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RESUMO 

 

 

Agravos em saúde bucal estão intimamente ligados às condições socioeconômicas, 

evidenciando a importância de investigações sobre essa associação, para formulação de 

políticas públicas pautadas na redução de desigualdades e melhoria dos serviços odontológicos. 

Objetivo: Associar os indicadores de saúde bucal com as condições socioeconômicas nas 

regiões de saúde do Rio Grande do Norte no período de 2010 a 2018. Métodos: Estudo 

ecológico do tipo agregado-observacional descritivo de delineamento transversal, com 

abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no DATASUS e no Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE). Através do software SPSS® (Statistical Parckage for Social Sciences) 

versão 20.0, foi realizado a correlação de Pearson (p<0,05).  A auto correlação espacial dos 

dados e construção dos mapas temáticos, foi feita no software “Terraview” versão 4.2.2, com 

Índice de Moran Global (I), (p<0,05). Resultados: Houve diminuição dos indicadores de saúde 

bucal no período de 2010 a 2018. O indicador de primeira consulta odontológica programática 

apresentou correlação negativa forte com a população geral e o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Regiões de maior porte populacional e mais desenvolvidas apresentaram piores 

indicadores de saúde bucal e as regiões menores apresentaram os melhores indicadores. Na 

análise por município, as três variáveis estudadas apresentaram distribuição uniforme no 

espaço, não houve significância estatística. Conclusões: O Brasil tem uma característica 

heterogênea marcante, impactando nas condições de saúde. Conhecer as particularidades 

sociais e epidemiológicas possibilitam a avaliação e monitoramento dos serviços, para subsidiar 

o enfrentamento das desigualdades e suas implicações nas condições de saúde bucal. 

Palavras-chave: Indicadores básicos de saúde, Iniquidade social, Saúde Bucal. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Oral health problems are closely linked to socioeconomic conditions, highlighting the 

importance of investigating this association for the formulation of public policies based on 

reducing inequalities and improving dental services. Objective: To associate oral health 

indicators with socioeconomic conditions in the health regions of Rio Grande do Norte in the 

period from 2010 to 2018. Methods: Ecological study of a descriptive aggregate-observational 

type with a cross-sectional design, with a quantitative approach. Data were collected at 

DATASUS and at the Institute of Geography and Statistics (IBGE). Using the SPSS® software 

(Statistical Parckage for Social Sciences) version 20.0, Pearson's correlation (p <0.05) was 

performed. The spatial self-correlation of data and construction of thematic maps was 

performed using the software “Terraview” version 4.2.2, with Moran Global Index (I), (p 

<0.05). Results: There was a decrease in oral health indicators in the period from 2010 to 2018. 

The first programmatic dental appointment indicator showed a strong negative correlation with 

the general population and the Human Development Index (HDI). Regions of larger population 

and more developed had worse indicators of oral health and the smaller regions had the best 

indicators. In the analysis by municipality, the three variables studied showed uniform 

distribution in space, there was no statistical significance. Conclusions: Brazil has a striking 

heterogeneous characteristic, impacting health conditions. Knowing the social and 

epidemiological particularities make it possible to evaluate and monitor services, to support the 

confrontation of inequalities and their implications for oral health conditions. 

 

Keywords: Basic health indicators, Social inequity, Oral Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) através da Constituição Federal do 

Brasil de 1988, as ações e serviços de saúde foram e continuam sendo ampliadas. As premissas 

das Leis 8.080/90 e 8.142/90 reafirmam as condições de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, através de uma nova e ampliada perspectiva de saúde, como direito de todos e de 

responsabilidade do Estado. O SUS, através de seus princípios de universalidade, integralidade 

e equidade, embasa uma discussão sobre a necessidade de se pensar mecanismos que garantam 

o funcionamento dos serviços de saúde de forma justa diante da dimensão da complexidade das 

desigualdades geográficas, culturais e socioeconômicas do Brasil (BRASIL, 1988, 1990a).  

Apesar de o surgimento do SUS datar da década de 80, e a criação do Programa de 

Saúde da Família - PSF (que posteriormente passou a se chamar Estratégia de Saúde da Família 

– ESF) ter ocorrido em 1994, o cirurgião-dentista foi tardiamente inserido nessas equipes, o que 

veio a acontecer apenas no ano de 2000 (PINTO; GIOVANELLA, 2018; REIS; SCHERER; 

CARCERERI, 2015).  

