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RESUMO 

A garantia do acesso universal definido pela Constituição brasileira de 1988 e os 

recentes avanços alcançados com a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal 

trouxeram resultados positivos em relação ao acesso e uso dos serviços 

odontológicos, entretanto essa evolução aconteceu de forma desigual entre os 

diferentes grupos populacionais do país. Apesar de diversos modelos teóricos 

tentarem explicar a influência de diferentes fatores no uso dos serviços de saúde, 

lacunas importantes ainda persistem e exigem novas pesquisas com diferentes 

abordagens para um melhor entendimento das relações entre os determinantes 

sociais de saúde e o acesso e uso dos serviços odontológicos. Este estudo tem por 

objetivo analisar o uso dos serviços de saúde bucal e os principais fatores 

determinantes associados em jovens na faixa etária de 17 a 21 anos no município de 

Sobral, Ceará, a partir de diferentes desenhos metodológicos. O primeiro desenho 

trata-se de uma abordagem transversal e relacional distintos desfechos ao uso dos 

serviços odontológicos com determinantes individuais. O segundo também 

desenvolveu um estudo seccional, porém abordou os fatores contextuais e as 

relações com o uso dos serviços de saúde bucal. Nesse segundo momento, também 

foram elaborados mapas temáticos para uma melhor visualização da distribuição 

espacial das variáveis contextuais e dos desfechos utilizados. O terceiro desenho 

consistiu em um estudo de coorte, onde foram criados perfis de trajetórias referentes 

ao uso dos serviços odontológicos e, posteriormente, foram relacionados com fatores 

individuais em dois momentos distintos da vida: infância e juventude. A amostra para 

todos os desenhos teve origem em uma coorte de saúde bucal realizada no município 

de Sobral com dados coletados nos anos de 2000, 2006 e 2012. Os resultados 

apontam a influência dos fatores socioeconômicos, principalmente nos primeiros anos 

de vida, no acesso e uso dos serviços de saúde bucal, bem como no tipo de serviço 

utilizado. A dor de dente em algum momento da vida esteve associada com a ida ao 

consultório odontológico em algum momento da vida e de ter sofrido negação ao 

acesso. A presença de condições indicativas de tratamento odontológico esteve 

relacionada com o maior uso dos serviços odontológicos e com o acesso oportuno a 

eles. A visita não regular ao cirurgião-dentista parece aumentar a probabilidade de 

problemas bucais na juventude. Pensar políticas públicas que visem uma melhor 

distribuição de renda e inclusão social, bem como ações de promoção e prevenção 



em saúde bucal, podem contribuir com a melhoria dos aspectos relacionados ao uso 

dos serviços odontológicos. 

Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde, saúde bucal, epidemiologia, estudos 

transversais, distribuição espacial da população, estudos longitudinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The assurance of universal access defined by the Brazilian Constitution of 1988 and 

the recent advances achieved with the implementation of the National Oral Health 

Policy have brought positive results in relation to the access and use of dental services, 

however this increase occurred unequally between the different population groups all 

over the country. Although several theoretical models have been trying to explain the 

influence of several factors on the use of health services, important gaps still persist 

and require new research with different approaches to a better understanding of the 

relationships between the social determinants of health and the access and use of 

dental services. This study aims to assess the use of oral health services and the main 

associated factors in young people aged 17 to 21 years in the city of Sobral, Ceará, 

based on different methodological designs. The first design is a cross-sectional 

approach relating the different outcomes related to the use of dental services with 

individual determinants. The second one also developed a cross-sectional study, but 

it addressed the contextual factors and the relationships with the use of oral health 

services. Thematic maps were also made for a better visualization of the spatial 

distribution of the contextual variables and the outcomes used. The third study 

consisted of a cohort study, where trajectory profiles were created regarding the use 

of dental services and how they are related to individual factors in two different 

moments of life: childhood and youth. The sample for all the designs was originated 

from a cohort of oral health performed in the municipality of Sobral with data collected 

in the years 2000, 2006 and 2012. The results indicate the influence of socioeconomic 

factors, especially in the first years of life, in the access and use of oral health services, 

as well as the type of service used. The toothache at some point in life was associated 

with going to the dental office at some point in life and having been denied access. The 

presence of dental treatment needs was related to the greater use of dental services 

and early access to them. A non-regular visit to the dentist seems to increase the 

likelihood of oral problems in youth. To implement public policies that aim at a better 

distribution of income and social inclusion, as well as actions of promotion and 

prevention in oral health, can contribute to the improvement of aspects related to the 

use of dental services 

Key words: Health services accessibility, oral health, epidemiology, cross-sectional 

studies, residence characteristics, longitudinal studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

O direito à saúde representa uma conquista dos cidadãos brasileiros a partir 

das lutas dos movimentos sociais e está garantido através da Constituição Nacional 

de 1988. Desde então, as diversas políticas públicas implementadas no país 

aumentaram a quantidade e a qualidade dos serviços de saúde ofertados, fato que 

contribuiu com a melhoria das condições de vida da população (ASSIS; JESUS, 2010; 

PEREIRA, 2012). Nesse contexto, a saúde bucal também passou a ganhar espaço 

dentro do setor público de saúde, principalmente, após a criação e inserção das 

Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família (ESF), além da 

implementação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) brasileira. 

Em abril de 2017, segundo dados do Departamento da Atenção Básica (DAB), 

4.960 municípios brasileiros contavam com pelo menos uma Equipe de Saúde Bucal 

implantada, somando um total de 24.298 equipes entre as modalidades I e II no 

mesmo período (BRASIL, 2017a). Apesar do aumento do número de ESB, estudos 

constataram que os grupos sociais com melhores condições socioeconômicas e 

residentes em áreas mais desenvolvidas são os principais beneficiados (GIBILINI et 

al., 2010; BRASIL, 2012; ANDRADE et al., 2013; RONCALLI et al., 2014; RONCALLI 

et al., 2015; SAINTRAIN et al., 2015). Além disso, a ausência de programas de saúde 

voltados para determinados grupos da sociedade, como os adolescentes e adultos 

jovens, também representam barreiras importantes no acesso aos cuidados com a 

saúde. Para alguns autores, a ausência ou a reduzida atenção à saúde durante a 

adolescência, por ser uma fase conflituosa e de mudanças de hábitos, pode acarretar 

em prejuízos importantes nas condições de saúde tanto a curto como a longo prazo 

(JORNADA et al., 2012; SILVEIRA et al., 2013; SILVA-JUNIOR et al., 2016).  

Muitas patologias, incluindo as doenças bucais, podem ser reflexo de hábitos e 

comportamentos deletérios ainda na infância e/ou adolescência, cujo caráter crônico 

leva a sérios problemas quando em idades mais avançadas. Maus hábitos de higiene 

oral e de consumo alimentar, baixa escolaridade, condições socioeconômicas 

individuais e contextuais ruins e baixos níveis de autopercepção da saúde são alguns 

dos principais fatores associados às péssimas condições de saúde bucal e ao acesso 

e uso deficiente dos serviços odontológicos (DAVOGLIO et al., 2009; PERES et al., 

2012; SANTIAGO et al., 2014; SILVEIRA et al., 2015; BARBATO et al., 2015; 

FERNANDES et al., 2016). A crescente importância imputada à saúde dos dentes e 
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gengivas fez com que as questões relacionadas ao acesso e uso dos serviços de 

saúde bucal se tornassem objetos de análise por diversos pesquisadores em todo o 

mundo. 

Segundo as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, o primeiro contato 

com os serviços odontológicos deve acontecer, no máximo, aos seis meses de idade 

(BRASIL, 2004). O segmento deve acontecer com, pelo menos, uma consulta a cada 

dois anos de acordo com os parâmetros de cobertura assistencial para o SUS 

utilizados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). Entretanto, dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2013, apontaram que 55,6% dos brasileiros não frequentaram o consultório 

odontológico nos últimos 12 meses, com os maiores percentuais registrados nas 

regiões Norte e Nordeste do país (65,6% e 62,5%).  

O levantamento epidemiológico em saúde bucal realizado em 2010 no Brasil 

também investigou variáveis relacionadas ao acesso e uso dos serviços de saúde 

bucal e encontrou resultados similares aos da PNS. Aproximadamente 18% das 

crianças com 12 anos nunca foram ao dentista, enquanto que nas faixas etárias de 15 

a 19 anos e de 35 a 44 anos o percentual foi de 13,6% e 7,1% respectivamente. Dentre 

os que procuraram o cirurgião-dentista, a última consulta odontológica foi realizada no 

serviço público por 58,1% da população com 12 anos e 46,3% dos adolescentes com 

idade entre 15 a 19 anos. A ida ao dentista nos últimos 12 meses foi de 56,6% aos 12 

anos e 53,9% dos 15 aos 19 anos. Os piores resultados, dentre as regiões brasileiras, 

também estiveram concentrados nas regiões Norte e Nordeste do país (BRASIL, 

2012). 

Recentemente, diversos estudos apontam aspectos demográficos, 

socioeconômicos, culturais e psicológicos, bem como as questões relacionadas à 

acessibilidade, como determinantes do uso dos serviços odontológicos (BALDANI; 

ANTUNES, 2011; PINTO et al., 2012). Outras pesquisas de acompanhamento 

longitudinal dos indivíduos verificaram que aqueles oriundos de famílias com 

condições econômicas mais elevadas e que apresentaram bons resultados escolares 

na infância estavam associados com melhores condições de saúde bucal na 

adolescência e na vida adulta e com uma maior probabilidade de adotarem uma 

trajetória de visita odontológica frequente (PERES et al., 2011; CROCOMBE et al., 

2011; THOMSON, 2012; NICOLAU; MARCENES, 2012).  
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Percebe-se, portanto, que as desigualdades relacionadas ao uso dos serviços 

odontológicos persistem e ainda são observadas importantes lacunas no que tange a 

explicação da relação entre o uso dos serviços de saúde bucal e os Determinantes 

Sociais de Saúde (DSS) (CRUZ; CHAVES; CANGUSSU, 2016). Dentro desse 

contexto, este estudo se propõe a analisar o uso dos serviços odontológicos e os 

fatores determinantes associados em jovens de 17 a 21 anos, faixa etária aproximada 

em que a média do índice de dentes cariados perdidos e obturados praticamente 

dobra,  a partir de diferentes desenhos metodológicos e dos dados coletados por uma 

pesquisa de caráter longitudinal quem vem sendo realizada em Sobral, Ceará, 

município de lançamento da PNSB, o Brasil Sorridente, com a inauguração do 

primeiro Centro de Especialidade Odontológica do país em 17 de março de 2004. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Acesso e uso dos serviços de saúde segundo os modelos teóricos 

A definição de acesso e a elaboração de formas de quantificá-lo têm 

despertado interesse no setor saúde devido à importância no desenvolvimento de 

planos e metas para a melhoria da atenção (SANCHES; CICONELLI, 2012). No 

entanto, o conceito de acesso na literatura apresenta diferentes abordagens devido 

ao grau de complexidade e, muitas vezes, é empregado de forma imprecisa e pouco 

clara na sua relação com o uso dos serviços de saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 

2004).   

Donabedian (1973) utiliza o termo acessibilidade para caracterizar aquilo que é 

acessível de modo que responda às necessidades da população, o que amplia o 

conceito para além da simples entrada no serviço de saúde. Frenk, em 1985, criou um 

fluxo para construir o conceito de acessibilidade. Para ele, as necessidades de saúde 

fazem com as pessoas procurem os serviços de saúde e, após a entrada no serviço, 

continuem os cuidados (TRAVASSOS; MARTINS, 2004).  

Outros autores, no entanto, preferem utilizar o substantivo “acesso” para se 

referir ao ato de ingressar nos serviços ou adotam os dois termos para definir melhor 

o grau de facilidade com que as pessoas obtêm os cuidados de saúde. Andersen e 

Newman (1973), por exemplo, compreendem que acesso se refere a entrada no 

serviço de saúde e a continuidade do tratamento. O Modelo Comportamental de 

Andersen, como ficou conhecido, foi modificado ao longo dos anos, fato que fez com 

que alguns estudiosos o dividissem em quatro estágios (ANDERSEN; NEWMAN, 

1973). 

Penchansky e Thomas, em 1981, também adotam o termo acesso, mas se 

inspiram no conceito apresentado por Donabedian e ampliam a discussão ao incluir a 

relação entre a oferta e os indivíduos. Para os autores, cinco dimensões devem ser 

levadas em consideração: disponibilidade de serviços em relação as necessidades, 

acessibilidade (caracterizada pela adequação da distribuição dos serviço de saúde e 

dos pacientes), acolhimento dos serviços para receber os clientes e como estes se 

adaptam à forma como o serviço é organizado, capacidade de compra (definida pela 

forma como os serviços são financiados e se as pessoas podem pagar por esses 
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serviços) e, por fim, a aceitabilidade das pessoas e dos profissionais de saúde em 

relação às características e práticas de cada um (SANCHES; CICONELLI, 2012). 

Segundo Starfield (2002), é necessário estabelecer uma distinção entre os 

conceitos, onde acessibilidade estaria relacionado com as características da oferta, e 

o acesso seria a forma como as pessoas percebem o primeiro (TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004). 

Nesse contexto, o uso é tido como o contato direto (consultas, hospitalizações) 

ou indireto (exames de prevenção e de diagnóstico) com os serviços de saúde 

(TRAVASSOS; MARTINS, 2004). Para tentar explicar o processo de acesso e uso dos 

serviços de saúde, vários autores desenvolveram modelos teóricos, cujos principais 

são: Modelo de Crenças em Saúde, Modelo de Dutton, Modelo de Produção de Saúde 

e, o mais conhecido e utilizado, Modelo Comportamental de Andersen. 

Criado nos anos 1950 para explicar a baixa adesão aos programas de 

prevenção e de detecção precoce de doenças, o Modelo de Crenças em Saúde foi 

desenvolvido por um grupo de psicólogos sociais dos Serviços de Saúde Pública dos 

Estados Unidos a partir do pressuposto que crenças, intensões e percepções de 

riscos individuais podem explicar o uso dos serviços (FEIO; OLIVEIRA, 2010). Nesse 

modelo, a utilização dos serviços só ocorrerá se três condições forem atendidas: (a) 

o indivíduo deve estar apto para praticar a ação, (b) deve acreditar que o exame é 

viável e apropriado para sua saúde e, por último, (c) é necessário um fator de estímulo 

para desencadear a ação. Alguns estudiosos criticam esse modelo por considerarem 

ser mais apropriado para classes socioeconômicas mais altas, devido ao grau de 

percepções e conhecimento que as pessoas devem desenvolver para resultar na 

utilização dos serviços (PAVÃO; COELI, 2008). 

O Modelo de Dutton, criado em 1986, considera três fatores essenciais para o 

uso dos serviços de saúde: financeiros, organizacionais e profissionais. Este modelo 

representa uma exceção entre os demais por considerar as características individuais 

do prestador de cuidado como fator de explicação do uso. As características dos 

profissionais de saúde, como os demográficos, a formação, a experiência e as atitudes 

são somadas aos fatores individuais do paciente e aos obstáculos dos sistemas de 

saúde (tempo de espera, por exemplo) para resultar na utilização dos serviços 

(TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 
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O Modelo de Produção de Saúde foi desenvolvido em 1990 por Evans e 

Stoddart. Eles definiram cinco estágios que vai desde a simples retroalimentação da 

relação entre a doença e o cuidado, passando pela crise financeira que os serviços 

podem sofrer devido à escassez dos recursos e aumento da demanda, até chegar na 

concepção de que diversos determinantes sociais podem influenciar nas condições 

de saúde, sendo de extrema importância investir em diferentes setores, os quais 

também contribuem para a promoção do bem-estar e a consequente melhoria da 

saúde da população (PAVÃO; COELI, 2008). 

O Modelo Comportamental de Andersen foi desenvolvido em 1968 e passou 

por vários aprimoramentos ao longo dos anos. Na primeira fase, três fatores são 

determinantes para o uso dos serviços: predisponentes, facilitadores e de 

necessidade. O primeiro está relacionado com a suscetibilidade do indivíduo, sendo 

dividido em três categorias: demográficos (idade, sexo), estrutura social (escolaridade, 

ocupação, religião) e crenças em saúde (conhecimentos e valores relativos a saúde e 

doença, atitude em relação aos serviços). O segundo refere-se à possibilidade do 

acesso de acordo com o contexto do indivíduo ou da família (renda, plano de saúde, 

acesso a fonte regular de saúde) ou da comunidade (preço dos serviços, tempo de 

espera, região do país, caráter urbano ou rural). E o terceiro é definido pela 

necessidade avaliada pelo profissional de saúde (diagnóstico, tipo de tratamento) ou 

pela autopercepção da doença pelo próprio indivíduo. Este último fator está 

relacionado diretamente com uso dos serviços nesse primeiro estágio do modelo, 

representando, portanto, o desfecho do modelo (ANDERSEN; NEWMAN, 1973). 

No segundo estágio do modelo, na década de 70, ocorre a inclusão do sistema 

de saúde como um fator determinante no uso dos serviços da área, sendo 

representado pelas políticas de saúde, recursos financeiros e aspectos demográficos. 

O modelo passa a ter, nessa fase, dois desfechos: um intermediário, representado 

pelo uso dos serviços; e um final, relacionado com a satisfação do consumidor. O 

conceito de acesso passa a englobar dois elementos: “acesso potencial” e “acesso 

realizado”. O primeiro está relacionado à presença dos fatores facilitadores, enquanto 

o segundo corresponde ao uso dos serviços propriamente ditos (PAVÃO; COELI, 

2008). 

Entre as décadas de 80 e 90, o conceito de estado de saúde percebido e 

avaliado passa a integrar o desfecho final do modelo. Além disso, as práticas de saúde 
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pessoais, como a dieta e exercício físico, apesar de não serem determinantes para a 

utilização dos serviços, interagem com o desfecho. A quarta fase, pensada em 1995 

e que perdura até hoje, enfatiza a natureza dinâmica da utilização dos serviços de 

saúde, estabelecendo um processo de feedback, onde os desfechos também passam 

a influenciar os fatores determinantes para a uso. Nessas últimas revisões, Andersen 

passa a utilizar os conceitos de “acesso efetivo” e “acesso eficiente”. O primeiro tem 

um caráter mais qualitativo, pois avalia a melhoria das condições de saúde e da 

satisfação das pessoas com os serviços. A segunda, entretanto, avalia o volume de 

serviços que são consumidos (ANDERSEN, 1995; PAVÃO; COELI, 2008). 

No presente estudo, os termos “acesso” e “uso” foram utilizados como 

sinônimos para designar o contato do indivíduo com os serviços de saúde bucal, onde 

o segundo está mais relacionado à frequência de utilização dos serviços, enquanto 

que o primeiro se refere à entrada no serviço. 

 

2.2. Dos barbeiros à Saúde Bucal Coletiva: contribuições para o acesso e uso 

dos serviços odontológicos 

Os problemas bucais nem sempre foram resolvidos da maneira como 

conhecemos hoje e o acesso, durante muito tempo, encontrou-se restrito àqueles com 

melhores condições financeiras. No período colonial brasileiro, por exemplo, as 

pessoas que sofriam de dores dentais recorriam a uma diversidade de soluções como 

benzedeiras, rezas, medicações à base de óleo de cravo, láudano, cânfora, dentre 

outras. Nesse contexto, os barbeiros entravam como os profissionais de referência 

para solucionar as doenças dentárias mais severas.  Somente a partir do século XVIII, 

após a produção de uma lista com as principais doenças bucais, a odontologia passou 

a ser aperfeiçoada (SILVA; SALES-PERES, 2007). 

 Com o advento das instituições de ensino superior no Brasil e a publicação do 

Decreto 9.311 de 25 de outubro de 1884, as primeiras faculdades de odontologia 

foram fundadas nos estados do Rio de Janeiro e na Bahia. Apesar da formação 

especializada de cirurgiões-dentistas, o número reduzido destes profissionais e a 

crescente demanda pelos serviços odontológicos fez com que o então presidente da 

república, Getúlio Vargas, autorizasse os dentistas práticos com experiência mínima 

de três anos a exercerem as funções de cirurgiões-dentistas, fato que desagradou os 
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profissionais diplomados na área. Entre avanços e retrocessos ao longo do tempo, 

apenas em 1966, através da Lei nº 5.081, a odontologia passou a ser exercida 

exclusivamente por profissionais diplomados pelas instituições de ensino superior 

(CASOTTI; RIBEIRO; GOUVÊIA, 2009; PEREIRA, 2012). 

