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RESUMO 

O cirurgião-dentista tem, na Estratégia de Saúde da Família, um amplo campo de atuação, mas 

deve manter suas práticas orientadas pelos princípios da atenção básica e do SUS.  Nesse 

contexto, dentre as atribuições da equipe de saúde bucal, o planejamento em saúde e a 

organização do processo de trabalho são tecnologias gerenciais obrigatórias e elementares para 

alcançar maior qualidade das ações e dos serviços de saúde bucal. Este estudo teve o objetivo 

geral de analisar as práticas e os fatores associados ao planejamento das ações das equipes de 

saúde bucal contratualizadas pelo PMAQ-AB. Dessa forma, trata-se de um estudo exploratório 

desenvolvido em duas fases: 1ª) análise quantitativa de dados secundários da avaliação externa 

do 2º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) com as equipes de saúde bucal do Brasil; 2ª) pesquisa qualitativa com cirurgiões-

dentistas da Estratégia de Saúde da Família e gestores de saúde do Rio Grande do Norte, Brasil. 

A primeira fase consistiu em uma análise quantitativa multivariada com dados dos Sistemas de 

Informações em Saúde agregados com variáveis socioeconômicas do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil. Na segunda fase, foi realizado um estudo de caso, de 

caráter exploratório e qualitativo, com quatro municípios do Rio Grande do Norte, sendo 

utilizada a triangulação de técnicas para a coleta de dados, seguida da análise de conteúdo pelo 

método de Bardin. Como resultados, na análise fatorial da primeira etapa foram gerados três 

componentes: Pobreza e edentulismo; Cuidado à saúde bucal; Cobertura de equipe de saúde 

bucal. Verificou-se expressiva diferença (p<0,001) na distribuição desses componentes entre as 

regiões brasileiras, estando estes associados (p<0,001), em sua maioria, às questões 

relacionadas à prática do planejamento em saúde bucal avaliadas pelo PMAQ-AB, que também 

apresentaram diferenças locorregionais (p<0,001). Quanto ao estudo de caso no Rio Grande do 

Norte, constatou-se que o planejamento das ações de saúde bucal foi valorizado nos discursos, 

mas, em geral, na prática ainda é incipiente e pouco sistematizado, assim como os 

levantamentos epidemiológicos e a reorientação do modelo de atenção à saúde bucal. Apesar 

dos compromissos firmados com o PMAQ-AB, as melhorias foram pontuais e positivamente 

influenciadas pelo momento da avaliação externa do Programa. Ademais, identificou-se pouco 

apoio institucional da gestão, escassa mobilização e protagonismo dos profissionais para a 

qualificação do cuidado, bem como para o fortalecimento do SUS e a redução das iniquidades 

de saúde e de acesso. 
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ABSTRACT 
 

The dental surgeon has a broad field of action in the Family Health Strategy, but one must 

maintain the practices guided by the principles of basic care and SUS. In this context, among 

the attributions of the oral health team, health planning and the organization of the work process 

are mandatory and elementary management technologies to achieve a higher quality of actions 

and oral health services. This study had the general objective of analyzing the practices and 

factors associated with planning the actions of the oral health teams contracted by PMAQ-AB. 

In this way, it is an exploratory study developed in two phases: 1st) quantitative analysis of 

secondary data from the external evaluation of the 2nd cycle of the National Program for 

Improving Access and Quality of Basic Care (PMAQ-AB) with the oral health teams of Brazil; 

2nd) qualitative research with dental surgeons of the Family Health Strategy and health 

supervisors from Rio Grande do Norte, Brazil. The first phase consisted of a multivariate 

quantitative analysis with data from the Health Information Systems aggregated with 

socioeconomic variables of the Atlas of Human Development in Brazil. In the second phase, an 

exploratory and qualitative case study was carried out, with four municipalities in Rio Grande 

do Norte, using triangulation techniques for data collection, followed by content analysis by the 

Bardin method. As a result, in the factorial analysis of the first stage three components were 

generated: Poverty and edentulism; Oral health care; Oral Health Team Coverage. There was a 

significant difference (p<0,001) in the distribution of these components among the Brazilian 

regions, this being associated (p<0,001), in the majority, to questions related to the practice of 

oral health planning evaluated by PMAQ-AB, which also presented locoregional differences 

(p<0,001). Regarding the case study in Rio Grande do Norte, it was verified that oral health 

planning was valued in the speeches, but in practice it is still incipient and little systematized, 

as well as the epidemiological surveys and the reorientation of the model of oral health care. 

Despite the commitments made with PMAQ-AB, the improvements were punctual and 

positively influenced by the moment of the external evaluation of the Program. In addition, 

little institutional support was identified for the management, little mobilization and leadership 

of professionals for the qualification of care, as well as for the strengthening of the SUS and 

the reduction of health and access inequities. 

 

Key words: Health Planning; Public Policy; Health Evaluation; Oral Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a constitucionalidade da garantia à saúde 

como direito e dever do Estado foram a corporificação do processo de lutas da Reforma 

Sanitária Brasileira, promovendo significativo avanço na cobertura de ações e serviços de saúde 

públicos no Brasil. Nesse caminho de (re)construção da assistência à saúde do País, depois de 

recorrentes pressões sociais e de órgãos internacionais, a Atenção Básica (AB) é implantada 

como estratégia prioritária dentre as iniciativas governamentais, buscando reafirmar o 

compromisso do SUS em propor atenção à saúde de forma universal, integral e equânime, em 

um contexto de descentralização e sob controle social da gestão (BRASIL, 2006; PAIM, 2008).  

Entende-se a AB como um conjunto de ações e de serviços, individual ou coletivo, 

desenvolvido com baixa densidade tecnológica no primeiro nível de atenção do sistema de 

saúde, sendo direcionado para a promoção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 

a reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2006). Nessa perspectiva, a AB vem, pouco 

a pouco, sendo fortalecida e se reafirmando como porta de entrada dos serviços, além de 

coordenadora do cuidado à saúde. Concomitantemente, o surgimento da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) reitera o esforço do Ministério da Saúde (MS) para ampliar o acesso ao primeiro 

nível de atenção, bem como concretizar as diretrizes do SUS e reorganizar a forma de cuidar 

das pessoas (CAMPOS, 2012).  

O processo de trabalho na ESF é bastante característico por ser orientado para o trabalho 

em equipe nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde equipes multiprofissionais atuam de 

modo a considerar e enfrentar também os determinantes sociais do processo saúde-doença, 

recorrendo às atividades de planejamento em saúde, educação em saúde, ações intersetoriais e, 

sobretudo, garantindo o cuidado integral aos usuários e às suas famílias, inseridos no território 

de atuação (BRASIL, 2006; CONILL; FAUSTO; GIOVANELLA, 2010). 

Em geral, a inserção de profissionais da saúde bucal e das práticas odontológicas no 

SUS aconteceu de forma paralela e/ou distante do processo de organização dos demais serviços 

municipais de saúde. Aliás, a incorporação oficial do cirurgião-dentista (CD) na ESF foi 

considerada tardia, ocorrendo somente no ano 2000 em consonância com a Portaria nº 1.444, 

que garantiu recursos para a área. Considera-se que essa conquista para a saúde bucal pública 

é reflexo da conjuntura política, econômica e social favorável da época (RONCALLI, 2000).  

A ESF firmou-se como novo campo de atuação do CD, onde este conta com 

profissionais auxiliares para compor a Equipe de Saúde Bucal (ESB), definida para atuar dentro 
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da lógica organizativa da AB, que inclui também garantir ações e serviços de promoção, 

prevenção e reabilitação dos principais agravos à saúde bucal de uma população definida. Para 

isso, devem-se considerar os aspectos contextuais e peculiares dos sujeitos para os quais se 

presta atenção à saúde bucal, objetivando minimizar as desigualdades de acesso e proporcionar 

maior resolutividade (BRASIL, 2008). 

O CD deve participar dos momentos de planejamento, articulação e desenvolvimento 

das atividades de saúde não só com os demais trabalhadores, mas também com os usuários. 

Contudo, esse ideário nem sempre é verificado no processo de trabalho do dia a dia, em que 

muitos profissionais ainda mantêm práticas isoladas aos consultórios e restritas a tratamento 

clínico individual (CASOTTI; GOUVÊA, 2018). Diante disso, a atuação do dentista na ESF é 

considerada desafiadora porque exige que ele reestruture as práticas de maneira alinhada ao 

SUS. No entanto, o processo de trabalho desse profissional continua arraigado ao modelo 

positivista de odontologia de mercado (NARVAI, 2006).  

Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), à medida que propõe a 

ampliação das ESB, reitera a urgência para reorientação do modelo assistencial e melhoria da 

qualidade da atenção, devendo a organização do trabalho ser centrada no usuário e com 

capacidade de promover a saúde bucal integral, como também intervir sobre os fatores de risco. 

Portanto, devem-se planejar as ações e organizar os serviços de saúde bucal de acordo com as 

necessidades mais frequentes observadas no território (BRASIL, 2006; BRASIL, 2008).  

Entretanto, a imperícia na produção de informações de saúde, assim como sua utilização 

no planejamento, é considerada como entrave na atuação do CD na ESF, tendo como hipóteses 

causais a formação e o modelo de atuação hegemônico desconexos com a vigilância 

epidemiológica (GOES; MOYSES, 2012). Logo, é paradoxal esperar melhores índices dos 

agravos bucais sem que haja a sujeição ao compromisso de organizar as ações e os serviços 

com base em levantamentos epidemiológicos, além do planejamento estratégico que considere 

os fatores sociais para priorização (GODOI; MELO; CAETANO, 2014).  

Quanto ao planejamento em saúde, Campos (2012) alerta que, nas instituições de saúde, 

não se admitem improvisos devido à complexidade das atividades, ao escasso volume de 

recursos e, principalmente, por lidar com pessoas. Diante disso, diversos métodos teórico-

práticos de planejamento em saúde foram desenvolvidos.  No tocante à saúde bucal, o CD deve 

incluir o planejamento como rotina do processo de trabalho da equipe, uma vez que é 
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imprescindível para ter ações e serviços de saúde mais resolutivos, de maior eficácia e, 

sobretudo, de qualidade, respeitando os princípios do SUS (CASOTTI; GOUVÊA, 2018). 

Em virtude do crescimento exponencial da cobertura populacional da AB, nos últimos 

anos, houve maior valorização do monitoramento e avaliação das políticas e das práticas 

assistenciais, como estratégia de estabelecer a cultura avaliativa, fortalecer o SUS e avançar 

(quali e quantitativamente) os processos de cuidado à saúde (MENDONÇA et al., 2018). Com 

isso, dentre as muitas iniciativas, atualmente, o Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) representa uma grande aceitabilidade e 

potencialidade transformadora.  

A institucionalização do PMAQ-AB veio para induzir a melhoria da qualidade das 

práticas de saúde e aumentar o acesso dos usuários, mediante contratualização e repasse de 

incentivo financeiro para as equipes de saúde. Além disso, o Programa procura implicitamente 

reafirmar os preceitos da PNAB, fortalecendo a AB e propondo novas modelagens de processo 

de trabalho na AB imbricados com o SUS (PINTO, 2014). Dessa forma, em grande medida, o 

planejamento em saúde é essencialmente obrigatório no agir cotidiano das equipes de saúde 

contratualizadas pelo PMAQ-AB, em função de promover uma prospecção estratégica e 

transformadora para os objetivos finalísticos do Programa.   

Partindo desses pressupostos, no que se refere à atenção à saúde bucal, sem 

planejamento permanente e sem reorientações do processo de trabalho, as práticas de saúde 

bucal na ESF continuarão desarticuladas das reais necessidades dos usuários, sem efetividade, 

automatizadas e fadadas ao fracasso. Assim, para as equipes contratualizadas pelo PMAQ-AB, 

em decorrência dos compromissos com essa política indutora da qualidade da atenção, planejar 

e refazer as práticas é responsabilidade ética indispensável, pois é no labor diário e no 

protagonismo dos atores envolvidos que se consolida e se fortalece o SUS. A fim de explorar 

sobre este contexto, o objetivo deste estudo é analisar as práticas e os fatores associados ao 

planejamento das ações das equipes de saúde bucal contratualizadas pelo PMAQ-AB  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A fundamentação teórica deste trabalho é fruto de revisão bibliográfica em bases de dados 

científicas e obras impressas, estando organizada em três tópicos principais relacionados ao 

objeto de estudo. O primeiro “Atenção à Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família” aborda 

o percurso da construção da atenção básica e a inserção do cirurgião-dentista nesse contexto. O 

item “ Planejamento em saúde” versa sobre a construção histórica-conceitual-prática do 

planejamento em saúde, especificando a aplicabilidade no SUS. Por último, o tópico “O 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica” explana sobre 

as intencionalidades do PMAQ e as fases do seu processo avaliativo. 

 

2.1.  ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 A criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), em 1976, foi um 

importante marco em busca da democracia e de mudanças para a saúde no Brasil, incluindo a 

saúde bucal. Iniciava-se um processo de discussão e mobilização de sujeitos e coletivos sociais 

formados por estudantes, professores universitários, organizações sociais e profissionais da 

saúde (PAIM, 2008). Nesse mesmo período (1978), aconteceu, em Alma Atá (Cazaquistão), a 

I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, evento internacional 

reconhecido historicamente por fundamentar e tensionar diversas questões no campo da saúde. 

Dentre elas, principalmente, as que se referem à garantia da saúde como direito de todos a ser 

proporcionado pelo Estado. Além da questão tocante à incisiva recomendação da Atenção 

Primária em Saúde (APS) como eixo estruturante e porta de entrada dos sistemas de saúde 

(WHO, 1978).  

Nesse contexto, após 21 anos de Ditadura Militar (1964-1985) no Brasil, o estado 

democrático, conquistado em 1985, viabilizou a realização da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS) no ano seguinte (1986), considerado evento histórico e decisivo para os novos 

rumos ansiados pelos diversos movimentos e núcleos sociais. Dentre as recomendações do 

relatório final da CNS, destacava-se a criação e a organização de um sistema único de saúde 

que fosse descentralizado e democrático, provocando o reconhecimento e o estopim da luta por 

“saúde como um direito de todos e dever do Estado”. Toda essa mobilização pelo direito à 

saúde, mediante políticas de Estado, iniciada em meados de 1970 ficou popularmente conhecida 

como a Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 1997; VIANA; POIZ, 2005; PAIM, 2008).  
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Quase concomitantemente, também em 1986, aconteceu a 1ª Conferência Nacional de 

Saúde Bucal (CNSB) do Brasil, onde odontólogos, estudantes, conselhos regionais de 

odontologia, sindicatos, secretarias de saúde e, principalmente, diversos segmentos da 

população, discutiram o contexto da saúde bucal. O relatório final reiterava o clamor popular 

por um sistema de saúde universal, bem como denunciava a situação de abandono e de descaso 

com a saúde bucal dos brasileiros, justificada, principalmente, pela ineficiência dos modelos 

assistenciais existentes, inexistência de levantamentos epidemiológicos e a falta de uma Política 

Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 1986). 

Até meados dos anos 90, não existiam dados epidemiológicos consistentes de saúde 

bucal, somente poucos levantamentos da prevalência de cárie em escolares e estudos seccionais. 

Nessa época, o índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) ultrapassava a média 

7 para a faixa etária de 12 anos de idade, sendo a maior proporção para o componente “cariado”. 

Além disso, os poucos dados existentes apontavam uma gradação crescente do CPO-D à medida 

que a idade aumentava, como também mostravam o componente “extraído” como principal 

responsável pela maior proporção no índice dos adultos-jovens (PINTO, 2000). 

Consequentemente, a partir desses primeiros dados, passou-se a questionar acerca da condição 

de saúde bucal dos brasileiros, culminando na concretização do primeiro levantamento 

epidemiológico de abrangência nacional em 1986. 

No que diz respeito à Reforma Sanitária Brasileira, esta teve relação direta com a 

conquista do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal de 1988, tidas como 

medidas de reorganização do Estado, resultantes de muita luta e de mobilizações sociais que 

garantiram também ao país um sistema universal de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considerado uma das maiores conquistas sociais “do povo para o povo”, o SUS passou a 

garantir, constitucionalmente, o direito às ações e aos serviços de saúde a todos os brasileiros, 

sem qualquer discriminação e sob fiscalização permanente do controle social. Anteriormente à 

sua criação, a organização da saúde do Brasil seguia uma orientação restritiva e excludente. 

Primeiramente, por considerar apenas os aspectos biológicos do processo saúde-doença; 

segundo, por garantir quase que exclusivamente assistência médico-curativista apenas aos 

trabalhadores formais (BRASIL, 2000; PAIM, 2008; CAMPOS, 2012).  

 “A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um modelo de federação inovador, 

caracterizado pela presença de três esferas de governo, cada qual dotada de autonomia 

e com amplas responsabilidades na gestão de políticas públicas. Esse desenho tinha 

por objetivo gerar um Estado descentralizado, que fosse mais suscetível ao controle 

democrático por parte das populações locais e estimulasse o trabalho conjunto e o 
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compartilhamento de recursos entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios” 

(BRASIL, 2015, p. 34). 

Outras iniciativas anteriores ao SUS fracassaram na promessa de ampliar a saúde pública 

para os socialmente excluídos, a exemplo do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde 

(Prev-Saúde), das Ações Integradas de Saúde (AIS) e, por último, já pós-Reforma Sanitária, do 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), reconhecido como “embrião” do novo 

sistema de saúde universal reivindicado a partir da 8ª CNS (CAMPOS, 2012). Falharam 

principalmente pelo fato de não compreender que as políticas de saúde devem considerar as 

desigualdades em saúde e os fatores de risco e de proteção que modulam as disparidades 

encontradas entre os grupos populacionais (ANTUNES; NARVAI, 2010). 

A assistência odontológica pública anterior à criação do SUS seguia a mesma orientação 

dos outros setores da saúde, com programas verticais e centralizados baseados no modelo 

tradicional da Medicina Flexineriana. Dessa forma, os serviços odontológicos restringiam e 

excluíam a maioria dos grupos sociais, priorizando o tratamento clínico-restaurador limitado 

aos trabalhadores contribuintes e escolares vinculados ao Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), por meio de convênios e credenciamentos do Estado 

principalmente com o setor privado (FRAZÃO; NARVAI, 2009). 

Depois da criação do SUS o entendimento sobre o conceito de saúde foi ampliado, 

gerando uma tendência ao distanciamento da explicação limitada à ausência de doença. Passou-

se a enxergar o sujeito em sua complexidade, inserido no meio social e físico no qual vive, 

trabalha e produz suas relações e estilos de vida, estando consequentemente o adoecimento 

associado diretamente com os determinantes sociais (STARFIELD, 2002). Esse conceito 

ampliado incitou um novo modo de lidar com o cuidado à saúde, ressaltando a importância de 

incluir, além da assistência curativista, ações de prevenção e promoção da saúde. 

Os pressupostos constitucionais e organizacionais do SUS foram garantidos na Lei 

Orgânica da Saúde, formada pelas Leis 8.080 e 8.142 de 1990 (RONCALLI, 2003), a qual 

considera que “os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo 

a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” (BRASIL, 1990). Além disso, 

passou-se a garantir o controle social na organização do sistema de saúde.  Portanto, o SUS 

pode ser visto também como a materialização no país das novas concepções e recomendações 

internacionais acerca da atenção à saúde das pessoas (BRASIL, 2000). 
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Foi nesse cenário, apesar das forças neoliberais e opositoras às mudanças e políticas 

sociais, que surgiu o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, 

implantado inicialmente nas áreas mais vulneráveis do país, influenciado pela insatisfação da 

massa popular diante do não acesso à saúde. Por conseguinte, o Ministério da Saúde (MS), com 

base em experiências municipais focalizadas no País, criou em 1993 o Programa Saúde da 

Família (PSF), visto como uma audaciosa tentativa de reestruturação do sistema de saúde 

brasileiro, que buscava organizar a Atenção Primária à Saúde (APS) bem como substituir os 

modelos assistenciais tradicionais existentes, além de promover uma saúde pública de 

qualidade (BRASIL, 2010; CAMPOS et al., 2013). 

Na década de 90, no período de implantação do PACS e PSF, os conhecimentos sobre 

APS estavam em torno, basicamente, das proposições da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), experiências internacionais e, principalmente, os estudos e postulados da pesquisadora 

Starfield, grande colaboradora e difusora do conceito e da prática da APS, podendo ser 

entendido como: 

“É aquele nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a entrada no sistema 

para todas as novas necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não 

direcionada para a enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as 

condições, exceto para as muito incomuns ou raras, e coordena ou integra a atenção 

fornecida em algum outro lugar ou por terceiros” [grifo nosso] (STARFIELD, 2002, 

p. 28). 

Nessa perspectiva, verifica-se que a organização da APS deve ser centrada nos 

principais problemas sanitários da comunidade, enfrentados através de ações preventivas, 

curativas, de reabilitação e de promoção da saúde, que juntas possuem potencialidade para 

resolver 80% dos problemas de saúde da população (WHO, 1978). Contudo, em 2003, haja 

vista a necessidade de revisão e ampliação dos conhecimentos sobre APS, os Estados Membros 

da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) fizeram um balanço teórico-prático sobre 

APS que resultou no documento “Renovação de Atenção Primária em Saúde nas Américas”, o 

qual defendia a renovação do nível primário dos serviços de saúde como parte integral do 

desenvolvimento dos sistemas de saúde, colocando-o como melhor abordagem para produzir 

avanços equitativos e sustentáveis na saúde dos povos das Américas (OPAS, 2007).  

Segundo Campos (2012), o documento da OPAS (2007) deixa claro a responsabilidade 

de cada país para desenvolver sua própria estratégia de renovação da APS, adaptando-se de 

acordo com a realidade política, econômica, capacidade administrativa e desenvolvimento 
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histórico alcançados pelo setor saúde. Apesar do auge da discussão mundial em torno da APS, 

no Brasil adotou-se o termo Atenção Básica (AB) como denominação do nível primário de 

atenção à saúde. Embora não sendo consenso, acredita-se que o termo AB se enquadra melhor 

ao modelo brasileiro orientado pelo PSF, estando longe de ser uma política “de pobre para 

pobre” ou cesta de serviços básicos (BRASIL, 2000), como se apresenta historicamente 

estigmatizado.  Apesar das divergências e relutâncias, é válido ressaltar que o PSF teve a difícil 

missão de buscar desconstruir o modelo de assistência tradicional, garantindo atenção universal 

e equânime, através de baixa densidade tecnológica e de alta complexidade nos campos de 

conhecimento e processos de trabalho (BRASIL, 1997). 

A revisão de literatura de Krigos et al. (2010) traz evidências de que um sistema de 

saúde orientado pela APS, acrescido de bom investimento e força de trabalho, incide em melhor 

o acesso e qualidade dos serviços ofertados, produzindo com isso maior equidade da saúde na 

população. O PSF, ao assumir a responsabilidade de estruturar a AB e promover mudanças do 

modelo assistencial hegemônico, teve que reorientar a estrutura organizacional e de atuação dos 

serviços de saúde. Diante disso, a família se transformou no cerne orientador da atenção, 

passando a ser considerada inserida em um espaço geográfico delimitado e complexo, onde as 

pessoas vivem, adoecem e constroem suas relações (BRASIL, 1997).  

Após pouco tempo de implantação do PACS e do PSF, os primeiros resultados 

demonstraram avanços como a redução na mortalidade infantil, crescimento do número de 

mulheres acompanhadas no pré-natal, diminuição das internações hospitalares e ampliação da 

cobertura de atenção à saúde àqueles sem nenhum acesso (BRASIL, 2010). Embora existisse o 

viés político-midiático dessas repercussões positivas, depois delas os pesquisadores, estudiosos 

e gestores passaram a enxergar naqueles programas, que em tese estariam fadados ao fracasso, 

grandes potencialidades como estratégia, que a posteriori tornou-se o principal o carro-chefe do 

SUS.  

Por conseguinte, a Norma Operacional Básica (NOB) 01/96 e a criação do Piso da 

Atenção Básica (PAB), quanto que implantou o repasse fundo a fundo (direto do Fundo 

Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde), são consideradas importantes 

iniciativas do Ministério da Saúde (MS) para a descentralização e municipalização do SUS. 

Com essa nova forma de financiamento houve um significativo impulso à estratégia de AB, 

impactando diretamente na expansão e consolidação do SUS (CAMPOS, 2012). Portanto o 

PAB é o montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de AB, 

sendo dividido entre uma parte fixa e outra variável (BRASIL, 2006).  
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A priori, a parte fixa do PAB era calculada pela multiplicação de um valor per capita 

fixado pelo MS de acordo com a população de cada município. Enquanto o PAB variável ficava 

condicionado à incorporação das estratégias nacionais (BRASIL, 2006). Não obstante, a 

efetivação da transferência do repasse variável tinha por base a alimentação do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB). De acordo com Frazão e Narvai (2009), a instituição 

do PAB impactou na capacidade da gestão local bem como no crescimento de propostas de 

planejamento em saúde, promovendo maior independência e aplicação de recursos para as 

necessidades coletivas dos municípios. Além disso, extinguiu-se o repasse de recursos baseado 

unicamente pela quantidade de procedimentos realizados (BALDANI, 2008). 