Com a inserção da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na ESF, ampliou-se o acesso aos 

serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde com ênfase no território e na família. 

Esse processo contribuiu para uma mudança no perfil do serviço oferecido, antes 

eminentemente curativo, para um perfil mais amplo, onde os indivíduos são vistos na 

integralidade, respeitando as individualidades de cada um e sua inserção em uma comunidade 

repleta de diferenças culturais, políticas, religiosas, econômicas e sociais, que interferem direta 

ou indiretamente no processo de adoecimento e procura pelos serviços de saúde (PINTO; 

GIOVANELLA, 2018; REIS; SCHERER; CARCERERI, 2015). 

Tendo em vista a inserção dos profissionais de saúde bucal no serviço de atenção básica 

e sabendo ainda da necessidade de planejamento das ações de saúde baseadas em dados 

epidemiológicos, o Ministério da Saúde realizou levantamentos de informações em saúde bucal 

no Brasil. Em particular, o SB BRASIL/2003 serviu como guia para o planejamento das ações 

voltadas à saúde bucal no país, como a criação dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD). Esse estudo revelou que os 

agravos bucais são de grande prevalência no Brasil e que estão intimamente ligados às 

condições socioeconômicas e desigualdades regionais. Regiões mais pobres apresentaram 
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acesso limitado aos serviços de saúde odontológicos, enquanto regiões mais desenvolvidas 

obtiveram melhores indicadores (BRASIL, 2004a). 

Para Fischer, os dados provenientes desse estudo revelam “a gravidade da situação de 

saúde bucal da população brasileira, a qual exige, além de ações sobre os determinantes, a 

incidência das doenças e agravos bucais, serviços para o resgate da cidadania através da 

recuperação das condições de saúde bucal” (FISCHER et al., 2010).  

Nesse sentido, podemos trazer o conceito de fatores determinantes e condicionantes de 

saúde. Enquanto o primeiro está ligado a fatores biológicos, tais como genética, sexo e idade, 

o segundo está diretamente ligado às desigualdades sociais, culturais e econômicas. Os fatores 

socioeconômicos interferem não apenas no processo de adoecimento, mas também na procura 

e no acesso aos serviços de saúde.  

 Por meio da Portaria nº 4937, de 2006, foi instituído o Pacto de Indicadores da Atenção 

Básica, a partir do qual foram criadas metas e negociações previamente estabelecidas para 

melhorar os serviços de saúde, monitorar e avaliar a aplicação de recursos na área. No âmbito 

da saúde bucal foram acordados indicadores pactuados entre estados e municípios com o 

Ministério da Saúde para avaliar a efetividade das ações e dos serviços oferecidos na Atenção 

Básica (BRASIL, 2006a). 

De acordo com Silva et al, 2013: “O Pacto de Indicadores da Atenção Básica constituiu 

instrumento nacional de monitoramento das ações de saúde, base para negociações de metas,  

com objetivo de avaliar a aplicação dos recursos e o impacto na saúde da população” (SILVA 

et al., 2013, p. 326). Os indicadores de saúde bucal pactuados naquele momento foram: 

cobertura de primeira consulta odontológica programada, proporção entre exodontias de dentes 

permanentes e procedimentos odontológicos individuais, e a razão entre os procedimentos 

odontológicos coletivos e a população de 0 a 14 anos de idade.  

Sabendo de todos os critérios avaliados nos indicadores apresentados e que o Brasil é 

um país marcado por grandes diferenças regionais e desigualdades de acesso aos serviços de 

saúde bucal, é salutar conhecer as diferentes realidades, de forma a entender quais condições 

sociais interferem nos indicadores de saúde, com o objetivo de avaliar os serviços oferecidos e 

propor políticas públicas de melhoria do acesso e a garantia de condições de saúde. 

Dentro desse contexto, convém lembrar de um dos princípios do SUS: a equidade. 

Tratar o desigual de forma desigual, destinando maior recurso onde for maior a necessidade. 

Para isso, faz-se necessário a realização de estudos minuciosos de populações, de forma 

regional, para detectar as necessidades individuais para aquele grupo específico, com ênfase 
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não apenas nos seus agravos biológicos de saúde, mas também em todos os fatores que 

contribuem para o adoecimento. 