 A formação de profissionais na área de saúde bucal, no entanto, direcionou-se 

para abastecer os serviços privados, onde o cuidado odontológico é tratado como uma 

mercadoria, fato que se reflete até os dias atuais na maioria dos países, onde a função 

do Estado resume-se em controlar o exercício dos profissionais cirurgiões-dentistas e 

em realizar a vigilância sanitária (MOYSÉS, 2008). 

 No Brasil, o estado de São Paulo criou os três primeiros cargos de cirurgião-

dentista na administração pública do país e deu segmento ao fortalecimento da 

odontologia no setor público ao incorporar odontólogos no quadro dos profissionais 

responsáveis pelas atividades ligadas à educação e à saúde, ao implementar a 

Inspetoria de Higiene e Assistência Dentária para atender a população de escolares 

da rede pública estadual e ao recomendar que os centros de saúde contassem com 

um “Serviço de Higiene Buco-dentária”. Todas essas ações serviram para organizar a 

assistência odontológica pública em diversas outras unidades federativas do país. 

Apesar dos avanços observados, a prática odontológica continuou centrada no 

indivíduo e eminentemente biologicista (NARVAI, 2006). 

 No início dos anos 1950, a criação dos programas de Odontologia Sanitária 

com foco na população escolar passou a ganhar maiores proporções. Nesse mesmo 

período, pós Segunda Guerra Mundial, as dificuldades financeiras enfrentadas pela 

população brasileira abriram portas para o fortalecimento da odontológica pública, 

apesar dos serviços privados permanecerem majoritários. A Odontologia Sanitária 

passou então a ser reconhecida como uma disciplina de Saúde Pública responsável 

pelo diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde oral da comunidade. No 

entanto, o Sistema Incremental, ferramenta de escolha para trabalhar a odontologia 

na comunidade, fracassou, pois, os profissionais passaram a reproduzi-la de forma 

acrítica e a focar apenas nos escolares, além de contar com precariedade gerencial, 

falta de recursos e ausência de enfoque epidemiológico nos programas (NARVAI, 

2006; CRUZ; CHAVES; CANGUSSU, 2016). 

 Os acontecimentos no cenário mundial, a exemplo do Relatório de Lalonde 

(1974) e a Carta de Ottawa (1986), despertaram o desejo por mudanças reais no 
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campo da saúde em diversos países. No Brasil, o movimento de Reforma Sanitária e 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde foram de suma importância para a elaboração e 

a promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu a saúde como direto de 

todos e dever do Estado. Nesse contexto, a odontologia passou a ganhar mais espaço 

dentro dos serviços de saúde, porém sempre de modo centralizado e verticalizado. 

 Diante das mudanças mundiais no campo da saúde, a Saúde Bucal Coletiva 

aparece com uma nova forma de romper com a odontologia de mercado e parte do 

princípio de que a saúde é fruto da determinação de processos sociais complexos. 

Apesar da luta para a democratização do acesso aos serviços de saúde bucal, 

somente seis anos após a criação do Programa Saúde da Família, a odontologia foi 

inserida no programa. Após a eleição de Luís Inácio Lula da Silva para presidente, a 

saúde bucal ganhou maiores proporções, o que culminou na 3ª Conferência Nacional 

de Saúde Bucal e a criação do Brasil Sorridente, que apontou diretrizes para o 

desenvolvimento da saúde bucal no setor público e, assim, ampliou o acesso e o 

número de serviços na área como, por exemplo, a implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese 

Dentária (LRPD) (BRASIL, 2004).   

 

2.3. Os determinantes sociais de saúde e a trajetória de vida 

 Nos séculos XVIII e XIX, devido às péssimas condições de vida e de saúde da 

classe trabalhadora, advindas do processo de produção industrial e de urbanização, 

começou a ganhar força o conceito de Determinantes Sociais de Saúde (DSS), que 

segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS), 

está relacionado aos fatores sociais, econômicos, culturais e étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde 

e seus fatores de risco na população (BUSS; FILHO, 2007). Para Dahlgren e 

Whitehead (1991), os DSS são distribuídos em camadas, onde a primeira delas, e, 

portanto, de maior influência no processo de saúde-doença, está relacionada aos 

fatores individuais como idade, sexo e hereditariedade. As demais camadas estão 

relacionadas ao estilo de vida, às redes de apoio social e aos determinantes 

intermediários, dentre estes pode-se citar as questões que envolvem o acesso e o uso 
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dos serviços de saúde. Por fim, a última camada é representada pelos determinantes 

distais ou macrodeterminantes (fatores econômicos, sociais e culturais). 

Em 1973, Andersen e Newman já alertavam para a análise dos determinantes 

de utilização dos serviços médicos, pois, apesar de existir um crescente consenso do 

direito universal aos serviços de saúde, independente do quanto as pessoas possam 

pagar, era notável a crise na assistência médica existente na época caracterizada pelo 

aumento nos preços e pela insatisfação da população sobre a disponibilidade destes 

serviços. Diante desse contexto, os autores criaram um modelo teórico, onde o uso 

dos serviços de saúde é influenciado diretamente pelos determinantes individuais 

como os fatores predisponentes (idade, sexo, etnia, ocupação, escolaridade), 

facilitadores (renda familiar, plano de saúde, acesso a fonte regular de cuidado à 

saúde) e de necessidade (sinais e sintomas, diagnóstico, percepção do indivíduo 

sobre a doença) do uso dos serviços de saúde. Neste modelo, os determinantes 

individuais sofrem a influência das diversas normas existentes e tecnologias 

disponíveis, bem como dos recursos presentes e da organização dos serviços de 

saúde (ANDERSEN; NEWMAN, 1973; CRUZ; CHAVES; CANGUSSU, 2016). 

Na década de 80 do século passado, David Baker propõe uma teoria para 

compreender a influência de exposições precoces sobre as diversas condições de 

saúde ao longo da vida, a qual ficou conhecida como Curso de Vida ou Ciclo Vital (Life 

Course). Essa teoria defende que os determinantes mais amplos de saúde (sociais, 

econômicos e condições ambientais) influenciam a saúde da população ao longo do 

seu curso de vida e é, em parte, suportada pelo fato de que a maioria das doenças 

crônicas, incluindo as doenças bucais, necessita de um período longo para se 

manifestar, além de apresentar uma complexa etiologia. O processo de saúde-doença 

atual, bem como suas iniquidades, é reflexo da exposição aos diferentes fatores de 

risco biopsicossociais durante a gestação, infância, adolescência, adultos jovens e 

fase adulta (KUH; BEN-SHLOMO, 2004). 

 Estudos de coorte são os mais indicados para analisar a trajetória de diferentes 

aspectos da vida dos indivíduos devido ao acompanhamento longitudinal dos 

participantes. No entanto, o uso dos serviços odontológicos ao longo do tempo foi 

pouco investigado pela literatura principalmente quando se refere a vida adulta jovem. 

Além disso, muitos autores sugerem a realização de novos estudos que 
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compreendam as implicações dos mais diversos DSS na saúde bucal ao longo da vida 

(AMARAL et al., 2005; PERES; BASTOS; LATORRE; 2000). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

  

Analisar o uso dos serviços de saúde bucal e os principais fatores 

determinantes associados em jovens na faixa etária de 17 a 21 anos no município de 

Sobral, Ceará. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Investigar os principais fatores individuais associados com a utilização dos 

serviços odontológicos em jovens de 17 a 21 anos do município de Sobral, 

Ceará; 

 Analisar a influência dos fatores contextuais, a partir dos setores censitários 

urbanos, na utilização dos serviços de saúde bucal por jovens de 17 a 21 anos 

do município de Sobral, Ceará; 

 Avaliar a distribuição espacial dos fatores contextuais e das variáveis 

relacionadas ao uso dos serviços odontológicos na zona urbana de Sobral, 

Ceará, por jovens de 17 a 21 anos residentes no mesmo município; 

 Construir e analisar diferentes perfis de trajetórias relacionados ao uso dos 

serviços odontológicos de jovens na faixa etária de 17 a 21 anos do município 

de Sobral, Ceará; 

 Analisar a influência de fatores demográficos e socioeconômicos e das 

condições de saúde bucal durante a infância e a juventude nas diferentes 

trajetórias de utilização dos serviços odontológicos em indivíduos na faixa 

etária de 17 a 21 anos no município de Sobral, Ceará. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Desenhos do estudo 

Trata-se de um estudo realizado a partir dos dados coletados em uma pesquisa 

com delineamento longitudinal desenvolvida nos anos de 2000, 2006 e 2012 no 

município de Sobral, Ceará. Os resultados foram analisados e apresentados em três 

etapas com desenhos distintos com intuito de contemplar os objetivos específicos 

apresentados. 

A primeira etapa teve um desenho transversal com abordagem quantitativa e 

investigou os fatores individuais associados com o uso dos serviços de saúde bucal 

no município de referência. Os estudos transversais consistem em produzir 

“instantâneos” da situação de saúde com base em avaliações individuais do estado 

de saúde e coletam os fatores e efeitos observados em um mesmo momento histórico 

(ALMEIDA-FILHO; ROQUAYROL, 2015). 

A segunda etapa, além de um desenho transversal, também desenvolveu uma 

abordagem ecológica com a finalidade de analisar a influência de fatores contextuais 

na utilização dos serviços odontológicos, bem como visualizar a distribuição espacial 

desses fatores e dos desfechos primários. Os estudos ecológicos tomam o agregado 

como unidade operativa, abordam áreas geográficas ou blocos de população bem 

delimitados e analisam comparativamente variáveis globais. Os indicadores de cada 

área ou bloco constituem-se em médias referentes à população total, tomada como 

um agregado integral (ALMEIDA-FILHO; ROQUAYROL, 2015). No presente estudo, 

analisou-se a área urbana do município de Sobral, tendo por unidades operativas os 

setores censitários definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para o Censo de 2010. 

A terceira etapa consistiu em um desenho longitudinal de coorte prospectiva 

baseado nos dados coletados nas três ondas da pesquisa em saúde bucal 

desenvolvida em Sobral. Os estudos longitudinais analisam um grupo de indivíduos 

ao longo do tempo para avaliar a incidência de doença ou outro desfecho de interesse, 

além de investigar diferentes fatores de exposição que se configuram como fatores de 

risco ou de proteção para o desfecho investigado (ALMEIDA-FILHO; ROUQUAYROL, 

2015). 
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4.2. Aspectos da Coorte de Sobral 

4.2.1. Local do estudo 

 O estudo foi realizado no município de Sobral, Ceará, distante da capital do 

estado, Fortaleza, em aproximadamente 245km. Localizado na região noroeste do 

estado do Ceará, o município possui população estimada de 203.682 habitantes para 

o ano de 2016, onde aproximadamente 88% reside em área urbana. Os indicadores 

municipais apontam Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para o ano de 2010, 

de 0,714, superior ao do estado (0,682), porém inferior ao da média nacional (0,727); 

e o Índice de Gini, que mede o nível de desigualdade na distribuição da renda, 

corresponde ao valor de 0,56, menor que o apresentado pelo Ceará (0,61) (IBGE, 

2016).  

 O modelo de atenção à saúde no município começou a ser implantado em 

1997, ancorado em estratégias como a saúde da família e desenvolvendo atividades 

interdisciplinares e multiprofissionais (ANDRADE et al., 2004). A partir de 1998, o 

cirurgião-dentista começou a ser inserido de forma gradual na Estratégia Saúde da 

Família do município de Sobral, sempre com foco na promoção de saúde e na 

construção de práticas mais coletivas e participativas dos profissionais de saúde bucal 

(TEIXEIRA; BEZERRA; PINTO, 2005). As estratégias de diagnóstico, planejamento e 

avaliação das ações passaram, em 2004, a compor as funções dos cirurgiões-

dentistas do município, fato que culminou, em 2009, na publicação de um guia 

municipal de ações e serviços em saúde bucal (SOBRAL, 2009). Atualmente, o 

município conta com 47 ESB, dois CEO, um serviço de urgência, um serviço de nível 

terciário, no Hospital Santa Casa de Misericórdia (SOBRAL, 2016), além do curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), que se articula com a rede de 

serviços do município. Sobral ainda conta com um curso privado de graduação em 

Odontologia pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA) com atividades 

iniciadas no primeiro semestre de 2017. 
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4.2.2 Definição da amostra 

 A amostra deste estudo partiu de uma outra pesquisa intitulada “Condições de 

saúde das crianças no município de Sobral-Ceará”, que foi realizada entre os anos de 

1999 e 2000. A partir de um cadastro de domicílios elaborado por profissionais de 

saúde da Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral, foram sorteadas crianças 

nascidas entre os anos de 1990 e 1994 residentes em área urbana do município, as 

quais foram sorteadas e estratificadas pelo ano de nascimento. Para o cálculo da 

amostra deste estudo foram considerados alguns aspectos: população estimada de 

18.668 crianças na faixa etária de cinco a nove anos para o ano de 2000, prevalência 

de 10% entre as diversas situações previstas no questionário, margem de erro de 10% 

e nível de confiança de 95%. O cálculo da amostra apontou para a necessidade de 

2.900 crianças, porém, devido a capacidade operacional disponível para a pesquisa e 

prevendo as possíveis perdas, foram sorteados 4.400 sujeitos (um acréscimo de 

aproximadamente 50%). Ao final, foram realizadas 3.700 entrevistas domiciliares, das 

quais 275 foram excluídas pela inclusão inadequada de mais de uma criança no 

mesmo domicílio, duplicidade de questionário ou preenchimento incompleto da 

entrevista. A amostra final, portanto, foi composta por 3.425 crianças (BARRETO; 

GRISI, 2010).  

Nesse mesmo período, decidiu-se realizar um levantamento epidemiológico de 

cárie dentária, condição gengival e oclusopatia. Um novo cálculo de amostra foi 

realizado considerando uma prevalência de 30% de má oclusão, uma margem de erro 

de 10% e um nível de confiança de 95%, que levaram a uma necessidade de tamanho 

amostral de 710 crianças. Como se previa a realização de um estudo longitudinal em 

saúde bucal, compuseram a amostra final 1.021 indivíduos, os quais fazem parte 

integrante desta pesquisa. Investigaram-se também, nesse primeiro momento, as 

condições socioeconômicas, utilização de serviços de saúde e condições de saúde 

da criança (NORO et al., 2008a).   

Em 2006, ocorreu o segundo levantamento epidemiológico em saúde bucal da 

coorte (NORO et al., 2009). Foi realizada a busca ativa dos 1.021 indivíduos, que se 

encontravam na faixa etária de 11 a 15 anos. Foram reexaminados 688 adolescentes 

com taxa de resposta de 67,7%. A maior parte das perdas foi devido a mudanças no 

endereço e recusa em participar da pesquisa. O desfecho investigado foi a incidência 

de cárie, medida pela experiência de nova cárie por dente do indivíduo e as variáveis 
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independentes foram as condições socioeconômicas, utilização de serviços e ações 

de saúde bucal e autopercepção da saúde bucal.   

A terceira onda da coorte foi realizada no ano de 2012. A população de 

referência para esse seguimento foram os 688 jovens na faixa etária de 17 a 21 anos, 

residentes na área urbana de Sobral. Foram reexaminados 482 jovens, cuja perda, 

em relação a onda do ano de 2006, foi de aproximadamente 30% (TEIXEIRA, 2015), 

valor considerado bom quando comparado com outras coortes desenvolvidas no 

Brasil que obtiveram taxa de acompanhamento entre 30 e 99% (VICTORA; BARROS, 

2006; CARDOSO et al, 2007; BARROS et al., 2008; PERES et al., 2014).  

 

4.2.3 Problemas pesquisados e instrumentos de pesquisa 

 Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos de pesquisa. O 

primeiro consistiu em uma ficha para o levantamento epidemiológico de saúde bucal 

de acordo com o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

esses tipos de estudos (WHO, 1997). A qualidade e confiabilidade dos dados 

coletados ao longo da coorte são garantidos pelo uso da mesma metodologia nas três 

ondas da pesquisa. Nessa etapa, foram extraídas as informações relacionadas à cárie 

dentária, por meio do índice CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados); à má 

oclusão, com o Índice de Estética Dental (DAI); ao edentulismo, pelo uso e 

necessidade de prótese; à condição periodontal, por meio do índice periodontal 

comunitário (IPC); e, por fim, ao traumatismo dentário.  

Uma entrevista com base em um roteiro semiestruturado foi utilizada para 

coletar dados demográficos, socioeconômicos, hábitos e comportamentos em saúde 

bucal, além de informações referentes ao acesso e uso dos serviços de saúde bucal. 

Ao longo das três ondas da coorte, houveram modificações no roteiro da entrevista 

com o objetivo de adequar inconsistências e incluir novas variáveis para o 

aprimoramento das análises realizadas.  

 

4.2.4 Coleta dos dados 

 A coleta de dados aconteceu tendo como referência três anos distintos: 2000, 

2006 e 2012. A primeira onda da coorte contou com uma equipe multidisciplinar 
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devidamente treinada e capacitada, visto que a pesquisa envolvia diversos aspectos 

referentes aos condicionantes de morbidade referida em crianças de 5 a 9 anos 

residentes no município de Sobral, Ceará. Devido à pouca idade dos sujeitos da 

pesquisa, as perguntas foram respondidas pelos responsáveis presentes no momento 

da entrevista (BARRETO; GRISI; 2010). 

 Os responsáveis dos participantes do estudo também foram os respondentes 

das perguntas durante a segunda onda, visto que a faixa etária dos sujeitos era de 11 

a 15 anos. Desta etapa, participaram 15 cirurgiões-dentistas devidamente capacitados 

e calibrados de acordo com as normas da OMS. A concordância geral 

interexaminadores variou de 0,92 a 0,97 com o coeficiente kappa situado no intervalo 

de 0,86 a 0,96, demonstrando excelente grau de concordância. 

Para a coleta de dados do levantamento epidemiológico em saúde bucal de 

Sobral no ano de 2012, formou-se uma equipe de campo com 22 integrantes, dos 

quais sete eram examinadores, sete anotadores, sete entrevistadores e um 

coordenador de campo. Os examinadores eram estudantes do último ano do curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral, enquanto os 

anotadores e entrevistadores eram estudantes dos diferentes semestres do mesmo 

curso. Todos os pesquisadores foram capacitados, por meio de uma discussão teórica 

sobre os objetivos da pesquisa, critérios de diagnóstico e aplicação da entrevista. Foi 

realizada, também, a calibração interexaminador pela técnica de consenso. O índice 

Kappa variou de 0,80 a 0,93, considerado uma boa concordância (TEIXEIRA, 2015). 

 Durante a primeira e segunda ondas, os dados foram coletados através de 

visitas domiciliares previamente agendadas pelos agentes comunitários de saúde 

(ACS). Para a terceira onda, uma lista com os endereços de residência dos jovens 

participantes do estudo foi distribuída nos diferentes Centros de Saúde da Família 

(CSF) para que os ACS localizassem os sujeitos e agendassem data e horário para o 

comparecimento destes à unidade de saúde mais próxima. Para aqueles que não 

compareceram ao CSF, a equipe de campo realizou até três visitas domiciliares em 

horário diurno. Para os indivíduos que não residiam mais no mesmo endereço, com o 

intuito de minimizar as perdas dos participantes, foram utilizadas outras estratégias 

de busca: informações sobre o novo endereço relatado por vizinhos, parentes e ACS. 

Realizaram-se também visitas em escolas públicas e a uma fábrica de calçados 

conhecida no município por empregar muitos jovens na faixa etária estudada, além de 

uma busca ativa nas redes sociais, como Facebook.  
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Os exames clínicos da cavidade oral, portanto, foram realizados nas unidades 

básicas de saúde, nos domicílios, nas escolas e na fábrica calçadista. Porém, a 

metodologia do exame foi mantida, pois todos foram realizados sob luz natural, com 

o participante e o pesquisador sentados, além do uso dos instrumentais (sonda 

periodontal da OMS e espelho bucal plano) devidamente esterilizados. 