Desde os primórdios, na lógica organizativa do PSF, a Unidade de Básica de Saúde 

(UBS) representa a porta de entrada do sistema de saúde, podendo inicialmente ser composta 

por uma equipe multiprofissional ou mais, a depender da quantidade de famílias vinculadas. 

Recomendava-se para composição da equipe, no mínimo, um médico de família ou generalista, 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Além destes, 

outros profissionais de saúde poderiam ser incorporados à equipe, de acordo com a necessidade 

e interesse dos serviços de saúde locais (BRASIL, 1997). Como se percebe, desde a 

conformação inicial da equipe multiprofissional que atuaria na PSF não houve inclusão do 

cirurgião-dentista, contrariando o ideário da saúde bucal como parte integrante e inseparável da 

saúde geral dos indivíduos (BRASIL, 1986; ARAÚJO; DIMENSTEIN, 2006).  

Entretanto, a divulgação dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) em 1998, ao revelar o grande número de pessoas que nunca foram ao dentista, teria 

motivado a incorporação oficial do cirurgião-dentista (CD) na equipe de saúde da família no 

ano 2000, mediante incentivo financeiro proposto pelo MS por meio da Portaria nº. 1.444. 

Ademais, para Roncalli (2000), o momento e o contexto político, econômico e social favoráveis 

também confabularam para à inclusão bem com expansão das equipes de saúde bucal (ESB) no 

PSF.  

Até então, vários modelos de saúde bucal orientavam a organização da assistência 

odontológica pública brasileira, variando de acordo com as iniciativas dos estados e municípios.  

Mas, dentre eles, o Sistema Incremental foi o de maior popularidade (NICKEL; LIMA; SILVA, 

2008). O que todos os modelos anteriores tinham em comum era a soberania do tratamento 

clínico-restaurador e a restrição quase exclusiva de assistência às crianças em faixa escolar 

(WERNECK; ROCHA, 2008). Ademais, reconhecia-se no período pré-SUS que “o modelo 

atual de prática odontológica cobre as necessidades de somente 5% da população, caracteriza-
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se por sua ineficácia e ineficiência, sendo ainda monopolizador, de altos custos, de tecnologia 

densa, elitista, iatrogênico e mutilador” (BRASIL, 1986, p. 4). 

Com a Portaria nº 276 de 2001, as atribuições para os profissionais de saúde bucal 

(cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal) atuantes no PSF foram oficialmente 

definidas. Dentre elas, as que cabe a todos os profissionais pertencentes a recente conformação 

da ESB, estavam: o estímulo e a execução de medidas de promoção da saúde, atividades 

educativas e preventivas em saúde bucal; a execução de ações básicas de vigilância 

epidemiológica em sua área de abrangência; a sensibilização das famílias para a importância da 

saúde bucal na manutenção da saúde; a programação e a realização de visitas domiciliares de 

acordo com as necessidades identificadas e o desenvolvimento de ações intersetoriais para a 

promoção da saúde bucal (MANFREDINI, 2006). 

Nessa perspectiva, a incorporação da ESB no contexto do PSF era apontada como um 

desafio por causa das mudanças e particularidades exigidas no processo de trabalho em equipe 

e intersetorial, por ser uma realidade distante da forma de atuação do cirurgião-dentista, que em 

sua maioria atuava sozinho e isolado no consultório odontológico (WERNECK; ROCHA, 

2008). Logo, a dificuldade de adaptação do processo de trabalho do cirurgião-dentista no PSF 

era interpretada como reflexo do modelo de saúde cirúrgico-mutilador ainda hegemônico, no 

qual a quantidade de procedimentos e a demanda espontânea ditavam a organização dos 

serviços ao invés da lógica programática e epidemiológica (ARAÚJO; DIMENSTEIN, 2006). 

Embora o quadro epidemiológico de saúde bucal da população brasileira tenha se 

modificando nas últimas décadas, provavelmente em decorrência da reestruturação e ampliação 

da atenção à saúde bucal, ainda é relativamente alto o índice CPD-O, principalmente nos adultos 

e idosos, os quais apresentam alta necessidade de reabilitação protética decorrente das perdas 

dentárias. Ao avaliar a evolução dos últimos levantamentos epidemiológicos, observa-se que o 

indicador de extração dentária é desigualmente distribuído entre os estratos sociais e regiões, 

acometendo majoritariamente os mais pobres (RONCALLI, 2006). Segundo Narvai & Frazão 

(2008), no início do século XXI, era comum e persistente a reprodução da prática curativa-

privatista acrítica nos serviços públicos odontológicos brasileiros. Ademais, 

“As condições dentárias são, sem dúvida, um dos mais signifiativos sinais de exclusão 

social. Seja pelos problemas de saúde localizados na boca, seja pelas imensas 

dificuldades encontradas para conseguir acesso aos serviços assistenciais, dentes e 

gengivas registram o impacto das precárias condições de vida de milhões de pessoas 

em todo o país. A escolaridade deficiente, a baixa renda, a falta de trabalho, enfim, a 



Planejamento em saúde nas equipes de saúde bucal... 16 
 

má qualidade de vida produz efeitos devastadores sobre gengivas, dentes e outras 

estruturas da boca” (NARVAI; FRAZÃO, 2008, p.12) 

Segundo Campos (2012), a incorporação do PSF no âmbito municipal gerou grande 

impacto identificado pelo comprometimento de recursos federais para a expansão da rede 

assistencial local, autonomia municipal na orientação da estratégia e descentralização do 

planejamento e da gestão política e administrativa de aspectos relacionados à saúde dos 

munícipes. Reafirmando, assim, uma nova filosofia de atenção à saúde e consolidação dos 

princípios organizativos do SUS.  

Com a divulgação dos resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SBBrasil) no 

ano de 2003 e a conjuntura política favorável, foram instituídas as diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal (PNSB) no ano 2004. Seus pressupostos advogam para a 

reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção, de modo especial para 

a ampliação e qualificação da atenção básica, colocando o cuidado como eixo estruturante do 

processo de reorientação do modelo de atenção. Além disso, enfatiza a consideração dos fatores 

condicionantes e determinantes no processo saúde-doença, devendo as ESB ampliarem as ações 

de promoção à saúde bucal mediante ações programáticas e intersetoriais sensíveis às 

necessidades das pessoas (BRASIL, 2004).   

Depois da inclusão do cirurgião dentista no PSF e da PNSB, observou-se uma ampliação 

e qualificação do acesso às ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde 

bucal. Aliás, a PNSB, também conhecida como Brasil Sorridente, gerou resultados positivos 

rapidamente, influenciando o crescimento em 40% no número de ESB implantadas um ano 

depois da sua publicação, além de garantir a atenção à diversas especialidades odontológicas 

por meio da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO); dentre outros 

benefícios, como os laboratórios regionais de próteses dentárias e a adição de flúor nas estações 

de tratamento de água e abastecimento públicos (BRASIL, 2007). 

Por conseguinte, dada a visibilidade e priorização da saúde bucal dentro da proposta do 

governo federal, na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) lançada em 2006 houve a 

inclusão da saúde bucal como um dos eixos de atuação do PSF, tendo sido o CD, auxiliar de 

consultório dentário e/ou técnico de higiene bucal acrescidos à equipe de saúde mínima 

sugerida. Assim, no quesito orientação do processo de trabalho dos profissionais na AB, 

recomendava-se: a definição do território, programação e implementação das atividades, 

desenvolvimento de ações educativas, principalmente para os grupos de risco, assistência 

integral e contínua, ações intersetoriais, implementação da Política Nacional de Humanização, 
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atendimentos de urgência, apoio à gestão local e controle social e participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações (BRASIL, 2006). 

Todos os princípios doutrinários e organizativos do SUS como a universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização e controle social, bem como as experiências 

anteriores de implementação do sistema de saúde, foram concatenados na PNAB de 2006. Nela 

foram propostas redefinições inspiradas nas propostas de APS sugeridas por Starfield, 

direcionadas aos princípios gerais, responsabilidades de cada esfera de governo, infraestrutura 

e recursos necessários, características do processo de trabalho, atribuições dos profissionais, e 

as regras de financiamento, incluindo as especificidades da estratégia Saúde da Família 

(BRASIL, 2006).  

Paralelamente com o desenvolvimento da saúde bucal no setor público esteve a 

construção conceitual e prática da Saúde Bucal Coletiva (SBC), que busca a ampliação das 

práticas odontológicas para além da tradicional assistência curativa, restrita, excludente e 

dependente de equipamentos tecnológicos. Associado a isto, inclui a concepção do termo 

bucalidade proposto por Carlos Botazzo, cuja boca e suas estruturas associadas passam a ser 

compreendidas como território de subjetividades, concebida diferentemente do reducionismo 

dentário hegemônico. É nesse cenário que surge o conceito de atenção à saúde bucal, que além 

de incluir a assistência, deveria abranger ações de promoção e prevenção dentro do território 

da área de cobertura das ESB (FRAZÃO; NARVAI, 2008; BOTAZZO, 2008). 

Nesse ínterim de inciativas de reorientação dos modelos assistenciais à saúde, percebe-

se a transição da terminologia PSF para Estratégia de Saúde Família (ESF), sendo consolidada 

na publicação da nova PNAB através da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Outrossim, 

a revisão da PNAB mudou o desenho do financiamento federal para a Atenção Básica, passando 

a combinar equidade e qualidade. Isso quer dizer que os repasses federais do PAB fixo seriam 

diferenciados, com repasses maiores para os municípios mais pobres. Além disso, propunha-se 

avaliar, valorizar e premiar equipes e municípios em função da contratualização de 

compromissos e do alcance de resultados (BRASIL, 2012). Assim, é nesse componente 

avaliativo da qualidade que estão as estratégias atuais de avaliação como o Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), com finalidade de 

auxiliar na melhoria das práticas de atenção à saúde, incluindo a saúde bucal. 

Adicionalmente, no que concerne aos entraves dos serviços de saúde bucal, Moyses et 

al. (2008) resume os problemas identificados no SUS em quatro pilares que eles classificam 
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como desestruturantes, a saber: o modelo de prática queixa-conduta pouco resolutivo e muitas 

vezes iatrogênico-mutilador; o modelo de organização excludente, com priorizações infundadas 

e ultrapassadas; o modelo de gestão, estando o cirurgião-dentista despreparado para gerir a 

clínica e o processo de trabalho; e por último, o modelo formador, o qual prepara recursos 

humanos com baixa capacidade para ser generalista e trabalhar em equipe. 

Recentemente, percebe-se evolução no número de pesquisas científicas tendo como 

objeto de estudo a implementação da saúde bucal na ESF tendo em vista a sua expressiva 

expansão (DALAZEN, DE-CARLI, MOYSES, 2018). Segundo Manfredini (2006), é preciso 

refletir e organizar a prática odontológica de modo que esteja comprometida com a dívida 

histórica para com aqueles que só tiveram seu primeiro acesso à consulta odontológica após a 

implantação do SUS. Dessa forma, pode-se dizer que o trabalho das ESB no contexto da ESF 

representa a consolidação do SUS, que através do fortalecimento da AB e da implantação da 

SBC tem buscado proporcionar melhor atenção à saúde bucal para todos os brasileiros 

(MOYSES et al., 2008, p. 62). Diante desses novos pressupostos de atuação e processos de 

trabalho, as ESB devem considerar o conceito ampliado de saúde, o perfil epidemiológico do 

território e suas diferenças sócio-regionais das doenças bucais, além de ter o compromisso 

ético-político para com o planejamento, organização das ações e serviços e a melhoria dos 

padrões de qualidade da atenção à saúde bucal. 

No entanto, após a Emenda Constitucional nº 95/2016, que congela os gastos públicos 

nos próximos 20 anos, com a justificativa de enfrentar o desequilíbrio fiscal, as políticas 

públicas vêm sofrendo limitações. A revisão e a publicação da nova PNAB em 2017 é vista 

como parte das medidas impostas pela política neoliberal de austeridade fiscal, bem como para 

a desconstrução do SUS (MOROSIN; FONSECA; LIMA, 2018). Além disso, a nova PNAB 

abre espaço para a composição de equipes de saúde tradicional em detrimento da ESF, 

desobrigando a composição multiprofissional composta pela equipe de saúde bucal, o que 

implica diretamente no enfraquecimento da PNSB (NARVAI, 2017). 

 

2.2. PLANEJAMENTO EM SAÚDE 

As primeiras práticas de planejamento no campo social estão historicamente atribuídas 

aos países socialistas, especialmente na antiga União Soviética, considerada pioneira ao 

promover a ação interventora do Estado através de um plano de gerenciamento de recursos e 

de produtos, contrariando à lógica capitalista. Nessa perspectiva, devido à crise econômica de 
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1930, os países capitalistas subdesenvolvidos mais pobres foram aos poucos aderindo à 

planificação social-normativa, cuja centralidade das decisões governamentais fixava-se na 

capacidade econômica, esperando superar as consequências deixadas pela crise internacional 

(TESTA, 1992; MERHY, 1995).  

Nesse período a partir do século XX observa-se a expansão do planejamento, que sai do 

campo restrito da administração e da economia, considerado como berço desse instrumento 

racionalizador, para ser aplicado também como instrumento de política de governo na regulação 

da economia e das ações sociais. Mas diante da onda desenvolvimentista, priorizava-se o 

crescimento econômico pois acredita-se que ele traria progresso social a todos.  Nesse contexto, 

com o fim da Segunda Guerra Mundial, cria-se a Comissão Econômica para o Planejamento na 

América Latina (Cepal), responsável por desenvolver iniciativas de planejamento em países 

capitalistas periféricos (MERHY, 1995; CAMPOS, 2001; RIVERA, 2012). 

Dessa forma, passou-se a aperfeiçoar e implementar o arsenal teórico-prático do 

planejamento administrativo-econômico para a saúde. Este setor não possuía uma metodologia 

própria de gestão dos serviços, tendo que lidar com a crescente demanda e escassez de recursos, 

além da pressão oriunda da recomendação internacional para o desenvolvimento e estruturação 

dos sistemas de saúde. Diante disso, no início dos anos 60, surge a primeira proposta de 

planejamento em saúde na América Latina, elaborada e divulgada pelo Centro de Estudos do 

Desenvolvimento (CENDES) - órgão da Venezuela apoiado pela Opas -, ficando conhecido 

como método Cendes-Opas (RIVERA, 1992; MERHY, 1995; RIVERA, 2012; CAMPOS, 

2012).  

A sua base metodológica parte do planejamento econômico, centrando-se na elaboração 

de planilhas através da sistematização de informações sobre os recursos disponíveis, custos e 

agravos evitáveis, de modo a priorizar e alocar recursos para os programas implantados de 

melhor custo/benefício. O método Cendes foi pioneiro e bastante utilizado, ensinado em 

diversos cursos e treinamentos de saúde no Brasil. Em geral quando aplicado na administração 

pública, proponha-se unicamente a visão rígida economicista/normativa de organização, 

buscando controlar o custo-benefício da atenção médica e atender às expectativas dos países 

subdesenvolvidos frente à limitação de recursos. Mantinha-se, assim, um enfoque sistemático 

de programação de recursos de saúde com forte valorização da eficiência (BRASIL, 2015b). 

 Apesar da forma tecnocrática e rígida, o método proposto pelo Cendes influenciou 

fortemente as campanhas de saúde, em especial no tocante à priorização de grupos com base 
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nos critérios de magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Foi em cima dessa lógica 

programática racionalmente economicista que os programas de saúde latino-americanos 

passaram a priorizar os grupos materno-infantil e a população economicamente ativa. Portanto, 

tem-se que o método Cendes de planejamento representa oficialmente o modelo que introduziu 

a racionalidade planificadora-burocrática nas instituições públicas de saúde (GIOVANELLA, 

1990; RIVERA, 1992; MERHY, 1995). 

Diante disso, percebe-se que as primeiras concepções sobre planejamento alinhavam 

seu conceito à racionalidade de recursos pela eficiência, entendida como um melhor 

aproveitamento em relação ao custo-benefício econômico. Isso se pode ser justificado devido a 

grande disseminação do planejamento na administração e economia, influenciado pelas 

correntes tayloristas e fayolistas (MERHY, 1995; ARTMANN, 2000; TEIXEIRA, 2010; 

RIVERA, 2012). Entretanto, o planejamento normativo não correspondia à proposta de 

mudança social para a saúde, por apresentar limitação de análise, muitas vezes excluindo o 

campo social e a dinâmica envolta dos problemas (TESTA, 1992). Para Merhy (1995, p. 136), 

a perspectiva normativa estava apenas “comprometida com o modo dominante e hegemônico 

com que o setor saúde se constituiu no interior das sociedades capitalistas, vinculado ao 

interesse do capital em geral e de seus governos”. 

Diante disso, as primeiras práticas de planejamento em saúde embasadas no enfoque 

normativo apresentavam as seguintes características: alta estima do setor econômico; limitava-

se à racionalidade técnica, desconsiderando as demais dimensões da realidade; centralidade do 

planejamento em um ator, o qual enxerga a realidade de maneira estática; pregava o controle 

dos processos sociais através da racionalidade técnica; considerava o plano como inalterável, 

devendo ser construído e comprido com base em normas técnicas (SÁ; PEPE, 2000; 

TEIXEIRA, 2010).  

Entretanto, frente à complexidade, diferenças entre realidades e a dinamicidade envolta 

do processo de trabalho em saúde, almejava-se que o planejamento das ações e serviços de 

saúde não focasse apenas na racionalidade, mas também tivesse força de enfrentamento diante 

dos diferentes contextos sociais e epidemiológicas da população (TEIXEIRA, 2010). Por essa 

razão, o Centro Pan-americano de Planejamento de Saúde-CPPS juntamente com o Instituto 

Latino-americano de Planejamento Econômico e Social-ILES, propuseram uma revisão do 

método Cendes, mas que mantinha alguns dos princípios anteriores (RIVERA, 1992).  
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Acreditava-se que através da elaboração de proposições e construção de viabilidade de 

planos operativos, o planejamento teria maiores condições de apoiar a resolução de problemas 

complexos (ARTMANN, 2000; TEIXEIRA, 2010). Sendo assim, o economista Chileno Carlos 

Matus, a partir de sua vivência como ministro da Economia do governo de Salvador Allende, 

idealizou o planejamento estratégico situacional (PES), que passava a considerar a labilidade 

da realidade, incluindo os conceitos de ator social, capacidade de governo, governabilidade, 

poder e viabilidade (MATUS, 1996; ARTMANN, 2000). Segundo Matus (1996, p. 560), “as 

falhas do planejamento tradicional não se devem à sua prática deficiente, mas aos seus 

fundamentos técnicos-metodológicos inadequados para tratar de sistemas complexos, em que 

abundam problemas quase-estruturados”. 

No método estratégico proposto por Matus, considera-se outros recursos para além do 

econômico, como por exemplo o recurso de poder que, segundo ele, todo ator social possui, 

independente da sua posição no governo. Nesse sentindo, compara-se a planificação com um 

jogo, mais precisamente uma espécie de jogo social, onde na “disputa” é recomendado incluir 

os diversos atores, caracterizando o processo como participativo e distanciado do monopólio 

do Estado nesse tipo de planejamento (MATUS, 1996). 

Desse modo, o PES é definido como um cálculo que precede e preside a ação, partindo 

previamente de uma análise situacional dos problemas e considerando as posições e interesses 

dos diversos atores envolvidos no cenário. Estando dividido em quatro momentos de maneira 

didático-operacional, a saber: explicativo (avaliação situacional), normativo (direcionalidade), 

estratégico (viabilidade) e tático-operacional (cálculo que precede e preside a ação). A proposta 

do PES ser dividido em “momentos” parte do pressuposto que não se trata de etapas estanques. 

Apesar da divisão e suas especificidades, os quatro momentos não são obrigatoriamente 

sequenciais, devendo ser entendidos como processual, dinâmico e complementar (MATUS, 

1996). Muito embora o pensamento estratégico de Matus tenha emergido do planejamento 

econômico-social em contexto macropolítico governamental, iniciativas da Opas tornou 

possível incorporar suas teorias para o planejamento em saúde em nível local/regional 

(RIVERA, 1992; ARTMANN, 2000).  

De acordo com Campos (2012), no Brasil, as campanhas sanitárias e programas de 

controle de doenças, motivados pelo “projeto preventivista”, passaram a incluir a prática de 

planejamento previamente às ações, sendo essa abordagem estratégica responsável pelo 

desenho dos distritos sanitários, criados com a finalidade de individualizar as particularidades 

territoriais e organizar os serviços de saúde (BRASIL, 2015).  Sabe-se que para os problemas 
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quase-estruturados, definidos como aqueles que não se conhece todas as variáveis envolvidas, 

são necessárias intervenções interativas e criativas que considerem todos os atores e o raciocínio 

estratégico, potencializando a viabilidade mesmo diante de problemas com baixa 

governabilidade. Esse fundamento vem do Triângulo de Governo desenvolvido por Matus, o 

qual considera o Projeto de Governo, a Governabilidade e a Capacidade do Governo, como 

pilares para a resolução de problemas. Acrescenta-se, ainda nessa perspectiva, que todos os 

atores dominam algum tipo de poder, estando ou não no governo (RIVERA, 1992; MATUS, 

1996). 

No entanto, segundo Testa (1992), o planejamento estratégico proposto por Carlos 

Matus é excessivamente político, o que o torna ligeiramente engessado na relação de poder. 

Além disso, adiciona-se o fato de ter sido proposto inicialmente para o nível central da 

administração pública. Porém, para Campos (2001) as críticas não procedem, porque 

nitidamente há uma disputa e interesse em sobrepor a soberania do pensamento estratégico de 

Testa. Nesse contexto, Rivera (1992) adverte que é salutar incluir na construção do marco 

teórico-metodológico do planejamento a dialética e a capacidade de comunicação proposta por 

Habermas, cujo autor propõe democratizar o diálogo aberto em detrimento da sobreposição de 

poder, como subentendido na proposta de Matus. Somente assim, através do dialógico e da 

negociação, seria possível a construção de consenso entre os atores que planejam, distanciando 

a máxima do “eu ganho se o outro perder”, pois na Ação Comunicativa de Habermas 

teoricamente todos ganham (MERHY, 1995).  

Não obstante, no intuito de operacionalizar o planejamento para a saúde em nível local, 

criou-se posteriormente os métodos Zielorientierte Projektplanung (ZOPP) - ou Planejamento 

por Projetos Orientado por Objetivos- e o Método Altadir de Planejamento Popular (MAPP), 

que juntamente com o PES, formam a Trilogia Matusiana. Mas em decorrência da simplificação 

e das adaptações, o ZOPP e MAPP apresentam relativa limitação para lidar com alta 

complexidade de alguns problemas dos serviços de saúde. Por tais motivos, Artmann (2000) 

defende a operacionalização do próprio PES para uso no nível local, dada a capacidade de 

buscar viabilidade diante de problemas que aparecem como intransponíveis. Portanto, deve-se 

tentar operacionalizar o PES, desde que não haja descaracterização da proposta estratégica de 

enfrentamento dos problemas vivenciados no setor saúde. Mais recentemente surgiu o método 

de planejamento Paidéia, reconhecido por incluir a participação de todos os atores sociais e 

corresponsabilizá-los como peças-chave no processo de transformação da realidade. 
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Esse modo estratégico-situacional de planejar abre espaços para o desenvolvimento de 

discussões e problematizações interativas entre dirigentes, técnicos e organizações, incidindo 

tanto em uma democratização das relações de trabalho ao considerar a explicação dos diferentes 

atores sociais envolvidos, além da inclusão dos grupos sociais nas decisões institucionais 

(TEIXEIRA, 2010). Por outro lado, é de extrema valia as habilidades pessoais, a experiência, a 

criatividade e a sensibilidade dos atores que planejam, os quais devem conhecer, e 

preferencialmente, estar atuando na realidade a ser trabalhada (MATUS, 1996). Com isso, as 

organizações comprometidas com o caráter democrático da saúde defendem a participação 

direta da população nos seus momentos de decisão e planejamento (GIOVANELLA, 1990).  