Levando em consideração a relevância dos estudos sobre a relação dos indicadores de 

saúde com as condições socioeconômicas no Brasil e, sobretudo, sua importância no 

planejamento loco regional de políticas, a presente pesquisa contém elementos importantes ao 

processo, como as condições de vida, expressadas nos indicadores socioeconômicos. Condições 

estas fundamentais para se promover saúde de maneira integral à comunidade e, 

consequentemente, aos indivíduos. Reduzindo, com isso, a vulnerabilidade social e os riscos à 

saúde relacionados aos determinantes e condicionantes em questão (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2006). 

Dessa forma, para se discutir essa questão em níveis mais próximos da nossa realidade, 

evidencia-se as seguintes questões de pesquisa: as condições socioeconômicas da população 

dos municípios do RN estão relacionadas as suas condições de saúde bucal? De que forma elas 

podem influenciar nos indicadores de Saúde Bucal? Esses questionamentos nortearam a 

condução dessa pesquisa, que pretende servir de subsídio para formulação de políticas de 

enfrentamento das desigualdades sociais em saúde e melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos à população do Rio Grande do Norte. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para se compreender melhor a temática proposta, faz-se necessário, inicialmente um 

breve histórico sobre o desenvolvimento da Epidemiologia e Saúde, aprofundando um pouco 

o percurso trilhado desde as primeiras preocupações com o processo saúde/doença e a busca 

por melhores condições de saúde até a construção do Sistema Único de Saúde. Em seguida, 

para se compreender melhor o SUS, será abordado brevemente as Políticas de Saúde no Brasil, 

com ênfase nas Políticas de Saúde Bucal, onde está tratada a trajetória que culminou com a 

criação do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, em particular, os Indicadores de Saúde 

Bucal na Atenção Básica, objeto de estudo dessa pesquisa. Fica evidente quando se estuda 

Políticas de Saúde, que são vários os fatores que influenciam as condições de saúde de uma 

população, e que estas nem sempre estão atreladas apenas ao processo biológico. As condições 

econômicas, sociais e culturais de uma população têm o poder de afetar diretamente esse 

processo, sendo fundamental o estudo das Desigualdades sociais em Saúde.  

2.1 Epidemiologia e Saúde 

A epidemiologia é definida pela Associação Internacional de Epidemiologia (IEA), 

como o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas 

coletividades humanas (LAST, 1995; LOWE; KOSTRZEWKI, 1973). Diferentemente da 

prática clínica que estuda as doenças em níveis individuais, a epidemiologia estuda os agravos 

de saúde com enfoque na coletividade.  

Ainda segundo a IEA, a epidemiologia tem o objetivo de descrever a distribuição e a 

magnitude dos problemas de saúde das populações humanas, proporcionar dados essenciais 

para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das 

doenças, bem como para estabelecer prioridades e identificar fatores etiológicos na gênese das 

enfermidades (LOWE; KOSTRZEWKI, 1973). 

O início do século XX marca o surgimento das primeiras intervenções no campo da 

prevenção e controle de doenças, em decorrência do avanço da era bacteriológica e descoberta 

de algumas doenças infecciosas e parasitárias. Intervenções essas que consistiam em 

campanhas sanitárias para o controle de doenças que comprometiam a atividade econômica, 

como febre amarela, peste e varíola (BRASIL, 2005). 
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A partir de meados do século XX, com a mudança do perfil epidemiológico das 

populações, a epidemiologia passou, também, a ter foco em outros tipos de doenças, agravos e 

eventos, como as doenças não infecciosas, os agravos e lesões resultantes de causas externas, 

os desvios nutricionais e os fatores de risco para ocorrência de doenças ou mortes (DARLI; 

ANDRADE; CAMPOS, 2001). 

 Dentro do contexto de mudanças no entendimento do fazer saúde, influenciadas pela 

epidemiologia, e ainda, da ineficácia dos modelos de saúde vigentes no país nessa época, com 

características excludentes e visão restrita a cura de doenças, surgiu a necessidade de pensar 

uma forma de colocar em prática uma nova forma de enxergar a saúde e as necessidades 

atreladas a ela.  Nesse sentido, a partir da Reforma Sanitária Brasileira, surge os primeiros 

passos do Sistema Único de Saúde que conhecemos. 