 

4.3. Etapa 1: fatores determinantes individuais na utilização dos serviços 

odontológicos (estudo transversal) 

 Nesta etapa do estudo, somente os fatores individuais coletados a partir da 

entrevista e do exame clínico da cavidade oral realizados na terceira onda da coorte 

(2012) foram utilizados. Quatro variáveis relacionadas ao uso dos serviços 

odontológicos foram selecionadas para funcionarem como dependentes: acesso aos 

serviços de saúde bucal, ida ao dentista há mais de um ano, uso do serviço público 

na última consulta e acesso negado a um serviço de saúde bucal. 

 Compuseram o quadro das variáveis independentes fatores demográficos, 

socioeconômicos e de condições de saúde bucal. Sexo foi a única variável 

demográfica utilizada, visto que a idade dos participantes não produzia grandes 

discriminações. A variável atraso escolar foi dicotomizada em com e sem atraso 

escolar, cujo o conceito baseou-se na distorção idade-série, que compreende em 

atraso escolar indivíduos com idade dois anos ou mais que a esperada para a série 

que estão matriculados. O ponto de corte para a renda familiar foi de dois salários 

mínimos (R$ 1.244,00) com base no ano de 2012. O aglomerado domiciliar foi 

categorizado em até uma e mais de uma pessoa por cômodo. As variáveis 

relacionadas às condições de saúde bucal estiveram baseadas na presença ou 

ausência de cada um dos componentes do índice CPOD: dentes cariados, perdidos e 

obturados. 

 A análise dos dados foi realizada por meio do programa estatístico SPSS 

versão 20. Foram estimadas as prevalências e as razões de prevalências brutas e 

ajustadas, utilizando regressão de Poisson, com ajuste robusto da variância e nível 

de significância de 0,05. Primeiramente, a análise bivariada foi realizada para estimar 

as razões de prevalência das associações de cada variável dependente com as 

variáveis independentes. As associações que apresentaram valor de p<0,20 foram 
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incluídas no modelo multivariado. Para cada análise multivariada, permaneceram no 

modelo final apenas as variáveis com associações estatisticamente significantes 

(p<0,05) ou que ajudaram a ajustar o modelo final. 

 A amostra para este estudo correspondeu aos 482 sujeitos que participaram 

das três ondas da Coorte de Sobral. Para maiores detalhes do desenho metodológico, 

consultar o artigo 1 do presente documento. 

 

4.4. Etapa 2: fatores determinantes contextuais na utilização dos serviços 

odontológicos (estudo transversal e ecológico) 

 Para esta etapa, foram utilizados os dados coletados na terceira onda da coorte 

(2012) e, para as variáveis de contexto, utilizaram-se os dados do Censo Demográfico 

brasileiro de 2010, tendo os setores censitários urbanos do município de Sobral, 

Ceará, como unidade operativa para o presente estudo. O censo demográfico 

apresenta um “retrato” de diversos aspectos relacionados à população analisada. O 

censo nacional de 2010 consistiu em um levantamento minucioso de todos os 67,5 

milhões de domicílios brasileiros localizados nos 5.565 municípios do país. Os setores 

censitários são pequenas unidades territoriais, formadas por área contínua, 

integralmente contida em área urbana ou rural. A comparação dessas áreas permite 

a identificação de disparidades intramunicipal, identificando regiões com piores 

condições socioeconômicas e que, por isso, merecem maiores investimentos 

locorregionais, bem como a implantação e fortalecimento de políticas públicas. 

 Os sujeitos participantes deste estudo estiveram distribuídos em 108 setores 

censitários dos 159 existentes na zona urbana de Sobral no ano de 2010. Para a 

definição dos setores censitários de cada indivíduo, utilizou-se o programa de 

computador Google Earth, que apresenta uma estrutura tridimensional do globo 

terrestre e permite, através das coordenadas geográficas, identificar a localização de 

um ponto em todo o território terrestre. A partir dos endereços coletados nas 

entrevistas era possível identificar as coordenadas geográficas de residência dos 

sujeitos do estudo e, assim, descobrir o setor censitário pertencente a partir de um 

filtro contendo os setores censitários do município de referência. Dos 482 participantes 

do estudo no ano de 2012, foi possível identificar no mapa 460 sujeitos, que serviram 

de amostra para o presente estudo. 
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 Acesso em algum momento da vida, ida ao dentista há mais de um ano, uso do 

serviço público na última consulta e acesso negado em algum momento da vida 

corresponderam às variáveis dependentes relacionadas ao uso dos serviços de saúde 

bucal neste estudo. O quadro das variáveis independentes foi composto pela média 

de pessoas por domicílio, renda média do responsável, proporção de responsáveis 

alfabetizados, além de duas outras variáveis relacionadas à infraestrutura e à 

poluição, todas relacionadas aos setores censitários da zona urbana do município 

Sobral. As duas últimas variáveis foram produzidas a partir de uma análise fatorial de 

todos os setores com a presença de pelo menos um caso no presente estudo. 

 A análise dos dados foi realizada por meio do programa estatístico SPSS 

versão 20. Foram estimadas as prevalências e as razões de prevalência brutas, 

utilizando regressão de Poisson. Realizou a análise bivariada para estimar as razões 

de prevalência das associações de cada variável dependente com as variáveis 

independentes. Foram consideradas estatisticamente significativas as associações 

com valor de p<0,05. 

 Para a fase de análise espacial, foram calculadas as densidades dos desfechos 

por setores censitários, considerando os 460 sujeitos do estudo. A distribuição 

espacial dos fatores contextuais levou em consideração os 159 setores censitários 

urbanos do município de Sobral, com a realização de uma nova análise fatorial e a 

categorização em quintis dos resultados obtidos. Nesta fase, realizou-se uma análise 

espacial descritiva dos mapas produzidos. 

 Para maiores informações metodológicas desta etapa, consultar artigo 2 do 

presente trabalho. 

    

4.5. Etapa 3: desenho longitudinal dos determinantes individuais no uso dos 

serviços odontológicos 

Para o presente estudo de caráter longitudinal, foram construídos perfis de 

trajetória relacionados ao uso dos serviços odontológicos para as variáveis 

dependentes a partir dos dados coletados ao longo das três ondas da coorte. O perfil 

de uso dos serviços odontológicos refere-se à frequência de ida ao dentista, enquanto 

que o perfil de acesso se relaciona ao contato em algum momento da vida com o 

cirurgião-dentista. O perfil de acesso negado consiste em ter sofrido negação ao uso 
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do serviço odontológico ao longo da vida. As variáveis sexo, escolaridade do chefe da 

família, atraso escolar, renda familiar, dentes cariados, dentes perdidos por cárie e 

dentes restaurados funcionaram como independentes. Todas as variáveis 

independentes foram categorizadas a fim de realizar a análise estatística. 

A análise dos dados foi realizada por meio do programa estatístico SPSS 

versão 20. Foram estimados as prevalências e os riscos relativos brutos e ajustados, 

utilizando regressão de Poisson, com ajuste robusto da variância e nível de 

significância de 0,05. Primeiramente, a análise bivariada foi realizada para estimar os 

riscos relativos das associações de cada variável dependente com as variáveis 

independentes. As associações que apresentaram valor de p<0,20 foram incluídas no 

modelo multivariado. Para cada análise multivariada, permaneceram no modelo final 

apenas as variáveis com associações estatisticamente significantes (p<0,05) ou que 

ajudaram a ajustar o modelo final. 

 

4.6. Aspectos éticos 

 A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) com protocolo de número 1.019. Todos 

os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e os menores de idade tiveram sua participação na pesquisa autorizada por seus 

responsáveis. Os indivíduos que apresentaram problemas odontológicos foram 

encaminhados para tratamento na clínica do curso de Odontologia da UFC-Campus 

Sobral ou na unidade básica de saúde do seu bairro. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados serão apresentados em três artigos distintos com o objetivo de 

contemplar todos os objetivos específicos do presente estudo. O primeiro artigo 

investigou quais os principais fatores individuais associados com a utilização dos 

serviços odontológicos em jovens de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará. O 

segundo artigo analisou a influência dos fatores contextuais, a partir dos setores 

censitários urbanos, na utilização dos serviços de saúde bucal pela população 

estudada, além de avaliar a distribuição espacial dos fatores contextuais e das 

variáveis relacionadas ao uso dos serviços odontológicos na zona urbana de Sobral, 

Ceará. O terceiro e último artigo contemplou os objetivos relacionados à construção e 

análise de diferentes perfis de trajetórias relacionados à utilização dos serviços de 

saúde bucal e investigou a influência de fatores demográficos e socioeconômicos e 

das condições de saúde bucal durante a infância e a juventude nas diferentes 

trajetórias de uso dos serviços odontológicos em indivíduos na faixa etária de 17 a 21 

anos no município de Sobral, Ceará. 
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5.1. ARTIGO 1 

Fatores individuais associados ao uso dos serviços odontológicos em jovens 

residentes no município de Sobral, Ceará 

Individual factors associated with the use of dental services in young people 

living in the municipality of Sobral, Ceará 

Resumo 

Este trabalho objetiva investigar os principais determinantes individuais relacionados 

ao uso dos serviços odontológicos por jovens na faixa etária de 17 a 21 anos 

residentes no município de Sobral, Ceará. Trata-se de um estudo transversal 

aninhado a uma coorte de saúde bucal que iniciou no ano de 2000 e tem, atualmente, 

três etapas desenvolvidas. As variáveis dependentes estiveram relacionadas com o 

primeiro contato com o cirurgião-dentista, última ida ao consultório odontológico, tipo 

dos serviços de saúde bucal e acesso negado. As variáveis independentes 

englobaram fatores demográficos, socioeconômicos e de condições de saúde bucal.  

Realizou-se regressão de Poisson para análise bivariada e múltipla com ajuste 

robusto da variância e nível de significância de 0,05. Possuir renda familiar menor que 

dois salários mínimos e apresentar elevado aglomerado domiciliar estiveram 

associados ao uso do serviço público e com o fato de nunca terem ido ao dentista. Ter 

recebido algum tipo de tratamento odontológico curativo apresentou associação com 

a ida nos últimos 12 meses e com o uso o serviço privado. Como o homem tende a 

procurar menos os serviços de saúde, ser do sexo masculino esteve associado com 

uma maior chance de nunca ter ido ao dentista e de não ter tido acesso negado a um 

serviço de saúde bucal. Pensar em políticas públicas de saúde voltadas para os jovens 

e que produzam uma maior distribuição de renda pode contribuir com um melhor 

acesso e uso dos serviços odontológicos. Ações de promoção e prevenção em saúde 

bucal na juventude podem contribuir com a redução da prevalência de problemas 

bucais, encolhendo a demanda por tratamentos odontológicos frequentes e, assim, 

minimizando a negação ao acesso. 

Palavras-chaves: Acesso aos serviços de saúde, saúde bucal, epidemiologia, 

estudos transversais. 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate the main individual determinants related to 

the use of dental services by young people aged 17 to 21 living in the municipality of 

Sobral, Ceará. It is a cross-sectional study nested in a cohort of oral health that began 

in 2000 and currently has three waves developed. The dependent variables were 

related to the first contact with the dentist, last visit to the dental office, nature of the 

oral health services and denied access. The independent variables included 

demographic, socioeconomic and oral health conditions. Poisson regression was 

performed for bivariate and multiple analysis with robust variance adjustment and 

significance level of 0.05. Having a family income of less than two minimum wages and 

having a high number of households was associated with the use of the public service 

and the fact that they never attend to the dentist. Having received some type of curative 

dental treatment was associated with the dentist attendance in the last 12 months and 

with the use of the private service. As the man tends to seek less for health services, 

being male presented associated with a greater chance of never having gone to the 

dentist and having not been denied access to an oral health service. Thinking about 

public health policies aimed at young people and that produce a greater distribution of 

income can contribute to better access and use of dental services. Oral health 

promotion and prevention actions in youth may contribute to reducing the prevalence 

of oral problems, reducing the demand for frequent dental treatments and thus 

minimizing denial of access. 

Key-words: Health services accessibility, oral health, epidemiology, cross-sectional 

studies. 
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Introdução 

 Vários modelos teóricos foram criados ao longo do tempo na tentativa de 

identificar quais os fatores determinam o uso dos serviços de saúde pela população. 

Os modelos de Crenças de Saúde, de Dutton e de Evans e Stoddart são alguns dos 

exemplos, entretanto o Modelo Comportamental de Andersen é o mais utilizado em 

diversos estudos em todo o mundo (MATOS et al., 2001; TRAVASSOS; MARTINS, 

2004; PAVÃO; COELI, 2008; BALDANI et al, 2010; PINTO et al., 2012; GOMES et al, 

2014; PINTO et al., 2016). 

 O Modelo Comportamental de Andersen começou a ser desenvolvido no final 

da década de 60 e tinha como o desfecho a utilização dos serviços de saúde 

(ANDERSEN; NEWMAN, 1973). Os principais fatores foram classificados em 

predisponentes, facilitadores e de necessidade, que contemplavam desde aspectos 

demográficos e socioeconômicos até questões relacionadas a autopercepção de 

saúde e da necessidade identificada por profissionais qualificados. Andersen revisitou 

o modelo diversas vezes e introduziu novos conceitos e desfechos na tentativa de 

explicar as relações de feedback existentes entre o sistema de saúde e o ambiente 

externo, culminando em desfechos como o estado de saúde percebido e avaliado, 

além da satisfação do consumidor (ANDERSEN, 1995; PAVÃO; COELI, 2008; CRUZ; 

CHAVES; CANGUSSU, 2016). 

 A investigação de fatores associados ao acesso e uso dos serviços 

odontológicos na juventude ainda são raros na literatura. Alguns autores defendem 

que é importante se apropriar de temáticas relacionadas à saúde bucal dessa faixa 

etária, pois essa fase se caracteriza por ser cheia de conflitos e de mudanças de 

hábitos que podem conduzir à problemas bucais de diferentes intensidades 

(JORNADA et al., 2012; SILVEIRA et al., 2013). Alguns estudos de abordagem 

qualitativa e quantitativa citam fatores socioeconômicos, culturais e de necessidade, 

além de questões relacionadas à organização dos serviços de saúde, como 

importantes determinantes na utilização dos serviços odontológicos por jovens 

(PERES et al., 2011; JORNADA et al., 2012; SILVEIRA et al., 2013; NORO et al., 

2014; SILVA-JUNIOR et al., 2016). 

 Na perspectiva de contribuir com a temática e apoiar a iniciativa de políticas 

públicas voltadas para a população jovem, este estudo tem por objetivo investigar os 
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principais determinantes individuais relacionados ao uso dos serviços odontológicos 

por jovens na faixa etária de 17 a 21 anos residentes em Sobral, Ceará, município 

este que inaugurou o primeiro Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do 

Brasil no momento de lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil 

Sorridente (FRAZÃO; NARVAI, 2009). 

 

Metodologia 

 Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa realizado no 

município de Sobral, o qual se situa na região noroeste do estado do Ceará e dista 

245km da capital, Fortaleza. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município apresenta indicadores socioeconômicos melhores que 

o do estado e tem população estimada para o ano de 2016 de 203.682 habitantes 

(IBGE, 2016). 

 A amostra para este estudo tem origem em uma pesquisa realizada nos anos 

de 1999 e 2000 com a finalidade de investigar os principais condicionantes 

relacionados à morbidade em crianças de 5 a 9 anos residentes em Sobral. A partir 

do total de crianças na faixa etária pretendida, realizou-se um sorteio dos sujeitos da 

pesquisa, não podendo haver dois indivíduos residentes em um mesmo domicílio. Ao 

final foram examinadas e entrevistadas 3.425 crianças, 525 a mais que a necessidade 

apontada pelo cálculo amostral que teve por base a prevalência de 10% entre as 

diversas situações previstas no questionário, margem de erro de 10% e nível de 

confiança de 95% (BARRETO; GRISSI, 2010). 

 Posteriormente, um levantamento de saúde bucal foi pensado e executado 

tendo como referência uma prevalência de 30% de má oclusão, margem de erro de 

10% e nível de confiança de 95%. O cálculo amostral apontou uma necessidade de 

710 indivíduos, porém, como se previa a continuidade do estudo em caráter 

longitudinal, 1.021 crianças foram examinadas e seus responsáveis entrevistados 

(NORO et al, 2008a). Em 2006, uma segunda onda da coorte de saúde bucal foi 

realizada, quando 688 dos sujeitos participantes da primeira fase foram localizados, 

reexaminados e entrevistados (NORO et al., 2009). A terceira onda aconteceu no de 

2012 e todo o processo metodológico foi reaplicado em 482 dos jovens localizados 

(TEIXEIRA, 2015). 
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 Para o presente estudo, a amostra final consistiu nos 482 sujeitos participantes 

da terceira fase da coorte de saúde bucal de Sobral. O exame da cavidade oral 

ocorreu conforme a metodologia preconizada pela Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 1997) e a entrevista foi realizada com base em um roteiro semiestruturado 

contendo questões relacionadas a aspectos demográficos, socioeconômicos e de 

hábitos, comportamentos e autopercepção em saúde bucal, além da avaliação dos 

serviços odontológicos. 

 Quatro variáveis dependentes relacionadas ao uso dos serviços odontológicos 

foram dicotomizadas: “Acesso ao serviço de saúde bucal”, “Ida ao dentista há mais de 

um ano”, “Uso do serviço público na última consulta” e “Acesso negado em algum 

momento da vida”. As variáveis independentes foram: sexo (masculino e feminino), 

atraso escolar (com e sem atraso escolar), renda familiar (até dois e mais de dois 

salários mínimos), aglomerado domiciliar (até uma e mais de uma pessoa por 

cômodo), presença de dor de dente alguma vez na vida (sim ou não) e a presença ou 

ausência de pelo menos um dente cariado, perdido por cárie e/ou restaurado. A 

variável atraso escolar foi medida pela distorção idade-série, que preconiza que está 

em atraso escolar o indivíduo com idade dois anos ou mais que a idade preconizada 

para a série matriculada. A renda familiar levou em consideração o valor do salário 

mínimo estabelecido para o ano de 2012 (R$ 622,00), sendo dicotomizado em 2 

salários mínimos devido à proximidade com a média apresentada pela população 

analisada que foi aproximadamente de 1,7 salários mínimos. 

