimento da
estratégia
4. São considerados por meio de consulta direta, e respeitados no planejamento e desenvolvimento da estratégia
5. São amplamente considerados, por meio de consulta direta, e respeitados direcionando o planejamento e
desenvolvimento da estratégia
2. A EPSB possibilita a participação da comunidade local/população-alvo na definição de prioridades e
objetivos, na sua implementação e sua avaliação?
1. Não participa na definição de prioridades e objetivos, implementação e avaliação da estratégia
2. A comunidade/população-alvo participa somente na definição de prioridades e objetivos, mas não participa da
implementação e avaliação da estratégia
3. A comunidade/população-alvo participa somente na implementação e avaliação da estratégia, mas não
participa na definição de prioridades e objetivos
4. É participativa na definição de prioridades e objetivos, implementação e avaliação da estratéqia
5. É muito participativa em todos os momentos da estratégia: definição de prioridades e objetivos,
implementação e avaliação
3. A EPSB possibilita à população-alvo avaliar e discutir os resultados gerados por sua ação?
1. Os resultados não são avaliados nem discutidos pela'população-alvo
2. Os resultados são avaliados, mas não discutidos pela população-alvo
3. Os resultados são discutidos, mas não avaliados pela população-alvo
4. Os resultados são avaliados e discutidos pela população-alvo em momentos pontuais
5. Os resultados são continuamente avaliados e discutidos pela população-alvo
4. A EPSB possibilita mudanças no seu processo de condução a partir de sugestões da população
participante?
1. Sugestões nunca são solicitadas
2. Não são consideradas como base para mudanças no processo de condução da estratégia
3. São consideradas, mas não influenciam em mudanças no processo de condução da estratégia
4. São consideradas pontualmente como base para mudanças no processo de condução da estratégia
5. Sempre são consideradas como base para mudanças no processo de condução da estratégia
5. A EPSB é divulgada para a comunidade local?
1. Não é divulgada na comunidade local
2. É muito pouco divulgada na comunidade local
3. É pouco divulgada na comunidade local
4. É divulgada na comunidade local
5. É muito divulgada na comunidade local
6. A EPSB compartilha as funções ou os papéis de protagonismo na sua condução entre vários sujeitos
envolvidos?
1. Não é compartilhado entre os sujeitos envolvidos
2. É muito pouco compartilhado entre os sujeitos envolvidos
3. É pouco compartilhado entre os sujeitos envolvidos
4. É compartilhado entre os sujeitos envolvidos
5. É muito compartilhado entre os sujeitos envolvidos
7. A EPSB favorece o desenvolvimento de capacidades para diferentes atores sociais da comunidade?
1. O desenvolvimento de capacidades locais não é parte das ações da estratégia avaliada
2. Existem muito poucas oportunidades para o desenvolvimento de capacidades para atores sociais vinculados à
estratégia avaliada .
3. São oferecidas oportunidades para o desenvolvimento de capacidades, mas para um número restrito de
pessoas
4. São oferecidas oportunidades para o desenvolvimento de capacidades para boa parte dos atores sociais
vinculados à estratégia avaliada
5. Sempre são oferecidas muitas oportunidades para o desenvolvimento de capacidades para todos os atores
sociais vinculados a estratégia avaliada
8. A EPSB apresenta mecanismos de manutenção dos resultados e benefícios obtidos?
1. Não apresenta mecanismos para a manutenção dos resultados e dos benefícios obtidos
2, Apresenta muito poucos mecanismos para a manutenção dos resultados e benefícios obtidos
3. Apresenta mecanismos para a manutenção dos benefícios obtidos, mas não apresenta mecanismos de
manutenção dos resultados
4. Apresenta mecanismos para a manutenção dos resultados, mas não apresenta mecanismos de manutenção dos
benefícios obtidos
5. Apresenta diferentes mecanismos para a manutenção dos resultados e dos benefícios obtidos

Fonte: Kusma et al, 2012.
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Anexo 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Análise do impacto da Política Nacional de Saúde Bucal sobre a
morbidade bucal na primeira década do Século XXI” que é coordenada por Georgia Costa de Araújo Souza e
Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira e que segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde e suas complementares.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu
consentimento ou recursar-se a participar da pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
Essa pesquisa se justifica por elucidar a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, permitindo a
compreensão de seus distintos aspectos que permeiam a atenção básica e secundária em saúde bucal no Brasil.
Ademais, seu principal enfoque é a compreensão da influência desta política na tendência de declínio da morbidade
bucal. Tem por objetivo analisar o efeito atribuível da implementação da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil
Sorridente sobre a tendência nos principais indicadores de saúde bucal em capitais brasileiras, ajustado por variáveis
socioeconômicas, sanitárias e demográficas. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s)
procedimento(s): entrevista semi estruturada sobre características da Atenção em Saúde Bucal em seu município.
Os riscos envolvidos com sua participação são considerados mínimos e estão ligados a aspectos psicológicos, ao
abordar questões relativas a experiências vividas na organização do sistema de saúde bucal do município, que serão
minimizados através das seguintes providências: condução da pesquisa por um investigador(a) qualificado(a).
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: obter informações sobre a Atenção em Saúde Bucal em
seu município, receber informações indiquem o reordenamento e o aperfeiçoamento das práticas de saúde bucal,
para a formulação de recomendações gerais para a política de saúde bucal do município, assim como a incorporação
e institucionalização das estratégias de avaliação nos planos municipal e estadual. Além disso, serão geradas
informações importantes para as capitais estudadas, que serão repassadas aos seus gestores.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhuma fase/etapa desta
pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não
identificar os voluntários.
Garanto que os dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão utilizados para outros fins além dos
previstos neste termo.
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido.
Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em cada página e toda a dúvida que você
tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Georgia Costa de Araújo Souza, no endereço Av.
Sen. Salgado Filho, 1787, CEP: 59056-000, Natal/RN, ou pelo telefone (84)33422338.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL
UFRN no endereço Av. Nilo Peçanha, 620, CEP: 59012-300, ou pelo telefone (84)33425003.
Consentimento Livre e Esclarecido
Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido(a) quanto aos objetivos
da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei submetido e dos possíveis riscos que possam advir de minha
participação. Foram-me garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito
de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a
minha pessoa ou de minha família. Caso minha participação na pesquisa implique em algum gasto, serei ressarcido e
caso sofra algum dano, serei indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa sendo-me garantido
o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação.
Participante da pesquisa
Nome:
Assinatura:
Pesquisador responsável
Nome:
Assinatura:
Av. Sen. Salgado Filho, 1787, CEP: 59056-000, Natal/RN, (84)33422338.
Comitê de Ética e Pesquisa HUOL UFRN: Av. Nilo Peçanha, 620, CEP: 59012-300, (84)33425003.