A crise nos modelos assistenciais de saúde vigentes antes de 1988 tornou urgente o 

surgimento de propostas de transformação dos sistemas de saúde. A criação do SUS marcou, 

então, uma perspectiva inovadora, democrática e inclusiva de acesso à saúde. A introdução do 

SUS na constituição e sua regulamentação pelas leis 8.080 e 8.142 de 1990 determinaram 

mudanças nas políticas de saúde no Brasil  (BRASIL, 1990a, 1990b).  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, “a saúde é direito de todos e dever do 

estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, p. 117). Dentro desta proposta está o 

Sistema único de Saúde (SUS), que através dos seus princípios fundamentais de integralidade, 

equidade e universalidade, se propõe a atender as necessidades da população. Alguns avanços 

foram alcançados desde o seu surgimento, no entanto, são vários os desafios que até hoje 

permeiam o SUS. 

O SUS vem promovendo mudanças na construção das práticas de saúde, onde o modelo 

biomédico de saúde vem perdendo força e dando espaço a uma visão mais ampla e de cuidado 

integral, apesar de várias limitações que dificultam esse processo. Esses modelos, cujo foco 

principal era o alívio da dor e o tratamento das doenças, sem se deter aos fatores condicionantes 

e determinantes que levam ao processo de adoecimento, perdem força quando se pensa nos 

princípios específicos de promoção e proteção da saúde no SUS (FERTONANI et al., 2015). 

A partir dessa nova perspectiva, a saúde passou a ser vista como o resultado de um 

conjunto de fatores que vão além de uma visão puramente biológica, passando a ser percebida 

como fruto de interações sociais, econômicas e culturais, fatores estes que devem influenciar a 

forma de fazer e promover saúde. 
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Dentro desse novo contexto, de ampliação do conceito de saúde, a epidemiologia 

possibilita o estudo desses fatores que influenciam diretamente no aparecimento de doenças, e 

também, com o tipo e qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, de acordo com 

suas necessidades.  

2.2 Políticas de Saúde no Brasil 

Apesar dos avanços alcançados com a criação do SUS, pela Constituição e, 

posteriormente, reforçado pelas leis orgânicas da saúde, permaneceu a necessidade de 

regulamentações específicas. Para isso, foram criadas, inicialmente, as Normas Operacionais 

Básicas (NOB), com o objetivo de normatizar e garantir o funcionamento do sistema. Sendo 

implementadas as NOB/91, NOB 93 e NOB 96, cada uma com suas contribuições para melhoria 

do acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 1991, 1993, 1996).  

A NOB/93 e NOB/96 trouxeram contribuições no processo de descentralização e 

municipalização do SUS, preconizado pela Constituição e pela Lei 8.080/90. A 

descentralização das ações e serviços de saúde, com direção única em cada esfera de governo e 

ênfase na municipalização evidenciou  a responsabilidade do gestor municipal na participação 

mais ativa, avaliação e fiscalização das ações de saúde. Com um sistema descentralizado, é 

possível a participação de todos os interessados na formulação política e na implantação de 

serviços e ações de saúde, adaptadas as diferentes realidades (BARATA; TANAKA; 

MENDES, 2004). A primeira, criou as formas alternativas de gestão: incipiente, parcial e 

semiplena, e nesse último nível, os municípios assumiam responsabilidades e tinham maior 

controle da gestão do sistema e estabeleceu as comissões intergestoras tripartite e bipartite 

(BRASIL, 1993). A política de descentralização foi reforçada na NOB/96, que atribuía ao 

gestor municipal responsabilização pela situação de saúde de sua população e pela organização 

e desenvolvimento das ações no sistema municipal de saúde, estabelecendo a Gestão Plena de 

Sistema de Saúde Municipal (GPSM) e a Gestão Plena de Atenção Básica de Saúde para os 

municípios (BRASIL, 1996). 

Alguns programas foram criados com o objetivo de reorientar o modelo assistencial de 

saúde a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de 

Saúde, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em 1991; e o Programa 

de Saúde da Família (PSF), criado em 1994, que foi fundamental à organização da atenção 

básica. Em 2006, a partir da necessidade de reorganizar o sistema de saúde, o PSF passou a ser 

reconhecido como estruturante, e passou a ser definido como “Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). Com isso, o MS publicou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que se 
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constituiu como um marco histórico para a expansão da ESF. A PNAB, ao assumir a ESF como 

uma estratégia, fortaleceu uma mudança no modelo assistencial da Atenção Básica como 

modelo de entrada nas redes de saúde e trouxe maiores garantias quanto a permanência desse 

sistema de organização (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

A Norma Operacional Básica de 1996 – NOB/SUS-96, definiu suas formas de 

financiamento, incluindo o Piso da Atenção Básica fixo e variável (BRASIL, 1991, 1993, 