Foram estimadas as prevalências e as razões de prevalência brutas e 

ajustadas, utilizando regressão de Poisson, com ajuste robusto da variância e nível 

de significância de 0,05. Primeiramente, a análise bivariada foi realizada para estimar 

as razões de prevalência das associações de cada variável dependente com as 

variáveis independentes. As associações que apresentaram valor de p<0,20 foram 

incluídas no modelo multivariado. Para cada análise multivariada, permaneceram no 

modelo final apenas as variáveis com associações estatisticamente significantes 

(p<0,05) ou que ajudaram a ajustar o modelo final. 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e todos os princípios éticos inerentes 

das pesquisas com seres vivos foram respeitados. 
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Resultados 

 Dos 482 sujeitos da pesquisa, 7,5% nunca foi ao dentista e 37,8% já teve o 

acesso negado em algum momento da vida. A última ida ao dentista foi referida há 

mais de um ano por quase metade dos entrevistados, enquanto que o serviço público 

foi utilizado na última consulta por mais de 62% dos sujeitos do estudo. Em relação 

às variáveis demográficas e socioeconômicas, mais da metade são do sexo feminino, 

58,3% apresentaram algum grau de atraso escolar. Possuir renda familiar inferior a 

dois salários mínimos foi referido por mais de 76% dos participantes, enquanto que 

66,3% apresentaram aglomeração domiciliar de até uma pessoa por cômodo. A 

presença de dente cariado foi observada em 71,6% dos examinados. A perda de pelo 

menos um dente devido a cárie foi condição constatada em 36,3% dos jovens e 53,9% 

apresentaram pelo menos um dente restaurado (Tabela 1).  
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Tabela 1: Frequência absoluta e percentual das variáveis dependentes relacionadas ao 

uso dos serviços odontológicos e das variáveis demográficas, socioeconômicas e de 

condições de saúde bucal de jovens na faixa etária de 17 a 21 anos do município de 

Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL n % 

Acesso ao dentista alguma vez na vida   

Sim 446 92,5 
Não 36 7,5 

Última ida ao dentista   

Há um ano ou menos 224 50,2 
Há mais de um ano 222 49,8 

Tipo de serviço odontológico na última consulta   

Privado 166 37,7 
Público 274 62,3 

Teve acesso negado a um serviço odontológico   

Não 300 62,2 
Sim 182 37,8 

Sexo   

Feminino 250 51,9 
Masculino 232 48,1 

Atraso escolar   

Sem atraso 201 41,7 
Com atraso 281 58.3 

Renda Familiar   

Maior que 2 SM 115 23,9 
Até 2 SM 367 76,1 

Aglomerado domiciliar   

Até 1 pessoa/cômodo 318 66,3 
Mais que 1 pessoa/cômodo 162 33,8 

Dor de dente na vida   

Não 130 27,0 
Sim 352 73,0 

Dente Cariado   

Sem dente cariado 137 28,4 
Com pelo menos um dente cariado 345 71,6 

Dentes perdidos por cárie   

Sem dentes perdidos 307 63,7 
Com pelo menos um dente perdido 175 36,3 

Dentes restaurados   

Sem dentes restaurados 222 46,1 
Com pelo menos um dente restaurado 260 53,9 

 

 A tabela 2 apresenta os resultados da análise bivariada e multivariada 

relacionados à variável dependente “Acesso ao serviço de saúde bucal”. A 

probabilidade de nunca ter ido ao dentista foi maior para aqueles do sexo masculino, 

com atraso escolar, baixa renda familiar e com elevado aglomerado domiciliar. Ter 

apresentado dor dentária em algum momento da vida esteve associado com a ida ao 

dentista pelo menos uma vez na vida. 
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Tabela 2: Análise bivariada e Regressão de Poisson entre o desfecho “Acesso ao 

serviço de saúde bucal” e as variáveis independentes individuais em jovens na faixa 

etária de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Acesso ao 
serviço de 

saúde bucal 

    

n % p RP p(aj) RP(aj) 

Sexo       

Feminino 239 95,6  1  1 

Masculino 207 89,2 0,009 0,93 
(0,88-0,98) 

0,004 0,92 
(0,88-0,97) 

Atraso escolar       

Sem atraso 191 95,0  1  1 
Com atraso 255 90,7 0,065 0,95 

(0,90-1,00) 
0,061 0,95 

(0,91-1,00) 

Renda Familiar       

Maior que 2 SM 112 97,4  1  1 

Até 2 SM 334 91,0 0,002 0,93 
(0,89-0,97) 

0,004 0,93 
(0,89-0,97) 

Aglomerado domiciliar       

Até 1 pessoa/cômodo 305 95,9  1  1 

Mais que 1 pessoa/cômodo 140 86,4 0,002 0,90 
(0,84-0,96) 

0,003 0,90 
(0,85-0,96) 

Dor de dente na vida       

Não 109 83,8  1  1 

Sim 337 95,7 0,001 1,14 
(1,05-1,23) 

<0,001 1,14 
(1,06-1,23) 

Dente Cariado       

Sem dente cariado 129 94,2  1   
Com pelo menos um dente 
cariado 

317 91,9 0,358 0,97 
(0,92-1,02) 

  

Teste Omnibus < 0,001 

 

 A ida ao dentista há mais de um ano só apresentou associação com as 

seguintes condições de saúde bucal: não apresentar dentes perdidos por cárie e nem 

dentes restaurados. Possuir renda familiar de até dois salários mínimos apresentou-

se associado à ida menos frequente ao serviço odontológico na análise bivariada, 

entretanto perdeu significância estatística na análise multivariada (Tabela 3). 
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Tabela 3: Análise bivariada e Regressão de Poisson entre o desfecho “Ida ao dentista 

há mais de um ano” e as variáveis independentes individuais em jovens na faixa etária 

de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Ida ao 
dentista há 

mais de 1 ano 

    

n % p RP p(aj) RP(aj) 

Sexo       

Feminino 112 46,9  1  1 
Masculino 110 53,1 0,185 1,13 

(0,94-1,36) 
0,200 1,12 

(0,93-1,35) 

Atraso escolar       

Sem atraso 91 47,6  1   
Com atraso 131 51,4 0,439 1,07 

(0,89-1,30) 
  

Renda Familiar       

Maior que 2 SM 46 41,1  1  1 
Até 2 SM 176 52,7 0,045 1,28 

(1,00-1,63) 
0,072 1,25 

(0,98-1,59) 

Aglomerado domiciliar       

Até 1 pessoa/cômodo 145 47,5  1  1 
Mais que 1 pessoa/cômodo 76 54,3 0,176 1,14 

(0,94-1,38) 
0,383 1,08 

(0,90-1,31) 

Dor de dente na vida       

Não 60 55,0  1  1 
Sim 162 48,1 0,190 0,87 

(0,71-1,07) 
0,335 0,89 

(0,72-1,11) 

Dente Cariado       

Sem dente cariado 56 43,4  1  1 
Com pelo menos um dente 
cariado 

166 52,4 0,100 1,20 
(0,96-1,50) 

0,086 1,22 
(0,97-1,53) 

Dentes perdidos por cárie       

Sem dentes perdidos 146 53,5  1  1 

Com pelo menos um dente 
perdido 

76 43,9 0,056 0,82 
(0,67-1,00) 

0,049 0,80 
(0,65-0,99) 

Dentes restaurados       

Sem dentes restaurados 117 61,9  1  1 

Com pelo menos um dente 
restaurado 

105 40,9 <0,001 0,66 
(0,54-0,79) 

<0,001 0,68 
(0,57-0,82) 

Teste Omnibus = 0,022 

 

 Segundo a tabela 4, o uso do serviço odontológico público na última consulta 

foi mais prevalente entre aqueles que apresentaram baixa renda familiar, elevado 

aglomerado domiciliar e a presença de pelo menos um dente cariado. Por outro lado, 

apresentar pelo menos um dente restaurado foi uma condição associada com o uso 

do serviço odontológico privado na última ida ao cirurgião-dentista. 
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Tabela 4: Análise bivariada e Regressão de Poisson entre o desfecho “Uso do serviço 

público na última consulta” e as variáveis independentes individuais em jovens na faixa 

etária de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012.  

VARIÁVEL Uso do 
serviço 

público na 
última 

consulta 

    

n % p RP p(aj) RP(aj) 

Sexo       

Feminino 146 61,6  1   
Masculino 128 63,1 0,754 1,02 

(0,88-1,18) 
  

Atraso escolar       

Sem atraso 112 59,9  1   
Com atraso 162 64.0 0,380 1,06 

(0,92-1,24) 
  

Renda Familiar       

Maior que 2 SM 54 48,6  1  1 

Até 2 SM 220 66,9 0,002 1,37 
(1,11-1,68) 

0,032 1,24 
(1,01-1,51) 

Aglomerado domiciliar       

Até 1 pessoa/cômodo 166 55,3  1  1 

Mais que 1 pessoa/cômodo 107 77,0 <0,001 1,39 
(1,21-1,59) 

<0,001 1,30 
(1,14-1,49) 

Dor de dente na vida       

Não 58 53,7  1  1 
Sim 216 65,1 0,050 1,21 

(1,00-1,46) 
0,313 1,10 

(0,91-1,33) 

Dente Cariado       

Sem dente cariado 61 48,0  1  1 

Com pelo menos um dente 
cariado 

213 68,1 0,001 1,41 
(1,16-1,72) 

0,010 1,28 
(1,06-1,55) 

Dentes perdidos por cárie       

Sem dentes perdidos 166 61,9  1   

Com pelo menos um dente 
perdido 

108 62,8 0,857 1,01 
(0,87-1,17) 

  

Dentes restaurados       

Sem dentes restaurados 138 73,8  1  1 

Com pelo menos um dente 
restaurado 

136 53,8 <0,001 0,72 
(0,63-0,84) 

<0,001 0,75 
(0,65-0,86) 

Teste Omnibus = 0,001 

 

 A tabela 5 apontou que ser homem está associado com reduzida possibilidade 

a ter acesso negado a algum serviço de saúde bucal. Em contrapartida, estar em 

atraso escolar e ter apresentado quadro de dor dentária em algum momento da vida 

estiveram associados com uma maior probabilidade de não receberem atendimento 

no ato da procura pelos serviços odontológicos. 
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Tabela 5: Análise bivariada e Regressão de Poisson entre o desfecho “Acesso negado 

a um serviço de saúde bucal” e as variáveis independentes individuais em jovens na 

faixa etária de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Acesso 
negado a um 

serviço de 
saúde bucal 

    

n % p RP p(aj) RP(aj) 

Sexo       

Feminino 107 42,8  1  1 

Masculino 75 32,3 0,019 0,75 
(0,59-0,95) 

0,016 0,75 
(0,59-0,94) 

Atraso escolar       

Sem atraso 65 32,3  1  1 

Com atraso 117 41,6 0,042 1,28 
(1,01-1,64) 

0,045 1,28 
(1,00-1,63) 

Renda Familiar       

Maior que 2 SM 39 33,9  1   

Até 2 SM 143 39,0 0,340 1,14 
(0,86-1,52) 

  

Aglomerado domiciliar       

Até 1 pessoa/cômodo 119 37,4  1   

Mais que 1 pessoa/cômodo 63 38,9 0,753 1,03 
(0,81-1,32) 

  

Dor de dente na vida       

Não 36 27,7  1  1 

Sim 146 41,5 0,009 1,49 
(1,10-2,03) 

0,025 1,43 
(1,04-1,97) 

Dente Cariado       

Sem dente cariado 51 37,2  1   
Com pelo menos um dente 
cariado 

131 38,0 0,879 1,02 
(0,79-1,31) 

  

Dentes perdidos por cárie       

Sem dentes perdidos 108 35,2  1  1 
Com pelo menos um dente 
perdido 

74 42,3 0,117 1,20 
(0,95-1,51) 

0,790 1,03 
(0,81-1,31) 

Dentes restaurados       

Sem dentes restaurados 75 33,8  1  1 
Com pelo menos um dente 
restaurado 

107 41,2 0,099 1,21 
(0,96-1,54) 

0,196 1,16 
(0,92-1,47) 

Teste Omnibus = 0,030 

 

Discussão 

 Os diversos desfechos relacionados à utilização dos serviços odontológicos por 

jovens no município de Sobral, Ceará, apresentaram associação com variáveis como 

renda familiar, aglomerado domiciliar, atraso escolar, dor dentária e dentes cariados, 

perdidos e restaurados, os quais são categorizados, segundo o Modelo 

Comportamental de Andersen (1973), como fatores facilitadores e de necessidade. A 

variável sexo, caracterizada como um fator predisponente, também apresentou 

associação com alguns dos desfechos de uso dos serviços odontológicos pela 

população estudada.  
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 O valor atribuído aos dentes e cavidade oral, condições socioeconômicas e 

questões que vão desde a ordem cultural até questões estruturais dos serviços 

influenciam diretamente a forma como os serviços de saúde bucal são acessados 

(MENEZES et al., 2010; ANDRADE et al., 2013). O contato com um serviço 

odontológico em algum momento da vida por adolescentes na faixa etária de 10 a 19 

anos variou em diversos estudos de uma prevalência de 68% até mais de 95% 

(DAVOGLIO et al., 2009, GIBILINI et al., 2010; BALDANI; ANTUNES, 2011; 

JORNADA et al., 2012; BRASIL, 2012; SILVEIRA et al., 2013), sendo as maiores 

proporções encontradas em sujeitos com melhores condições socioeconômicas e 

idades mais avançadas. 

 Dados do último levantamento de saúde bucal realizado no Brasil (BRASIL, 

2010) apontaram que 18% das crianças brasileiras de 12 anos nunca foram ao 

dentista, prevalência maior foi encontrada na região Nordeste do país (25,8%). Para 

a população jovem de 15 a 19 anos, a prevalência foi de 13,6% e 16% para o Brasil e 

região Nordeste, respectivamente. A prevalência de 7,5% encontrada na população 

jovem do município de Sobral representou um quadro positivo, provavelmente 

relacionada ao caráter urbano da população avaliada, bem como o contexto histórico 

do município que teve a inserção do cirurgião-dentista desde o ano de 1998 e que, 

em 2001, já possuía 14 equipes de saúde bucal em funcionamento das 17 

cadastradas, fato que contribuiu para a escolha do município como o local de 

lançamento do Brasil Sorridente com a inauguração do primeiro Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) do país (MENDES-JUNIOR; VIANA, 2005). 

 Apesar de alguns estudos apontarem que a cobertura da Estratégia em Saúde 

da Família por si só não reflete a ampliação do acesso aos serviços (ROCHA; GOES; 

2011; TOMASI et al., 2011), a existência de espaços que associam instituições de 

ensino com serviços da rede municipal, como as residências multiprofissionais em 

saúde da família e saúde mental e os diversos cursos de graduação na área da saúde 

presentes em Sobral, pode contribuir com a redução de barreiras. Uma análise 

documental realizada por Batista e colaboradores (2015) concluiu que programas que 

integram o ensino e o serviço atuam como políticas indutoras da reorientação dos 

serviços de saúde. 

 Ainda que seja possível identificar avanços importantes no que tange ao acesso 

e uso dos serviços odontológicos em Sobral, há a persistência de iniquidades, as quais 
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criam barreiras importantes que afetam a utilização desses serviços por jovens no 

município. Aspectos socioeconômicos precários e a presença de dor em algum 

momento da vida estiveram relacionados, no presente estudo, com o não acesso aos 

serviços de saúde bucal em algum momento da vida. Um estudo conduzido em um 

município de médio porte no estado de Minas Gerais encontrou uma associação entre 

cor da pele e aglomeração domiciliar com a cárie dentária em adolescentes após a 

análise múltipla (SILVEIRA et al., 2015). A presença de dor de dente em algum 

momento da vida também foi associada em diversos estudos com piores condições 

de saúde bucal (PERES et al., 2012; FREIRE et al., 2012; BARBATO et al., 2015; 

FERNANDES et al., 2016). Hábitos de higiene oral deficientes e baixos padrões 

socioeconômicos aumentam as chances de acometimento pela cárie dentária, doença 

bucal que pode levar a episódios de dor e, consequentemente, a procura por um 

serviço odontológico.  

 Algumas pesquisas não encontraram diferenças significativas entre o sexo e o 

acesso aos serviços de saúde bucal (BALDANI et al., 2011; JORNADA et al., 2012). 

No presente estudo, a variável sexo funcionou para ajustar o modelo, visto que 

estudos apontam que o homem tende a apresentar maior resistência a procura pelos 

serviços de saúde devido a aspectos socioculturais, políticos e econômicos 

característicos desse grupo de indivíduos, sendo mais perceptíveis nas regiões Norte 

e Nordeste do país, o que faz com a utilização dos serviços aconteça em situação 

mais graves e crônicas (BRASIL, 2008). 

 A última ida ao dentista também tem sido analisada por diversos estudos, os 

quais identificaram uma prevalência de procura pelo serviço odontológico nos últimos 

12 meses que variou entre 41% e 67% aproximadamente para a população na faixa 

etária de 12 a 24 anos (GIBILINI et al., 2010; PERES et al., 2011; JORNADA et al., 

2012; BRASIL, 2012; SILVEIRA et al., 2013; ELY et al., 2016). O presente estudo 

encontrou prevalência de 50,2%, valor condizente com os observados na literatura. 

Apesar de alguns estudos apontarem a dor dentária como um dos principais 

preditores do uso dos serviços de saúde bucal (BALDANI; ANTUNES, 2011; NORO 

et al., 2014; SILVEIRA et al., 2015), não se encontrou associação significativa com a 

ida ao consultório odontológico no último ano pelos jovens participantes deste estudo. 

Segundo Paim e colaboradores (2011), a implantação de diversas políticas públicas 

no país contribuiu com a melhoria do acesso aos serviços de saúde, especialmente 
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entre os mais pobres e na área do cuidado primário. O aumento das ações de 

promoção e prevenção em saúde bucal tendem a contribuir, principalmente, com a 

redução de problemas bucais, fato que leva a uma menor procura pelos serviços 

odontológicos. Os fatores de necessidade são apontados no Modelo Comportamental 

de Andersen (1973) como importantes preditores no uso dos serviços de saúde.  

Apesar do aumento da utilização dos serviços odontológicos pelos jovens 

(PERES et al., 2011; BRASIL, 2012; JORNADA et al., 2012; SILVEIRA et al., 2013), 

alguns resultados apontam que o acesso a informações sobre hábitos e higiene oral 

ainda são insuficientes (SILVEIRA et al., 2013). É necessário, portanto, que os 

profissionais de saúde se utilizem dos diversos espaços na comunidade e dentro da 

própria rotina dos centros de saúde com a finalidade de informar ao maior número de 

adolescentes da importância sobre os cuidados com a saúde oral.   

 O uso dos serviços odontológicos pode, em parte, ser reflexo da melhor 

percepção da população sobre a saúde bucal (JORNADA et al., 2012). Dentes 

restaurados e/ou perdidos por cárie indicam, além de uma experiência de cárie 

dentária, um maior acesso aos serviços odontológicos. Portanto, a existência de 

problemas bucais em conjunto com o aumento do número de serviços de saúde bucal, 

principalmente os públicos, acarretam em uma maior frequência de consultas 

odontológicas. 

O uso dos serviços odontológicos públicos pelos jovens de 15 a 24 anos no 

Brasil apresentou uma variabilidade que vai desde 15% a mais de 58%, com maiores 

prevalências nas regiões Norte e Nordeste do país (PERES et al., 2011; BRASIL, 

2012; SILVEIRA et al., 2013). Estudos com a população adulta brasileira apontaram 

uma maior utilização dos serviços de saúde bucal do tipo público por pessoas de baixa 

escolaridade e renda, com maiores necessidades de tratamento odontológico, e que 

residem em domicílios com maior aglomerado domiciliar (PINTO et al., 2012; PINTO 

et al., 2016). 

Apesar do acesso universal característico do sistema público de saúde 

brasileiro e do aumento considerável de equipes de saúde bucal nos últimos anos, o 

SUS ainda não consegue responder satisfatoriamente às necessidades da população 

(SILVEIRA et al., 2013; PINTO et al., 2016), fato verificado no presente estudo quando 

se observa que a presença de pelo menos um dente restaurado esteve associado 
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com o uso do serviço odontológico privado, enquanto que a presença de dente cariado 

esteve mais relacionado com o serviço público.  Um estudo realizado em municípios 

de pequeno porte do Rio Grande do Sul concluiu que ter realizado consulta 

odontológica no serviço público esteve associado com um maior número de dentes 

com cárie não tratada (ELY et al., 2016).  

Diversos estudos apontam que piores condições socioeconômicas estão 

associadas com precárias condições de saúde bucal (FREIRE et al., 2012; PERES et 

al., 2012; SILVEIRA et al., 2015). A utilização dos serviços públicos por pessoas com 

piores condições odontológicas pode sinalizar um aspecto positivo em relação ao 

princípio da equidade, que define que os serviços públicos de saúde devem assegurar 

ações e serviços prioritariamente àqueles que mais necessitam.  

 O não acesso aos serviços de saúde bucal mesmo mediante a procura do 

sujeito para a realização de algum tratamento odontológico ainda é uma questão 

pouco abordada na literatura. Um estudo realizado em dois municípios do estado da 

Bahia com 100% de cobertura pela Estratégia Saúde da Família verificou uma recusa 

de acesso aos serviços de saúde bucal de 5% e 15% (CHAVES et al., 2012). Nesse 

mesmo estudo, foi possível observar que o município com o maior percentual de 

utilização dos serviços odontológicos públicos, também apresentou a maior proporção 

de acesso negado. No presente estudo, mais de 60% dos jovens utilizaram o serviço 

público na última consulta, enquanto que 37,8% relataram ter tido acesso negado a 

um serviço odontológico alguma vez na vida, fato que pode apontar para a existência 

de barreiras ao acesso dos serviços ofertados pelo SUS.  

 Sabendo que a dor dentária normalmente é uma consequência do aumento da 

gravidade das principais patologias bucais, como a cárie e a doença periodontal, 

pode-se supor que indivíduos que apresentaram algum grau de dor dentária ao longo 

da vida também apresentam maior experiência de doenças orais e consequentemente 

tendem a procurar com uma maior frequência os serviços odontológicos. Essa 

situação pode influenciar no aumento da demanda por tratamentos odontológicos e, 

em contrapartida, maiores serão as dificuldades para acessar os cuidados dentários. 