Diante de tudo isso, constata-se que o planejamento assume diversas faces como 

tecnologia da ação, campo de saber e prática, sendo capaz de operar em múltiplas e diferentes 

dimensões da realidade social, pretendendo alcançar os resultados exitosos (imagem-objetivo) 

previamente elaborados no chamado desenho da intervenção (MERHY, 1995). Portanto, as 

experiências municipais exitosas referentes à organização das ações e serviços de saúde, bem 

como o cumprimento e garantia dos princípios organizacionais previstos na Constituição e na 

LOS, em sua maioria são resultantes da prática de planejamento durante a implementação das 

políticas de saúde (VILASBOAS; PAIM, 2008). 

Na realidade do SUS, com a descentralização da gestão e municipalização, compete às 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) organizar, executar e gerenciar as ações e serviços da 

AB. Nesse quesito, os municípios habilitados na forma de gestão plena têm autonomia para 

formular, implantar e implementar as políticas de saúde condizentes com as realidades locais 

(VILASBOAS; PAIM, 2008; SOUZA, 2008). Isso implicou na descentralização do 

planejamento em saúde, passando a ser atribuição legal dos gestores e dos trabalhadores do 

SUS, propondo-se a buscar o alinhamento da atenção prestada para com os princípios que 

regem a saúde, diminuindo principalmente a desigualdade no acesso e as iniquidades em saúde. 

 Nesse contexto, o planejamento em saúde é direcionado à modalidade de proposição de 

objetivos e metas partindo de um processo ascendente, começando na esfera municipal até o 

nível federal. Atualmente a capacidade de diminuir incertezas torna o planejamento como 

essencial, obrigatório e contínuo na gestão do SUS, o que consequentemente requer 

conhecimento técnico-científico dos trabalhadores para a utilização dos instrumentos 

planificadores no processo de trabalho (BRASIL, 2015b). 

Sendo assim, o planejamento deve ser encarado e praticado como processo permanente, 

tanto no setor governamental quanto nos serviços de saúde, que são microespaços em que há 
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igualmente menos recursos e mais necessidades, exigindo um trabalho estratégico, criativo e 

contínuo que se proponha a melhorar a eficácia, a eficiência e a efetividade das ações de saúde. 

Dessa forma, usando da dinamicidade e cooperatividade, é possível melhor direcionar as ações 

desenvolvidas, prevendo os nós críticos e propondo estratégias que aumentem a viabilidade de 

ações multidisciplinares intersetoriais (CAMPOS, 2010). No entanto, identifica-se muita 

dificuldade na organização e no planejamento dessas iniciativas, além da ínfima socialização 

das equipes de saúde com os diferentes setores pertencentes ao território (TEIXEIRA, 2000).  

“Além disso, o planejamento no SUS deve ter como base territorial as regiões de 

saúde, uma vez que essas são os espaços geográficos fundamentais de garantia da 

integralidade das ações e serviços de saúde para a população no SUS. A Região de 

Saúde representa a unidade de referência para a análise da dinâmica socioeconômica 

e da situação de saúde da população, o dimensionamento da capacidade instalada de 

produção de serviços, o levantamento dos recursos fiscais, dos profissionais e 

equipamentos disponíveis e para a projeção de uma imagem-objetivo da rede de 

atenção à saúde” (BRASIL, 2015b, p.72). 

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, foi institucionalizado e se tornou 

obrigatório o planejamento pela gestão pública dos entes da Federação, estabelecendo a 

elaboração de alguns produtos do planejamento governamental, concebendo, assim, uma 

administração pública baseada em resultados. Sendo eles: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), tidos como condição 

obrigatória para o recebimento das transferências intergovernamentais (BRASIL, 2016). O PPA 

consolida as diretrizes e políticas institucionais, objetivos e metas, cujo documento elaborado 

pelo o governo eleito, especifica as pretensões do que fazer, como fazer e quando fazer para os 

próximos quatro anos. A LDO estabelece as metas e as prioridades que exigem aporte 

financeiro da administração pública. Por fim, a LOA trata da legislação tributária e da política 

de aplicação de recursos, tomando por base a LDO (BEZERRA, 2012).  

Cabe a cada nível de gestão elaborar o PPA, a LDO e a LOA, de acordo com suas 

necessidades e particularidades que envolve os diversos setores da administração pública. Já no 

que tange a saúde, a Portaria n° 2.135, de 2013, propôs as diretrizes para o processo de 

planejamento no âmbito do SUS, instituindo o Plano de Saúde (PS), a Programação Anual de 

Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) (BRASIL, 2016).  

O PS traz as propostas almejas para o período de quatro anos, detalhadas por meio de 

objetivos, diretrizes e metas, considerando o deslocamento entre uma situação-inicial para uma 

situação-objetivo, devendo fazer parte do PPA. Por outro lado, a PAS pode ser compreendido 
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como o detalhamento e desdobramento anual do PS, detalhando ações, metas e, sobretudo, 

recursos financeiros que viabilizem a concretização. Enquanto o RAG, trata-se de um 

instrumento de prestação de contas, com intento de apresentar os resultados alcançados, tendo 

função também de monitoramento de indicadores propostos no PAS (BRASIL, 2015b; 

BEZERRA, 2012).  

Além disso, o Governo Federal vem incentivando a prática do planejamento na saúde 

através de diversas iniciativas, dentre elas, a criação do Sistema de Planejamento do SUS 

(PlanejaSUS) e do Sistema de Pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 

(BEZERRA, 2012). Ademais, houve a publicação do Decreto nº 7.508, de 2011, que 

“estabelece o planejamento regional em saúde como a base para a definição das metas e 

indicadores do planejamento da política de saúde, visando conferir maior complementaridade 

entre as ações a serem desenvolvidas de forma integrada pelas três esferas de governo” 

(BRASIL, 2015, p. 83). 

Durante toda evolução histórica do planejamento de saúde, a epidemiologia atua como 

subsidiária, utilizada principalmente na elaboração dos diagnósticos de saúde, formulação dos 

objetivos e metas, programação de ações e nas propostas de monitoramento e avaliação 

(TEIXEIRA, 1999). Com isso, utilizar da epidemiologia e das informações de saúde é uma 

condição elementar na atuação dentro da ESF, estando a territorialização e o conhecimento dos 

condicionantes e determinantes da saúde inclusa dentre as atribuições dos profissionais da AB 

(BRASIL, 2012). Nessa perspectiva, 

“Na área da Saúde Pública, a epidemiologia tem na sua caixa de ferramentas muitos 

recursos utilizados na análise de dados, tais como o conhecimento da definição de 

variáveis e indicadores, da manipulação de bases de dados, da escolha e utilização de 

métodos para identificação de relações causais ou de associação de variáveis, das 

técnicas de análise temporal e espacial, além do conhecimento de estatística descritiva 

e inferencial” (JUNIOR, 2017, p. 117). 

Há, inclusive, um caráter ético-jurídico quanto a utilização da epidemiologia nos 

serviços de saúde, uma vez que a Lei 8080, em seu capítulo II (artigo 7), recomenda "a 

utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática" (BRASIL, 1990). Para Testa (1995), a epidemiologia é 

imprescindível para o planejamento bem como na avaliação das políticas, dos programas e das 

ações de saúde. O uso da informação oriunda dos sistemas de informações é fundamental em 

todas as etapas do planejamento estratégico. Assim, na ausência de tecnologias e 
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informatização, deve-se optar pelos meios artesanais de produção de informação que permita o 

monitoramento do plano de ação (ARTMANN, 2000). 

Desde os primórdios do planejamento local dos profissionais do PSF pontuava-se sobre 

a importância de considerar três pontos básicos: quem o realiza, para quê e para quem. Tais 

questionamentos são necessários para que a planificação respeite a recomendação de que o ato 

de planejar deve ser feito por quem faz parte da realidade, tendo em si (nele e no ato) um 

propósito de transformação que efetivamente faça sentido para a população adstrita, buscando 

melhorar a saúde e a qualidade de vidas das famílias assistidas (BRASIL, 1997). Na análise 

situacional, quando se considera os diversos atores envolvidos no setor analisado, existe um 

foco nas relações de poder, incluindo suas diferentes classificações: técnico, administrativo e 

político. Além disso, é neste momento que são identificados os problemas, devendo ser 

apontadas as desigualdades de saúde e de acesso (GIOVANELLA, 1990). 

Para a realidade dos serviços de saúde do SUS a utilização da matriz de programação 

pode ser uma importante ferramenta de para o planejamento. A finalidade é detalhar e prevê, 

junto com todos os atores envolvidos, como serão as intervenções dos problemas priorizados, 

especificando em uma matriz os objetivos, atividades, ações, produtos, resultados, 

responsáveis, prazos e recursos esperados (TEIXEIRA, 2010). Ademais, acrescenta-se como as 

seguintes ferramentas de apoio para o planejamento no SUS: Mapa de saúde; Sistema de 

pactuação de diretrizes, objetivos, metas e indicadores; Informações de saúde (Tabnet) dos 

indicadores do rol de diretrizes, objetivos, metas e indicadores; Estratificação de risco 

(BRASIL, 2016). Adicionalmente, 

“Vale ressaltar que a informação, apoiada nos diversos sistemas de informações 

disponíveis não é importante apenas no momento tático-operacional mas em todo o 

processo de planejamento. A partir do momento explicativo a informação apóia a 

seleção dos problemas estratégicos; no momento normativo fornece os parâmetros e 

normas para questões de saúde, por exemplo e no estratégico informa sobre a 

viabilidade econômica, organizativa, cognitiva, etc. Pode funcionar como um recurso 

de conhecimento a ser utilizado estrategicamente” (ARTMANN, 2000, p. 21). 

 É preciso reconhecer a contribuição de todos os métodos de planejamento em saúde 

historicamente construídos, afirmando-o como possibilidade de intervenção na realidade, 

porém sem a pretensão de uma fórmula única e mágica, pois suas características variam com o 

contexto, momento histórico e as intencionalidades dos atores que o desenvolve (MERHY, 

1995). Diante disso, o contexto complexo da atenção básica requer um novo agir em saúde que 
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valorize as ações de saúde e que seja interligado com a vigilância da saúde, permitindo a 

identificação de riscos e danos à população adstrita, a partir do planejamento conjunto e do 

compromisso dos trabalhadores no enfrentamento dos problemas identificados e priorizados 

(ELY; CESA; AERTS, 2006). Todavia, é comum o planejamento local ser feito de forma 

intuitiva ou pouco sistematizada, mostrando pouca efetividade diante de problemas complexos. 

Dessa forma, é premente compreender a importância do planejamento em saúde, mas, 

sobretudo, utilizar de um método que o sistematize, oriente e, sobretudo, inclua todos os atores 

envolvidos (CAMPOS, 2010). 

 Por fim, é importante esclarecer que, conceitualmente, a programação em saúde é 

semelhante ao planejamento em saúde, mas o primeiro termo é usualmente destinado para 

objetivos delimitados e pontuais, como proposto no Relatório Dawson. Sendo o planejamento 

e a programação em saúde, como campo de saber, de grande importante para a organização das 

práticas no serviço público (BRASIL, 2016). 

 

2.3. O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 

DA ATENÇÃO BÁSICA 

 Nas últimas décadas, em decorrência da associação da institucionalização da avaliação 

com melhorias de políticas e programas sociais, criou-se um forte interesse e uma crescente 

consolidação em torno do monitoramento e avaliação (M&A) (HARTZ, 1999). Com isso, no 

campo da saúde, foi instituída uma espécie de “aculturamento” da avaliação por parte dos 

gestores, estimulando muita produção científica com diferentes modelos e intenções para 

avaliar os serviços e sistemas de saúde (SILVA; FORMIGLI, 1999; FELISBERTO, 2006). Por 

conseguinte, esse movimento foi intensificado a partir dos anos 90, principalmente depois da 

publicação no ano 2000 do “Relatório Mundial da Saúde 2000- Sistemas de Saúde: Melhorando 

o Desempenho”, da Organização Mundial da Saúde (OMS), que tensionou e motivou os países 

para a prática de avaliação (BRASIL, 2014).  

 A principal base teórico-prática de avaliação foi construída e preconizada por 

economistas de países desenvolvidos (Estados Unidos, Canadá, França, Austrália, etc.), visando 

mensurar as vantagens e os custos de programas públicos centrados na gestão por resultados 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997; HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2005). Esse fato 

explica o direcionamento das primeiras experiências de avaliação mundial na área da saúde, 

cujo foco eram os serviços prestados, sem incluir outras dimensões do sistema de saúde em si, 
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avaliando quase exclusivamente a dimensão relacionada à eficiência e aos gastos públicos 

(HARTZ, 1999; VIACAVA et al., 2004).  

 Hartz e Vieira-da-Silva (2005) pontuam que o objeto e a metodologia de avaliação 

sofrem mutações em decorrência do tempo e do contexto. Geralmente, procurou-se a 

racionalização nos processos de decisão em função da maior necessidade de atenção à saúde, 

englobando a complexidade crescente no processo saúde-doença, bem como a necessidade de 

contenção de gastos dos sistemas de saúde (CONTANDRIOPOULOS, 2006). No tocante ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), a garantia da qualidade e de maior eficiência dos serviços é a 

justificativa para a institucionalização da avaliação (BRASIL, 2005). 

 Dentre os modelos avaliativos da qualidade dos sistemas de saúde, a tríade “estrutura-

processo-resultados” de Donabedian é historicamente reconhecida como uma corrente de 

avaliação bem-sucedida (SILVA, FORMIGLI, 1994). Não obstante, os principais organismos 

internacionais, pioneiros em avaliação em saúde, recomendam que os processos avaliativos de 

programas públicos associem os diferentes tipos de avaliação (interna, externa e autoavaliação), 

de metodologias (qualitativa e quantitativa) e que a intencionalidade seja crítico-reflexiva 

(HARTZ, 1999). Diante disso, a maioria dos autores e pesquisadores defendem que 

“Avaliar consiste fundamentalmente em emitir um juízo de valor sobre uma 

intervenção, implementando um dispositivo capaz de fornecer informações 

cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre essa intervenção ou sobre 

qualquer um de seus componentes, com o objetivo de proceder de modo a que os 

diferentes atores envolvidos, cujos campos de julgamento são por vezes diferentes, 

estejam aptos a se posicionar sobre a intervenção para que possam construir individual 

ou coletivamente um julgamento que possa se traduzir em ações” (CHAMPAGNE et 

al., 2011, p 44). 

 Nessa perspectiva, o desenvolvimento e a expansão crescente da Atenção Primária à 

Saúde (APS) motivaram o surgimento e o aperfeiçoamento de diversos projetos que tinham a 

audaciosa missão de avaliar de modo mais completo esse nível de atenção. No Brasil, aconteceu 

o mesmo movimento, cuja ascensão da Atenção Básica (AB) influenciou a institucionalização 

e a qualificação da avaliação no SUS.  Desse modo, nas últimas décadas, diversas iniciativas 

de avaliação ganharam destaque no Brasil. A primeira proposição metodológica de avaliação 

dos serviços do SUS foi elabora em 2001, envolvendo uma rede de pesquisadores e grupo de 

trabalho vinculados à Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). Para isso, tomou-

se por base o modelo de avaliação de países como Canadá, Austrália e Inglaterra (VIACAVA 

et al., 2004). O resultado desse trabalho coletivo foi a construção do Projeto Desenvolvimento 



Planejamento em saúde nas equipes de saúde bucal... 29 
 

de Metodologia de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde Brasileiro (PRO-ADESS) 

que serviu posteriormente como referência para outros modelos de avaliação (BRASIL, 2014). 

 Segundo Felisberto (2006), a institucionalização da avaliação na AB é significativa 

quando os resultados e as informações são vinculados às melhorias em âmbito institucional e 

profissional. Ademais, entende-se que “a avaliação deverá ser instrumento para aumentar a 

equidade no acesso e na utilização de serviços, a qualidade da atenção ofertada, a satisfação da 

população, a igualdade de oportunidades de captação e a alocação de recursos para financiar o 

sistema” (HARTZ, 2012, p. 833). Portanto, espera-se que a institucionalização de processos 

avaliativos gere conhecimentos, que estes estejam diretamente ligada à tomada de decisão das 

instâncias decisórias e, principalmente, que a avaliação objetive aprimorar o desempenho do 

SUS, subsidiar as políticas de saúde e o planejamento local, promovendo um sistema de saúde 

mais equânime, de melhor qualidade e mais resolutivo (CONTANDRIOPOULOS, 2006; 

ALMEIDA; GIOVANELLA, 2008). 

Porém, entende-se que para o êxito e perenidade dos processos avaliativos é preciso um 

efetivo planejamento e gestão da informação, além de um consenso mediante decisão política 

que estabelecesse a política de M&A como intencionalidade e prioridade de governo 

(OLIVEIRA; SELLERA; REIS, 2013). Partindo dessa premissa, o Brasil configurou-se sem 

cultura de avaliação das políticas públicas durante muitos anos, sendo uma das justificativas a 

comum descontinuidade de iniciativas políticas na troca de governo (FEUERWERKER, 2017).   

Paulatinamente, o Ministério da Saúde (MS) construiu e vem consolidando uma política 

de avaliação no SUS no âmbito da AB. O primeiro passo aconteceu no ano 2000, quando foi 

criada a Coordenação de Acompanhamento e Avaliação do Departamento de Atenção Básica 

(CAA/DAB), estimando desenvolver processos avaliativos, de monitoramento e 

acompanhamento no primeiro nível de atenção. Em seguida, entre os anos 2003-2005, houve 

uma grande mobilização do CAA/DAB na construção e institucionalização de uma política 

nacional de M&A da AB, apoiada por gestores e secretarias, tendo em vista a capacidade 

estratégica da avaliação para a reorientação e fortalecimento do sistema de saúde do país 

(BRASIL, 2005). A priori, o objetivo seria constituir o sistema de M&A para a qualificação do 

SUS, apresentando como pressuposto: “a construção do enfoque avaliativo na construção e 

efetivação de políticas públicas, com a implementação de processos de monitoramento e 

avaliação dessas” (BRASIL, 2014).  
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Aprioristicamente, a avaliação em saúde no Brasil consistia em um conjunto de 

programas de avaliação, relativamente independentes, mas imbricados e complementares entre 

si, com a missão de avaliar e produzir informações necessárias e estratégicas ao 

desenvolvimento e qualificação do SUS no tocante ao cumprimento de seus princípios e 

diretrizes (REIS; OLIVEIRA; SELLERA, 2012). Além disso, apresentava direcionamento 

normativo e burocrático (FELISBERTO, 2006), onde os processos eram considerados 

“incipientes, pouco incorporados às práticas e possuem caráter mais prescritivo, burocrático e 

punitivo que subsidiário do planejamento e da gestão” (BRASIL, 2005, p 8).  

 Nesse sentido, mediante a responsabilidade das três instâncias de gestão do SUS para 

com o planejamento, gestão, avaliação e controle dos serviços e ações de saúde, o MS mantém 

como estratégia prioritária institucionalizar uma cultura avaliativa (FELISBERTO, 2006). 

Assim, com os estudos da linha de base do Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da 

Família (PROESF) - iniciativa do MS com o Banco Mundial, para o fortalecimento da AB e 

consolidação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em municípios com mais de 100 mil 

habitantes (BRASIL, 2003) -, lançado em 2003, foi possível a realização de diversas pesquisas 

avaliativas acerca da ESF (ALMEIDA; GIOVANELLA, 2008). 

 Posteriormente, a CAA/DAB, em cooperação com técnicos da Opas, do Banco Mundial 

e do Instituto de Qualidade em Saúde do Ministério da Saúde de Portugal, elaborou a proposta 

de Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ-ESF) 

integrada ao PROESF. A AMQ-ESF foi uma importante iniciativa de estratégia avaliativa da 

AB, caracterizada pela livre adesão das equipes de saúde da família e gestores municipais. A 

iniciativa objetivava aproximar o campo da avalição e da qualidade da atenção à saúde, mas 

não contava com premiações. Sua metodologia esteve pautada na autoanálise e autogestão dos 

processos de trabalho, avaliando estrutura, processos e resultados, em que pesa padrões 

caracterizando diferentes estágios de qualidade (BRASIL, 2005b; CAMPOS, 2012).  

Assim, partindo de um complexo sistema de planejamento, monitoramento e avaliação 

que serviria de base para a construção da política de M&A e do sistema de avaliação do SUS 

brasileiro, foram desenvolvidos vários componentes de M&A, como: Índice de Desempenho 

do Sistema Único de Saúde – IDSUS; Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde 

(PNASS); pesquisas de avaliação do acesso aos serviços e satisfação dos usuários; e o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) (OLIVEIRA; 

SELLERA; REIS, 2013). Outras inciativas também foram marcantes nesse campo, como a 

avaliação rápida dos serviços de AB em nível local (Primary Care Assessment Tool – 
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PCATool), a Política Nacional de Humanização, a Política Nacional de Gestão de Tecnologias 

em Saúde, o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (ALMEIDA; 

GIOVANELLA, 2008; SERAPIONI; LOPES; SILVA, 2013). 

Nos dias atuais, por meio da AB, garante-se cobertura com ações de promoção, 

prevenção e reabilitação da saúde à quase todas as pessoas residentes no Brasil.  Nesse contexto, 

a necessidade de expansão de cobertura da AB associada à procura de elevação da qualidade 

dos serviços de saúde, influenciou o MS a empreender esforços para firmar a gestão pública 

pautada em ações de M&A de processos e resultados (BRASIL, 2015). Nesse contexto, 

executar a gestão pública pautada na indução, monitoramento e avaliação de processos e 

resultados mensuráveis, virou diretriz do MS a fim de garantir acesso e qualidade da atenção 

em saúde à população- considerado um desafio do SUS (BRASIL, 2016b). Nessa perspectiva, 

a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) publicada em 2011 foi fundamental nessa busca 

de investigar e reconhecer a qualidade dos serviços de AB ofertados aos usuários, visto que 

estimula a ampliação do acesso e da qualidade nos mais diversos contextos existentes no Brasil 

(PMAQ, 2011). 

Dentre as várias iniciativas de monitoração e pesquisas de avaliação, o PMAQ-AB se 

destaca por representar a inovação na forma de financiamento do SUS, vinculando repasse de 

recursos à implantação e alcance de padrões, como prevê o Decreto nº 7.508, de 29 de junho de 

2011, sobretudo quando trata do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) (BRASIL, 

2012). Diante desse contexto, em 19 de julho de 2011, a Portaria nº 1.654 instituiu oficialmente 

o PMAQ-AB no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Tal Portaria foi posteriormente 

revogada em 02 de outubro de 2015, sendo substituída pela Portaria nº 1.645, considerando as 

diretrizes federais que velam pela melhor qualidade das ações de saúde ofertadas às pessoas e 

à coletividade.  

Com isso, o estabelecimento do programa possui coerência com a Lei 8080/90, com a 

Política Nacional de Atenção Básica e os pactos entre as esferas de governo para a consolidação 

do SUS (BRASIL, 2011). Dessa forma, entende-se o PMAQ como fruto da pactuação do MS, 

do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e do Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (Conass), tendo os representantes das três esferas de gestão participado 

ativamente na construção e viabilização do desenho do programa (BRASIL, 2012b). Portanto, 

o PMAQ faz parte do conjunto iniciativas do Departamento de Atenção Básica (DAB) do MS, 

no contexto da estratégia Saúde Mais Perto de Você, instituída com revisão da PNAB em 2011. 

Logo, acredita-se que o PMAQ-AB seja a personificação, ao mesmo tempo, de uma proposta 
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de M&A e de fortalecimento da atenção básica como preconiza a PNAB, além de representar 

uma nova forma de financiamento do SUS (PINTO; SOUZA; FLORENCIO, 2012).  

Sabe-se que a institucionalização dos processos avaliativos impacta na qualidade da 

atenção à saúde, em virtude do tensionamento acerca da reorientação para processos de trabalho 

estruturados e alinhados com os princípios do SUS, além de subsidiar processos de 

planejamento e de gestão das políticas e programas (FELISBERTO; SILVA, 2004). Logo, 

apresentado de forma muito clara, o objetivo principal do programa é induzir melhorias na 

qualidade e na expansão do acesso da AB, de modo que seja garantido um padrão de qualidade 

comparável nacional, regional e localmente. Além de intentar para outras arenas, entre elas: 

incentivar mudanças nos processos de trabalho com foco na satisfação do usuário; melhorar as 

estruturas das UBS; promover inovação na gestão; estimular o uso das informações de saúde; 

e institucionalizar a cultura avaliativa (BRASIL, 2012b).  

Diante disso, para alcançar os objetivos do PMAQ-AB, estabelece-se um conjunto de 

estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde, 

orientado pelos gestores locais, almejando permanente e progressivamente um padrão de 

qualidade (PINTO; SOUZA; FERLA, 2014). Por outro lado, os profissionais estando a par das 

inúmeras pretensões de melhorias, é primordial manter-se fiel ao compromisso de buscar 

continuadamente aperfeiçoar as estratégias de melhoria da qualidade das ações e serviços, 

atentando, também, para o aumento das necessidades das pessoas e suas complexas 

particularidades (BRASIL, 2012b; BRASIL, 2015a). 