1996). Em seguida, foram publicadas as Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS 

SUS 01/01 e 01/02), no intuito de promover uma integração de ações entre as três esferas do 

governo, através de um processo de descentralização e municipalização, para fortalecer os 

princípios do SUS. Com o objetivo de fortalecer os serviços de saúde no país, foi criada ainda, 

a portaria GM/MS nº 399 de 22 de fevereiro de 2006, onde foi divulgado o Pacto pela Saúde, 

que se constituiu como um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três 

esferas do governo (União, Estados e Municípios), para promover mudanças nos processos de 

organização, melhorar a qualidade dos serviços e redefinir as responsabilidades de cada gestor 

pela saúde da população (BRASIL, 2001, 2002, 2006b). 

Foram definidas prioridades em três aspectos: o Pacto pela Saúde, que cria 

compromissos sanitários e estabelece prioridades para que eles sejam alcançados, como: saúde 

do idoso, câncer de colo de útero e mama, mortalidade infantil e materna, doenças emergentes 

e endêmicas, promoção da saúde e por último, atenção básica à saúde. O Pacto em Defesa do 

SUS que envolve ações para o fortalecimento do SUS, como política de estado e defende os 

princípios base do SUS elencados na Constituição. E o Pacto de Gestão do SUS, estabelecendo 

responsabilidades para cada ente federativo, esclarecendo as atribuições de cada ente para 

fortalecer a gestão compartilhada e solidária (BRASIL, 2006b). 

Uma das prioridades do Pacto pela Vida, foi o fortalecimento da Atenção Básica, onde 

a Saúde da Família passou a ser o modelo primordial de saúde e centro ordenador das redes de 

atenção no SUS (BRASIL, 2006b).  Dentro desse contexto de mudanças para se fortalecer esse 

nível de atenção, foram criados os Indicadores de Saúde da Atenção Básica, pela Portaria nº 

493, de 10 de março de 2006, que se constituiu como um instrumento nacional de 

monitoramento das ações de saúde referentes a esse nível. Esse pacto foi base para negociação 

de metas, com o objetivo de melhorar   o desempenho dos serviços e a situação de saúde da 

população nos municípios e estados. Foram criados indicadores relacionados a saúde da criança, 

saúde da mulher, controle de diabetes mellitus, tuberculoses, hanseníase e saúde bucal 

(BRASIL, 2006a).  
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No campo da Odontologia, a criação desses indicadores foi um marco importante para 

a organização e planejamento dos serviços públicos de Saúde Bucal no Brasil, sendo 

fundamentais para o seu fortalecimento dentro da Atenção Básica.  

Os indicadores pactuados naquele momento foram: Cobertura de 1ª Consulta 

Odontológica, que indica o acesso da população em geral à assistência odontológica. A razão 

entre procedimentos odontológicos coletivos e a população de zero a 14 anos de idade, que 

indica a média de procedimentos coletivos apresentada em relação a população dessa faixa 

etária. E por último, razão entre exodontias de dentes permanentes e procedimentos 

odontológicos individuais na atenção básica, que revela o grau de mutilação da assistência 

odontológica individual no âmbito municipal (FISCHER et al., 2010).   

Os indicadores de Saúde Bucal passaram por várias alterações, sendo a Portaria nº 493, 

de 10 de março de 2006, revogada pela Portaria nº 91 de 10 de janeiro de 2007, e o único 

indicador relacionado a saúde bucal que permaneceu de forma obrigatória foi a cobertura de 

primeira consulta odontológica programática, e como indicadores complementares, de 

pactuação opcional, foram criados os indicadores: Cobertura da ação coletiva (Escovação 

Dental Supervisionada) e Média de procedimentos odontológicos básicos individuais. Esta 

Portaria foi então revogada pela Portaria nº 1580 de 19 de julho de 2012, onde ficou afastada a 

exigência de adesão ao Pacto pela Saúde ou assinatura do Termo de Compromisso de Gestão, 

de que trata a Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, para fins de repasse de 

recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios 

(BRASIL, 2006a, 2006b, 2007, 2012a) 

Em 2011, com a criação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso de Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ), foram estabelecidos indicadores para fins de avaliação e repasse 

financeiro. Os indicadores pactuados foram Média da ação coletiva de escovação dental 

supervisionada, Cobertura de primeira consulta odontológica programática, Cobertura de 1ª 

consulta de atendimento odontológico à gestante, Razão entre Tratamentos Concluídos e 

Primeiras Consultas Odontológicas Programáticas, Média de instalações de próteses dentárias, 

Média de atendimentos de urgência odontológica por habitante, Taxa de incidência de 

alterações da mucosa oral (BRASIL, 2012b). 