Por outro lado, a menor procura pelos serviços odontológicos pelos homens 

(CROCOMBE et al., 2011; CHAVES et al., 2012) pode induzir a uma menor proporção 

de acesso negado aos serviços de saúde bucal. A maior recusa no acesso ao 

tratamento odontológico por indivíduos de menor nível de escolaridade pode estar 
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relacionada a um menor conhecimento sobre os direitos inerentes ao uso dos serviços 

de saúde e, consequentemente, menor capacidade de luta.  

 O presente estudo apresentou maior proporção de pessoas que relataram 

acesso negado aos serviços de saúde bucal. Tal fato pode estar relacionado a maior 

demanda dos serviços públicos, representada pela informação de que mais de 60% 

utilizaram os serviços odontológicos do SUS. Deve-se levar em consideração também 

a forma de coleta da informação, com a finalidade de compreender melhor o que se 

caracteriza como negação do acesso. O respeito ao princípio de equidade, como a 

priorização dos casos mais urgentes, pode ser entendido pela população como uma 

barreira ao acesso, mesmo com a possibilidade de agendamento para outro momento. 

Por outro lado, algumas pessoas podem definir a negação de acesso como a falta de 

perspectiva para a resolubilidade da necessidade identificada. 

 

Conclusões 

 O primeiro contato com o serviço odontológico parece estar associado com 

melhores condições socioeconômicas, bem como o tipo do serviço utilizado por 

jovens. Tal fato pode estar relacionado com a capacidade de compra dos serviços 

odontológicos, que, mesmo com o caráter universal do Sistema Único de Saúde (SUS) 

brasileiro, barreiras no acesso ainda precisam ser reduzidas e democratizadas para 

toda a população.  

 Aspectos relacionados à necessidade de cuidados odontológicos 

apresentaram-se como fatores associados com o acesso e a frequência de uso dos 

serviços de saúde bucal. A existência de problemas bucais e a experiência passada 

com algumas patologias orais parecem influenciar a procura mais frequente por um 

cirurgião-dentista, provavelmente devido à presença de quadros sintomatológicos. A 

presença de cárie dentária também esteve relacionada com o uso dos serviços 

odontológicos públicos, fato que pode representar um respeito ao princípio da 

equidade, onde aqueles com maiores necessidades estão sendo priorizados no SUS. 

 Apesar do acesso negado apresentar dúvidas na metodologia de coleta dos 

dados, os serviços odontológicos públicos ainda apresentam importantes obstáculos 

para o acesso da população aos serviços ofertados. A maior procura pelo tratamento 
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odontológico e um menor nível de escolaridade parecem aumentar a probabilidade de 

sofrerem recusa ao tratamento odontológico. Repensar a forma de oferta dos serviços 

de saúde bucal podem contribuir com a melhoria do acesso às ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação em saúde bucal.  

 Estudos que abordem fatores relacionados ao contexto em que as pessoas 

então inseridas e que se utilizem de desenhos longitudinais podem contribuir 

fortemente com um melhor conhecimento sobre os diversos aspectos que podem 

determinar a utilização dos serviços odontológicos. 
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5.2. ARTIGO 2 

Fatores contextuais associados ao uso dos serviços odontológicos por jovens 

do município de Sobral, Ceará 

Contextual factors associated with the use of dental services by youths from the 

city of Sobral, Ceará 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi investigar, a partir dos dados referentes aos setores 

censitários urbanos do município de Sobral, Ceará, possíveis desigualdades no que 

tange à utilização dos serviços de saúde bucal por jovens de 17 a 21 anos do referido 

município. A amostra consistiu em 480 jovens participantes da terceira fase de um 

estudo de coorte em saúde bucal, cujas as coordenadas geográficas foram identificas 

e localizadas no mapa do município de Sobral. As variáveis relacionadas aos setores 

censitários foram coletadas a partir do Censo Demográfico brasileiro de 2010. 

Realizou-se regressão de Poisson para as análises bivariadas com nível de confiança 

de 95%. As distribuições espaciais dos desfechos e das variáveis de contexto também 

foram produzidas. As menores rendas médias do responsável e as menores 

proporções de responsáveis alfabetizados estiveram associadas com a variável 

dependente relacionada ao uso do serviço público na última consulta odontológica. 

Contextos com piores condições socioeconômicas parecem concentrar um maior 

número de jovens que utilizam os serviços odontológicos públicos. 

Palavras-chaves: Acesso aos serviços de saúde, saúde bucal, epidemiologia, 

estudos transversais, distribuição espacial da população. 
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Abstract 

The objective of this study was to investigate possible inequalities regarding the use 

of oral health services by adolescents and adults aged from 17 to 21 years in the 

municipality of Sobral, Ceará. The sample consisted of 480 young participants of the 

third phase of a cohort study in oral health, whose geographical coordinates were 

identified and located on the map of the municipality of Sobral. The variables related 

to the census tracts were collected from the Brazilian Demographic Census of 2010. 

Poisson regression was performed for bivariate analyzes with 95% confidence level. 

The spatial distributions of the outcomes and the context variables were also produced. 

The lower average incomes of the household head and the smaller proportions of 

literate responsible were associated with the dependent variable related to the use of 

the public service in the last dental appointment. Contexts with worse socioeconomic 

conditions seem to concentrate a greater number of young people who use public 

dental services. 

Key-words: Health services accessibility, oral health, epidemiology, cross-sectional 

studies, residence characteristics. 
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Introdução 

 Os resultados dos levantamentos epidemiológicos apontam para uma melhora 

das condições de saúde bucal no Brasil. De 1986 para 2010, datas do primeiro e do 

último levantamento epidemiológico realizados até o momento, a prevalência de 

indivíduos com idade de 18 anos com todos os dentes em boca aumentou de 32% 

para mais de 86%. A experiência de cárie medida pelo Índice CPOD (dentes cariados, 

perdidos e obturados) apresentou uma redução de 68,9% para as crianças de 12 anos 

e de 66,5% nos adolescentes de 15 a 19 anos (SAINTRAIN et al., 2015). 

 Apesar dos melhores resultados alcançados no país, estudos apontam para 

uma evolução desigual entre as diversas regiões do país. Dados dos dois últimos 

levantamentos epidemiológicos em saúde bucal observaram que a melhoria das 

condições de saúde bucal foi menos perceptível em áreas mais pobres e com maiores 

iniquidades sociais (ANDRADE et al., 2013; RONCALLI et al., 2014). As maiores 

prevalências de sujeitos que nunca foram ao dentista estiveram concentradas 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país (BRASIL, 2012).  

 Algumas pesquisas na área encontraram que residir em áreas de caráter 

urbano, com melhores condições de infraestrutura e próximas de centros de saúde 

facilitam o acesso e uso dos serviços odontológicos (ANDERSEN; NEWMAN, 1973; 

MARIN et al., 2010; PINTO et al., 2012; RONCALLI et al., 2014; PINTO et al., 2016). 

 Com a finalidade de identificar desigualdades intramunicipais, os censos 

demográficos nacionais se utilizam de pequenas unidades territoriais, formadas por 

área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural. Com o objetivo de 

analisar possíveis desigualdades na utilização dos serviços de saúde bucal por jovens 

de 17 a 21 anos nas diversas áreas do município de Sobral, Ceará, este estudo se 

utilizou dos dados obtidos pelo Censo Demográfico nacional de 2010 referentes aos 

setores censitários da zona urbana do município em estudo.  

   

Metodologia 

 Trata-se de um estudo com duas abordagens distintas: uma analítica 

transversal e outra espacial descritiva. O local de realização da pesquisa foi a zona 

urbana do município de Sobral, Ceará, situado na região noroeste do estado do Ceará 
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e distante de 245km da capital, Fortaleza. A população estimada para o ano de 2016 

é de aproximadamente 203.682 habitantes, e o município conta com indicadores 

socioeconômicos melhores que o do estado (IBGE, 2016). 

 A pesquisa que serviu de base para o presente estudo teve origem nos anos 

1999 e 2000, quando pesquisadores desenvolveram um levantamento municipal 

sobre os principais condicionantes relacionados à morbidade em crianças de 5 a 9 

anos residentes em Sobral. O sorteio da amostra foi realizado a partir do cadastro de 

todas as crianças de 5 a 9 anos residentes no município, consideram uma prevalência 

de 10% entre as diversas situações previstas no questionário, margem de erro de 10% 

e nível de confiança de 95%. A amostra final consistiu em 3.425 crianças, 525 a mais 

que a necessidade apontada pelo cálculo amostral (BARRETO; GRISSI, 2010). 

 No ano de 2000, teve-se a ideia de realizar um levantamento epidemiológico 

em saúde bucal com a mesma população anteriormente citada. Foram considerados 

uma prevalência de 30% de má oclusão, uma margem de erro de 10% e um nível de 

confiança de 95%. Como se previa o desenvolvimento de um estudo longitudinal, 

foram avaliados 311 sujeitos a mais que o previsto no cálculo amostral, totalizando 

1.021 crianças (NORO et al, 2008a). A segunda fase do estudo foi realizada em 2006, 

quando 688 dos sujeitos participantes da primeira fase foram localizados, 

reexaminados e entrevistados (NORO et al., 2009). A terceira onda da coorte de saúde 

bucal aconteceu no ano de 2012 e todo o processo metodológico foi reaplicado nos 

482 jovens localizados (TEIXEIRA, 2015). 

 Para fins de análises do presente estudo, foram considerados apenas os 482 

indivíduos participantes da terceira fase da coorte. Diante da necessidade de 

localização das coordenadas geográficas para se definir a localização do jovem no 

mapa de Sobral e descobrir qual o setor censitário inerente a cada indivíduo, foi 

utilizado o programa Google Earth e, através dos endereços coletados durante o 

processo da pesquisa, foi possível localizar 460 jovens, que representaram a amostra 

final deste estudo. 

 O exame da cavidade oral ocorreu conforme a metodologia preconizada pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 1997) e a entrevista foi realizada com base 

em um roteiro semiestruturado contendo questões relacionadas a aspectos 
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demográficos, socioeconômicos e de hábitos, comportamentos e autopercepção em 

saúde bucal, além da avaliação dos serviços odontológicos.  

 Quatro variáveis dependentes relacionadas ao uso dos serviços odontológicos 

foram dicotomizadas: “Acesso em algum momento da vida”, “Ida ao dentista há mais 

de um ano”, “Uso do serviço público na última consulta” e “Acesso negado em algum 

momento da vida”. As variáveis de contexto (vizinhança) se referiam aos dados dos 

setores censitários da zona urbana de Sobral que foram obtidos a partir do Censo 

Demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no qual todos os 67,6 milhões domicílios brasileiros foram visitados nos 5.565 

municípios do país para coletar as mais diversas informações sobre a realidade da 

população do país como quantidade de pessoas, quantidade de domicílios, sexo, 

raça, renda, escolaridade, condições sanitárias e uso dos serviços de saúde. Para fins 

de análises deste estudo, utilizou-se as variáveis relacionadas a média de pessoas 

por domicílio, renda média mensal do responsável, proporção de responsáveis 

alfabetizados e a proporção de domicílios com água encanada, banheiro e eletricidade 

em casa, além do percentual de ruas com iluminação pública, coleta de lixo, 

pavimentação e esgoto e lixo a céu aberto. 

 Nesse primeiro momento, foram considerados apenas os 108 setores 

censitários que apresentavam pelo menos um sujeito participante do estudo. As 

variáveis “Média de pessoas por domicílio”, “Renda média do responsável” e 

“Proporção de responsáveis alfabetizados” foram categorizadas através dos 

respectivos tercis e nomeadas em alto, intermediário e baixo. As duas outras variáveis 

foram obtidas a partir de uma análise fatorial dos seguintes fatores relacionados à 

proporção de domicílios dos setores pertencentes contendo: água encanada, banheiro 

em casa, coleta de lixo, eletricidade em casa, iluminação pública, ruas pavimentadas, 

esgoto a céu aberto e lixo nas ruas. Os dois fatores formados também foram 

categorizados em tercis. O fator de infraestrutura formou três categorias denominadas 

de ruim, intermediária e boa, enquanto que as do fator de poluição foram alto, 

intermediário e baixo. O método de extração da análise fatorial foi o de Análise de 

Componentes Principais com rotação do tipo Varimax (KMO = 0,641). Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1: Matriz dos componentes rotacionados para as variáveis contextuais incluindo 

o fator de análise para o setor censitário. 

  

A análise dos dados foi realizada por meio do programa estatístico SPSS 

versão 20. Foram estimadas as prevalências e as razões de prevalência brutas, 

utilizando regressão de Poisson. Realizou a análise bivariada para estimar as razões 

de prevalência das associações de cada variável dependente com as variáveis 

independentes. Foram consideradas estatisticamente significativas as associações 

com valor de p<0,05.  

Em um segundo momento, todos os 159 setores censitários urbanos foram 

utilizados e, através do programa TerraView versão 4.2.2, foram realizadas as 

distribuições espaciais das variáveis de contexto segundo os setores censitários e, 

em seguida, todos os casos foram sobrepostos no mapa considerando os desfechos 

relacionados ao uso dos serviços odontológicos. A distribuição espacial da densidade 

das variáveis dependentes também foi produzida, porém considerando apenas 

setores com casos. Para a confecção dos mapas, foi necessário um arquivo, no 

formato shape, da representação gráfica do território de Sobral com as demarcações 

dos setores censitários urbanos.  

 A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e todos os princípios éticos inerentes 

das pesquisas com seres humanos foram respeitados. 

 

 

Variáveis 

Setor censitário 

Fatores 

Infraestrutura Poluição 

Água encanada 0,785  

 Banheiro em casa 0,642  

Coleta de lixo 0,745  

% eletricidade em casa 0,637  

 Iluminação pública 0,786  

Ruas pavimentadas 0,706  

Esgoto à céu aberto  0,869 

Lixo à céu aberto  0,863 
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Resultados 

 A tabela 2 apresenta as frequências absolutas e percentuais das variáveis 

dependentes relacionadas ao uso dos serviços odontológicos e das variáveis de 

contexto tendo como referência os 108 setores censitários da zona urbana do 

município de Sobral, Ceará, que tiveram representações de indivíduos participantes 

deste estudo. Dos 460 jovens, 7,8% nunca foram ao dentista, metade foi há mais de 

um ano, o serviço público foi o de escolha por mais de 60% dos sujeitos e 38,3% 

relataram sofrer negação ao tentar utilizar um serviço odontológico em algum 

momento da vida. 

 Em relação às variáveis contextuais dos setores censitários, a média de 

pessoas por domicílio foi de 3,78, a renda média do responsável ficou em torno de 

801,21 reais e a proporção de responsáveis alfabetizados foi de 78,87%. Ao se dividir 

em tercis, as condições de maiores aglomerados domiciliar e menores rendas média 

do responsável e proporções de responsáveis alfabetizados corresponderam aos 

setores com o maior número de sujeitos participantes do presente estudo. Os tercis 

dos fatores de infraestrutura e poluição concentraram maiores percentuais nas piores 

condições: infraestrutura ruim e alta poluição. Entretanto, faz-se necessário saber que 

as variáveis que serviram de base para a formação dos fatores não apresentaram 

grandes variações, com altas médias das variáveis de infraestrutura e baixos índices 

de esgoto e lixo à céu aberto. 
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Tabela 2: Frequência absoluta e percentual das variáveis dependentes relacionadas ao 

uso dos serviços odontológicos e das variáveis de contexto referentes aos setores 

censitários, segundo o Censo de 2010, de jovens de 17 a 21 anos residentes no 

município de Sobral, Ceará, 2012.  

VARIÁVEL n % 

Acesso em algum momento da vida*   

Não 36 7,8 
Sim 424 92,2 

Ida ao dentista há mais de um ano**   

Não 212 50,0 
Sim 212 50,0 

Uso do serviço público na última consulta**   

Não 169 39,9 
Sim 255 60,1 

Acesso negado em algum momento da vida*   

Não 268 61,7 
Sim 176 38,3 

Média de pessoas por domicílio*   

Alto 173 37,6 
Intermediário 172 37,4 
Baixo 115 25,0 

Renda média do responsável*   

Baixa 177 38,5 
Intermediária 168 36,5 
Alta 115 25,0 

Responsáveis alfabetizados*   

Baixo 186 40,4 
Intermediária 157 34,1 
Alto 117 25,0 

Infraestrutura*   

Ruim 197 42,8 
Intermediária 119 25,9 
Boa 144 31,3 

Poluição*   

Alta 169 36,7 
Intermediária 140 30,4 
Baixa 151 32,8 

* N =460 

** N = 424, devido a exclusão dos 36 indivíduos que nunca foram ao dentista 

 

 As tabelas 3, 4, 5 e 6 apresentam a análise bivariada das variáveis dependentes 

de acesso e das variáveis independentes de contexto. Observou-se que os maiores 

percentuais de jovens que já foram ao dentista alguma vez na vida estiveram 

concentrados nas melhores e nas piores condições contextuais. A ida ao dentista há 

mais de um ano foi maior nos sujeitos residentes em áreas com melhores condições 

socioeconômicas e de infraestrutura, exceto para o fator de poluição, cuja piores 

condições foi a de maior concentração. Dentre os jovens que utilizaram o serviço 

público na última consulta, as maiores proporções foram observadas nos setores com 

elevado aglomerado domiciliar, baixa renda do responsável, menor proporção de 

responsáveis alfabetizados e com os piores fatores de infraestrutura e de poluição. 
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Em relação a ter sofrido acesso negado, os sujeitos apresentaram uma distribuição 

mais homogênea estre as variáveis contextuais. 

 Apesar das tendências observadas, a análise bivariada apresentou 

associações estatisticamente significativas apenas na variável dependente 

relacionada ao uso do serviço público na última consulta. Conforme a tabela 5, as 

pessoas que residiam em setores censitários que apresentavam maiores rendas 

médias dos responsáveis e maiores proporções de responsáveis alfabetizados 

conferiram uma probabilidade de usarem o serviço odontológico do tipo privado. 
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Tabela 3: Análise bivariada entre a variável “Acesso em algum momento da vida” e as 

variáveis de contexto dos setores censitários de jovens residentes no município de 

Sobral, Ceará, 2012.  