O PMAQ-AB é uma iniciativa exitosa no campo da avaliação em saúde no Brasil, 

mantendo continuidade, com vigência atual do seu 3º ciclo. De caráter voluntário, o programa 

foi organizado em quatro fases sequenciais e complementares no 1º ciclo (2011-2012) e no 2º 

ciclo (2013-2014), que juntas conformam um ciclo continuo de melhoria do acesso e da 

qualidade da atenção básica, sendo elas (BRASIL, 2011; GIOVANELLA et al., 2018):  

 1ª Fase- Adesão e Contratualização: na etapa de contratualização, todas as equipes de 

saúde bucal e de atenção básica, independente do modelo de organização (tradicional 

ou ESF), são aptas a aderir ao PMAQ-AB. O trâmite inclui o gestor preencher um 

formulário eletrônico que formaliza o interesse voluntário do município e das equipes. 

A partir da adesão assume-se os compromissos e diretrizes intencionados para melhorias 

do acesso e da qualidade da atenção à saúde, envolvendo pactuação entre todos os níveis 

de gestão, apoiados pelo controle social. 
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 2ª Fase- Desenvolvimento: é quando se dar início ao conjunto de ações que serão 

empreendidas pelas equipes, gestores e pelo MS, visando promover os movimentos de 

mudança da gestão, do cuidado e da gestão do cuidado que resultarão na melhoria do 

acesso e da qualidade da Atenção Básica. Essa fase é dividida em quatro dimensões 

(autoavaliação, monitoramento dos indicadores pactuados, educação permanente e 

apoio institucional) a serem sistematizadas localmente. 

 3ª Fase- Avaliação Externa: as equipes aderidas ao PMAQ-AB são compulsoriamente 

incluídas para avaliação externa, momento conduzido pelo DAB e institutos de ensino 

e pesquisa parceiros não pertencentes às organizações avaliadas. Nessa fase, 

entrevistadores treinados vão in loco até às Unidades Básicas de Saúde (UBS) aplicar 

os questionários bem como observar a estrutura física e constatar documentos (atas, 

relatórios, instrumentos, prontuários etc.) para confirmação de ações realizadas 

autorreferidas, consolidando os padrões de acesso e qualidade alcançados.  

 4ª Fase- Recontratualização: acontece após a certificação das equipes e mediante uma 

nova contratualização, firmando-se novos indicadores e compromissos a ser realizados, 

pomovendo a institucionalização de um processo contínuo e sistemático a partir dos 

resultados alcançados pelos participantes do PMAQ-AB.  

 Além disso, é importante pontuar que no 3º ciclo (2016-2018) o PMAQ-AB as fases 

foram reagrupadas em três, ao tornar a fase de desenvolvimento como eixo transversal- maior 

detalhamento das fases pode ser consultado nos documentos técnicos. Adicionalmente, a 

proposição da avaliação externa e dos instrumentos utilizados pelos entrevistadores para coleta 

de dados foram delineadas e logisticamente planejadas por uma rede colaborativa e experiente 

de instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de realizar uma análise criteriosa do 

processo de trabalho, das condições estruturais e da satisfação dos usuários (GIOVANELLA et 

al., 2018).   

 O instrumento de coleta de dados sofreu modificações depois do 1º ciclo, o qual foi 

composto por três módulos, e desde o 2º ciclo manteve-se organizado em seis módulos, cada 

um direcionado para um propósito específico e modalidade/respondente da equipe, a saber: O 

Módulo I- refere-se à avaliação da Estrutura das UBS; Módulo II- entrevista com os 

profissionais sobre o processo de trabalho; Módulo III- consulta a satisfação dos usuários; 

Módulo IV- avaliação das ações do Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF); Módulo V- 

verifica a estrutura de Saúde Bucal; e Módulo VI- entrevista com profissionais da equipe saúde 

bucal sobre a organização e processos de trabalho (BRASIL, 2015a).   
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 O instrumento de avaliação externa, nos dois primeiros ciclos, foi formado por 232 

padrões de qualidade, orientados em volta de cinco principais dimensões: Gestão municipal 

para desenvolvimento da Atenção Básica; Estrutura e condições de funcionamento da UBS; 

Valorização do trabalhador; Acesso e qualidade da atenção e organização do processo de 

trabalho; Acesso, utilização, participação e satisfação do usuário. As variáveis versam acerca 

da Política de Nacional de Atenção Básica e da Política Nacional de Saúde Bucal. Nesse 

contexto, o PMAQ-AB tem papel crucial na incorporação e aprimoramentos dessas políticas e 

programas relacionados. Além disso, é evidente o aumento de investimentos na AB após a 

implantação do programa (BRASIL, 2015c). 

Por outro lado, alguns desafios para o PMAQ-AB foram previamente identificados pelo 

próprio MS, a saber: a precarização das condições de trabalho, com ênfase para a condição 

física; necessidade de qualificação profissional direcionada para o trabalho em equipe; alta 

rotatividade de profissionais; baixa integralidade e resolutividade das práticas; além do 

financiamento insuficiente da AB (BRASIL, 2013). 

 Diante disso, a certificação das equipes é tida como reconhecimento do esforço dos 

profissionais mediante cumprimento de requisitos ou critérios pré-estabelecidos (BRASIL, 

2005b). No caso do PMAQ, adota-se uma metodologia complexa, que compara e estratifica os 

municípios com características sociodemográficas similares, ponderando três componentes 

principais e estratégicos: avaliação externa, indicadores contratualizados e autoavaliação 

(BRASIL, 2011; GIOVANELLA et al., 2018). Desse modo, o valor referente ao incentivo 

federal repassado aos municípios varia conforme o desempenho das equipes de atenção básica 

e de saúde bucal (BRASIL, 2012b).  

 Diante disso, Reis, Oliveira e Sellera (2012) consideram o programa e sua estrutura 

organizacional como meio de instigar a capacidade das gestões federal, estaduais e municipais, 

além das equipes de AB, incluindo as equipes de saúde bucal, para ofertarem maior acesso e 

qualidade das ações e serviços de saúde na AB, de acordo com as necessidades singulares da 

clientela adstrita. 

 É mister, diante de tanta menção à “qualidade”, esclarecer que “a qualidade da atenção 

significa quanto às necessidades de saúde, existentes e potenciais, estão sendo atendidas de 

forma otimizada pelos serviços de saúde, dado o conhecimento atual a respeito da distribuição, 

reconhecimento, diagnóstico e manejo dos problemas e preocupações referentes à saúde” 

(STARFIELD, 2002, p.419). Por outro lado, para o MS, trata-se de um conceito de aspecto 
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complexo (BRASIL, 2011), que a partir da compreensão Uchimura & Bosi (2002), varia de 

acordo com o contexto histórico, político, econômico, científico e cultural da sociedade.  

 De acordo com Pinto (2014, p 85), o padrão de qualidade vem a ser “uma declaração da 

qualidade esperada e expressa afirmativamente o sentido da política produzida nos espaços 

tripartite de governança do SUS”. No mais, a busca pela qualidade não deve se canalizar no 

imaginário de “topo”, mas sim culminar em “movimento”, do qual os atores envolvidos devem 

ser ativos na mudança de cenários. Logo, “o zelo pelo bom desempenho e melhor qualidade de 

uma determinada prática deveria ser uma preocupação de cada um em sua atividade 

profissional” (Felisberto, 2006, p. 555) 

 

Por fim, considera-se que o PMAQ-AB é uma política bem-sucedida em relação à 

adesão das equipes, gestores e municípios, mostrando grande poder de mobilização e 

capacidade de avaliar a organização dos processos de trabalho, principalmente em nível de 

dimensão espacial macro e meso (PINTO, 2014). Por outro lado, critica-se o instrumento como 

limitado para mensurar a qualidade das ações e serviços de saúde, necessitando de outras 

pesquisas, de preferência qualitativas, que complementem esse processo avaliativo 

(GIOVANELLA et al., 2018). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar as práticas e os fatores associados ao planejamento das ações das equipes de 

saúde bucal contratualizadas pelo PMAQ-AB. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o planejamento das ações das equipes de saúde bucal do Brasil participantes do 

2º ciclo (2013-2014) do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica; 

 Correlacionar indicadores e associar fatores contextuais com a prática de planejamento 

das equipes de saúde bucal do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica;  

 Investigar o planejamento em saúde e a implementação do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica no processo de trabalho das 

equipes de saúde bucal do Rio Grande do Norte. 
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4 MÉTODO 

 Esta dissertação trata-se de um estudo exploratório e descritivo desenvolvido em duas 

fases, descritas a seguir.  

 

4.1. FASE I – ANÁLISE EXPLORATÓRIA  

4.1.1. ASPECTOS GERAIS DO ESTUDO 

Esta primeira fase centrou-se em uma pesquisa com propósito exploratório e descritivo, 

de corte transversal e abordagem quantitativa multivariada, orientada para o planejamento em 

saúde das equipes de saúde bucal (ESB) contratualizadas pelo Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Utilizou-se dados secundários 

oriundos da Avaliação Externa do PMAQ, de Sistemas de Informações em Saúde e do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil, produzido a partir de dados do IBGE pela sucursal 

brasileira do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O plano amostral 

de todos os dados é à nível de Brasil. 

Os dados do PMAQ-AB usados neste estudo foram do segundo ciclo (2013-2014), 

disponíveis na página virtual do programa (http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php), 

onde os dados estão organizados e dividido nos seis Módulos que compõem o instrumento de 

coleta de dados. É pertinente informar que a avaliação externa do 2º ciclo do PMAQ-AB, cuja 

coleta de dados e suas etapas aconteceram entre novembro de 2013 e abril de 2014, envolveu 

46 instituições brasileiras de Ensino Superior, lideradas estrategicamente pela: Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

 

4.1.2. DELINEAMENTO E SELEÇÃO DE VARIÁVEIS  

Para a finalidade dos objetivos propostos desta pesquisa, somente o Módulo VI da 

avaliação externa do PMAQ foi selecionado como objeto de estudo, por ser referente à 

entrevista com os profissionais da saúde bucal da Atenção Básica (AB). Dentre as diversas 

dimensões e subdimensões avaliadas no Módulo VI, foram selecionadas três variáveis da 

subdimensão relacionada ao Planejamento das Ações da Equipe de Saúde Bucal, a saber: 1- A 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php
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ESB realiza planejamento e programação de suas ações mensalmente?; 2- A ESB realiza 

monitoramento e análise dos indicadores e informações de SB?; 3- A ESB recebe apoio para o 

planejamento e organização do processo de trabalho? 

Como o objetivo principal deste trabalho centrava-se na análise da prática do 

Planejamento das ações das ESB aderidas ao PMAQ-AB, considerou-se pertinente também 

explorar outros indicadores de saúde bucal. Foram especificamente selecionados os indicadores 

avaliados pelo programa como parte da certificação das ESB, além de indicadores municipais 

pactuados nacionalmente para aquele período. Os indicadores (quadro 1) são relacionados ao 

acesso e oferta de serviços de saúde bucal, estando disponíveis no Sistema de Informação da 

Atenção Básica- SIAB e Sistema de Informação Ambulatorial do SUS- SIA-SUS, do Banco de 

dados do Ministério da Saúde – DATASUS, para o mesmo ano (2013) da avaliação do segundo 

ciclo do PMAQ-AB.  

A técnica de Análise Fatorial Exploratória, concebida como análise multivariada para 

variáveis interdependentes e que comporta um grande número de variáveis, permitiu unir, 

explorar e correlacionar os indicadores de saúde bucal com variáveis socioeconômicas e 

demográficas pré-selecionadas (quadro 2) do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

(PNUD, 2010) e do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde- SIOPS 

(SIOPS).  

Quadro1: Variáveis, conceituação e fontes de dados sobre os Indicadores de Saúde Bucal, 2013. 

Variável Conceituação Fonte de 

dados 

Média de ação coletiva de 

escovação dental 

supervisionada 

Escovação dental, com ou sem evidenciação de placas 

bacterianas, realizada com grupos populacionais sob 

orientação e supervisão de um ou mais profissionais de 

saúde. 

SIAB 

Cobertura de primeira 

consulta odontológica 

programática 

Avaliação das condições gerais de saúde e realização de 

exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico 

e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo-
terapêutico. Implica registro das informações em 

prontuário. 

SIAB 

Cobertura de primeira 

consulta de atendimento 

odontológico às gestantes 

Consiste no registro da primeira consulta odontológica 

realizada em gestantes, visando proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação 

e manutenção da saúde. 

SIAB 

Razão de tratamentos 

concluídos sobre primeiras 

consultas odontológicas 

programáticas 

Mede a relação entre os tratamentos concluídos e as 

primeiras consultas odontológicas programáticas. Permite 

avaliar se a equipe mantém boa relação entre acesso e 

resolutividade, ou seja, em que medida ela está concluindo 

os tratamentos iniciados. 

SIAB 

Tratamento Concluído Consulta que encerra um período de tratamento previsto no 

plano preventivo-terapêutico. São consideradas consultas 

com alta e correspondem ao denominado “Tratamento 

SIAB 
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Completado”, ou seja, realizou todas as ações que se propôs 

a realizar no plano preventivo-terapêutico. 

Proporção de exodontia em 

relação aos demais 

procedimentos 

Razão entre número de exodontias e número de demais 

procedimentos classificados como conservadores. 

SIA-SUS 

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes de 

Saúde Bucal 

Proporção populacional que estar coberta por Equipes de 

Saúde Bucal. 

SIA-SUS 

 

Quadro 2: Variáveis, conceituação e fontes de dados sobre as variáveis socioeconômicas e 

demográficas pré-selecionadas. 

Variável Conceituação Fonte de dados 

Mortalidade infantil 

 

 

Número de crianças que não deverão sobreviver ao 

primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas 

vivas.  

 

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Esperança de vida ao 

nascer 

Número médio de anos que as pessoas deverão viver a 

partir do nascimento, se permanecerem constantes ao 
longo da vida o nível e o padrão de mortalidade por 

idade prevalecentes no ano do Censo. 

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD 

Taxa de 

analfabetismo da 

população de 15 anos 

ou mais de idade  

 

Razão entre a população de 15 anos ou mais de idade 

que não sabe ler nem escrever um bilhete simples e o 

total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100.  

 

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Renda per capita  

 

Razão entre o somatório da renda de todos os 

indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos. 

Valores em reais de 01/agosto de 2010.  

 

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Índice de 

Desenvolvimento 
Humano Municipal 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Média 

geométrica dos índices das dimensões Renda, 
Educação e Longevidade, com pesos iguais.  

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Proporção de 

vulneráveis à pobreza 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais, em reais 

de agosto de 2010, equivalente a 1/2 salário mínimo 

nessa data.  

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Proporção de pessoas 

em domicílios com 

abastecimento de 

água e esgotamento 

sanitário inadequados 

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios cujo 

abastecimento de água não provem de rede geral e cujo 

esgotamento sanitário não é realizado por rede coletora 

de esgoto ou fossa séptica e a população total residente 

em domicílios particulares permanentes multiplicado 

por 100.  

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Proporção de mães 

chefes de família sem 

fundamental 
completo e com filhos 

< 15 anos 

Razão entre o número de mulheres que são 

responsáveis pelo domicílio, não têm o ensino 

fundamental completo e têm pelo menos 1 filho de 
idade inferior a 15 anos morando no domicílio e o 

número total de mulheres chefes de família com filho 

menor de 15 anos de idade, multiplicado por 100.  

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Proporção de pessoas 

de 15 a 24 anos que 

não estudam nem 

trabalham e são 

vulneráveis à pobreza 

Razão entre as pessoas de 15 a 24 anos que não 

estudam, não trabalham e são vulneráveis à pobreza e a 

população vulnerável à pobreza nessa mesma faixa 

etária (15 a 24 anos), multiplicado por 100. Define-se 

como vulnerável à pobreza a pessoa que mora em 

domicílio com renda per capita inferior a 1/2 salário 

mínimo de agosto de 2010.  

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD 



Planejamento em saúde nas equipes de saúde bucal... 40 
 

Proporção de pobres Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais, em reais 

de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado 

àqueles que vivem em domicílios particulares 

permanentes. 

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD 

População Total População residente em domicílios particulares 

permanentes. Exclui os residentes em domicílios 

coletivos, como pensões, hotéis, prisões, quartéis, 

hospitais. 

Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil – PNUD  

Recursos da Atenção 

Básica por habitante  

 

Total de recursos alocados na Atenção Básica, dividido 

pela população no mesmo período  

 

Sistema de Informações 

sobre Orçamento Público 

em Saúde (SIOPS)  

 

4.1.3. PREPARAÇÃO E AJUSTES DOS BANCOS DE DADOS 

 O primeiro passo foi agregar todas as variáveis pré-selecionadas para a análise fatorial 

por meio de linkage entre o banco de dados dos primeiros indicadores (quadro 1) e o outro 

banco de dados construído a partir de variáveis (quadro 2) do Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil (PNUD, 2010) e do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em 

Saúde- SIOPS (SIOPS). Para isso, utilizou-se da referência do código do município (total de 

5565).  

 A intenção de realizar essa primeira etapa sem as variáveis do banco do PMAQ partiu 

do propósito de processar previamente a análise fatorial utilizando variáveis em uma mesma 

unidade de análise (neste caso a unidade “município”). Para somente em seguida haver a 

compilação dos resultados para o banco de dados com as variáveis selecionadas do PMAQ, cuja 

unidade de análise é a “equipe de saúde bucal”. Todo esse processo teve a pretensão de 

minimizar o viés de superestimação das variáveis, que sofreriam forte influência da variação 

do número de equipes por município, caso não houvesse esse procedimento. 

 Por fim, após terem sido verificados e excluídos os valores atípicos (acima de 3 desvios-

padrões da média) pela técnica multivariada, formou-se um banco de dados composto por 5401 

municípios brasileiros. Porém, quatro variáveis (“Tratamento concluído”, “Cobertura de 

primeira consulta de atendimento odontológico às gestantes”, “Média de ação coletiva de 

escovação dental supervisionada” e “Recursos da Atenção Básica por habitante”) selecionadas 

para o modelo de análise fatorial apresentaram até 20% de valores ausentes. Diante disso, 

aplicou-se o tratamento de substituição pelo método de tendência linear à essas variáveis. 

Assim, o banco final desta etapa manteve-se com 5401 casos. 

 Quanto ao banco de dados com as questões do PMAQ-AB, o primeiro procedimento foi 

separar as variáveis selecionadas e dicotomizá-las (sim/não). O banco era composto 
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inicialmente por 19.946 casos, porém se constatou incompletude em 1.666 deles. Além disso, 

dos 18.280 casos restantes, foram excluídos os casos respondidos por não-dentistas (auxiliar ou 

técnico de saúde bucal). Tal exclusão justifica-se pela designação do cirurgião-dentista como 

principal responsável pela ESB e pelo planejamento e programação em saúde bucal. Assim, 

chegou-se em 17.259 casos selecionados.  Por conseguinte, este banco do PMAQ-AB foi 

agregado ao banco da análise fatorial, tendo em vista a realização de uma análise descritiva e 

bivariada com os resultados.  

 Entretanto, após o linkage entre esses bancos, constatou-se 16,4% de casos com valor 

ausente no banco de dados do PMAQ-AB. A hipótese é que os dados ausentes seriam dos 

municípios excluídos previamente na etapa de análise fatorial, cujos componentes não foram 

gerados. De todo modo, ao investigar a distribuição dos valores ausentes por região, verificou-

se que a ausência de valor estava distribuída proporcionalmente ao número de ESB avaliadas 

por região pelo PMAQ-AB. Mediante esse contexto, optou-se pela exclusão dos casos com 

valores ausentes, resultando em um banco de dados final com 14.420 casos (equipes).  

 

4.1.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

4.1.4.1. ANÁLISE FATORIAL 

Aprioristicamente, verificou-se a correlação linear entre as variáveis pré-selecionadas 

(Quadro 1 e 2) para a análise fatorial, sendo mantidas no modelo somente as que apresentaram 

o valor de correlação Pearson (r) acima de 0,30. Por essa razão, as variáveis “cobertura de 

primeira consulta odontológica programática” e “razão de tratamentos concluídos sobre 

primeiras consultas odontológicas programáticas” saíram do modelo devido à baixa correlação 

com as demais. Além disso, constatou-se alta colinearidade (r >= 0,95) entre as variáveis 

“esperança de vida” e “mortalidade infantil” (r=-967) e entre “porcentagem de pobres” e 

“porcentagem de vulneráveis à pobreza” (r=970), o que levou à retirada de duas delas. Optou-

se por manter as variáveis “mortalidade infantil” e “porcentagem de vulneráveis à pobreza”, 

totalizando 15 variáveis inseridas no modelo. 

O valor da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0,909) indicou a adequação da 

amostra como “muito boa” para análise fatorial. Tendo o nível de significância do teste de 

esfericidade de Bartlett (p <0,01) e a matriz anti-imagem corroborou a existência de correlações 

suficientes entre as variáveis. Nesta análise fatorial, utilizou-se o método de extração de 
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componentes principais, associado ao método de rotação ortogonal varimax, através do 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0.  

Além disso, considerou-se o critério de Kaiser que determina a retenção de componentes 

com autovalor a partir de 1, resultando na retenção de três componentes:  Pobreza e 

edentulismo, Cuidado à saúde bucal e Cobertura de ESB, que juntos explicaram 69,92% da 

variância total das 15 variáveis originais (Tabela 1 e 2). 

Ademais, os componentes formados na análise fatorial supracitada foram categorizados 

e divididos em tercis, gerando uma nova classificação em “baixo”, “médio” e “alto” 

desempenho para cada um dos três componentes (Pobreza e edentulismo, Cuidado à saúde 

bucal e Cobertura de ESB). 

Por fim, examinou-se a validação dos fatores construídos através de outra análise 

fatorial de componentes principais com uma subamostra aleatória correspondente a 

aproximadamente 25% dos casos, a qual demonstrou o mesmo comportamento da análise 

inicial. 

Tabela 1. Matriz de componentes rotacionados, cargas e rótulos de componentes para 5.401 

municípios brasileiros. 

                                                                                        Componentesa 

 

Variável 

Pobreza e 

edentulismo 

Cuidado à 

saúde bucal 

Cobertura de 

ESB 

Proporção de vulneráveis à pobreza 0,958   

Proporção de 15 a 24 anos que não estudam 

nem trabalham e são vulneráveis à pobreza 

0,891   

Analfabetismo 15 anos ou mais 0,883   

Mortalidade Infantil 0,869   

Proporção de pessoas em domicílios com 

abastecimento de água e esgoto sanitário 

inadequados 

0,765   

Proporção de mães chefes de família sem 

fundamental completo e com filhos < 15 
anos 

0,736   

Proporção de exodontia em relação aos 

demais procedimentos 

0,495   

Renda per capita -0,883   

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) 

-0,937   

Atendimento gestante  0,849  

Tratamento concluído  0,842  

Média de ação coletiva de escovação dental 

supervisionada 

 0,741  

Cobertura populacional estimada pelas ESB   0,860 

Recurso da atenção básica por habitante   0,666 
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População total   -0,485 

Legenda: ESB: Equipes de Saúde da Bucal; a: Método de extração: análise de componentes principais. Método 

de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convergente em 5 iterações. Pontuação de componentes. 

 

Tabela 2: Variância total explicada pela solução final rotacionada para 15 variáveis de 5.401 

municípios brasileiros, mediana e percentil 25 e 75 dos fatores. 

Componentes Eigenvalue 

(autovalores) 

Proporçãoa Proporção 

acumulada 

Mediana P25; P75 

Pobreza e 

edentulismo 

6,7 45,03 45,03 -0,22 -0,84; 0,88 

Cuidado à saúde 

bucal 

2,3 15,40 60,42 -0,23 -0,50; 0,84 

Cobertura de ESB 1,4 9,49 69,92 0,26 -0,58; 0,68 

Legenda: a: Proporção da variabilidade total explicada pelo fator. Método de extração: análise de componentes 

principais. 

 

4.1.4.2. ANÁLISE BIVARIADA 

Realizou-se uma análise descritiva e exploratória bivariada das variáveis do PMAQ-AB 

bem como dos componentes da análise fatorial e suas categorias, avaliando estatisticamente a 

distribuição e associação dos resultados por região federativa, além de analisar a associação 

entre os componentes da análise fatorial com as questões do PMAQ-AB. O teste usado foi o de 

qui-quadrado (Qui²), adotando um nível de significância de 5%. Cabe ressaltar que em todas as 

etapas do trabalho foi usado o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 22.0, tanto para organização dos bancos de dados quanto para as análises estatísticas.  