VARIÁVEL Acesso em algum 
momento da vida 

  

n % p RP 

Média de pessoas por 
domicílio 

    

Alto 159 91,9  1 
Intermediário 155 90,1 0,562 1,22 

(0,62-2,39) 
Baixo 110 95,7 0,220 0,53 

(0,19-1,45) 

Renda média do 
responsável 

    

Baixa 162 91,5  1 
Intermediária 152 90,5 0,734 1,12 

(0,57-2,20) 
Alta 110 95,7 0,184 0,51 

(0,19-1,37) 

Responsáveis 
Alfabetizados 

    

Baixo 170 91,4  1 
Intermediária 142 90,4 0,759 1,11 

(0,56-2,17) 
Alto 112 95,7 0,161 0,49 

(0,18-1,32) 

Infraestrutura     

Ruim 183 92,9  1 
Intermediária 108 90,8 0,496 1,30 

(0,61-2,77) 
Boa 133 92,4 0,852 1,07 

(0,50-2,29) 

Poluição     

Alta 156 92,3  1 
Intermediária 127 90,7 0,616 1,20 

(0,57-2,51) 
Baixa 141 93,4 0,712 0,86 

(0,38-1,90) 
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Tabela 4: Análise bivariada entre a variável “Ida ao dentista há mais de um ano” e as 

variáveis de contexto dos setores censitários de jovens residentes no município de 

Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Ida ao dentista há 
mais de um ano 

  

n % p RP 

Média de pessoas por 
domicílio 

    

Alto 77 48,4  1 
Intermediário 76 49,0 0,915 1,01 

(0,80-1,27) 
Baixo 59 53,6 0,397 1,10 

(0,87-1,40) 

Renda média do 
responsável 

    

Baixa 80 49,4  1 
Intermediária 71 46,7 0,636 0,94 

(0,75-1,19) 
Alta 61 55,5 0,321 1,12 

(0,89-1,41) 

Responsáveis Alfabetizados     

Baixo 81 47,6  1 
Intermediária 66 46,5 0,837 0,97 

(0,77-1,23) 
Alto 65 58,0 0,083 1,21 

(0,97-1,52) 

Infraestrutura     

Ruim 86 47,0  1 
Intermediária 55 50,9 0,513 1,08 

(0,85-1,37) 
Boa 71 53,4 0,259 1,13 

(0,91-1,41) 

Poluição     

Alta 83 53,2  1 
Intermediária 61 48,0 0,390 0,90 

(0,71-1,14) 
Baixa 68 48,2 0,393 0,90 

(0,72-1,13) 
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Tabela 5: Análise bivariada entre a variável “Uso do serviço público na última consulta” 

e as variáveis de contexto dos setores censitários de jovens residentes no município 

de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Uso do serviço 
público na última 

consulta 

  

n % p RP 

Média de pessoas por 
domicílio 

    

Alto 103 64,8  1 
Intermediário 93 60,0 0,382 0,92 

(0,78-1,10) 
Baixo 59 53,6 0,075 0,82 

(0,67-1,02) 

Renda média do 
responsável 

    

Baixa 104 64,2  1 
Intermediária 96 63,2 0,848 0,98 

(0,83-1,16) 
Alta 55 50,0 0,026 0,77 

(0,62-0,97) 

Responsáveis 
Alfabetizados 

    

Baixo 114 67,1  1 
Intermediária 84 59,2 0,154 0,88 

(0,74-1,04) 
Alto 57 50,9 0,010 0,75 

(0,61-0,93) 

Infraestrutura     

Ruim 117 63,9  1 
Intermediária 58 53,7 0,097 0,84 

(0,68-1,03) 
Boa 80 60,2 0,497 0,94 

(0,78-1,12) 

Poluição     

Alta 92 59,0  1 
Intermediária 83 65,4 0,269 1,10 

(0,92-1,33) 
Baixa 80 56,7 0,697 0,96 

(0,79-1,16) 
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Tabela 6: Análise bivariada entre a variável “Acesso negado em algum momento da 

vida” e as variáveis de contexto dos setores censitários de jovens residentes no 

município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Acesso negado em 
algum momento da vida 

  

n % p RP 

Média de pessoas por 
domicílio 

    

Alto 68 39,3  1 
Intermediário 73 42,4 0,554 1,08 

(0,83-1,39) 
Baixo 35 30,4 0,132 0,77 

(0,55-1,08) 

Renda média do 
responsável 

    

Baixa 70 39,5  1 
Intermediária 68 40,5 0,860 1,02 

(0,79-1,32) 
Alta 38 33,0 0,267 0,83 

(0,60-1,14) 

Responsáveis 
Alfabetizados 

    

Baixo 77 41,4  1 
Intermediária 55 35,0 0,231 0,84 

(0,64-1,11) 
Alto 44 37,6 0,515 0,90 

(0,68-1,21) 

Infraestrutura     

Ruim 76 38,6  1 
Intermediária 45 37,8 0,893 0,98 

(0,73-1,31) 
Boa 55 38,2 0,943 0,99 

(0,75-1,30) 

Poluição     

Alta 70 41,4  1 
Intermediária 54 38,6 0,612 0,93 

(0,70-1,22) 
Baixa 52 34,4 0,202 0,83 

(0,62-1,04) 

 

 

 A análise descritiva da distribuição espacial das densidades relacionadas às 

variáveis dependentes relacionadas ao uso dos serviços odontológicos apresentou 

uma configuração sem grandes padrões de espacialidade. Esse fato sugere que as 

condições de uso dos serviços odontológicos encontram-se aleatoriamente 

distribuídas pelos setores censitários urbanos do município de Sobral, Ceará (Figura 

1). 
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Figura 1: Densidade dos desfechos por setor censitário em jovens de 17 a 21 anos do 

município de Sobral, Ceará, 2012. 

Acesso em algum momemto da vida Ida ao dentista há mais de um ano 

  
Uso do serviço público na última consulta Acesso negado em algum momento da 

vida 

  

  

As figuras 2, 3, 4 e 5 apresentam a distribuição espacial das variáveis de 

contexto pelos setores censitários e a distribuição dos 460 sujeitos, na forma de 

pontos, segundo os desfechos de uso dos serviços odontológicos. Pode-se observar 

que as piores condições das variáveis contextuais se encontram nos setores 

censitários da periferia, alguns com padrões mais definidos que outros. Os setores 

censitários com piores rendas médias dos responsáveis estão situados na periferia 

das proximidades da região sul do município, assim como as menores proporções de 

responsáveis alfabetizados, enquanto que os melhores padrões de infraestrutura 

estiveram situados nos setores centrais. Por outro lado, as distribuições dos 
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desfechos de uso dos serviços odontológicos a partir dos sujeitos do estudo não 

apresentaram um padrão espacial de distribuição do território analisado. 
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Figura 2: Distribuição dos desfechos referentes a “Acesso em algum momento da vida” 

dos jovens de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará (2012), segundo as variáveis 

de contexto dos setores censitários. 

Média de pessoas por domicílio Renda média mensal do responsável 

  
Proporção de responsáveis alfabetizados Fator de infraestrutura 

  

Fator de poluição  
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Figura 3: Distribuição dos desfechos referentes a “Ida ao dentista há mais de um ano” 

dos jovens de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará (2012), segundo as variáveis 

de contexto dos setores censitários. 

Média de pessoas por domicílio Renda média mensal do responsável 

  
Proporção de responsáveis alfabetizados Fator de infraestrutura 

  
Fator de poluição  
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Figura 4: Distribuição dos desfechos referentes a “Uso do serviço público na última 

consulta” dos jovens de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará (2012), segundo 

as variáveis de contexto dos setores censitários. 

Média de pessoas por domicílio Renda média mensal do responsável 

 
 

Proporção de responsáveis alfabetizados Fator de infraestrutura 

  
Fator de poluição  
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Figura 5: Distribuição dos desfechos referentes a “Acesso negado em algum momento 

da vida” dos jovens de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará (2012), segundo as 

variáveis de contexto dos setores censitários. 

Média de pessoas por domicílio Renda média mensal do responsável 

  

Proporção de responsáveis alfabetizados Fator de infraestrutura 

  
Fator de poluição  
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Discussão 

 O presente estudo não encontrou associações entre os fatores contextuais e 

as variáveis de “Acesso em algum momento da vida”, “Ida há mais de um ano” e 

“Acesso negado em algum momento da vida”. Apenas a variável relacionada ao uso 

do serviço odontológico público apresentou associação com piores condições 

setoriais de renda e escolaridade. Tal fato pode ser compreendido como respeito ao 

princípio da equidade, visto que muitos estudos apontam que piores condições 

odontológicas são mais frequentes em áreas com baixos padrões socioeconômicos 

(PERES et al., 2012; BARBATO et al., 2015; BARBATO; PERES, 2015), o que nos 

leva a crer que os serviços públicos de saúde bucal do município estão mais voltados 

para o atendimento daqueles que mais necessitam. 

Os diversos modelos teóricos que surgiram ao longo dos anos com o objetivo 

de explicar os fatores determinantes na utilização dos serviços de saúde já traziam 

em suas concepções aspectos relacionados ao financiamento e organização dos 

sistemas de saúde, bem como características relacionadas ao meio em que as 

pessoas vivem (TRAVASSOS; MARTINS, 2004; PAVÃO; COELI, 2008). Um dos 

modelos teóricos mais utilizados em todo o mundo, Modelo Comportamental de 

Andersen, afirmava que a região do país e o caráter urbano ou rural em que as 

pessoas residem podem funcionar como fatores que facilitam ou dificultam a utilização 

dos serviços de saúde (ANDERSEN; NEWMAN, 1973). 

 Estudos brasileiros que abordaram fatores contextuais como potenciais 

influenciadores nas condições de saúde bucal encontraram que indivíduos que 

residiam em áreas sem abastecimento público de água fluoretada, com piores 

condições socioeconômicas, de caráter rural e localizadas nas regiões Norte ou 

Nordeste do país apresentavam piores condições de saúde bucal (PERES et al., 2012; 

BARBATO et al., 2015; BARBATO; PERES, 2015).  

 Variáveis de contexto têm sido pouco utilizadas para investigar o uso dos 

serviços odontológicos. Estudo realizado no município de Buenos Aires, Argentina, 

encontrou que pessoas que residem em subúrbios ou distantes de clínicas 

odontológicas estiveram menos propensos a procurarem os serviços de saúde bucal 

(MARIN et al., 2010). Estudos brasileiros se propuseram a analisar o uso dos serviços 

odontológicos públicos e concluíram que residir em áreas com maiores proporções da 
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relação dentista/habitante, com elevada cobertura de equipes de saúde bucal, 

municípios de pequeno porte e com piores condições de infraestrutura estiveram 

associados com um maior uso dos serviços públicos de saúde bucal (PINTO et al., 

2012; PINTO et al., 2016). 

 A não associação observada com as demais variáveis de uso dos serviços 

pode ser explicada através das limitações deste estudo. A abordagem apenas da zona 

urbana do município criou um padrão homogêneo entre os diversos setores 

analisados. Outro fator que pode ter limitado os resultados aqui encontrados esteve 

relacionado à amostra não representativa dos setores, visto que a existência de 

setores com poucos casos pode gerar resultados não compatíveis com a realidade 

apresentada pelos sujeitos residentes nos diversos setores censitários abordados no 

presente estudo. 

 A categorização em quintis das características contextuais dos setores 

censitários não foi bem discriminatória visto que os setores apresentavam padrões 

homogêneos. As variáveis mais heterogêneas abordadas no presente estudo foram 

as relacionadas à renda média do responsável e à proporção de responsáveis 

alfabetizados, exatamente as mesmas que apresentaram associação significativa no 

uso dos serviços odontológicos públicos.  

Pode-se observar também que a distribuição espacial dos sujeitos segundo os 

desfechos primários apresenta-se de forma não regular no território analisado. Esse 

aspecto pode estar relacionado com o contexto histórico do município de Sobral, 

Ceará, que foi sede de lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) e 

teve a inauguração do primeiro Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do 

país (FRAZÃO; NARVAI, 2009). A importância imputada à saúde bucal no município 

fez com que, segundo dados do Ministério da Saúde para o ano de 2015, Sobral 

apresentasse uma cobertura de Equipes de Saúde Bucal (ESB) de 91,02%, bem 

acima dos valores apresentados para o estado do Ceará, região Nordeste e Brasil que 

foram, respectivamente, 62,55%, 65,65% e 52,87% (BRASIL, 2017b). A elevada 

cobertura de ESB facilita o acesso e o uso dos serviços odontológicos pela população 

beneficiada. 
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Conclusões 

 Contextos com piores condições socioeconômicas parecem concentrar um 

maior número de jovens que utilizam os serviços odontológicos do tipo público. Como 

piores condições de saúde bucal estão relacionadas com condições socioeconômicas 

precárias, o respeito ao princípio da equidade parece estar acontecendo no que tange 

aos jovens de 17 a 21 anos residentes no município de Sobral, Ceará. 

 A abordagem apenas da área urbana de Sobral pode ter camuflado outras 

associações relacionadas ao uso dos serviços de saúde bucal pela população 

analisada. Por outro lado, os bons indicadores contextuais apresentados pelo 

município, provavelmente devido à existência de políticas públicas efetivas, podem de 

fato ter reduzido as desigualdades dos macrodeterminantes municipais, que passam 

a influenciar minimamente nos desfechos aqui analisados.  

 Realizar estudos que abordem áreas com características mais heterogênias 

podem apontam associações mais significativas que irão direcionar a adoção de 

políticas públicas no âmbito do contexto em que as pessoas vivem, contribuindo com 

uma melhoria do acesso e uso dos serviços odontológicos e, consequentemente, da 

qualidade de vida. 
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5.3. ARTIGO 3 

Fatores determinantes no uso dos serviços odontológicos na infância e na 

juventude: uma análise longitudinal 

Determining factors in the use of dental services in childhood and youth: a 

longitudinal analysis 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi analisar quais os principais fatores determinantes na 

utilização dos serviços odontológicos por jovens de 17 a 21 anos residentes em 

Sobral, Ceará, tendo por base dois períodos distintos: a infância e a juventude. Trata-

se de um estudo longitudinal realizado a partir dos dados coletados em três ondas de 

uma coorte de saúde bucal realizadas nos anos de 2000, 2006 e 2012 no município 

de Sobral. A amostra final foi de 482 jovens na faixa etária de 17 a 21 anos. Três perfis 

de trajetória relacionados ao uso dos serviços odontológicos foram construídos a partir 

dos dados coletados nas três ondas: perfil de uso, perfil de acesso e perfil de acesso 

negado. As variáveis independentes estiveram relacionadas aos aspectos 

demográficos, socioeconômicos e de condições de saúde bucal. Realizou-se 

regressão de Poisson para as análises bivariadas e múltiplas com ajuste robusto da 

variância e nível de significância de 0,05 para os dois ciclos de vida analisados. Piores 

condições socioeconômicas no início da vida estiveram associadas com o uso não 

frequente e com o acesso não oportuno aos serviços odontológicos. O acesso negado 

foi mais prevalente em mulheres, provavelmente devido a maior procura pelos 

serviços de saúde ao longo da vida. Pensar políticas públicas de saúde que alcancem 

aqueles em piores condições socioeconômicas e nos primeiros anos devida podem 

contribuir com um melhor acesso e uso dos serviços de saúde bucal na juventude. 

Ações de promoção e prevenção em saúde bucal na infância reduzem a prevalência 

de problemas bucais, contribuindo com uma melhor resposta dos serviços 

odontológicos para a população. 

Palavras-chaves: Acesso aos serviços de saúde, saúde bucal, epidemiologia, 

estudos longitudinais. 
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Abstract 

The objective of this study was to analyze the main determining factors in the use of 

dental services by young people aged 17 to 21 residing in Sobral, Ceará, based on 

two distinct periods: childhood and youth. This is a longitudinal study based on the 

data collected in three waves of a cohort of oral health performed in 2000, 2006 and 

2012 in the municipality of Sobral. The final sample consisted of 482 young people 

aged 17 to 21 years. Three trajectory profiles related to the use of dental services were 

constructed from the data collected in the three waves: use profile, access profile and 

denied access profile. The independent variables were related to demographic, 

socioeconomic and oral health conditions. Poisson regression was performed for 

bivariate and multiple analyzes with robust variance adjustment and significance level 

of 0.05 for the two life cycles analyzed. Poor socioeconomic conditions in early life 

were associated with infrequent use and late access to dental services. Access denied 

was more prevalent in women, probably due to increased demand for health services 

throughout life. Thinking public health policies that reach those in worse socioeconomic 

conditions and in the first years due can contribute to better access and use of oral 

health services in youth. Oral health promotion and prevention actions in childhood 

reduce the prevalence of oral problems, contributing to a better response of dental 

services to the population. 

Key-words: Health services accessibility, oral health, epidemiology, longitudinal 

studies. 
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Introdução 

Problemas bucais em idades mais avançadas podem ser reflexos de hábitos e 

comportamentos deletérios ainda na infância devido ao caráter crônico inerente das 

doenças bucais. Maus hábitos de higiene oral e de consumo alimentar, baixa 

escolaridade, condições socioeconômicas individuais e contextuais ruins e baixos 

níveis de autopercepção da saúde são alguns dos principais fatores associados às 

péssimas condições de saúde bucal e ao acesso e uso deficiente dos serviços 

odontológicos (DAVOGLIO et al., 2009; PERES et al., 2012; SANTIAGO et al., 2014; 

SILVEIRA et al., 2015; BARBATO et al., 2015; FERNANDES et al., 2016). A crescente 

importância imputada à saúde dos dentes e gengivas fez com que as questões 

relacionadas ao acesso e uso dos serviços de saúde bucal se tornassem objetos de 

análise por diversos pesquisadores em todo o mundo.  

 A complexidade no entendimento dos conceitos de acesso e uso tem gerado 

diferentes abordagens e, em muitos casos, o emprego é impreciso e pouco claro na 

distinção entre os dois conceitos (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). Apesar da 

dificuldade de definição, o setor da saúde tem se atentado para criar meios de 

mensurar as diferentes formas de acesso e uso dos serviços de saúde com o intuito 

de desenvolver planos e metas para a melhoria da atenção (SANCHES; CICONELLI, 

2012). Para isso, conhecer os principais determinantes do uso dos serviços 

odontológicos se faz importante e, apesar de ainda raros, as pesquisas na área 

começaram a ser desenvolvidas.  

 Diversos estudos já apontam da influência de aspectos relacionados à infância 

às mais diversas condições de saúde bucal observadas na adolescência e/ou vida 

adulta (POULTON et al., 2002; PERES et al, 2011; CAMARGO et al., 2012). Por outro 

lado, a investigação das influências das diversas exposições na infância nos aspectos 

relacionados ao acesso e uso dos serviços odontológicos ainda são quase 

inexistentes. 

 Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal realizados no Brasil 

apontam para a persistência de desigualdades quanto ao uso dos serviços de saúde 

bucal no país. Além disso, importantes lacunas ainda são observadas para explicar a 

utilização dos serviços odontológicos no que diz respeito aos determinantes sociais 

de saúde. Desenvolver estudos de coorte são importantes para aumentar a 



75 
 

confiabilidade dos achados e assim fortalecer políticas que visem contribuir com a 

melhoria das condições de vida tendo por base a história de vida das pessoas. A partir 

do exposto, este estudo tem o objetivo de analisar quais os principais fatores 

determinantes na utilização dos serviços odontológicos por jovens de 17 a 21 anos 

residentes em Sobral, Ceará, tendo por base dois períodos distintos: a infância e a 

juventude. 

 

Metodologia 

 Trata-se de uma coorte prospectiva realizada na zona urbana do município de 

Sobral, Ceará, situado na região noroeste do estado do Ceará e distante de 245km 

da capital, Fortaleza. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o município apresenta indicadores socioeconômicos superiores ao do estado 

de referência e tem população estimada para o ano de 2016 em aproximadamente 

203.682 habitantes (IBGE, 2016). 

 A pesquisa intitulada “Condições de saúde das crianças no município de 

Sobral-Ceará” serviu de referência para a amostra alcançada para o presente estudo. 

Um cálculo amostral foi realizado com base na população total de 5 a 9 anos 

residentes no município de referência e considerando uma prevalência de 10% entre 

os diversos desfechos previstos no questionário, uma margem de erro de 10% e um 

nível de confiança de 95%. Seriam necessárias 2.900 crianças, porém, a previsão de 

possíveis perdas e a alta capacidade operacional da pesquisa, fizeram com que o total 

de indivíduos avaliados fosse de 3.425 crianças. (BARRETO; GRISSI, 2010). 

 Em 2000, a partir da amostra do estudo anterior, realizou-se um levantamento 

epidemiológico em saúde bucal. O cálculo amostral apontou a necessidade de 710 

crianças, considerando uma prevalência de 30% de má oclusão, margem de erro de 

10% e nível de confiança de 95%. Como se previa o desenvolvimento de um estudo 

longitudinal, um total de 1.021 indivíduos foram avaliados (NORO et al, 2008a). A 

segunda fase do estudo foi realizada em 2006, quando 688 dos sujeitos participantes 

da primeira fase foram localizados, reexaminados e entrevistados (NORO et al., 

2009). A terceira onda da coorte de saúde bucal aconteceu no de 2012 e todo o 

processo metodológico foi reaplicado nos 482 jovens localizados (TEIXEIRA, 2015), 

sendo esta a amostra final de referência para o presente estudo. 
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 Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos de pesquisa. O 

primeiro consistiu em uma ficha para o levantamento epidemiológico de saúde bucal 

de acordo com o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

esses tipos de estudos (WHO, 1997). A qualidade e confiabilidade dos dados 

coletados ao longo da coorte são garantidos pelo uso da mesma metodologia nas três 

ondas da pesquisa. Nessa etapa, foram extraídas as informações relacionadas à cárie 

dentária, por meio do índice CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados); à má 

oclusão, com o Índice de Estética Dental (DAI); ao edentulismo, cujo uso e 

necessidade de prótese foram avaliados; à condição periodontal, por meio do Índice 

Periodontal Comunitário (IPC); e, por fim, ao traumatismo dentário.  