 

4.2. FASE 2- PESQUISA DE ESTUDO DE CASO  

4.2.1. ASPECTOS GERAIS DO ESTUDO 

 Tratou-se de um estudo de caso, de caráter transversal e exploratório, acerca do 

planejamento das equipes de saúde bucal. Este tipo de estudo vem da necessidade de 

compreender fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos complexos, através da 

aproximação direta com a ampla variedade de evidências acerca do objeto de estudo (YIN, 

2001). 

 No entanto, este estudo não teve a pretensão de avaliar a metodologia do planejamento 

das ações de saúde bucal, pois para esse tipo de avaliação exige-se maior flexibilidade de 
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modelos e métodos específicos (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2005), dos quais o pesquisador 

ainda não dispõe.  

 

4.2.2. POPULAÇÃO  

 A população do presente estudo foi constituída por cirurgiões-dentistas do serviço 

público que fazem parte das Equipes de Saúde Bucal (ESB) vinculadas à Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) e gestores municipais (coordenadores ou responsáveis pela saúde bucal) do 

Estado do Rio Grande do Norte, seguindo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pelo 

presente estudo.       

 

4.2.3. PLANO AMOSTRAL 

 A escolha da amostra foi por conveniência, tendo em vista que estudo de caso não 

necessita seguir a lógica de amostragem probabilística, dada a especificidade e completude de 

cada caso (YIN, 2001). Assim, definiu-se inicialmente selecionar um município de cada 

Unidade Regional de Saúde (URS) do estado do Rio Grande do Norte (RN) para compor o 

estudo de caso com representatividade de todas as microrregiões do estado. Para Minayo 

(2017), nos estudos qualitativos, uma amostra ideal é a que reflete a totalidade das múltiplas 

dimensões do objeto de estudo. 

Atualmente o estado do RN possui 167 municípios divididos em oito URS, logo, a 

intenção foi um plano amostral com total de oito municípios, tendo representatividade de todas 

as regiões do Estado. A definição dos municípios teve por base a somatória das cargas fatoriais 

dos três componentes (Pobreza e edentulismo, Cuidado à saúde bucal e Cobertura de ESB) 

gerados na análise fatorial realizada na Fase I deste estudo. Dessa forma, intencionalmente, os 

oito municípios que obtiveram maior somatória (um de cada URS) foram elegíveis para o 

estudo de caso. No entanto, dentre eles, apenas quatro foram selecionados por conveniência. 

O somatório final de participantes do estudo totalizou 28 cirurgiões-dentistas e 4 

gestores do RN, em virtude dos critérios de inclusão e exclusão, além da técnica de saturação 

(MINAYO, 2017) dos dados que indicou o momento de encerrar a coleta em cada município, 

especificamente quando não se emergiu mais temas novos nas entrevistas, apenas a repetição 

de conteúdo. Ademais, a amostra foi considerada significativa para o propósito exploratório do 

trabalho, sendo a coleta realiza por um único pesquisado.  
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4.2.3.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos na pesquisa os cirurgiões-dentistas das ESB e gestores (coordenadores 

de saúde bucal ou responsável) dos municípios elegidos, desde que estivessem atuando há, no 

mínimo, seis meses à frente da função- isso se justifica como tempo mínimo para conhecer e 

estar bem integrado às práticas municipais de saúde. Por outro lado, foram excluídos da 

pesquisa os cirurgiões-dentistas e gestores que estivam de férias, licença, afastado, ou qualquer 

outro motivo que justificou a ausência no cumprimento de suas funções durante o período do 

estudo. 

 

4.2.4. COLETA DE DADOS  

 Optou-se pela triangulação de métodos devido a ampla variedade de evidências que essa 

técnica é capaz de fazer emergir através da combinação e cruzamento de múltiplas fontes de 

dados, objetivando integrar a análise de estruturas, processos e resultados (MINAYO; ASSIS; 

SOUZA, 2005). Ademais, aumenta-se a validade do estudo diante da complexidade do objeto 

em investigação (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2005).  

 Aprioristicamente, foi realizado um estudo piloto com profissionais de um município 

não sorteado, a fim de testar e identificar inconsistências no roteiro de entrevista. A coleta de 

dados iniciou-se somente após serem feitos os ajustes necessários para tornar as questões do 

instrumento mais claras.  

 

4.2.4.1. ENTREVISTA  

A coleta de dados aconteceu no período entre março e abril de 2018. A entrevista face 

a face semiestruturada, conceituada como aquela que pode sofre modificação durante a 

realização da entrevista (GIL, 2016), foi usada como ferramenta de coleta. Quanto à abordagem 

dos cirurgiões-dentistas e gestores, essa aconteceu respectivamente nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de forma reservada e no horário de 

trabalho. Além disso, o pesquisador utilizou, sob o consentimento assinado dos participantes, 

um gravador para garantir a fidelidade das respostas dos entrevistados.  

Previamente à entrevista, o pesquisador sempre explanava aos sujeitos, através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os objetivos e métodos empregados para a 
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realização da pesquisa.  Por conseguinte, os participantes eram informados sobre os benefícios 

e riscos desta pesquisa. Ao concordarem com as condições do estudo, assinaram as duas vias 

do TCLE, ficando uma com o pesquisador e a outra com o participante.  

 

4.2.4.2. OBSERVAÇÃO DIRETA 

Na oportunidade da visita em campo para a realização das entrevistas, observou-se as 

condições de trabalho, estrutural, organizacional e a relação do cirurgião-dentista e gestor com 

a equipe e os usuários. A observação direta foi orientada por um roteiro elaborado pelo 

pesquisador, que aponta para os elementos do processo de organização do trabalho e do 

planejamento em saúde bucal. Além disso, foram acrescidos aspectos não ditos pelos 

entrevistados nem apontados pelo protocolo, mas que surgiram empiricamente. Todas as 

impressões observadas eram transcritas em forma de relatório ao fim de cada entrevista. De 

acordo com Gil (2016), essa técnica de coleta de dados tem como maior vantagem a ocorrência 

e percepção dos fatos espontaneamente, sem nenhuma intermediação.  

 

4.2.4.3 ANÁLISE DOCUMENTAL 

Realizou-se também análise observacional e descritiva dos registros e documentos dos 

serviços e ações de saúde bucal relacionados à organização do processo de trabalho, ao 

planejamento em saúde e levantamentos epidemiológicos realizados pelas SMS e/ou ESB. 

Além disso, com finalidade de comprovação das ações e serviços autorreferidos, outros 

arquivos como projetos, mapas, atas de reunião e cronogramas, foram verificados para fins 

comprobatórios. Essa averiguação ocorreu na própria UBS e/ou SMS dos municípios.  Segundo 

Yin (2001), nos estudos de caso, a análise de documentos possui a finalidade de corroborar e 

valorizar as evidências oriundas de outras fontes. 

 

4.2.5. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

As questões do roteiro de entrevista e da análise observacional foram elaboradas com 

base no roteiro de entrevista utilizada para avaliação externa com as ESB do 2º ciclo do PMAQ-

AB, por tratar de um instrumento já validado. O foco principal das questões é a realização do 

planejamento das ações de saúde bucal. Adicionalmente, foram averiguadas também as 

variáveis de contexto, independentes e de confusão relacionadas ao desfecho. Dessa forma, as 



Planejamento em saúde nas equipes de saúde bucal... 47 
 

variáveis consideradas na presente pesquisa estão resumidamente apresentadas a seguir, 

estando divididas em grupos e ideias centrais, a saber:  

a) Perfil dos profissionais: formação e qualificação profissional; vínculo empregatício; plano 

de carreira; anos de formado; instituição de ensino superior concluinte; anos de trabalho no 

serviço público.  

b) Conhecimentos e práticas sobre planejamento em saúde bucal: realiza planejamento em 

saúde bucal; como planeja os serviços e ações; diagnóstico situacional; métodos utilizados para 

planejamento; periocidade de reuniões para planejamento; importância do planejamento; 

conhecimento sobre epidemiologia; uso dos sistemas de informações e das pesquisas 

epidemiológicas; aptidão ao planejamento; participação dos usuários no planejamento; desafios 

e dificuldades na atividade de planejamento; educação permanente; apoio da gestão; realiza 

avaliação. 

c) Organização e processo de trabalho: acesso; organização da demanda de atendimento; ações 

programáticas; ações intersetoriais; visita domiciliar; educação permanente; apoio da gestão. 

d) Ações da gestão para organização do processo de trabalho da equipe: apoio da gestão para o 

planejamento; disponibilidade de informações; incentivo à educação permanente; 

monitoramento de indicadores; apoio à adequação dos serviços de acordo com o padrão de 

acesso e qualidade do PMAQ. 

e) Política Nacional de Saúde Bucal: a importância da política; implementação; cenário atual; 

impactos na atenção à saúde bucal e nos indicadores; inclusão da saúde bucal no plano anual 

de saúde. 

 

4.2.6. ANÁLISE DOS DADOS 

 A técnica escolhida para análise dos dados coletados foi a Análise de Conteúdo de 

Bardin (2011), na modalidade temática, desenvolvida em três etapas: a) pré-análise; b) 

exploração do material; c) tratamento dos dados, inferência e interpretação. Não obstante, 

optou-se por fazer uma análise de dados única para os 4 municípios pesquisados, que juntos 

totalizaram o quantitativo de 28 dentistas e 4 gestores. A justificativa para isso foi a linearidade 

dos casos estudados e as impressões em campo.  

 Na perspectiva da técnica de Bardin, o pesquisador atua como um analista que busca 

avaliar os aspectos da linguagem (discurso) utilizada na ocasião das entrevistas, além de buscar 
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identificar sentidos intrinsicamente por trás das palavras. Sendo assim, primeiramente, todas as 

transcrições foram lidas e sintetizadas através de registros significativos (incluindo o dito e não 

dito), tendo como aparato a linguagem usada e o referencial teórico construído. 

 Por conseguinte, houve um reagrupamento sistematizado das falas em núcleos de 

sentidos, usando a frequência de aparição de temas nas suas diferentes manifestações 

(convergentes ou divergentes). Para garantir o sigilo dos sujeitos participantes, cada entrevista 

foi nomeada com a função exercida (“dentista” ou “gestor”), em seguida enumerada de acordo 

com a ordem de realização. 

A análise de conteúdo resultou em três núcleos de sentido, caracterizados como temas 

principais e transversais, sendo: “O planejamento e a organização do processo de trabalho”, 

“Uso da epidemiologia no agir cotidiano” e “Expectativa e realidade no PMAQ-AB”. Dessa 

forma, apresenta-se neste trabalho o consolidado da análise qualitativa dos dados para cada um 

dos núcleos de sentido, constituindo uma análise geral dos casos pesquisados e as inferências 

do estudo.  

 

4.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes- HUOL, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, sob o parecer 

nº 2.403.818. Dessa forma, respeitou-se os aspectos éticos intrínsecos ao processo investigativo, 

seguindo a Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes 

concordaram voluntariamente em participar da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O corpo dos resultados e discussão deste trabalho de dissertação está organizado em 

dois capítulos, sendo cada capítulo equivalente a um artigo científico. O primeiro artigo traz 

uma abordagem mais ampla à nível de Brasil, através de uma análise multivariada com dados 

secundários relacionados com o planejamento e programação das ações das equipes de saúde 

bucal avaliadas pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica. Adicionalmente, o segundo artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de recorte 

transversal, realizada com cirurgiões-dentistas e gestores do Estado do Rio Grande do Norte, 

cuja abordagem metodológica ajudou na exploração e no aprofundamento acerca do 

planejamento em saúde e do processo de trabalho das equipes de saúde bucal. 
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RESUMO  

O planejamento em saúde como parte do processo de trabalho das equipes de saúde bucal (ESB) 

pode facilitar a organização das ações e serviços para o enfrentamento das morbidades bucais 

e demandas, mediante atividades epidemiologicamente ordenados que minorem as 

desigualdades sociais e em saúde. Este estudo teve o objetivo de analisar as práticas e os fatores 

associados ao planejamento das ações das equipes de saúde bucal contratualizadas pelo PMAQ-

AB. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de corte transversal e abordagem 
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quantitativa, realizado em duas etapas. Aprioristicamente, realizou-se uma análise fatorial (AF) 

de indicadores de saúde bucal, socioeconômicos e demográficos. Em seguida, utilizou-se o teste 

Qui² para verificar a associação dos componentes categorizados com três principais variáveis 

relacionadas ao planejamento em saúde bucal. Na AF foram retidos os componentes com 

autovalor acima de 1, a saber: Pobreza e edentulismo; Cuidado à saúde bucal; Cobertura de 

ESB. Juntos explicam 69,92% da variância do modelo para as 15 variáveis originais. Verificou-

se expressiva diferença (p<0,001) na distribuição dos componentes entre as regiões brasileiras, 

estando eles associados (p<0,001), em sua maioria, às questões relacionadas ao planejamento 

em saúde bucal avaliadas pelo PMAQ.   

Palavras-chave: planejamento em saúde; saúde bucal; avaliação em saúde; política de saúde. 

ABSTRACT 

Health planning as part of the work process of oral health teams (OHT) can facilitate the 

organization of actions and services to address oral morbidities and demands, through 

epidemiologically ordered activities that reduce social and health inequalities. This study had 

the objective of analyzing the practices and factors associated with planning the actions of the 

oral health teams contracted by PMAQ-AB. This is an exploratory and descriptive study of 

cross-sectional and quantitative approach, carried out in two phases. Aprioristically a factorial 

analysis (FA) of oral, socioeconomic and demographic health indicators was performed. Then, 

the Qui² test was used to verify the association of categorized components with three main 

variables related to oral health planning. In the FA, components with eigenvalue above 1 were 

retained, namely: Poverty and edentulism; Oral health care; OHT coverage. Together they 

explain 69.92% of the model variance for the 15 original variables. There was a significant 

difference (p<0.001) in the distribution of components among Brazilian regions, being 

associated (p<0.001) for the most part to the questions related to oral health planning evaluated 

by the PMAQ. 

Key words: Health planning; Oral health; Health Evaluation; Health policy. 

INTRODUÇÃO 

A incorporação oficial do cirurgião-dentista na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

aconteceu somente no ano de 2001 depois da Portaria 1.444, reconhecida como importante 

passo no processo de mudanças que visava melhorar a organização da atenção e indicadores de 

saúde bucal, garantindo integralidade às pessoas. Nesse espaço de atuação, as Equipes de Saúde 
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Bucal (ESB) devem seguir os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) baseado na 

valorização do usuário inserido no seu contexto social e familiar, além de seguir a lógica do 

planejamento e organização de ações que contemplem a real necessidade da população1,2,3. 

Com o lançamento das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) no ano 

de 2004, enfatiza a reorientação do modelo assistencial hegemônico, promovendo a concepção 

de saúde diferente daquela centrada somente na assistência aos doentes.  Dentre as atribuições 

do cirurgião-dentista como responsável da ESB e inserido na ESF, estão a promoção, prevenção 

e reabilitação da saúde bucal das pessoas, em nível individual e coletivo. Além disso, consta 

nos pressupostos da PNSB a utilização da epidemiologia e das informações sobre o território 

para subsidiar o planejamento em saúde bucal2. 

Cabe destacar a importância da utilização da epidemiologia e das informações em saúde 

para o conhecimento dos fatores de risco da comunidade e necessidades de saúde bucal, que 

devem ser consideradas durante o planejamento em saúde bucal para melhor direcionar as ações 

e serviços à população adstrita1,2,4. Sabe-se que práticas de saúde bucal descontextualizadas do 

conceito ampliado de saúde e longe das reais necessidades da população possuem impactos 

limitados5,6.  

No Brasil, a saúde bucal pública tem tentado diminuir os altos índices das doenças 

bucais, reafirmando a reorientação da atenção e organização do processo de trabalho como eixo 

estruturante desse processo de mudanças5. Porém, a cárie juntamente com uma prática 

odontológica de caráter mutilador continua provocando reflexos significativos na condição de 

saúde bucal, em especial dos indivíduos socialmente mais vulneráveis3,5,6. Nessa conjuntura, 

em 19 julho de 2011 foi publicada a Portaria 1.654, do Ministério da Saúde, instituindo o 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), que busca 

reorientar e enfatizar a atenção à saúde fundamentada no planejamento e organização do 

processo de trabalho7. 

 O PMAQ incentiva financeiramente as equipes de atenção básica e de saúde bucal para 

que ampliem o acesso e a qualidade dos serviços ofertados7. Segundo Pinto8 et al. (2012), o 

programa tem a missão de afirmar a Atenção Básica como porta de entrada, além de garantir 

acolhimento e resolutividade para as diversas necessidades de saúde, regulando e coordenando 

a continuidade do cuidado nas redes de atenção à saúde.  

Ante o exposto, sabendo da importância do planejamento como potencial tecnologia 

para garantir o padrão de qualidade exigido pelo PMAQ e enfrentar os desafios no contexto do 
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SUS, o presente estudo teve o objetivo de analisar as práticas e os fatores associados ao 

planejamento das ações das equipes de saúde bucal contratualizadas pelo PMAQ-AB. 

 MÉTODOS 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de corte transversal e abordagem 

quantitativa, realizado em duas etapas. Foram utilizados dados secundários oriundos da 

Avaliação Externa do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), Sistema de 

Informação Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), Sistema de Informações sobre Orçamento 

Público em Saúde (SIOPS) e do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, produzido a 

partir de dados do IBGE pela sucursal brasileira do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD).  

Os microdados do PMAQ são relativos ao Módulo VI, do 2º ciclo (2013-2014)9, 

referentes à avaliação com as ESB do Brasil- selecionado como objeto de estudo deste trabalho. 

Dentre as diversas dimensões avaliadas pelo programa, optou-se por analisar a subdimensão 

relacionada ao Planejamento das Ações da Equipe Saúde Bucal. 

Etapa I- Análise Fatorial Exploratória 

Aprioristicamente, criou-se um banco de dados dos indicadores de saúde bucal. 

Especificamente os indicadores de desempenho avaliados pelo PMAQ para a certificação das 

equipes, além de indicadores interfederativos municipais pactuados para o mesmo período 

(2013). Os dados foram coletados do SIAB e SIA-SUS, disponíveis no Banco de dados do 

Ministério da Saúde – DATASUS.  

Em seguida o banco de dados contendo os indicadores foi agregado com outro banco de 

dados construído a partir de variáveis pré-selecionadas do Atlas de Desenvolvimento Humano 

do Brasil (PNUD, 2010) e SIOPS, usando a técnica de linkage, por meio da referência do código 

do município (total de 5565). A intenção de realizar essa primeira etapa foi formar o modelo da 

análise fatorial utilizando variáveis em uma mesma unidade de análise (neste caso a unidade 

“município”), para posterior compilação dos resultados para o banco de dados do PMAQ, cuja 

unidade de análise é a equipe de saúde bucal. Com isso, minimiza-se o viés de superestimação 

das variáveis que sofreriam forte influência da variação do número de equipes por município 

na análise da Etapa II.  
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Após terem sido verificados e excluídos os valores atípicos pela técnica multivariada do 

banco de dados agregado, este permaneceu com 5401 municípios brasileiros. Porém, quatro 

variáveis selecionadas para o modelo da análise fatorial apresentaram valores ausentes -até 

20%-, havendo a necessidade de tratamento de substituição pelo método de tendência linear. 

Além disso, foram excluídas as variáveis que apresentaram baixa correlação e/ou alta 

colinearidade. Por fim, assim, manteve-se o banco final desta etapa com 5401 casos. 

Verificou-se a correlação linear entre as variáveis pré-selecionadas para análise fatorial, 

sendo mantidas no modelo somente as que apresentaram o valor de Pearson (r) acima de 0,30. 

Por essa razão, as variáveis “cobertura de primeira consulta odontológica programática” e 

“razão de tratamentos concluídos sobre primeiras consultas odontológicas programáticas” 

saíram do modelo devido à baixa correlação com as demais. Outrossim, quatro variáveis 

tiveram alta colinearidade (r >= 0,95), como observado entre as variáveis “esperança de vida” 

e “mortalidade infantil” (r=-967) e entre “porcentagem de pobres” e “porcentagem de 

vulneráveis à pobreza” (r=970), justificando a eliminação de duas delas. Foram mantidas as 

variáveis “mortalidade infantil” e “porcentagem de vulneráveis à pobreza”, totalizando 15 

variáveis inseridas no modelo. 

Na análise fatorial utilizou-se o método de extração de componentes principais 

associado ao método de rotação ortogonal varimax, resultando na retenção de três componentes 

(Tabela 1). Os componentes foram categorizados e divididos em tercis, gerando uma nova 

classificação como baixo, médio e alto desempenho do componente. Por último, testou-se a 

validação dos fatores construídos através de outra análise fatorial de componentes principais 

com uma subamostra aleatória correspondente a 25% dos casos utilizados, sendo encontrado o 

mesmo comportamento da primeira análise.  

Etapa II- Análise Exploratória e Descritiva  

Mediante o objetivo de analisar a associação dos fatores gerados na análise fatorial com 

questões relacionadas ao Planejamento em Saúde Bucal avaliadas pelo PMAQ, agregou-se o 

banco de dados da Etapa I, seus respectivos escores e categorias, com o banco de dados da 

avaliação externa das ESB do PMAQ (2º ciclo). 

Inicialmente, o banco do PMAQ era composto por 19.946 casos, porém se constatou 

incompletude em 1.666 destes. Além disso, dos 18.280 casos restantes, foram excluídos os 

casos respondidos por não-dentistas (auxiliar ou técnico de saúde bucal). Tal exclusão justifica-

se pela designação do cirurgião-dentista como responsável pela ESB e pelo planejamento e 
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programação em saúde bucal¹, finalizando, assim, em 17.259 casos selecionados inicialmente 

para análise descritiva com foco no planejamento em saúde bucal.  

Após o linkage dos resultados da etapa I, constatou-se 16,4% de casos com valor ausente 

no banco de dados do PMAQ. A hipótese é que os dados ausentes sejam dos municípios 

excluídos previamente na etapa I, cujos fatores não foram gerados. De todo modo, ao investigar 

a distribuição dos valores ausentes por região, verificou-se que a ausência de valor estará 

distribuída proporcionalmente ao número de equipes de saúde bucal avaliadas por região pelo 

PMAQ. Mediante esse contexto, optou-se pela exclusão dos casos com valores ausentes, 

resultando em banco final com 14.420 casos (equipes) distribuídas em 4.271 municípios 

brasileiros.  

 Por fim, realizou-se a análise descritiva e exploratória dos dados processados e gerados, 

avaliando-se estatisticamente a distribuição por região federativa. Em adição, realizou uma 

análise bivariada objetivando verificar a associação dos fatores criados com três variáveis 

relacionadas ao Planejamento em Saúde Bucal. Utilizou-se o teste qui-quadrado, adotando um 

nível de significância de 5%.  

Aspectos éticos 

Este estudo fez uso de dados secundários através de bancos de dados disponíveis pelo 

Ministério da Saúde e não utilizou dados confidenciais, logo não se fez necessária a apreciação 

de Comitê de Ética em Pesquisa, estando em conformidade com a Resolução 466∕2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS  

 A Tabela 1 apresenta a distribuição das variáveis e suas respectivas cargas fatoriais para 

os três componentes gerados. Percebe-se que todas as variáveis relacionadas à condição 

socioeconômica e de vida juntamente com a variável “proporção de exodontias” formam o 

componente Pobreza e edentulismo. As cargas negativas das variáveis “renda per capita” e 

“IDHM” significam que um aumento na carga dessas variáveis gera uma diminuição no valor 

do componente. 
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Tabela 1. Matriz de componentes rotacionados, cargas e rótulos de componentes para 5.401 

municípios brasileiros. 

  Componentesa  

Variável Pobreza e 

edentulismo 

Cuidado à 

saúde bucal 

Cobertura de 

ESB 

Proporção de vulneráveis à pobreza 0,958   

Proporção de 15 a 24 anos que não estudam 
nem trabalham e são vulneráveis à pobreza 

0,891   

Analfabetismo 15 anos ou mais 0,883   

Mortalidade Infantil 0,869   

Proporção de pessoas em domicílios com 

abastecimento de água e esgoto sanitário 

inadequados 

0,765   

Proporção de mães chefes de família sem 
fundamental completo e com filhos < 15 

anos 

0,736   

Proporção de exodontia em relação aos 
demais procedimentos 

0,495   

Renda per capita -0,883   

Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) 

-0,937   

Atendimento gestante  0,849  

Tratamento concluído  0,842  

Média de ação coletiva de escovação dental 

supervisionada 

 0,741  

Cobertura populacional estimada pelas ESB   0,860 

Recurso da atenção básica por habitante   0,666 

População total   -0,485 

Legenda: ESB: Equipes de Saúde da Bucal; a: Método de extração: análise de componentes principais. Método 

de rotação: Varimax com normalização Kaiser. Rotação convergente em 5 iterações. Pontuação de componentes. 

O valor da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0,909) indicou a adequação da 

amostra como “muito boa” para análise fatorial. Tendo o nível de significância do teste de 

esfericidade de Bartlett (p <0,01) e a matriz anti-imagem corroborado a existência de 

correlações suficientes entre as variáveis. Além disso, considerou-se o critério de Kaiser que 

determina a retenção de componentes com autovalor a partir de 1, resultando na retenção de 

três componentes:  Pobreza e edentulismo, Cuidado à saúde bucal e Cobertura de ESB, que 

juntos explicam 69,92% da variância total das 15 variáveis originais (Tabela 2).  
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Tabela 2: Variância total explicada pela solução final rotacionada para 15 variáveis de 5.401 

municípios brasileiros, mediana e percentil 25 e 75 dos fatores. 

Componentes Eigenvalue 

(autovalores) 

Proporçãoa Proporção 

acumulada 

Mediana P25; P75 

Pobreza e 

edentulismo 

6,7 45,03 45,03 -0,22 -0,84; 0,88 

Cuidado à saúde 

bucal 

2,3 15,40 60,42 -0,23 -0,50; 0,84 

Cobertura de ESB 1,4 9,49 69,92 0,26 -0,58; 0,68 

Legenda: a: Proporção da variabilidade total explicada pelo fator. Método de extração: análise de componentes 

principais. 

As variáveis “atendimento a gestante”, “tratamento concluído” e “média de ação 

coletiva de escovação dental supervisionada”, que são indicadores voltados para a ampliação e 

qualidade da oferta de serviços odontológicos (individual e coletivo), deram origem ao 

componente Cuidado à saúde bucal.  

E por último, o componente Cobertura de ESB agrupou as varáveis “cobertura 

populacional estimada pela ESB”, “recurso da atenção básica por habitante” e “população 

total”. A carga negativa da variável “população total” significa correlação inversa, sugerindo 

que quanto maior a população menor a cobertura de ESB. 

Tais componentes foram categorizados quanto ao desempenho, recebendo os conceitos 

baixo, médio ou alto. A distribuição nas regiões brasileiras pode ser observada na Tabela 3. No 

componente Pobreza e edentulismo, identifica-se que os municípios do Norte e do Nordeste 

estão mais concentrados no desempenho alto, opondo-se às regiões Sul e Sudeste, que 

demonstram baixo desempenho. Especificamente para este primeiro componente a 

interpretação é por escala reversa. Logo, quanto mais alto o desempenho, pior. Tendo em vista 

o constructo de variáveis do mesmo.  

Tabela 3: Distribuição dos componentes categorizados da análise fatorial para as 

macrorregiões do Brasil. Brasil, 2013. 

   Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 

  

Componentes  n % n % n % n % n % Qui² P 

Pobreza e 
edentulismo 

Baixo 7 1,7 2 0,1 823 50,2 801 68,6 167 36,9 4068,662 <0,001 

Médio 169 40,4 245 14,2 746 45,5 366 31,3 275 60,7   

Alto 242 57,9 1476 85,7 70 4,3 1 0,1 11 2,4   
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Cuidado à saúde 

bucal 

Baixo 144 34,4 498 28,9 503 30,7 472 40,4 184 40,6 142,873 <0,001 

Médio 139 33,3 502 29,1 620 37,8 422 36,1 116 25,6   

Alto 135 32,3 723 42,0 516 31,5 274 23,5 153 33,8   

Cobertura de ESB Baixo 220 52,6 488 28,3 580 35,4 407 34,8 105 23,2 129,291 <0,001 

Médio 95 22,7 572 33,2 557 34,0 408 34,9 169 37,3   

Alto 103 24,6 663 38,5 502 30,6 353 30,2 179 39,5   

Legenda: ESB: Equipe de Saúde Bucal;  Utilizou-se o teste qui-quadrado (qui²) com nível de significância de 5% (p< 0,05). 

Em relação ao componente Cuidado à saúde bucal, a região Nordeste mostra-se 

substancialmente com desempenho alto, diferente das demais regiões. Já quanto ao componente 

Cobertura de ESB, o Nordeste e o Centro-Oeste apresentam maior desempenho alto, estando o 

Norte com o pior desempenho.  

Por conseguinte, foi possível analisar a associação entre os componentes categorizados 

e três principais questões acerca do planejamento em saúde bucal avaliadas pelo PMAQ 

(apresentadas descritivamente na Tabela 4).  

Tabela 4: Análise descritiva das questões acerca do planejamento das 17.259 ESB avaliadas 

pelo PMAQ. Brasil, 2013. 

     Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 
 

Variáveis   VC n % n % N % n % N % Qui² P 

A ESB realiza planejamento 

e programação de suas ações 

mensalmente? 

Sim 931 78,3 6441 88,6 3768 78,7 1863 74,9 1238 81,4 348,991 <0,001 

Não 258 21,7 832 11,4 1022 21,3 624 25,1 282 18,6   

A ESB realiza 

monitoramento e análise dos 

indicadores e informações de 

SB? 

Sim 

 

646 54,3 4933 67,8 34,33 71,7 1616 65,0 848 55,8 223,081 <0,001 

Não 543 45,7 2340 32,2 1357 28,3 871 35,0 672 44,2   

A ESB recebe apoio para o 
planejamento e organização 

do processo de trabalho 

Sim 

 

805 

 

67,7 

 

5814 

 

79,9 

 

3979 

 

83,1 

 

1929 

 

77,6 

 

1090 

 

71,7 

 

194,101 <0,001 

Não 384 32,3 1459 20,1 811 16,9 558 22,4 430 28,3   

Legenda: ESB: Equipe de Saúde Bucal; VC: Variável categorizada; Utilizou-se o teste qui-quadrado (qui²) com nível de significância 

de 5% (p< 0,05). 

Quanto à prática de planejamento, 82,5% das ESB do Brasil afirmam planejar as ações 

e serviços mensalmente, independente da forma (somente com a ESB ou juntamente com a 

EAB). Com efeito, ao testar a associação dos componentes categorizados (Tabela 5) com a 

realização do planejamento das ações de saúde bucal mensalmente, encontrou-se associação 

estatisticamente significativa com todos eles (p<0,001). 
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Em relação à prática de monitoramento dos indicadores e informações de saúde bucal, 

constatou-se associação estatisticamente significativa somente com os componentes Cuidado à 

saúde bucal e Cobertura de ESB (p<0,001); o componente Pobreza e edentulismo não 

apresentou diferença entre os grupos (p=0,483) (Tabela 5).  

Tabela 5: Associação entre os fatores categorizados e variáveis relacionadas ao Planejamento 

em Saúde Bucal avaliadas pelo PMAQ em 14.420 ESB. Brasil, 2013. 

    A ESB realiza planejamento e programação de suas 

ações mensalmente? 

  

   Sim Não  

Componentes  n % n % Qui² P 

Pobreza e 

edentulismo 

Baixo 3178 76,3 985 23,7 166,37 <0,001* 

Médio 4019 81,3 927 18,7   

Alto 4599 86,6 712 13,4   

Cuidado à saúde 

bucal 

Baixo 1906 75,6 615 24,4 127,81 <0,001* 

Médio 2413 78,9 645 21,1   

Alto 7477 84,6 1364 15,4   

Cobertura de ESB Baixo 3941 79,4 1025 20,6 68,21 <0,001* 

Médio 3969 81,0 931 19,0   

Alto 3886 85,3 668 14,7   

   A ESB realiza monitoramento e análise dos indicadores 

e informações de saúde bucal? 

  

    Sim Não   

Componentes  n % n % Qui² P 

Pobreza e 

edentulismo 

Baixo 2691 64,6 1472 35,4 1,45 0,483 

Médio 3160 63,9 1786 36,1   

Alto 3453 65,0 1858 35,0   

Cuidado à saúde 

bucal 

Baixo 1414 56,1 1107 43,9 139,15 <0,001* 

Médio 1876 61,3 1182 38,7   

Alto 6014 68,0 2827 32,0   

Cobertura de ESB Baixo 2949 54,4 2017 40,6 131,69 <0,001* 

Médio 3139 64,1 1761 35,9   

Alto 3216 70,6 1338 29,4   

   A ESB recebe apoio para o planejamento e organização 

do processo de trabalho? 

  

    Sim Não   

Componentes  n % n % Qui² P 

Pobreza e 

edentulismo 

Baixo 3271 78,6 892 21,4 3,24 0,198 

Médio 3825 77,3 1121 22,7   

Alto 4179 78,7 1132 21,3   

Cuidado à saúde 

bucal 

Baixo 1847 73,3 674 26,7 84,41 <0,001* 

Médio 2297 75,1 761 24,9   
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Alto 7131 80,7 1710 19,3   

Cobertura de ESB Baixo 3715 74,8 1251 25,2 90,44 <0,001* 

Médio 3792 77,4 1108 22,6   

Alto 3768 82,7 786 17,3   

Legenda: ESB: Equipe de Saúde Bucal; Utilizou-se o teste qui-quadrado (qui²) com nível de significância de 5% 

(p< 0,05). 

 

Ademais, não houve associação estatisticamente significativa (p= 0,198) entre o 

componente Pobreza e edentulismo e a variável de recebimento de apoio da gestão para o 

planejamento em saúde bucal. Em contrapartida, os municípios os desempenhos nos fatores 

Cuidados à saúde bucal e Cobertura de ESB estão diretamente associados com o apoio recebido 

para o planejamento em saúde bucal (p<0,001) (Tabela 5). 

DISCUSSÃO  

  As correlações entre as variáveis inseridas no modelo para análise fatorial, os 

componentes retidos e suas marcantes diferenças regionais, demonstram como é a relação entre 

desigualdades sociais, morbidade bucal, acesso e organização dos serviços de saúde bucal na 

atenção básica. Logo, o componente Pobreza e edentulismo, na medida em que agrupa o 

indicador de proporção de exodontias e todas as variáveis representativas dos Determinantes 

Sociais da Saúde- DSS, endossa a teoria da determinação social no processo saúde-doença, 

neste estudo representado pela perda dentária (sequela dos principais agravos à saúde bucal).  

Portanto, pode-se afirmar que existe maior perda dentária na população residente nos 

municípios com piores condições socioeconômicas e de vida, cujas ausências dentárias são 

explícitas, estigmatizantes e desigualmente distribuídas entre estratos sociais e regiões10. Fato 

corroborado através da desproporcional distribuição do componente Pobreza e edentulismo, 

revelando o Norte e o Nordeste com os maiores percentuais de alto desempenho comparado às 

demais macrorregiões do Brasil.  

A perda do elemento dentário é atual e historicamente a principal sequela cumulativa da 

cárie, reconhecida como a mais prevalente doença bucal no Brasil desde que se monitora os 

agravos bucais10. Embora a última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal- SBBrasil (2010) 

demonstre redução da prevalência da cárie nos brasileiros comparado ao levantamento de 2003, 

permanece grande o número de indivíduos com experiência e sequelas da cárie. Ademais, as 

pesquisas comprovam que existem no Brasil expressivas diferenças regionais das condições 
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socioeconômicas, prevalência de cárie e quantidade de dentes perdidos e restaurados, sendo no 

Norte e no Nordeste onde se encontram os piores indicadores10,11,12.  

Em contrapartida, apesar do Nordeste ter piores condições socioeconômicas e de saúde 

bucal, constata-se nos resultados, que os indivíduos desta região têm mais acesso e cobertura 

dos serviços odontológicos, representado pelo alto desempenho no componente Cuidado à 

saúde bucal e Cobertura de ESB. Nessa perspectiva, essa maior atenção à saúde bucal, 

incluindo procedimentos de âmbito individual e coletivo, pode estar associado com a 

quantidade de ESB, que garante os serviços de prevenção, promoção e reabilitação da saúde 

bucal nos territórios adstritos1,12.  

O estudo de Silva et al.13 confirma que o maior contingente de consultas odontológicas 

no SUS pertence à região Nordeste, visto como explicação da grande cobertura da ESF.  Não 

obstante, percebe-se que o indicador cobertura de ESB se correlaciona diretamente com a 

quantidade de recursos e inversamente com o tamanho da população. Dessa forma, a ampliação 

da cobertura à região do Nordeste é vista como impacto da PNSB e do aumento do incentivo 

financeiro do governo federal que proporcionaram a expansão da saúde bucal12. Em certa 

medida, isso seria uma tendência pró-equidade no Nordeste, cujo princípio busca ampliar o 

acesso aos serviços de saúde às regiões mais vulneráveis social e epidemiologicamente8,12,14. 

Um contexto semelhante que evidencia a prática da equidade foi encontrado no estado do 

Paraná15 e em outras experiências locais. 

 Em geral os estudos de avaliação dos serviços de saúde concluem que há maior procura 

por assistência odontológica entre os usuários de maior renda e escolaridade, sobretudo para 

cuidados preventivos16,17. Porém, abordando exclusivamente o serviço público, o estudo de 

Pinto et al.8 traz que a utilização dos serviços odontológicos pela população adulta no Brasil é 

majoritariamente de usuários de baixa condição socioeconômica, de cidades pequenas e que 

apresentam muitas necessidades de tratamento. A explicação para isso pode estar na 

incapacidade financeira da população mais carente de custear tratamentos odontológicos pela 

rede privada, principalmente os tratamentos especializados13,17.   

Contudo, há nos resultados uma dissonância na tendência pró-equidade, haja vista que 

o ideário não abrange a região Norte, igualmente acometida por desigualdades sociais e 

epidemiológicas, mas que possui baixo desempenho nos componentes Cuidado à saúde bucal 

e Cobertura de ESB. Nesse contexto e diante do quadro epidemiológico da cárie desigualmente 

distribuído, é imprescindível que haja intervenção através de políticas públicas que tenham 
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como eixo estruturante a equidade, com o intento de minimizar a vulnerabilidade e aumentar a 

proteção e cuidado dos sujeitos socialmente excluídos17,18. Porém, contraditoriamente, algumas 

políticas que deveriam reduzir as desigualdades, acabam elas mesmas potencializando esse 

panorama, exemplo que acontece com a distribuição da fluoretação das águas, fortemente 

centralizada nas regiões Sul e Sudeste, caracterizando o que convencionou chamar de equidade 

inversa19.  

Quanto à prática de planejamento em saúde bucal avaliada pelo PMAQ, observa-se 

elevada porcentagem de equipes que afirmam planejar as ações mensalmente, sendo maior na 

região Nordeste (88,6%). Porém o Sudeste demonstra maior prática de monitoramento das 

informações e indicadores de saúde bucal (71,7%), bem como recebe mais apoio da gestão para 

o planejamento e organização do processo de trabalho (83,1%).  Quando verificada a associação 

dos componentes com tais questões, encontra-se um nítido gradiente associando o planejamento 

das ações das ESB com o desempenho nos componentes Pobreza e edentulismo, Cuidado à 

saúde bucal e Cobertura de ESB.  

A porcentagem majoritariamente alta para o planejamento das ações em todas as regiões 

pode ser um sinal da reorientação do processo de trabalho estimada pela ESF, PNSB e o próprio 

PMAQ, que colocam o planejamento como eixo estruturante. Sabe-se que o planejamento em 

saúde busca compreender a realidade por meio da identificação dos principais problemas e 

necessidades da população, propondo ações e serviços direcionado às necessidades singulares 

das pessoas20, de modo a priorizar intervenções que sejam consonantes com os princípios que 

regem o SUS e a ESF, incluindo a ampliação e efetividade do cuidado à saúde bucal12,16.  Em 

outras palavras, o planejamento é uma ferramenta potente que considera a capacidade de todos 

os atores sociais, aumenta a viabilidade das ações e opera como meio para superar as 

iniquidades sociais e em saúde bucal. No entanto, a maioria dos estados e municípios 

apresentam falha programática no tocante à explicação, priorização e intervenção para os 

grupos populacionais de maior vulnerabilidade6. 

Tendo em vista a importância do monitoramento dos indicadores para o planejamento, 

nota-se que o percentual de equipes que não monitoram suas informações de saúde bucal é 

relativamente alto, mesmo embora esta prática tenha relação direta com os componentes 

Cuidado à saúde bucal e Cobertura de ESB. No estudo de Melo21 com coordenadores de saúde 

bucal foi encontrado resultado similar, quando apenas 55% responderam que as EBS levam em 

consideração os dados epidemiológicos para planejar as ações e serviços.  
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De acordo com Godoi et al.22, os levantamentos epidemiológicos e o diagnóstico das 

condições de saúde bucal para o planejamento das ações e serviços não se caracterizam como 

rotina. Nesse sentido, as iniciativas de uso da epidemiologia nos serviços de saúde bucal ainda 

são tímidas diante das possibilidades investigativas e existência de dados no Brasil23. A não 

utilização de dados epidemiológicos pode ser um entrave na elaboração de diagnósticos e 

análises de situação de saúde, resultando em planejamento frágil e práticas assistenciais 

desorientadas e de baixa resolutividade16,22,23. Não obstante, uma das responsabilidades da ESB 

contratualizadas pelo PMAQ é buscar programar e implementar atividades priorizando os 

sujeitos e coletivos com maior risco e vulnerabilidade9. 

Portanto, são necessários esforços para realização da prática de planejamento, 

monitoramento das informações de saúde, avaliação e organização do processo de trabalho. Só 

assim, tendo o planejamento comprometido com a ação e transformação, é que os objetivos de 

melhorar a qualidade e o acesso ao cuidado na atenção básica terão mais garantia de êxito24. 

Desde a Lei 8.080/90 e outras iniciativas do Ministério da Saúde, tenta-se uma orientação 

federativa mais incisiva para utilização da epidemiologia e do planejamento na organização dos 

serviços de saúde 

Adicionalmente, ao analisar o apoio recebido para o planejamento e organização do 

processo de trabalho, verifica-se também a relação direta com os componentes Cuidado à saúde 

bucal e Cobertura de ESB. Diante disso, espera-se maior contribuição dos gestores nas etapas 

de planejamento e monitoramentos das ações e indicadores de saúde bucal, sendo o apoio local 

imprescindível para o êxito das ESB25. Inclusive, dentre os objetivos do PMAQ, está a 

promoção e inovação da gestão através do apoio institucional, sendo responsabilidade do 

município o apoio institucional e matricial às equipes de saúde bucal9.  

Por fim, a análise dos dados revela que o componente Pobreza e edentulismo não teve 

associação estatisticamente significativa com as variáveis referentes ao monitoramento das 

informações de saúde bucal e ao apoio da gestão. Em outras palavras, pode-se afirmar que não 

há diferença na vigilância das condições de saúde e dos indicadores, tampouco no recebimento 

de auxílio da gestão para o planejamento, das equipes pertencentes às áreas com maiores 

problemas sociais e elevado número de exodontias. Esse achado é preocupante pois tais 

iniciativas seriam formas de minimizar os efeitos das desigualdades aqui evidenciadas. A falta 

de monitoramento das ESB e a falta de apoio da gestão é incongruente com a intencionalidade 

de reorientar o modelo de atenção à saúde bucal (ainda mutilador) e superar as iniquidades.  
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É preciso refletir sobre os compromissos firmados na adesão do PMAQ, lembrando que 

a melhoria da qualidade e do acesso é princípio norteador para atingir a saúde bucal e satisfação 

desejadas para os usuários do SUS. O planejamento em saúde bucal é, evidentemente, uma 

importante tecnologia utilizada na ação e orientação dos serviços, estando estatisticamente 

associado com os DSS, atenção à saúde bucal e cobertura de ESB. Ante o exposto, o 

fortalecimento da PNSB, a ampliação da cobertura de ESF com ESB e o PMAQ são formas de 

minorar as iniquidades sociais e em saúde bucal. Contudo, esse caminhar está atualmente 

ameaçado pelo congelamento dos gastos públicos por 20 anos (emenda constitucional 95), pelos 

sucessivos cortes em programas sociais e a nova PNAB, que torna optativo a inclusão da ESB 

na atenção básica.  

Este estudo possui algumas limitações, dentre elas a quantidade de dados ausentes dos 

indicadores inseridos no modelo de análise fatorial e o tipo de variáveis (dicotômicas) do banco 

do PMAQ. Situação similar aconteceu no estudo de Melo21, que se deparou com inconsistências 

no registro de procedimentos no sistema de informações ocasionado por ausência de 

lançamentos. Porém, sabe-se que o SIAB e o Pacto de Indicadores da Atenção Básica se 

constituíram como os principais instrumentos de acompanhamento e avaliação da Atenção 

Básica no País. Ademais, tomou-se o cuidado de selecionar o tratamento estatístico que 

provocasse menor variação dos dados, seja nos casos com valor ausente ou na agregação dos 

bancos de dados com unidades de análises distintas. 
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RESUMO 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) 

propõe uma série de melhorias e qualificação no processo de trabalho, exigindo mais 

planejamento e protagonismo dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Diante disso, 

o objetivo deste trabalho foi investigar o planejamento em saúde e a implementação do PMAQ-

AB no processo de trabalho das equipes de saúde bucal. Trata-se de um estudo de caso 

qualitativo com finalidade exploratória, realizado com dentistas e gestores de quatro municípios 

do Rio Grande do Norte, Brasil. A triangulação de métodos foi a técnica utilizada na coleta de 

dados, tendo sido os resultados emergidos através da análise de conteúdo de Bardin. Constatou-

se que a prática de planejamento das ações de saúde bucal é escassa e pouco sistematizada, 

assim como os levantamentos epidemiológicos e a reorientação da atenção à saúde bucal. 

Apesar dos compromissos firmados com o PMAQ-AB, as melhorias foram pontuais e 

positivamente influenciadas pela avaliação externa. Identificou-se, também, pouco apoio 

institucional da gestão às equipes de saúde bucal. Por fim, infere-se que os dentistas e os 

gestores necessitam apreender e valorizar mais as políticas públicas, colocando-se como 

protagonistas para a qualificação e ampliação do cuidado às pessoas, considerando, sobretudo, 

o planejamento em saúde e as perspectivas do PMAQ-AB.   

 

Palavras-chave: Planejamento em saúde; Saúde bucal; Atenção básica; Política de saúde. 
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ABSTRACT 

The National Program for Improving Access and Quality in Primary Care (PMAQ-AB) 

proposes a series of improvements and qualification in the work process, requiring more 

planning and an action-oriented attitude of the professionals of the Family Health Strategy. 

Therefore, the objective of this study was to investigate health planning and the implementation 

of PMAQ-AB in the work process of oral health teams. This is a qualitative case study with 

exploratory purpose, performed with dentists and supervisors from four municipalities of Rio 

Grande do Norte, Brazil. The triangulation of methods was the technique used in the data 

collection, and the results were emerged through the content analysis of Bardin. It was verified 

that the practice of planning oral health actions is scarce and poorly systematized, as well as 

epidemiological surveys and reorientation of oral health care. Despite the commitments made 

with PMAQ-AB, the improvements were punctual and positively influenced by the external 

evaluation. We also identified little institutional support for the management of oral health 

teams. Finally, it is inferred that dentists and managers need to understand and value public 

policies more, placing them as protagonists for the qualification and expansion of care for 

people, considering, above all, health planning and the perspectives of PMAQ- AB. 

 

Key words: Health planning; Oral health; Basic Attention; Health policy. 

 

INTRODUÇÃO 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), no Brasil, representa uma iniciativa prioritária 

para expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica (AB), que no contexto do país, 

é equivalente ao modelo de Atenção Primária à Saúde mundial. Criada a fim de reorientar o 

processo de trabalho e serviços de saúde, a ESF tem como foco o cuidado universal, integral e 

equânime centrado na família. Sendo assim, a Equipe de Saúde Bucal (ESB) entra nessa nova 

vivência laborativa com a missão de romper com as práticas hegemônicas caracterizadas como 

individuais, biologicistas, excludentes e tecnocratas, visando a concretização dos preceitos do 

Sistema Único de Saúde (SUS)1,2.  

Em linhas gerais, a atuação do cirurgião-dentista (CD) na ESF esteve cercada de 

dificuldades e limitações advindas pelas mudanças desse modelo de atuação3. As atribuições 

na AB incluem realizar atividades de promoção, prevenção e reabilitação de saúde bucal, além 

de propor o trabalho em equipe centrado no conceito ampliado de saúde para os indivíduos e 

suas famílias inseridos em um território1,4. Diante desse contexto, recomenda-se que as ESB 
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utilizem do planejamento em saúde e dos recursos epidemiológicos para conduzir o cuidado e 

as ações em saúde, sob a perspectiva de impactar equânime e efetivamente na condição de saúde 

bucal das pessoas5.  