O segundo instrumento utilizado consistiu em um questionário com roteiro 

semiestruturado, mas que apresentou diferenças ao longo das três ondas. Para o 

presente estudo, foram construídos perfis de trajetória relacionados ao uso dos 

serviços odontológicos para as variáveis dependentes a partir dos dados coletados ao 

longo das três ondas da coorte (Quadro 1). O perfil de uso dos serviços odontológicos 

refere-se à frequência de ida ao dentista, enquanto que o perfil de acesso se relaciona 

ao contato em algum momento da vida com o cirurgião-dentista. O perfil de acesso 

negado consiste em ter sofrido negação ao uso do serviço odontológico ao longo da 

vida. As variáveis sexo, escolaridade do chefe da família, atraso escolar, renda 

familiar, dentes cariados, dentes perdidos por cárie e dentes restaurados funcionaram 

como independentes. Todas as variáveis independentes foram categorizadas a fim de 

realizar a análise estatística conforme apresentado no Quadro 2.  

Duas variáveis foram selecionadas para medir o grau de escolaridade dos 

sujeitos ao longo da coorte: escolaridade do chefe da família e atraso escolar. A 

primeira foi utilizada na análise referente ao ciclo de vida da infância, pois foi coletada 

apenas na primeira onda da coorte devido à pouca idade dos sujeitos da pesquisa no 

ano de 2000 e, por isso, sofrem influência direta do nível de instrução dos 

responsáveis em diversos aspectos da vida. A segunda esteve presente nas análises 

relacionadas à fase da juventude e se baseou na distorção idade-série, que prevê 

como em atraso os estudantes com idade dois anos ou mais que a esperada para a 

série que estão matriculados. O ponto de coorte de dois salários mínimos para a 

categorização da renda familiar se baseou na média observada, visto que nos dois 

anos o valor foi aproximadamente dois. 
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As variáveis relacionadas às condições de saúde bucal foram categorizadas 

quanto a presença ou ausência da condição. A variável “dentes cariados” apontou 

para a real necessidade de tratamento, enquanto que “dentes perdidos por cárie” e 

“dentes restaurados” serviram como variáveis de ajuste das condições 

socioeconômicas, visto que a presença de alguma destas condições reflete 

diretamente o acesso e utilização dos serviços odontológicos.  

 

Quadro 1: Perfis de trajetória relacionados à utilização dos serviços odontológicos com 

base nos dados coletados nas três ondas (2000, 2006 e 2012) da Coorte de Sobral 

 2000 2006 2012 Perfil de trajetória 

 
 
Perfil de uso 
dos serviços 
odontológicos 

0 = Foram ao 
dentista há um 
ano ou menos 

0 = Foram ao 
dentista há um 
ano ou menos 

0 = Foram ao 
dentista há um 
ano ou menos 

0 = Uso frequente: foi 
ao dentista há um ano 
ou menos em pelo 
menos dois dos três 
anos avaliados (0-0-0, 
1-0-0,0-1-0, 2-0-0). 
 

1 = Foram ao 
dentista há mais 
de um ano 

1 = Foram ao 
dentista há 
mais de um 
ano 
 
 

1 = Foram ao 
dentista há mais 
de um ano 

 
1 = Uso não frequente: 
nunca foi ao dentista 
ou não foi ao dentista 
há um ano ou menos 
em pelo menos dois 
dos anos avaliados (2-
2-2, 2-1-1, 2-1-0, 1-0-
1, 1-1-0). 

2 =  Nunca 
foram ao 
dentista 

2 = Nunca 
foram ao 
dentista 

2 = Nunca foram 
ao dentista 

 
 
Perfil de 
acesso dos 
serviços 
odontológicos 

0 = Foram ao 
dentista alguma 
vez na vida 
 
 

0 = Foram ao 
dentista 
alguma vez na 
vida 

0 = Foram ao 
dentista alguma 
vez na vida 

0 = Acesso oportuno: 
tiveram acesso desde 
o ano 2000 (0-0-0). 

 1 = Nunca 
foram ao 
dentista 

1 = Nunca 
foram ao 
dentista 

1 = Nunca foram 
ao dentista 

1 = Acesso não 
oportuno: tiveram 
acesso apenas em 
2006 ou 2012 (1-0-0, 
1-1-0). 
 

 
 
Perfil de 
acesso negado 
aos serviços 
de saúde bucal 

0 = Nunca 
tiveram acesso 
negado 

0 = Nunca 
tiveram 
acesso 
negado 
 

0 = Nunca 
tiveram acesso 
negado 

0 = Não teve acesso 
negado (0-0-0). 

 1 = Tiveram 
acesso negado 

1 = Tiveram 
acesso 
negado 

1 = Tiveram 
acesso negado 

1 =  Teve acesso 
negado (0-0-1, 0-1-1, 
1-1-1). 
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Quadro 2: Descrição da categorização das variáveis independentes coletadas a partir 

das ondas de 2000 e 2012 da coorte de Sobral. 

Variável Categorização 

 

Escolaridade do chefe da família 

Ensino médio ou superior completo 

Ensino fundamental completo 

 

Atraso escolar 

Sem atraso escolar 

Com atraso escolar 

 

Renda familiar 

Acima de dois salários mínimos 

Até dois salários mínimos 

 

Dentes cariados 

Sem dentes cariados 

Com pelo menos um dente cariado 

 

Dentes perdidos por cárie 

Sem dentes perdidos por cárie 

Com pelo menos um dente perdido por cárie 

 

Dentes restaurados 

Sem dentes restaurados 

Com pelos menos um dente restaurado 

 

Para a coleta de dados da primeira onda da coorte, uma equipe multidisciplinar 

foi devidamente treinada e capacitada. Devido à pouca idade dos sujeitos da 

pesquisa, as perguntas foram respondidas pelos responsáveis presentes no momento 

da entrevista (BARRETO; GRISI; 2010), os quais também foram os respondentes das 

perguntas durante a segunda onda, visto que a faixa etária dos sujeitos era de 11 a 

15 anos. Desta etapa, participaram 15 cirurgiões-dentistas devidamente capacitados 

e calibrados de acordo com as normas da OMS. A concordância geral 

interexaminadores variou de 0,92 a 0,97 com o coeficiente kappa situado no intervalo 

de 0,86 a 0,96, demonstrando excelente grau de concordância (NORO et al, 2008a). 

Para a coleta de dados do levantamento epidemiológico em saúde bucal de 

Sobral no ano de 2012, formou-se uma equipe de campo com 22 integrantes, dos 

quais sete eram examinadores, sete anotadores, sete entrevistadores e um 

coordenador de campo. Os examinadores eram estudantes do último ano do curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral, enquanto os 

anotadores e entrevistadores eram estudantes dos diferentes semestres do mesmo 
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curso. Todos os pesquisadores foram capacitados, por meio de uma discussão teórica 

sobre os objetivos da pesquisa, critérios de diagnóstico e aplicação da entrevista. Foi 

realizada, também, a calibração interexaminador pela técnica de consenso. O índice 

Kappa variou de 0,80 a 0,93, considerado uma boa concordância (TEIXEIRA, 2015). 

 Durante a primeira e segunda ondas, os dados foram coletados através de 

visitas domiciliares previamente agendadas pelos agentes comunitários de saúde 

(ACS). Para a terceira onda, uma lista com os endereços de residência dos jovens 

participantes do estudo foi distribuída nos diferentes Centros de Saúde da Família 

(CSF) para que os ACS localizassem os sujeitos e agendassem data e horário para o 

comparecimento destes à unidade de saúde mais próxima. Para aqueles que não 

compareceram ao CSF, a equipe de campo realizou até três visitas domiciliares em 

horário diurno. Para os indivíduos que não residiam mais no mesmo endereço, com o 

intuito de minimizar as perdas dos participantes, foram utilizadas outras estratégias 

de busca: informações sobre o novo endereço relatado por vizinhos, parentes e ACS. 

Realizaram-se também visitas em escolas públicas e a uma fábrica de calçados 

conhecida no município por empregar muitos jovens na faixa etária estudada, além de 

uma busca ativa nas redes sociais, como Facebook. 

A análise dos dados consistiu na obtenção das prevalências e dos riscos 

relativos brutos e ajustados, utilizando regressão de Poisson, com ajuste robusto da 

variância e nível de significância de 0,05. Primeiramente, a análise bivariada foi 

realizada para estimar as razões de prevalência das associações de cada variável 

dependente com as variáveis independentes. As associações que apresentaram valor 

de p<0,20 foram incluídas no modelo multivariado. Para cada análise multivariada, 

permaneceram no modelo final apenas as variáveis com associações estatisticamente 

significantes (p<0,05) ou que ajudaram a ajustar o modelo final. 

 Todos os princípios éticos inerentes às pesquisas que envolvem seres 

humanos foram respeitados. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú com o protocolo de 

número 1019. 
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Resultados 

 Dos 482 sujeitos participantes do estudo, mais da metade são do sexo feminino 

e, aproximadamente 42%, possuíam idade entre 17 e 18 anos. Em relação aos três 

perfis de trajetória relacionados ao uso dos serviços odontológicos, observa-se que 

52,5% apresentaram um perfil de uso frequente, 58,5% tiveram acesso oportuno aos 

serviços de saúde bucal e 37,8% já sofreram recusa ao uso do serviço odontológico 

em algum momento da vida (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Frequência absoluta e percentual dos perfis de trajetórias e de variáveis demográficas 

referentes aos jovens na faixa etária de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL N % 

Sexo   

     Masculino 232 48,1 
     Feminino 250 51,9 

Idade   

     17 e 18 anos 202 41,9 
     19 e 20 anos 184 38,2 
     21 anos 96 19,9 

Perfil de uso dos serviços odontológicos   

     Uso frequente 253 52,5 
     Uso não frequente 229 47,5 

Perfil de acesso dos serviços odontológicos   

     Acesso oportuno 282 58,5 
     Acesso não oportuno 200 41,5 

Perfil de acesso negado aos serviços de saúde 
bucal 

  

     Não teve acesso negado 300 62,2 
     Teve acesso negado 182 37,8 

 

 A tabela 2 apresenta a evolução das variáveis socioeconômicas e das 

condições de saúde bucal ao longo das três ondas da coorte. A escolaridade do chefe 

da família, mensurado apenas no ano de 2000, apontou que 89% dos chefes de 

família possuíam até o ensino fundamental completo. Nos anos de 2006 e 20012, a 

variável correspondente a escolaridade utilizada foi o atraso escolar, que sinaliza um 

aumento do percentual de indivíduos em atraso escolar, passando de 37,6% para 

58,3%. Dentre os que apresentavam renda familiar de até dois salários mínimos, a 

proporção foi de 61,4%, 85,3% e 76,1% nos anos 2000, 2006 e 2012, 

respectivamente. Em relação a presença de pelo menos um dente cariado ou pelo 

menos um dente perdido por cárie, observa-se uma redução no de 2006 seguido de 

uma elevação na proporção na terceira onda. A presença de pelo menos um dente 

restaurado aumentou ao longo das três ondas da coorte, passando de 9,8% para 

quase 54%. 
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Tabela 2: Frequência absoluta e percentual das variáveis socioeconômicas e de condições de 

saúde bucal referente às três ondas da coorte de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL 2000 2006 2012 

n % n % n % 

Acesso ao dentista       

     Já foi ao dentista alguma vez na vida 282 58,5 435 90,3 446 92,5 

     Nunca foi ao dentista 200 41,5 47 9,7 36 7,5 

Escolaridade do chefe da família (2000) / 

Atraso escolar (2006 e 2012) 

      

     Ensino médio ou superior completo (2000) 

/ Sem atraso escolar (2006 e 2012) 

53 11,0 301 62,4 201 41,7 

     Até ensino fundamental completo (2000) / 

Com atraso escolar (2006 e 2012) 

429 89,0 181 37,6 281 58.3 

Renda Familiar       

     Mais que 2 salários mínimo 186 38,6 71 14,7 115 23,9 

     Até 2 salários mínimos 296 61,4 411 85,3 367 76,1 

Dentes cariados       

     Sem dentes cariados 95 19,7 241 50,0 137 28,4 

     Com pelo menos um dente cariado 387 80,3 241 50,0 345 71,6 

Dentes perdidos por cárie       

     Sem dentes perdidos 374 77,6 422 87.6 307 63,7 

     Com pelo menos um dente perdido 108 22,4 60 12,2 175 36,3 

Dentes restaurados       

     Sem dentes restaurados 435 90,2 316 65,6 222 46,1 

     Com pelo menos um dente restaurado 47 9,8 166 34,4 260 53,9 

 

 

 As tabelas 3, 4 e 5 apresentam as análises bivariadas e multivariadas entre os 

perfis de trajetória de uso dos serviços odontológicos e os fatores demográficos, 

socioeconômicos e das condições de saúde bucal na primeira onda da coorte 

(infância) e terceira onda (juventude). A tabela 3 aborda o perfil “Uso não frequente 

dos serviços de saúde bucal” e aponta que ser uma criança do sexo masculino e 

apresentar pelo menos um dente cariado na juventude esteve mais associado o perfil 

de uso não frequente. O padrão de baixa renda familiar aumentou a probabilidade de 

desenvolver um perfil de uso não frequente nos dois ciclos de vida analisados. Por 

outro lado, tenderam a usar mais frequentemente os serviços odontológicos aqueles 

que apresentaram pelo menos um dente perdido por cárie ou pelo menos um dente 

restaurado independente do período estudado. 
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Tabela 3: Análise bivariada e Regressão de Poisson entre o perfil de trajetória “Uso não frequente dos serviços de saúde bucal”, e as variáveis independentes 

individuais relacionadas à infância (2000) e à juventude (2012) de jovens na faixa etária de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Uso não frequente (2000) ¹   Uso não frequente (2012) ²    

n % p* IC95%* p(aj)** IC95%(aj)** n % p* IC95%* p(aj)** IC95% (aj)** 

Sexo             

Feminino 
 

109 43,6  1  1 109 43,6  1  1 

Masculino 120 51,7 0,075 1,18 
(0,98-1,43) 

0,025 1,22 
(1,02-1,46) 

120 51,7 0,075 1,18 
(0,98-1,43) 

0,106 1,15 
(0,96-1,38) 

Escolaridade chefe da família 
(2000) / Atraso escolar (2012) 

            

Ensino médio ou superior completo 
(2000) / Sem atraso escolar (2012) 
 

17 32,1  1  1 100 49,8  1   

Até ensino fundamental completo 
(2000) / Com atraso escolar (2012) 

212 49,4 0,036 1,54 
(1,02-2,30) 

0,140 1,36 
(0,90-2,05) 

129 45,9 0,402 0,92 
(0,76-1,11) 

  

Renda familiar             

Mais que 2 SM 
 

73 39,2  1  1 38 33,0  1  1 

Até 2 SM 156 52,7 0,006 1,34  
(1,09-1,65) 

0,029 1,25 
(1,02-1,53) 

191 52,0 0,001 1,57 (1,19- 
2,08) 

0,005 1,47 
(1,12-1,94) 

Dentes cariados             

Sem dentes cariados 
 

47 49,5  1   51 37,2  1  1 

Pelo menos um dente cariado 182 47,0 0,665 0,95 
(0,75-1,19) 

  178 51,6 0,008 1,38 
(1,09-1,76) 

0,013 1,35 
(1,06-1,71) 

Dentes Perdidos             

Sem dentes perdidos 
 

194 51,9  1  1 158 51,5  1  1 

Com pelo menos dente perdido 35 32,4 0,001 0,62 
(0,46-0,83) 

<0,001 0,62 
(0,45-0,79) 

71 40,6 0,026 0,78 
(0,63-0,97) 

0,007 0,75 
(0,61-0,92) 

Dentes restaurados             

Sem dentes restaurados 
 

221 50,8  1  1 137 61,7  1  1 

Com dentes restaurados 8 17,0 0,001 0,33 
(0,17-0,63) 

0,002 0,35 
(0,18-0,67) 

92 35,4 <0,001 0,57 
(0,47-0,69) 

<0,001 0,61 
(0,50-0,74) 

* Valores de p e do intervalo de confiança de 95% para a análise bivariada; ** Valores de p e do intervalo de confiança de 95% ajustados para a análise multivariada; ¹ Teste Omnibus < 0,001; ² Teste Omnibus < 0,001 
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O acesso não oportuno esteve mais associado àqueles em que os 

responsáveis apresentavam baixo padrão de escolaridade, enquanto que possuir pelo 

menos um dente perdido na infância favoreceu ao acesso oportuno dos serviços 

odontológicos. Baixa renda familiar na infância e juventude estiveram mais associados 

com o acesso não oportuno, enquanto que apresentar pelo menos um dente 

restaurado significou maiores chances de ida ao consultório odontológico ainda na 

infância (tabela 4). 

Conforme os dados da tabela 5, ser homem esteve associado com uma menor 

probabilidade de sofrer negação ao se tentar acessar os serviços odontológicos. As 

maiores probabilidades de já ter o acesso negado a algum serviço de saúde bucal 

estiveram associadas a presença de pelo menos um dente perdido por cárie na 

infância e apresentar atraso escolar na juventude. 
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Tabela 4: Análise bivariada e Regressão de Poisson entre o perfil de trajetória “Acesso não oportuno aos serviços de saúde bucal”, e as variáveis independentes 

individuais relacionadas à infância (2000) e à juventude (2012) de jovens na faixa etária de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Acesso não 
oportuno 
(2000) ¹ 

    Acesso não 
oportuno (2012) ² 

    

n % p* IC95%* p(aj)** IC95% (aj)** n % p* IC95%* p(aj)** IC95% 
(aj)** 

Sexo             

Feminino 
 

103 41,2  1   103 41,2  1   

Masculino 97 41,8 0,892 1,01 
(0,82-1,25) 

  97 41,8 0,892 1,01 
(0,82-1,25) 

  

Escolaridade chefe da família 
(2000) / Atraso escolar (2012) 

            

Ensino médio ou superior completo 
(2000) / Sem atraso escolar (2012) 
 

10 18,9  1  1 90 44,8  1   

Até ensino fundamental completo 
(2000) / Com atraso escolar (2012) 

190 44,3 0,003 2,34 
(1,33-4,14) 

0,011 2,06 
(1,17-3,63) 

110 39,1 0,213 0,87 
(0,70-1,08) 

  

Renda familiar             

Mais que 2 SM 
 

62 33,3  1  1 34 29,6  1  1 

Até 2 SM 138 46,6 0,006 1,39  
(1,10-1,77) 

0,047 1,25 
(1,00-1,58) 

166 45,2 0,006 1,53 (1,12-
2,07) 

0,019 1,44 
(1,06-1,96) 

Dentes cariados             

Sem dentes cariados 
 

42 44,2  1   48 35,0  1  1 

Pelo menos um dente cariado 158 40,8 0,542 0,92 
(0,71-1,19) 

  152 44,1 0,081 1,25 
(0,97-1,62) 

0,198 1,18 
(0,91-1,53) 

Dentes Perdidos             

Sem dentes perdidos 
 

172 46,0  1  1 132 43,0  1   

Com pelo menos dente perdido 28 25,9 0,001 0,56 
(0,40-0,79) 

<0,001 0,55 
(0,39-0,76) 

68 38,9 0,380 0,90 
(0,72-1,13) 

  

Dentes restaurados             

Sem dentes restaurados 
 

194 44,6  1  1 108 48,6  1  1 

Com dentes restaurados 6 12,8 0,001 0,28 
(0,13-0,60) 

0,002 0,31 
(0,14-0,66) 

92 35,4 0,003 0,72 
(0,58-0,90) 

0,009 0,75 
(0,61-0,93) 

* Valores de p e do intervalo de confiança de 95% para a análise bivariada; ** Valores de p e do intervalo de confiança de 95% ajustados para a análise multivariada; ¹ Teste Omnibus < 0,001; ² Teste Omnibus = 0,013 
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Tabela 5: Análise bivariada e Regressão de Poisson entre o perfil de trajetória “Acesso negado a um serviço de saúde bucal”, e as variáveis independentes individuais 

relacionadas à infância (2000) e à juventude (2012) de jovens na faixa etária de 17 a 21 anos do município de Sobral, Ceará, 2012. 