Ademais, mediante esforços do Ministério da Saúde (MS) para a consolidação da cultura 

avaliativa e melhoria do SUS, surge em 2011 o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), com o objetivo de transformar o modo de fazer 

saúde e o processo de trabalho, para que resultem em ampliação do acesso e da qualidade das 

ações e serviços. Para isso, as equipes da AB devem utilizar das informações de saúde para a 

gestão do cuidado, bem como subsídio para o planejamento e programação das ações de saúde, 

as quais devem ser sistematicamente pensadas e avaliadas6. 

O planejamento em saúde é considerado uma forma de prevenir e substituir a 

improvisação, onde as ações são traçadas a partir da compreensão da realidade com base no 

diagnóstico dos principais problemas e necessidades da população que carece de intervenções 

efetivas. Logo, o planejamento é imprescindível na área de saúde bucal como um método e 

recurso social potente e necessário no processo de trabalho na AB, principalmente quando se 

busca propostas de intervenção inovadoras e intersetorais7.  

Nesse contexto, para as ESB vinculadas ao PMAQ, tendo em vista os compromissos 

firmados para a qualificação da atenção à saúde, espera-se maior mobilização na reorientação 

do processo de trabalho, das ações e da organização dos serviços de saúde bucal. Partindo-se 

dessa assertiva, sabe-se que o planejamento em saúde bucal e o uso das informações de saúde 

são, dentre as atribuições dos cirurgiões-dentistas, importantes práticas de apoio à novas frentes 

de atuação.  Por esse motivo, o objetivo do trabalho foi investigar o planejamento em saúde e a 

implementação do PMAQ-AB no processo de trabalho das equipes de saúde bucal do Rio 

Grande do Norte, Brasil. 

 

METODOLOGIA  

 Estudo de abordagem qualitativa a partir de casos múltiplos, em contexto transversal e 

exploratório. Este tipo de estudo vem da necessidade de compreender fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos complexos, permitindo aproximar-se, em campo, 

diretamente de ampla variedade de evidências acerca do objeto de estudo. Em geral, os estudos 

de casos não necessitam seguir a lógica de amostragem probabilística, dada a especificidade e 

completude de cada caso8. 
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 A população do presente estudo abrangeu os cirurgiões-dentistas das ESB vinculadas à 

ESF e gestores municipais (coordenadores ou responsáveis pela saúde bucal) de quatro 

municípios de diferentes Unidade Regional de Saúde (URS) do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), Brasil. A definição dos municípios teve por base a somatória das cargas fatoriais de três 

componentes de uma análise múltipla realizada previamente. Dessa forma, intencionalmente, 

oito municípios com maior desempenho (um de cada URS) estavam elegíveis para o estudo de 

caso, no entanto, apenas quatro foram selecionados por conveniência. 

A quantidade de participantes de cada município sorteado foi orientada inicialmente 

pelos critérios de inclusão, que seriam estar atuando há, no mínimo, seis meses à frente da 

função. Além disso, utilizou-se da técnica de saturação dos dados que indicou o momento de 

encerrar a coleta em cada município, especificamente quando não se emergia mais temas novos 

nas entrevistas, apenas a repetição de conteúdo. O somatório final de participantes do estudo 

incluiu 28 cirurgiões-dentistas e 4 gestores do RN. Sendo uma amostra considerada 

significativa para o propósito do trabalho, porque segundo Minayo (2017)9, nos estudos 

qualitativos, uma amostra ideal é a que reflete a totalidade das múltiplas dimensões do objeto 

de estudo. 

 Quanto à estratégia de coleta de dados, optou-se pela Triangulação de Métodos devido 

a ampla variedade de evidências que essa técnica é capaz de fazer emergir através da 

combinação e do cruzamento de múltiplas fontes de dados, objetivando integrar a análise de 

estruturas, processos e resultados acerca do objeto de estudo em questão9. Portanto, utilizou-se 

a entrevista face a face semi-estruturada, a observação direta e a análise documental no contexto 

de trabalho dos sujeitos. A priori, foi realizado um estudo piloto com profissionais de um 

município não sorteado, a fim de testar e identificar inconsistências no roteiro de entrevista. A 

coleta de dados iniciou-se somente após feitos os ajustes necessários para tornar as questões do 

instrumento mais claras.  

A abordagem dos cirurgiões-dentistas e dos gestores aconteceu nos próprios locais de 

trabalho, respectivamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), sob comunicação prévia, o que permitiu observar a organização, estrutura dos 

espaços, rotina de trabalho, além de acessar os documentos relacionados ao planejamento das 

ações de saúde bucal. Todas as entrevistas aconteceram de forma reservada e no horário de 

trabalho, no período entre março e abril de 2018. As questões do roteiro das entrevistas deste 

estudo foram elaboradas com base no instrumento de entrevista, já validado, utilizado para 

avaliação externa do PMAQ 2º ciclo (2013-2014).  
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A maioria das entrevistas foi gravada, mediante consentimento, permitindo a transcrição 

integral, garantido maior fidedignidade na interpretação dos conteúdos. Em adição, todas as 

impressões do contexto e documentos observados foram registradas e organizadas em forma de 

relatório elaborado ao fim de cada entrevista. Por fim, a técnica escolhida para análise dos dados 

foi a Análise de Conteúdo de Bardin10, na modalidade temática, desenvolvida em três etapas: 

a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos dados, inferência e interpretação. 

Primeiramente, todas as transcrições foram lidas e sintetizadas através de registros 

significativos dos dados coletados em campo, incluindo o dito e não dito, tendo como aparato 

a linguagem usada e o referencial teórico construído. Por conseguinte, houve um agrupamento 

das falas em núcleos de sentidos, usando a frequência de aparição de temas nas suas diferentes 

apresentações (convergentes ou divergentes). Cada entrevista foi nomeada com a função 

exercida (“dentista” ou “gestor”), em seguida enumerada de acordo com a ordem de realização, 

para garantir o sigilo dos sujeitos participantes. 

O percurso e o modelo metodológico do estudo foram construídos para que fosse 

possível compreender como as ESB da ESF de diferentes municípios, contratualizadas pelo 

PMAQ, utilizam o planejamento em saúde bucal e organizam o processo de trabalho, tendo em 

vista a busca da melhoria da qualidade da atenção à saúde bucal. Porém, identificou-se pouca 

labilidade entre as equipes entre os municípios pesquisados, tornando possível um ensaio-

síntese dos achados mais expressivos do objeto estudado. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes- HUOL, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, sob o parecer 

nº 2.403.818. Dessa forma, respeitou-se os aspectos éticos intrínsecos ao processo investigativo, 

seguindo a Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes 

concordaram voluntariamente em participar da pesquisa e assinaram o TCLE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise temática dos dados coletados em campo, usando da técnica de 

frequência de unidades de registros e temáticas mais recorrentes, foram construídos três núcleos 

de sentido identificados como temas principais e transversais, sendo eleitos para compor os 

tópicos principais dos resultados e discussão deste trabalho. Dessa forma, será apresentado o 

consolidado da análise qualitativa dos dados para cada um dos núcleos de sentido, construindo 

o suprassumo de todos os casos pesquisados e as inferências do estudo.  
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O planejamento e a organização do processo de trabalho 

Dos CD entrevistados, grande parte é concursado, possui especialização clínica e tem 

tempo de formação de 10 anos ou mais. Quanto aos gestores, a maioria é dentista com 

experiência no serviço público. Para os CD e gestores o ato de planejar as ações de saúde bucal 

é majoritariamente apontado como prática do processo de trabalho das ESB. Ambos enxergam 

o planejamento como facilitador e indutor de melhores atividades de intervenção, reduzindo 

incertezas na atuação dentro do contexto territorial da atenção básica. Porém, ao passo que há 

uma legitimação e defesa do planejamento, não se encontrou na mesma proporção evidências 

comprobatórias da utilização prática.  

“Porque é interessante que a gente trabalhe com planejamento, para as coisas não 

ficarem soltas, para organizar os atendimentos, demanda e atividades coletivas” (Gestor 1). 

“Sim [planeja]. Porque a gente pode dirigir, direcionar melhor as ações. Por exemplo, 

se a gente vê que um indicador tá muito alto, muito baixo, a gente pode monitorar e planejar 

as ações pra melhorar o indicador” (Dentista 22). 

 

O planejamento em saúde bucal deve ser mais do que o popularmente pensar antes de 

agir, é um processo que requer conhecer intimamente a situação atual e projetar os resultados 

almejados, de modo dialógico e alinhado à transformação da saúde bucal da população. 

Contudo, os dentistas consideram planejar e desenvolver ações de saúde bucal coletiva na ESF 

como um desafio11. 

Quanto aos aspectos metodológicos dos dentistas que planejam suas ações, verifica-se 

nos registros, atas e/ou planilhas comprobatórias, muitos planejamentos excessivamente 

simplórios, sem análise situacional, pouco sistematizado e articulado. Além disso, nota-se 

expressivo desnivelamento de conhecimentos e práticas de planejamento entre os CD. 

Geralmente a pequena parte que apresenta formação complementar em saúde pública e/ou 

saúde coletiva demonstra maior proximidade das ferramentas planificadoras, enquanto os 

demais casos restringem o “saber-fazer” como definição de problemas, objetivos e metas, 

utilizando planilhas padronizadas cedidas pela gestão.  

“Planejo. É coisa minha, não é que ninguém pede” (Dentista 17).  

“Se não planeja, as coisas desandam com mais facilidade. Você tem um guia, 

orientação... com planejamento já dá errado, imagina sem” (Dentista 15). 

Nesse contexto, infere-se que o planejamento das ações de saúde bucal não é uma prática 

instituída solidamente no processo de trabalho pelas ESB da ESF. Em geral, observou-se baixa 
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exploração e conhecimento dos dispositivos de planejamento, além de realização assistemática 

e automatizada de ações direcionadas principalmente para crianças, o que demonstra fraco 

potencial inovador e transformador da realidade. O estudo realizado por Sá et al. (2015)12 

aponta para práticas de planejamento informais, desestruturadas e com fraco aporte teórico-

metodológico. 

Na pesquisa conduzida por Andraus13 et al. (2017), ao analisar o planejamento das ações 

de dentistas e gestores, os autores concluem que tal prática é pouco efetiva. Além disso, no 

estudo de Scherer & Scherer (2015)14, realizado no contexto da atenção básica, confirma-se que 

as atividades de planejamento e programação avaliadas como adequadas são ínfimas. Cenário 

similar é corroborado por Pimentel et al. (2012)15, ao defrontarem com ações de saúde bucal 

resultantes de estratégias de planejamento de atores sociais com baixa capacidade técnica e que 

desconsideram a realidade sócio-epidemiológica local. 

Percebe-se que as reuniões de equipe atuam como oportunidade para programar a 

produção do cuidado, principalmente no tocante à construção de cronogramas de ações a serem 

realizadas na microárea de atuação. Além disso, a escuta dos agentes de saúde é 

consensualmente a principal estratégia relatada de subsídio para o planejamento das ações. Por 

outro lado, constata-se maior frequência e registro de planejamento das ações quando essa 

atividade é realizada de modo compartilhado entre a ESB e os demais profissionais da ESF. 

Porém, independente de como e com quem seja realizado, o momento de planejamento das 

ações de saúde bucal não inclui a participação dos usuários. 

“Geralmente a gente faz conjunto, tipo PSE... sempre procuro fazer junto com a 

enfermeira, aí vai a equipe todinha, os agentes também participam, aí a gente planeja as ações 

mensais junto com a equipe” (Dentista 5).  

“Todo mês tem reunião de EAB e eles planejam o que vai ser realizado... trabalham 

juntos na escola” (Gestor 4).  

 Para Turrioni et al. (2012)16, o dentista ao planejar as intervenções educativas 

conjuntamente com os ACS aumenta o sentido e a eficácia no desenvolvimento das mesmas.  

Em virtude desses profissionais estarem diariamente em contato com as microáreas e suas 

respectivas clientelas, sendo conhecedores do território, condições de vida da população e 

problemas e necessidades dos usuários, ajudam a direcionar o planejamento 14. 

Normalmente o planejamento e a gestão das ações coletivas da ESF ficam sob 

responsabilidade da enfermagem, mas, discretamente, cresce a participação e o compromisso 

dos dentistas. É evidente que o planejamento multiprofissional amplia a qualidade dos produtos 
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em virtude da diversidade e subjetividade de conhecimentos dos diferentes atores envolvidos. 

Diante disso, quando o dentista assume a gestão do trabalho na ESF, é um importante facilitador 

para a efetividade das ações e serviços de saúde bucal a partir de suas decisões17. 

Na maioria dos casos, a atividade de programar as ações de saúde bucal, seja pelos CD 

ou pela gestão, tem-se direcionamento normativo e pragmaticamente induzido por campanhas 

nacionais tidas como obrigatórias, como “semana do bebê”, “dia da mulher”, “outubro rosa”, 

etc. Outrossim, as ações programadas acessadas pelo pesquisador mostram pouca variabilidade 

de temáticas, abordagens e grupos priorizados, estando a grande maioria limitada à orientação 

de higiene bucal e aplicação tópica de flúor para crianças em faixa escolar. Portanto, é pouco 

imperativo o desejo de transformação das questões relativas ao processo saúde-doença como 

imagem-objetivo. 

 “Tem o calendário das ações. Pronto, o mês de março seria o março mulher, aí a gente 

[ESF] sempre leva em consideração o [planejamento] da secretaria que tem. Cada mês tem 

alguma ação voltada para aquele público, aí a gente procura integrar com eles [gestão]” 

(Dentista 1). 

“(...) porque geralmente aqui é mais palestra, uma escovação supervisionada, alguma 

orientação, que é o que a gente tem, o que a gente pode fazer” (Dentista 10). 

A manutenção imperativa do enfoque escolar nas ações educativas dos dentistas é mais 

uma evidência encontrada que desvela a baixa reorientação das práticas na atenção à saúde 

bucal pública. O mesmo direcionamento é reiteradamente constatado na maioria das pesquisas 

com ESB13,15. Todavia, a seleção quase exclusiva de escolares como público alvo vai de 

encontro à expectativa de abrangência das ações de promoção e prevenção da saúde bucal 

ocorrida depois da redução expressiva da cárie dentária em crianças. Ademais, as ações de 

saúde bucal sugeridas pela gestão local geralmente seguem as recomendações de temas e grupos 

prioritários do MS, que muitas vezes se mostram pouco significativas para a realidade local por 

ignorar os perfis epidemiológicos e territoriais singulares de cada realidade18. 

No tocante à periodicidade do planejamento das ações de saúde bucal, há aquelas que 

afirmam planejar semanalmente e/ou mensalmente, enquanto outras fazem no máximo uma vez 

ao ano ou nos meses que antecedem o recesso escolar. Apesar de se tratar de realidades 

diferentes em sua microestrutura, os discursos expressam que a frequência geralmente 

independe do contexto territorial, sendo ditado principalmente pela vontade do próprio CD. 

Acrescenta-se a isso, a cobrança da gestão por atividades de planejamento periódico devido à 
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avaliação do PMAQ, feita normalmente de maneira impositiva e burocrática, desprovida de 

qualquer propósito intervencionista de fato. 

 “Planejo semestralmente, no início e no meio do ano, porque voltam as aulas nas 

escolas” (Dentista 9).  

“Eu sempre peço que eles antes de fazer alguma coisa, eles planejem, tenha o 

cronograma mensal e o cronograma mais detalhado do semanal. O que vai fazer, qual o 

público-alvo(...)” (Gestor 3). 

“Planeja. Até porque a gente criou esse costume para o PMAQ, que é necessário. Como 

eu entrei logo na época da avaliação, então, querendo ou não, teve um foco no PMAQ” 

(Dentista 7). 

Diante disso, é importante ressaltar que a descentralização e autonomia proposta pelo 

SUS, quando acompanhada dos variados tipos de recursos e tecnologias, permite à gestão 

municipal e às equipes de saúde melhores condições de organizar os serviços de acordo com as 

necessidades da população19. Todavia, diante de todas as prerrogativas e limitações expostas 

em campo, enxerga-se que o método adotado pela maioria dos CD entrevistados se aproxima 

mais de um “fazejamento”, apontado por Merhy (1995)20 como um simulacro de planejamento, 

cujos momentos de planejar e de executar são simultâneos. Ou seja, é deixado para intervir nos 

problemas e nós críticos à medida que os mesmos surgem no dia-a-dia de trabalho. 

Por fim, o apoio da gestão é frequentemente associado pelos CD à etapa de execução 

das ações ao invés do planejamento em si, visto que a maioria delas exige a necessidade de 

recursos e equipamentos (escova, creme dental, escovódromo, fantoche etc.). Os gestores 

colocam-se à disposição e são tidos como importantes apoiadores políticos, porém, quando 

procurados, não costumam atender às solicitações das equipes tampouco dão contribuição de 

apoio técnico. Diante disso, em virtude da visão normativa dos profissionais, a falta de apoio e 

de recursos mantêm relação direta com a desmotivação e descaso com o planejamento e 

desenvolvimento das ações de saúde bucal.  

“Aí eu acho que poderia ter mais coisa [recursos] para que a gente pudesse fazer [as 

ações]” (Dentista 1). 

“A gente tem muita limitação no sentido de apoio [gestão]. Poderia ser mais 

capacitada... com o tempo vai se acomodando” (Dentista 25). 

Nesse contexto, a baixa capacidade adaptativa e inventiva dos profissionais é um 

enorme obstáculo para a promoção em saúde bucal na ESF, alimentando um círculo vicioso e 

restritivo de ações repetidas e distantes das reais necessidades e possibilidades. Embora o 



Planejamento em saúde nas equipes de saúde bucal... 75 
 

planejamento seja considerado um cálculo que precede e preside a ação, às vezes é necessária 

a improvisação devido a dinamicidade dos contextos. Assim, nos casos que são requerem 

ajustes, a criatividade e a capacidade adaptativa podem ser exploradas quando a ação precisa 

ser imediata21. Dessa forma, parte dos imprevistos e nós críticos podem ser minimizadas através 

do planejamento estratégico e dialógico, no qual se busca a união dos atores sociais, incluindo 

os usuários e apoiadores, afim de aumentar a viabilidade operacional, técnica e política das 

ações. 

 

Uso da epidemiologia no agir cotidiano 

 Consensualmente, CD e gestores, acreditam que a epidemiologia é basilar para a atuação 

no SUS e subsidiária para o planejamento em saúde. Contudo, na prática, a realização de 

levantamento epidemiológico de saúde bucal é tão incomum quanto o monitoramento de 

indicadores e informações de saúde bucal. Cotidianamente, a maioria das ações e atividades 

odontológicas na ESF não são epidemiologicamente ordenadas. Em geral, não é rotina para a 

maior parte das ESB monitorar os indicadores tampouco realizar levantamentos 

epidemiológicos para dar direção equitativa para as ações e serviços de saúde bucal. 

Frequentemente a SMS é vista como referência e/ou como responsável exclusivo pelo 

monitoramento dos indicadores e informações de saúde bucal, independentemente da existência 

de coordenador dessa área. 

“É o chão que a gente pisa. A vigilância é mãe. A epidemiologia é base, onde devo 

atuar, para onde vou direcionar o meu fazer prioritariamente” (Dentista 17).  

“Às vezes não dá tempo nem acompanhar a produção. A gestão quem fica com essa 

parte [epidemiologia] (Dentista 3).  

Em grande medida, os levantamentos epidemiológicos feitos pelos dentistas são do tipo 

avaliação de risco em grupos de escolares, baseado exclusivamente na soma de dentes perdidos, 

cariados e obturados (CPO-D), ou avaliando apenas a ausência ou presença de lesão cariosa.  

“A gente faz levantamento epidemiológico. Principalmente com os escolares, mas a 

gente não vê melhoria nos índices devido à falta de apoio [da gestão]” (Dentista 15). 

É notório o distanciamento das ESB para com essa área de conhecimento, ora devido às 

fragilidades teórico-práticas de formação, ora por causa da atuação descomprometida de CD e 

de gestores para com atuação centrada no modelo epidemiológico. Essa realidade de poucos 

estudos epidemiológicos em saúde bucal das ESB no estado do RN já vem sendo apontada há 
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uma década por Souza & Roncalli (2007)22. Realidade confirmada também em outros estados, 

onde também a grande parte dos odontólogos afirmaram não ter realizado nenhum tipo de 

estudo epidemiológico nos últimos 12 meses13,23. Ademais, no estudo de Lima et al. (2015)24, 

ao analisar a percepção do uso dos indicadores de saúde para os gestores, percebe-se que os 

indicadores são igualmente subutilizados pelos gestores nas ações de planejamento e 

monitoramento. 

Tudo isso contraria as recomendações de pautar a atenção à saúde bucal na vigilância 

epidemiológica, cuja característica principal é a relevância dada aos fatores determinantes e 

condicionantes para melhor orientação do cuidado à saúde de forma equânime, fomentando as 

boas práticas no SUS25. Com isso, é imperioso e urgente tomar a epidemiologia como 

instrumento indispensável para a consolidação de práticas de saúde bucal mais próximas dos 

princípios do SUS e da saúde bucal coletiva26. Aliás, para estruturar serviços de saúde bucal 

pautado no princípio da equidade, é mister estabelecer critérios de priorização com 

embasamento epidemiológico e/ou social18. 

Mesmo com o acesso às informações de saúde facilitado, por meio de plataformas 

interativas e relatórios analíticos disponíveis pelo MS, permanecem as dificuldades com 

levantamento, consulta e intepretação de dados na área de saúde bucal. Todavia a construção 

de informações de saúde, bem como sua utilização, deve ser valorizada e praticada pela gestão 

e equipes de saúde dentro dos seus processos de trabalho, além de processos de avaliação, 

formando o que eles os autores chamam de tríade “informação-decisão-ação”27. Contudo, em 

estudo realizado por Almeida et al. (2010)28, os dentistas do RN também relatam dificuldades 

de avaliação de impacto das ações desenvolvidas e que mais de 70% dos profissionais expressa 

a inexistência de avaliação e instrumentos para essa finalidade, comprometendo o planejamento 

e monitoramento das ações de saúde bucal na ESF. 

Todavia, identificou-se gestores que são conhecidos como exigentes com o 

monitoramento e avaliação das informações de saúde bucal, exigindo dos profissionais o 

correto registro, alimentação, acompanhamento e utilização desses dados. Além de dar suporte 

técnico-material, disponibilizando relatórios mensais de cada equipe para que seja avaliado, 

individual ou coletivamente, os pontos satisfatórios e os que precisam melhorar. No entanto, 

verifica-se que o objetivo principal dos gestores é acompanhar o aspecto quantitativo de 

procedimentos e número de atendimentos individuais, sem a devida atenção para indicadores 

relacionados à qualidade e satisfação do usuário. Além disso, ignoram outras dimensões, como 
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por exemplo, diversidade e complexidade de procedimentos, realização de levantamentos 

epidemiológicos, reuniões de planejamento e registro de ações coletivas. 

“Sim. Eu sou conhecida por isso. Eu gosto de acompanhar pra ver se eles estão 

atingindo aquilo. A gente já estipula um indicador... tipo assim, de quantidade de atendimentos, 

de usuários atendidos... Aí tem uma meta, a gente tem que fazer. Por exemplo, 320 

procedimentos/mês pra cada dentista da atenção básica” (Gestor 2). 

O apoio da gestão local para o planejamento de ações em saúde bucal 

epidemiologicamente orientado é insuficiente ou inexistente na maioria dos municípios 

pesquisados. Percebe-se que os gestores possuem pouco domínio teórico-prático da 

epidemiologia em saúde, necessitando de apoiadores técnicos para essa área. Nesse contexto, 

essa fragilidade repercute em metas e indicadores de saúde bucal inconsistentes para o plano 

municipal de saúde. No estudo de Andraus et al. (2017)13, a maior parte dos CD relataram não 

receber apoio institucional da gestão. Com isso, esses autores reforçam o papel da gestão como 

estratégico no fortalecimento e coordenação do processo de trabalho e do planejamento, desde 

que não seja de maneira autoritária para não causar desmotivação e descompromisso dos 

profissionais. 

 

 

Expectativa e realidade no PMAQ 

No que concerne à organização do processo de trabalho das ESB na ESF, observa-se 

predominante atuação isolada, direcionada para assistência através de agendamento da 

demanda espontânea, sem garantia da continuidade e conclusão de tratamento, além de pouca 

inclusão de ações coletivas. Não obstante, é consensual entre os CD que a população precisa e 

solicita mais oferta de atendimentos clínicos, que por esse motivo mostram desinteresse para as 

demais frentes da atenção à saúde bucal. Inclusive, tem-se baixa participação dos usuários nos 

momentos de ações voltadas para prevenção e promoção da saúde. Diante disso, algumas ESB 

acabam cedendo às pressões por atendimento clínico vindas de pacientes, ACS e gestão local, 

resultando em excessiva valorização de consultas individuais em detrimento das ações 

coletivas. 