VARIÁVEL Acesso 
negado 
(2000) ¹ 

    Acesso negado 
(2012) ² 

    

n % p* IC95%* p(aj)** IC95% 
(aj)** 

n % p* IC95%* p(aj)** IC95% 
(aj)** 

Sexo             

Feminino 
 

107 42,8  1  1 107 42,8  1  1 

Masculino 75 32,3 0,019 0,75 
(0,59-0,95) 

0,007 0,72 
(0,57-0,92) 

75 32,3 0,019 0,75 
(0,59-0,95) 

0,020 0,75 
(0,60-0,95) 

Escolaridade chefe da família 
(2000) / Atraso escolar (2012) 

            

Ensino médio ou superior completo 
(2000) / Sem atraso escolar (2012) 
 

18 34,0  1   65 32,3  1  1 

Até ensino fundamental completo 
(2000) / Com atraso escolar (2012) 

164 38,2 0,556 1,12 
(0,75-1,67) 

  117 41,6 0,042 1,28 
(1,01-1,64) 

0,044 1,28 
(1,00-1,64) 

Renda familiar             

Mais que 2 SM 
 

74 39,8  1   39 33,9  1   

Até 2 SM 108 36,5 0,465 0,91 (0,72- 
1,15) 

  143 39,0 0,340 1,14  
(0,86- 1,52) 

  

Dentes cariados             

Sem dentes cariados 
 

30 31,6  1  1 51 37,2  1   

Pelo menos um dente cariado 152 39,3 0,183 1,24 
(0,90-1,71) 

0,335 1,17 
(0,84-1,62) 

131 38,0 0,879 1,02 
(0,79-1,31) 

  

Dentes Perdidos             

Sem dentes perdidos 
 

129 34,5  1  1 108 35,2  1  1 

Com pelo menos dente perdido 53 49,1 0,004 1,42 
(1,12-1,80) 

0,003 1,43 
(1,13-1,82) 

74 42,3 0,117 1,20 
(0,95-1,51) 

0,223 1,15 
(0,91-1,45) 

Dentes restaurados             

Sem dentes restaurados 
 

166 38,2  1   75 33,8  1  1 

Com dentes restaurados 16 34,0 0,590 0,89 
(0,58-1,35) 

  107 41,2 0,099 1,21 
(0,96-1,54) 

0,124 1,20 
(0,95-1,51) 

* Valores de p e do intervalo de confiança de 95% para a análise bivariada; ** Valores de p e do intervalo de confiança de 95% ajustados para a análise multivariada; ¹ Teste Omnibus = 0,023; ² Teste Omnibus = 0,045. 
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Discussão 

Fatores facilitadores como escolaridade, em especial a do chefe da família, e 

renda familiar apresentaram associação com as trajetórias de uso dos serviços 

odontológicos. Fatores de necessidade também apresentaram relação com os perfis 

construídos, contribuindo com a ideia de que os problemas bucais apresentam relação 

direta com o acesso e uso dos serviços de saúde bucal ao longo da vida. O Modelo 

Comportamental de Andersen (1973) já trazia em sua primeira concepção que 

aspectos facilitadores e de necessidade influenciavam a procura dos serviços de 

saúde pela população. 

Mensurar o uso dos serviços de saúde é uma forma de verificar o acesso à 

assistência à saúde (PEREIRA DA SILVA et al, 2011). No presente estudo, mais da 

metade dos sujeitos apresentaram um perfil de uso frequente e de acesso oportuno, 

enquanto que o acesso negado em algum momento da vida foi relatado por quase 

40% dos entrevistados. Os resultados com base em cada onda da coorte apontam 

que 41,5% dos sujeitos da pesquisa nunca tinham ido ao dentista em 2000, enquanto 

que em 2012 essa proporção reduziu para 7,5%.  

O avanço da idade aumenta a chance de ocorrência de problemas bucais 

como, por exemplo, a dor dentária, que é apontada como um dos principais preditores 

do uso dos serviços bucais (BALDANI; ANTUNES, 2011; NORO et al., 2014; 

SILVEIRA et al., 2015). Além disso, a redução do número de pessoas que nunca foram 

ao dentista também pode ser atribuída à implantação de diversas políticas públicas 

no país, que contribuíram para a melhoria do acesso aos serviços de saúde, 

especialmente entre os mais pobres e na área do cuidado primário (PAIM et al., 2011).  

A história da odontologia no município de Sobral, local de inauguração do 

primeiro Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do país e de lançamento do 

Brasil Sorridente (FRAZÃO; NARVAI, 2009), pode ter influenciado na elaboração de 

meios para facilitar o acesso e uso dos serviços de saúde bucal pela população. A 

escolha do município para a divulgação da Política Nacional de Saúde Bucal se deu 

devido aos aspectos positivos apresentados por Sobral como a inserção no serviço 

público do cirurgião-dentista desde 1998, estando em pleno funcionamento, no ano 

de 2001, 14 equipes de saúde bucal das 17 implantadas (MENDES-JUNIOR; VIANA, 

2005). Para o ano de 2015, segundo dados do Ministério da Saúde, Sobral 
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apresentava uma cobertura de Equipes de Saúde Bucal (ESB) de 91,02% (BRASIL, 

2017b), fato que contribui diretamente no acesso e uso dos serviços odontológicos. 

As iniquidades no acesso aos serviços odontológicos, entretanto, ainda se 

fazem presentes não somente em Sobral, mas em todo o país. Um estudo realizado 

com base em duas coortes de nascidos vivos se propôs a investigar os fatores 

determinantes na busca para a realização da primeira consulta com o cirurgião-

dentista até os 6 anos de idade (SOARES, 2011). Na coorte do município de Ribeirão 

Preto, São Paulo, 34,1% das crianças com 6 anos de idade nunca tinham ido ao 

dentista, enquanto que na coorte de São Luís, Maranhão, o percentual foi de 35,5%. 

Dentre os principais fatores associados com o não acesso aos serviços de saúde 

bucal em ambas as coortes estavam a falta de escolaridade da mãe e a ausência de 

plano de saúde. 

O acesso aos serviços de saúde bucal é marcado por diversas barreiras que 

vão desde a ordem cultural até questões estruturais dos serviços ofertados, e 

perpassa pelo valor atribuído aos dentes e cavidade oral, condições socioeconômicas 

e iniquidades regionais (MENEZES et al., 2010; ANDRADE et al., 2013). Estudos 

seccionais relacionados à utilização dos serviços odontológicos pelos adolescentes 

entre 10 e 19 anos apontam prevalências que variam de 68% a mais de 95% de ida 

ao dentista pelo menos uma vez na vida (DAVOGLIO et al., 2009, GIBILINI et al., 

2010; BALDANI; ANTUNES, 2011; JORNADA et al., 2012; BRASIL, 2012; SILVEIRA 

et al., 2013), onde o aumento da idade e residir em áreas urbanas e nas regiões Sul 

e Sudeste do país estão diretamente associadas às maiores prevalências. 

O medo dos procedimentos odontológicos e as barreiras encontradas no 

acesso aos serviços de saúde bucal induzem a procura tardia por tratamento 

odontológico, fato que provoca o agravamento das doenças bucais e, 

consequentemente, o surgimento de quadros de dor e de infecção e a necessidade 

de procedimentos mais traumáticos, por isso, alguns estudos apontam a dor dentária 

como um dos principais preditores do uso dos serviços de saúde bucal (BALDANI; 

ANTUNES, 2011; NORO et al., 2014; SILVEIRA et al., 2015). 

Estudos transversais realizados no Brasil com diferentes grupos de 

adolescentes e adultos jovens brasileiros na faixa etária de 12 a 24 anos observaram 

uma prevalência de ida ao dentista nos últimos 12 meses que variou de 41 a 67% 
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aproximadamente (GIBILINI et al., 2010; PERES et al., 2011; JORNADA et al., 2012; 

BRASIL, 2012; SILVEIRA et al., 2013; ELY et al., 2016). Melhores níveis de 

escolaridade e renda familiar, posse de plano de saúde privado, boa autopercepção 

da saúde bucal, preferência pelo tratamento restaurador à extração dentária, não ter 

necessidade de tratamento atualmente e acreditar que ir ao dentista previne doenças 

bucais estão associadas ao uso regular dos serviços odontológicos e com o maior 

número de consultas (MATOS et al., 2001; ANDRADE et al., 2013). 

Crocombe e colaboradores (2011) construíram perfis baseados na trajetória de 

visita aos serviços odontológicos de adultos residentes em Dunedim, Nova Zelândia, 

os quais foram acompanhados dos 15 aos 32 anos de idade. Apenas 30,9% 

apresentaram um uso regular, enquanto 55,9% passaram a usar menos 

frequentemente os serviços de saúde bucal. A rotina de visita regular esteve 

associada a melhores níveis socioeconômicos na infância e ao sexo feminino e não 

foi significativo quando analisado com a condição socioeconômica na idade adulta. 

O presente estudo encontrou que mais da metade apresentaram um uso 

frequente dos serviços odontológicos, no entanto, deve-se considerar as diferenças 

metodológicas em relação à pesquisa desenvolvida na Nova Zelândia, que abordou 

indivíduos a partir dos 15 anos de idade e se utilizou do comando PROC TRAJ do 

software Statistical Analysis Software (SAS) para a construção dos perfis de trajetória 

baseada em grupos. No entanto, associações com a renda familiar e o sexo foram 

achados comuns aos estudos. 

A baixa renda familiar esteve associada tanto com o uso não frequente como 

com o acesso não oportuno aos serviços odontológicos. A presença da variável renda 

familiar nos dois períodos analisados pode estar associada também com a pouca 

mobilidade de ascensão da renda, visto que 84,4% dos sujeitos que possuíam renda 

familiar de até dois salários mínimos em 2000 continuaram com mesma renda em 

2012. Por outro lado, faz-se necessário ressaltar o aumento do poder de compra do 

brasileiro observado nos últimos anos com o aumento do valor do salário mínimo 

acima da inflação do país. O reduzido nível de escolaridade do chefe de família, em 

contrapartida, apresentou uma associação apenas com o acesso não oportuno, 

apesar de ter sido significativo na análise bivariada em relação ao uso não frequente. 

Entretanto, a condição de escolaridade na juventude parece não influenciar na 

utilização dos serviços de saúde bucal, mas contribui com o perfil de acesso negado, 
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provavelmente devido ao pouco conhecimento dos direitos à saúde e, 

consequentemente, à reduzida capacidade de luta para se conseguir acessar os 

cuidados odontológicos requeridos. 

Menor nível de escolaridade esteve associado com o uso não frequente e 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde (MIQUILINI et al., 2013; GOMES et al., 

2014). Um estudo de coorte realizado em Pelotas, Rio Grande do Sul, investigou o 

uso dos serviços odontológico por crianças de 5 anos de idade e observou os 

principais preditores relacionados a consultas odontológicas de rotina foram: maior 

nível socioeconômico, mãe com maior nível de escolaridade e ter recebido 

orientações sobre prevenção em saúde bucal (CAMARGO et al., 2012). Nesse mesmo 

estudo, filhos de mães com histórico de maior aderência aos programas de saúde 

tiveram maior probabilidade de ter feito uma consulta odontológica de rotina. 

A variável sexo funcionou para ajustar o modelo, visto que o homem 

culturalmente tende a procurar menos os serviços de saúde e geralmente o faz em 

situações mais graves como de urgência e emergência, não se utilizando de 

programas de prevenção de agravos e promoção de saúde (BRASIL, 2008; 

CROCOMBE et al., 2011; CHAVES et al., 2012). A associação observada entre ser 

homem e ter menores chances de sofrer recusa no acesso aos serviços odontológicos 

pode ser explicada pela menor procura às ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação inerente aos serviços de saúde. 

O acesso negado aos serviços odontológicos também esteve associado com o 

atraso escolar na juventude, o que pode ser explicado pela menor empoderamento 

sobre as questões relacionadas ao direito à saúde e, consequentemente, menor poder 

de luta para concretizar esses direitos. Dentre os resultados apresentados em um 

estudo realizado por Santiago e colaboradores (2013) no município de Recife, 

Pernambuco, o maior grau de insatisfação diante das condições oferecidas pelas 

unidades de saúde foi mais prevalente entre a população com maior grau de 

escolaridade. 

Questões relacionadas ao acesso negado aos serviços de saúde bucal ainda 

são raras na literatura. Em um estudo realizado em dois municípios do estado da 

Bahia com 100% de cobertura pela Estratégia Saúde da Família verificou-se uma 

recusa de acesso aos serviços de saúde bucal de 5% e 15% (CHAVES et al., 2012). 
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O município com o maior percentual de utilização dos serviços odontológicos públicos 

apresentou a maior proporção de indivíduos com acesso negado, fato que pode estar 

relacionado à persistência de barreiras ao acesso no serviço odontológico público 

mesmo com os avanços observados ao longo da última década. Alguns estudos 

ressaltam que o SUS ainda não responde satisfatoriamente às necessidades da 

população (SILVEIRA et al., 2013; PINTO et al., 2016). 

A maior prevalência de pessoas que relataram ter sofrido negação ao acesso 

dos serviços odontológicos no presente estudo deve ser analisada com cautela, sendo 

necessário compreender o que se caracteriza como negação do acesso sob o ponto 

de vista dos diferentes grupos populacionais. O respeito ao princípio de equidade, 

como a priorização dos casos mais urgentes, pode ser entendido pela população 

como uma barreira ao acesso, mesmo com a possibilidade de agendamento para 

outro momento. Por outro lado, algumas pessoas podem definir a negação de acesso 

como a falta de perspectiva para a resolubilidade da necessidade identificada. 

 As variáveis relacionadas à presença de dentes perdidos por cárie e dentes 

restaurados serviram como variáveis de ajuste das condições socioeconômicas, visto 

que a presença de alguma destas condições reflete diretamente o acesso e uso dos 

serviços odontológicos. Em relação ao fato de apresentar pelo menos um dente 

perdido por cárie, um estudo de coorte em saúde bucal realizado no município de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, apontou prevalência de perdas dentárias de 20,2% 

aos 15 anos e de 41,85% aos 24 anos (PERES et al, 2011), valores superiores aos 

observados na Coorte de Sobral, fato que pode estar relacionado à efetividade das 

ações em saúde bucal realizadas por este município. A prevalência dos sujeitos da 

pesquisa que apresentavam pelo menos um dente perdido por cárie aumentou de 

22,4% para 36,3% entre os anos 2000 e 2012, enquanto que a presença de pelo 

menos um dente restaurado saiu de 9,8% para mais de 53%, o que pode sugerir que 

a população passou a ter acesso a tratamentos conservadores. A redução das 

prevalências de dentes cariados e perdidos por cárie na segunda onda da coorte pode 

estar associado com a mudança da dentição decídua para a permanente. 

Os sujeitos que apresentaram dentes perdidos por cárie ainda na infância 

estiveram mais propensos a acessar oportunamente os serviços de saúde e a ter 

acesso negado. A indicação de exodontia está relacionada à grandes destruições 

dentárias, o que pode presumir um maior risco a desenvolver a doença cárie com 
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probabilidade de ocorrência de quadros infecciosos com sintomatologia dolorosa e 

edemas faciais. A presença de problemas bucais leva a uma procura oportuna por 

tratamentos odontológicos e com uma maior frequência. A busca constante por 

tratamentos odontológicos pode aumentar a probabilidade de não se conseguir 

acessar os cuidados dentários necessários.  

A presença de dentes cariados na juventude apresentou associação com o 

desenvolvimento de um perfil de uso não frequente. Hábitos e comportamentos 

deletérios ainda na infância podem induzir o aparecimento de patologia orais em 

idades mais avançadas devido ao caráter crônico apresentados por elas (DAVOGLIO 

et al., 2009; PERES et al., 2012; SANTIAGO et al., 2014; SILVEIRA et al., 2015; 

BARBATO et al., 2015; FERNANDES et al., 2016). A presença de doença bucal ativa 

na juventude pode estar relacionada a uma baixa frequência de uso dos serviços 

odontológicos, principalmente nos aspectos relacionados à promoção e à prevenção 

em saúde bucal. 

Dados do levantamento epidemiológico em saúde bucal do ano de 2003 

(BRASIL, 2004) apontaram que mais de 34% da população de 5 anos de idade do 

Nordeste brasileiro estavam livres de cárie, proporção bem maior que a encontrada 

em 2000 nas crianças de 5 a 9 anos do município de Sobral. Por outro lado, a terceira 

onda da coorte apresentou dados melhores do que os encontrados pelo levantamento 

epidemiológico SB Brasil 2010 (BRASIL, 2012), cuja prevalência de jovens da coorte 

livres de cárie foi de 28,4%, enquanto que os dados nacionais e da região Nordeste 

para a população de 15 a 19 anos foram, respectivamente, 23,9% e 22,9%. O 

resultado melhor que a média nacional pode ter relação com a inserção do cirurgião-

dentista no serviço público municipal desde 1998 e a elevada cobertura de saúde 

bucal no município, além de estratégias de promoção de saúde e prevenção de 

doenças e agravos por parte dos profissionais da saúde bucal. 

 As diferenças encontradas no roteiro da entrevista ao longo das três ondas da 

coorte inviabilizaram a inserção de outras variáveis para uma melhor análise dos 

fatores determinantes do uso dos serviços odontológicos tanto na infância como na 

juventude, bem como a construção de outros perfis de trajetória, sendo esta uma das 

limitações do estudo. Apesar da perda de alguns indivíduos ao longo da coorte, outras 

coortes brasileiras também apresentaram taxas de acompanhamento similares às 
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verificadas neste estudo, não prejudicando, portanto, a construção das análises aqui 

apresentadas. 

 

Conclusões 

 Os aspectos relacionados às condições de saúde bucal parecem determinar 

pouco as diferentes trajetórias relacionadas ao uso dos serviços odontológicos, visto 

que as principais associações foram encontradas com a presença ou ausência de 

dentes restaurados ou perdidos por cárie, variáveis que por si só refletem o acesso e 

uso dos serviços odontológicos. 

 As ações que objetivam melhorar os perfis de acesso e uso dos serviços 

odontológicos devem priorizar a melhoria das condições socioeconômicas, como 

renda e escolaridade, principalmente na infância, pois estas apresentaram 

determinação importante tanto na trajetória de uso não frequente como no acesso não 

oportuno aos serviços de saúde bucal.  

 Um perfil de visita não regular ao cirurgião-dentista pode contribuir com o 

aparecimento de problemas bucais na adolescência ou vida adulta, visto que a 

presença da doença cárie dentária na juventude esteve associada com o 

desenvolvimento de um uso não frequente dos serviços odontológicos. A visita 

rotineira aos serviços de saúde bucal pode contribuir com o diagnóstico precoce de 

doenças bucais e a instauração de tratamentos nos estágios iniciais da doença. Esses 

momentos de consulta, mesmo que não haja a necessidade de intervenções clínicas, 

podem ser utilizados para o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção em 

saúde bucal a fim de evitar o aparecimento e/ou progressão das principais doenças 

bucais. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 Para a população estudada, os fatores socioeconômicos parecem influenciar 

diretamente no primeiro contato com o cirurgião-dentista e no tipo do serviço 

odontológico utilizado. Por mais que os serviços odontológicos públicos aparentem 

respeitar o princípio da equidade, atendendo principalmente aqueles com piores 

condições socioeconômicas e de saúde bucal, a elevada demanda por tratamento 

odontológico no SUS pode aumentar a probabilidade de acesso negado, contribuindo 

assim com o percentual de pessoas que nunca foram ao dentista e que procuram os 

serviços odontológicos apenas em situações de urgência odontológica, como nos 

casos de dor dentária e edemas faciais frutos de infecções em cavidade oral. 

 A redução das iniquidades sociais pode reduzir as dificuldades relacionadas ao 

acesso e uso dos serviços odontológicos. As diversas políticas públicas de distribuição 

de renda e de inclusão social já trouxeram grandes avanços na melhoria das 

condições de saúde bucal e na utilização dos serviços odontológicos. Aprimorar e 

desenvolver mais políticas nesses aspectos, principalmente nos primeiros anos de 

vida e que perdure ao longo dos anos, podem ajudar a superar as desigualdades que 

ainda persistem no país. 
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