 “Por enquanto a gente sempre prioriza atendimento porque é o que bate mais o martelo 

dos agentes é atrás de atendimento, atrás de vaga, aí a gente prioriza atendimento. Questão de 

atividades educativas a gente deixa mais para os escolares[...]”(Dentista 4). 
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“Porque eu acho que ESB tem que se integrar na saúde da família, tem muitas equipes 

que eu vejo que trabalha meio que isolada...” (Dentista 5). 

O estigma dos dentistas quanto à prática isolada, cunhada em assistência individual, 

curativista, tecnicista e restrita ao consultório, é ainda uma realidade atualmente encontrada27,29.  

Todavia, essa organização do processo de trabalho das ESB colide com todas as recomendações 

e pressupostos para o trabalho multidisciplinar, humanizado, integral e emergido no contexto 

do SUS1,4. Ademais, a organização da atenção à saúde bucal delineada apenas para 

atendimentos clínicos se opõe à busca pelo reordenamento do modelo de cuidado, o qual deve 

também incluir tecnologias de trabalho leve e leve-duras, representadas pelas ações de 

prevenção e promoção à saúde bucal a fim de ressignificar o cuidado30,31. No entanto, a alta 

demanda por atendimento odontológico é um desafio persistente no trabalho do CD na atenção 

básica, que pode ser decorrente do acesso restrito e excludente outrora32. 

Segundo Scherer & Scherer (2015)14, apesar da implantação da PNSB, não é perceptível 

grandes mudanças nas práticas de saúde bucal na ESF, sendo comum que os dentistas tenham 

dificuldades em trabalhar em equipe e desenvolver as atribuições relacionadas ao planejamento 

das ações. Essa conjuntura, igualmente identificada por outros estudos3,33,34, pode ser reflexo 

da inclusão tardia da ESB na ESF, do histórico modelo tecnoassistencial, da formação 

acadêmica, da escassa política de educação permanente e da alta rotatividade de profissionais. 

A grande maioria dos CD considera o PMAQ como iniciativa importante na busca pela 

melhoria e qualificação da saúde bucal na atenção básica. Um dos principais interesses dos 

dentistas e gestores para adesão ao programa é o recurso financeiro repassado como bonificação 

para as equipes contratualizadas. Para os dentistas, o repasse mensal referente ao desempenho 

da certificação é tido como complementação salarial, enquanto a gestão visa a aquisição de 

equipamentos e de insumos indispensáveis para a boa assistência odontológica. Todavia, a 

compra desses equipamentos, em sua maioria, ocorre pouco tempo antes da visita dos 

avaliadores externos, por fazer parte do check-list de equipamentos referenciados no manual 

instrutivo do PMAQ. 

“[PMAQ]Ajuda. Ajuda bastante. Principalmente nessa questão estrutural... porque a 

gente vê que as coisas andam... parecem mais rápido quando tem essa pressão do PMAQ, essas 

exigências dos PMAQ. Tem várias exigências, então parece que as coisas têm que ser assim, 

então tem que dar um jeito de fazer, então ele dar uma pressãozinha pra poder... até pra a 

gente poder produzir e dar um retorno pros indicadores e tal” (Dentista 7). 

 “Com o salário mísero, o incentivo anima” (Dentista 3). 
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 O PMAQ é atualmente um importante componente de financiamento da AB. As equipes 

recebem os repasses proporcional à certificação da avaliação externa. Porém, a utilização e 

repartição dos recursos fica a cargo da gestão municipal. Em estudo de caso realizado no RN, 

a maioria dos profissionais considera o repasse recebimento pelo PMAQ como insuficiente, 

não estando na mesma proporção da quantidade de ações, atividades e responsabilidades 

implementadas35. 

Em relação ao apoio da gestão, este é majoritariamente relatado como pontual, em forma 

de força-tarefa, precisamente anterior à visita dos avaliadores que realizam a avaliação externa, 

não havendo continuidade após essa etapa. Por outro lado, nota-se em larga escala, pouco 

envolvimento dos dentistas na consolidação de melhor acesso e qualidade da atenção à saúde 

bucal. No mais, assim como os gestores, as ESB adquirem novas práticas e inciativas às 

vésperas da avaliação externa, visando pontuar em questões essenciais e estratégicas avaliadas.   

“[O PMAQ ajuda?] Em parte... Tipo... Às vezes você trabalha bem ou procura 

trabalhar melhor somente no período de avaliação” (Gestor 4). 

“Às vezes é muito maquiado para o dia da avaliação. Como existe os tópicos [manual 

instrutivo], a gente faz aquele check-list. Tá tudo ok? Pronto... Aquilo ali funciona muito como 

uma maquiagem” (Dentista 2). 

“Não sei se melhora. Pior sem ele [PMAQ]. Embora que seja 1 mês antes do PMAQ 

chegar, mas ela [a unidade] melhora. Principalmente estruturalmente... dá uma cutucada” 

(Dentista 17). 

Com isso, percebe-se que as mudanças e melhorias almejadas pelo PMAQ às ESB são 

pontuais, estando muito aquém das desejáveis e possíveis, principalmente no tocante à 

reorientação e qualificação dos processos de trabalho. As conquistas mais expressivas são 

estruturais, vistas pela padronização e manutenção das UBS, aquisição de novos equipamentos 

e compra de insumos de qualidade, que auxiliam na oferta de procedimentos clínicos. No 

entanto, é preciso ponderar que as boas condições estruturais favorecem o desenvolvimento e 

desempenho das atividades de saúde, mas não implica necessariamente em melhor qualidade e 

ampliação dos serviços34. 

É nítido que a prática de planejar, monitorar e avaliar as ações e serviços, estão sendo 

paulatina instituídas como rotina nos microespaços de atuação devido às exigências do PMAQ, 

impactando nos processos de trabalho e consequentemente na atenção à saúde bucal. Todavia, 

a aparente reorientação das práticas e transformação das realidades desejada pelo PMAQ, 

acontece na maioria dos casos somente no período de avaliação externa para surpreender os 
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avaliadores, sendo posteriormente perdidas pela falta de afirmação e continuidade dos 

compromissos pactuados na adesão. Por isso, identifica-se a dependência de agentes 

fiscalizados para avaliar e monitorar frequentemente a atuação das ESB, porque os gestores e 

CD possuem frágil consciência ético-política que o PMAQ necessita. 

“[Reunião de monitoramento]Teve antes do PMAQ, depois... sempre tinha reunião pra 

dizer como é que estávamos, mas passou o PMAQ, parou” (Dentista 8). 

 “Porque, assim, todos acabam que sendo obrigados, né... a fazer. Eu vejo que... é como 

eu digo, que por mim teria o PMAQ todo ano... essa avaliação. Pelo financeiro? Também, 

porque ajuda, né, ao município. Mas porque você vê a saúde andando, você vê aquele 

planejamento andando” (Gestor 3). 

Segundo Silveira et al. (2014)31, a qualidade do processo de trabalho e seus produtos 

tem relação direta com a intencionalidade dos profissionais de saúde, incluindo os odontólogos, 

diante do que os autores chamam de projeto de transformação. Nessa lógica, entende-se como 

pré-requisito para mudanças duradouras e em profundidade da lógica organizativa do processo 

de trabalho, das ações e dos serviços, estar a adesão obstinada dos trabalhadores de saúde para 

com a transformação30. Ter recursos humanos qualificados é tido como fundamental para a 

melhoria da atenção à saúde bucal, com isso, deve-se investir em qualificação dos 

profissionais28. 

O PMAQ é uma importante estratégia para a organização dos serviços de acordo com 

os preceitos da PNAB e indutor da melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde35. 

Porém, embora o incentivo financeiro seja um poderoso estímulo para a adesão das equipes aos 

PMAQ, os CD e gestores devem-se refletir sobre os processos de trabalho e apreender as 

verdadeiras e emergentes mudanças que gerem impactos positivos na atenção à saúde bucal dos 

usuários do SUS. 

 

CONCLUSÃO 

A aplicação prática do planejamento e da epidemiologia na organização de ações e 

serviços de saúde bucal não é rotina para a maioria dos dentistas atuantes na ESF. Sendo as 

ações de saúde bucal geralmente planejadas de forma centralizada, assistemática e desconexa 

da realidade pela falta de levantamentos epidemiológicos locais. Além disso, os poucos 

profissionais que planejam apresentam dificuldades teórico-práticas de formação e falta de 

apoio da gestão. Ademais, a adesão ao PMAQ-AB trouxe melhorias estruturais e impulsionou 

superficialmente a reorientação no processo de trabalho dos dentistas, cuja maioria permanece 
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replicando modelos ultrapassados e/ou inadequados à realidade local. Os avanços são pontuais, 

decorrentes de força-tarefa pouco antes da visita da avaliação externa, não havendo 

continuidade após essa etapa. Observa-se que a falta de identificação com as políticas públicas 

que regem o SUS e a pouca qualificação dos dentistas e gestores para atuar nesse contexto, 

influencia na baixa capacidade transformadora no modo de agir. No mais, cabe ressaltar que o 

avanço da saúde bucal pública começa pela incorporação das políticas de saúde, processo que 

requer disposição, mobilização e interesse dos trabalhadores e gestores direcionados para a 

satisfação dos usuários. Cabe ressaltar que este artigo é uma análise exploratória, com 

resultados restritos, por isso sugere-se posteriores investigações mais aprofundadas do objeto 

de estudo. 
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6 CONCLUSÕES 

 A extração dos componentes principais a partir do conjunto de variáveis 

socioeconômicas e indicadores de saúde bucal mostra diferenças regionais e reitera 

principalmente a correlação dos Determinantes Sociais de Saúde no processo saúde-doença, 

visto que o componente “Pobreza e edentulismo” apresenta-se desigualmente distribuído e com 

significativo desempenho alto nas regiões Norte e Nordeste, evidenciando a desigualdade social 

e de exodontias no Brasil. Apesar disso, a cobertura e a atenção à saúde bucal são maiores na 

região Nordeste, sinalizando, assim, uma tendência pró-equidade.  

 Em relação ao planejamento das equipes de saúde bucal avaliadas no 2º ciclo do 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), 

embora exista diferença entre as regiões federativas, percebe-se que em todas elas há uma 

adesão expressiva à atividade de planejamento e programação das ações, além de alta 

porcentagem de equipes que recebem apoio da gestão local. Por outro lado, as equipes que 

monitoram e analisam indicadores e informações de saúde bucal estão em menor porcentagem. 

 Observa-se associação direta do planejamento, do monitoramento e do apoio da gestão 

com os componentes “Cuidado à saúde bucal” e “Cobertura de ESB”. No entanto, apenas a 

prática do planejamento teve associação com o componente “Pobreza e edentulismo”. Esses 

achados, ao passo que podem sinalizar uma indução do PMAQ-AB para a melhoria da gestão 

e organização do processo de trabalho na atenção básica, alerta para o menor monitoramento e 

apoio da gestão para as áreas social e epidemiologicamente mais vulneráveis.  

Não obstante, o estudo de caso realizado no Rio Grande do Norte (RN) com os 

cirurgiões-dentistas e os gestores, demonstra que a prática do planejamento autorreferida das 

equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em geral não é efetivada. 

Embora seja reconhecida a importância do uso do planejamento e da epidemiologia na 

organização de ações e serviços de saúde bucal, tais tecnologias não são frequentes na rotina 

do processo de trabalho. Ademais, as ações de saúde bucal na maioria das vezes são planejadas 

de forma centralizada, assistemática e desconexa da realidade. Além disso, os profissionais que 

planejam apresentam dificuldades teórico-práticas de formação e falta de apoio da gestão.  

Observa-se também que a adesão das equipes de saúde bucal do RN ao PMAQ-AB 

trouxe melhorias pontuais, principalmente no tocante à estrutura física, mas com pouca 

reorientação no processo de trabalho dos dentistas, cuja maioria permanece replicando modelos 

defasados e/ou inadequados à realidade local. No mais, percebe-se que a falta de identificação 

com as políticas públicas que regem o SUS e a pouca qualificação dos dentistas e gestores para 



Planejamento em saúde nas equipes de saúde bucal... 86 
 

atuar nesse contexto, influencia na baixa capacidade transformadora no modo de agir e nos 

saberes e práticas ligados ao planejamento em saúde.  

Logo, tendo em vista o objetivo principal do programa de induzir as equipes 

contratualizadas para melhorar a qualidade e o acesso da atenção básica considerando as 

desigualdades sociais e epidemiológicas, é necessário além do incentivo financeiro, constante 

monitoramento, disposição, mobilização e compromisso ético-político dos trabalhadores e 

gestores direcionados para a reorientação dos processos de trabalho de modo a garantir a 

satisfação dos usuários.  

Este estudo possui limitações pelo fato de utilizar fontes de dados e anos diferentes para 

a análise fatorial. Além disso, é importante apontar que os dados da avaliação externa do PMAQ 

são autorreferidos e com tendência a produzir viés de positividade.  Todavia, o PMAQ-AB é 

uma importante iniciativa avaliativa de abrangência nacional da atenção básica, que apesar de 

possuir limitações metodológicas, dispõe de um amplo banco de dados de múltiplas dimensões 

que deve ser explorado por pesquisadores, trabalhadores da saúde e gestores. 

Além disso, é importante reconhecer que este estudo é uma análise exploratória que 

utilizou apenas os dados do 2º ciclo do PMAQ-AB, por isso não tem a pretensão de encerrar a 

discussão acerca do planejamento e do processo de trabalho das ESB tampouco generalizar os 

resultados restritos do estudo de caso para outras realidades, por isso sugere-se posteriores 

investigações mais abrangentes do objeto de estudo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA- PPGSCOL 

 

 

 

 

Entrevista para o Cirurgião-Dentista 

 

 

Município:                                                  Equipe: 

 

1- Formação e Qualificação profissional 

 

1.1 – Anos de formado 

(  ) 1 ano    (  )2 anos   (  )3 anos     (  ) 4 anos     (  ) 5 anos ou mais 

 

1.2- Tempo de trabalho no serviço público 

(  ) 1 ano    (  )2 anos   (  )3 anos     (  ) 4 anos     (  ) 5 anos ou mais 

 

1.3- Tipo de instituição de ensino superior que concluiu  

(  ) Pública          (  ) Privada 

 

1.4- Possui especialização?  

(  ) Não      (  ) Sim 

Qual: 

 

1.5- Possui outra pós-graduação? 

(   )Aperfeiçoamento   (  ) Residência     (   )Mestrado        (  )Doutorado 

Qual: 

 

2- Vínculo 

 

2.1- Qual seu tipo de vínculo empregatício? 

(  ) Contratado       (  ) Concursado     (  ) Outro 

 

2.2- Qual foi a forma de ingresso? 

(  ) Concurso   (  )Seleção pública    (  ) Indicação     (  ) Outra forma 

 

2.3- Possui plano de carreira? 

(  ) Não     (  ) Sim    (  ) Não sabe/ não respondeu 

 

2.4- Há quantos anos está à frente dessa equipe de saúde bucal? 

(  ) 1 ano     (  ) 2 anos   (  ) 3 anos   (  ) 4 anos    (  ) 5anos ou mais 
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2.6- A Equipe de Saúde Bucal possui certificação do PMAQ? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

2.7- Qual o regime de carga horário de trabalho? 

(  ) 20h   (  ) 40h  (  ) Outro 

 

2.8- Qual o valor do salário pago pelo município? 

 

(  ) Até 2000 reais    (  ) Até 2500 reais   (   ) Até 3000 reais   (   ) Mais de 3000 reais 

 

3- Educação Permanente 

 

3.1- O município oferta atividades de Educação Permanente para os profissionais de Saúde 

Bucal? 

(  ) Não      (  ) Sim 

 

3.2- A Equipe de Saúde Bucal participa de ações de Educação Permanente? 

(  )Não    (  ) Sim, só o dentista   (  )Sim, dentista e o(a) auxiliar/técnico     (  ) Sim, só o(a) 

auxiliar/técnico (a)    (  ) Não se aplica 

 

3.3- As ações de Educação Permanente contemplam as necessidades da Equipe de Saúde 

Bucal? 

(  ) Não       (  ) Sim 

 

4- Conhecimentos e Práticas de Planejamento em Saúde Bucal 

 

4.1- A Equipe de Saúde Bucal realiza Planejamento e Programação de suas ações? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

Se sim, como é realizado? 

 

 

4.1.1- Existe documento que comprove? 

(  ) Não    (  ) Sim 

 

4.2- Com que frequência a Equipe de Saúde Bucal realiza atividade de Planejamento e 

Programação de suas ações? 

(  ) Semanal    (  ) Mensal   (  ) Bimestral   (  ) Trimestral     (  ) Semestral    (  ) Anual    (  ) 

Não se aplica 

 

4.3- A Equipe de Saúde bucal participa das reuniões da equipe de atenção básica?  

(  ) Nunca   (  ) Às vezes   (  ) Sempre 

 

 

4.4- Você considera importante o Planejamento em Saúde Bucal? 

(  ) Não  (  ) Sim 

Por que: 

 

4.5-Você se sente capacitado para planejar as ações e os serviços de saúde bucal? 

(  ) Não    (  ) Sim 
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4.6- Você tem dificuldade para planejar as ações e os serviços de saúde bucal? 

(  ) Não   (  ) Sim 

Quais: 

 

4.7- Os usuários são convidados para atividades de planejamento? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

5- Epidemiologia e Planejamento 

 

5.1- A Equipe de Saúde Bucal realiza monitoramento e análise dos indicadores e informações 

de saúde bucal? 

(  ) Não    (  ) Sim 

Se  sim, como? 

 

5.2- Você ver importância da Epidemiologia para o Planejamento em Saúde Bucal? 

 

5.3- Como você avalia seu conhecimento em Epidemiologia? 

(  ) Insuficiente  (  ) Razoável   (  ) Médio   (  ) Alto 

 

5.4- A equipe já realizou levantamento epidemiológico da área de cobertura? 

(  ) Não    (  ) Sim 

 

5.4.1- Existe documento que comprove? 

(  ) Não   (   ) Sim 

 

5.5- Você procurou conhecer a realidade local antes de iniciar as atividades de saúde bucal? 

(  ) Não   (  ) Sim 

Por que? 

 

5.6- O que você considera mais importante na hora de planejar as ações e serviços de saúde 

bucal? 

 

6- Apoio da Gestão Local 

 

6.1- A Equipe de Saúde Bucal recebe apoio da gestão para o planejamento e organização do 

processo de trabalho? 

(  ) Não    (  ) Sim 

Como: 

 

6.2- A gestão apoia/apoiou a organização do processo de trabalho em função da implantação 

ou qualificação dos padrões de acesso e qualidade do PMAQ?  

(  ) Não   (  ) Sim 

 

6.3-  A Equipe de Saúde Bucal recebe apoio para a discussão dos dados de monitoramento do 

sistema de informação?  

(  ) Não    (  ) Sim 

 

6.4- O município possui Coordenador de Saúde Bucal? 

(  ) Não    (  ) Sim 
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7- Processo de Trabalho e Acesso 

 

7.1- Existe prontuário eletrônico implantado na Equipe?  

(  ) Não   (  ) Sim 

 

7.2- A equipe teve capacitação para utilização do sistema e-SUS AB (PEC)?  

(  ) Não   (  ) Sim 

 

7.3- Como é a organização da demanda de Saúde Bucal? 

 

 

7.4- A Equipe de Saúde Bucal garante agendamento de retorno para a continuidade do 

tratamento de um usuário que iniciou seu tratamento?  

(  ) Não   (  ) Sim 

 

7.5- A equipe de saúde bucal tem disponível, por parte da rede de saúde, oferta de consultas 

especializadas?  

(  ) Não  (  ) Sim 

 

 

8- Reorientação das Práticas 

 

8.1- Você considera que o PMAQ ajuda/ajudou na melhoria da atenção à saúde bucal?  

(  ) Não   (  ) Sim 

Por que:  

 

8.2- A organização da atenção à saúde bucal local vem sendo orientada pela Política Nacional 

de Saúde Bucal (Brasil Sorridente)? 

(  ) Não  (  ) Sim 

Justifique:  

 

8.3- A equipe realiza avaliação das ações e serviços prestados? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

8.4- Como você enxerga atualmente os serviços de Saúde Bucal públicos municipal? 
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APÊNDICE 2: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA- PPGSCOL 

 

 

 

 

Entrevista para o Gestor 

 

 

Município:                                                  Cargo: 

 

1- Perfil dos Gestores 

 

1.2 – Possui formação de nível superior? 

(  ) Não   (  ) Sim 

Qual curso: 

 

1.2- Tempo de trabalho no serviço público 

(  ) 1 ano    (  )2 anos   (  )3 anos     (  ) 4 anos     (  ) 5 anos ou mais 

 

1.3- Possui especialização em saúde pública ou saúde coletiva?  

(  ) Não    (  ) Sim    (  ) Não se aplica 

 

1.4- Possui outra pós-graduação? 

(   )Aperfeiçoamento   (  ) Residência     (   )Mestrado        (  )Doutorado 

 

1.5 - Há quantos anos está à frente desse cargo? 

(  ) 1 ano     (  ) 2 anos   (  ) 3 anos   (  ) 4 anos    (  ) 5anos ou mais 

 

1.6- No município existe o cargo de Coordenador de Saúde Bucal? 

(  ) Não    (  ) Sim 

 

 

2- Educação Permanente 

 

2.1- O município oferta atividades de Educação Permanente para os profissionais de Saúde 

Bucal? 

(  ) Não      (  ) Sim 

 

2.2- A Equipe de Saúde Bucal participa de ações de Educação Permanente? 

(  )Não    (  ) Sim, só o dentista   (  )Sim, dentista e o(a) auxiliar/técnico     (  ) Sim, só o(a) 

auxiliar/técnico (a)    (  ) Não se aplica 

 

2.3- Você acha que as ações de Educação Permanente contemplam as necessidades da Equipe 

de Saúde Bucal? 
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(  ) Não       (  ) Sim    (  ) Não se aplica 

 

3- Conhecimentos e Práticas de Planejamento em Saúde Bucal 

 

3.1- As Equipes de Saúde Bucal realizam Planejamento e Programação de suas ações? 

(  ) Não    (  ) Sim    (  ) Não sabe 

 

3.2- Você considera importante o Planejamento em Saúde Bucal? 

(  ) Não  (  ) Sim 

Por que: 

 

3.3- A gestão local apoia o planejamento e organização do processo de trabalho da saúde 

bucal? 

(  ) Não    (  ) Sim 

Como: 

 

3.4- Você se sente capacitado para apoiar o planejamento das ações e os serviços de saúde 

bucal? 

(  ) Não    (  ) Sim 

 

3.5- Os usuários são convidados para atividades de planejamento? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

 

4- Epidemiologia e Planejamento em Saúde Bucal 

 

4.1- A gestão realiza monitoramento e análise dos indicadores e informações de saúde bucal? 

(  ) Não    (  ) Sim 

Se  sim, como? 

 

4.2- Você ver importância da Epidemiologia para o Planejamento em Saúde Bucal? 

 

4.3- Como você avalia seu conhecimento em Epidemiologia? 

(  ) Insuficiente  (  ) Razoável   (  ) Médio   (  ) Alto 

 

4.4- A gestão já realizou levantamento epidemiológico no município? 

(  ) Não    (  ) Sim 

 

4.4.1- Existe documento que comprove? 

(  ) Não   (   ) Sim 

 

4.5- O que você considera mais importante na hora de planejar as ações e serviços de saúde 

bucal? 

 

5- Reorientação das Práticas 

 

5.1- As equipes de saúde bucal tem disponível, por parte da rede de saúde, oferta de consultas 

especializadas?  

(  ) Não  (  ) Sim 
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 5.2- Você considera que o PMAQ ajuda/ajudou na melhoria da atenção à saúde bucal?  

(  ) Não   (  ) Sim 

Por que: 

 

5.3- A gestão apoia/apoiou a organização do processo de trabalho em função da implantação 

ou qualificação dos padrões de acesso e qualidade do PMAQ?  

(  ) Não     (  ) Sim 

5.4- A organização da atenção à saúde bucal local vem sendo orientada pela Política Nacional 

de Saúde Bucal (Brasil Sorridente)? 

(  ) Não  (  ) Sim 

Justifique:  

 

5.5- Existem pactos municipais para a Saúde Bucal? 

(   ) Não  (  ) Sim 

 

5.5.1- Existe documento que comprove? 

(  ) Não   (   ) Sim 

 

5.6- A gestão realiza avaliação das ações e serviços prestados pelas Equipes de Saúde Bucal? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

 

5.7- Como você enxerga atualmente os serviços de Saúde Bucal públicos municipal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Planejamento em saúde nas equipes de saúde bucal... 104 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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