Em 2015, foi publicado pelo Ministério da Saúde, o SISPACTO, Caderno de Diretrizes, 

Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, com o objeto de auxiliar os estados, municípios e 

regiões de saúde quanto ao processo de monitoramento e avaliação, e na Saúde Bucal os 

indicadores contemplados foram a Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
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Saúde Bucal, Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada, Proporção de 

exodontia em relação aos procedimentos (BRASIL, 2015). 

A Pactuação Interfederativa 2017-2021, apresenta as fichas de qualificação dos 23 

indicadores estabelecidos para os anos de 2017 a 2021, conforme decisão tomada na reunião 

ordinária da Comissão Intergestoras Tripartite em 24 de novembro de 2016 e publicado no 

Diário Oficial da União, em 12 de dezembro de 2016. Em relação a saúde bucal, o único 

indicador que permaneceu foi a Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção 

Básica (BRASIL, 2016). 

 A análise histórica dos indicadores de saúde bucal evidencia um processo de mudanças 

constantes, onde os indicadores estão se perdendo ao longo dos anos, o que acarreta prejuízos 

para as ações de vigilância e acompanhamento, causando prejuízos ao processo de 

planejamento dos serviços de assistência odontológica no país. A produção dos serviços 

odontológicos para avaliação dos indicadores é acompanhada através das informações 

prestadas pelos municípios, por meio do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde - SIA-SUS (SILVA et al., 2013).  

Um outro marco importante para o fortalecimento da saúde foi a criação do Programa 

Saúde na Escola (PSE), instituído por decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resultado 

do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, para ampliar as 

ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino. A relação entre os setores de 

Educação e de Saúde possui muitas afinidades no campo das políticas públicas e sociais para o 

fortalecimento do conceito ampliado de saúde, proposto pelo SUS. A escola, como local de 

ensino e aprendizado, se constitui como um importante meio para disseminação e construção 

de educação em saúde (BRASIL, 2009). O PSE se contribui como um meio de enfrentamento 

das desigualdades e vulnerabilidades das quais os alunos da rede pública de ensino estão 

expostos, com foco na educação em saúde através de ações de promoção, prevenção e atenção 

à saúde. 

2.3 Políticas de Saúde Bucal no Brasil 

Durante muito tempo, a Odontologia foi vista como uma seção a parte de outros serviços 

de saúde, criando uma histórica série de desigualdades na Saúde Bucal no Brasil. Entender a 

saúde bucal como parte integrante da saúde geral, e sua incorporação ao PSF, possibilitou uma 

diminuição do foco em modelos assistenciais de saúde excludentes, baseados no curativismo, 

tecnicismo e biologicismo. A própria criação do PSF, aponta uma marca dessas iniquidades, 

quando a Odontologia é excluída inicialmente do programa (DE SOUZA; RONCALLI, 2007).  
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), juntamente com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizaram uma pesquisa em 1998 e constataram 

um número alarmante de 29,6 milhões de brasileiros (19%) que nunca tinham ido ao dentista 

(BARROS; BERTOLDI, 2002). A partir desses resultados, o Ministério da Saúde criou em 29 

de dezembro de 2000 a Portaria nº 1.444, que inseriu a Equipe de Saúde Bucal (ESB) na ESF. 

Esse documento criou o incentivo de saúde bucal para o financiamento da inserção desses 

profissionais na equipe (BRASIL, 2000), com o objetivo de  “ampliar o acesso da população 

brasileira às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde bucal, melhorar os 

indicadores de saúde e incentivar a reorganização desta área na Atenção Básica” (BRASIL., 

2000). 

Inicialmente, para cada Equipe de Saúde Bucal eram implantadas duas Equipes de 

Saúde da Família (SOARES et al., 2011). Essa distribuição desproporcional entre ESB e ESF 

perpetuou ainda mais as desigualdades e dificuldades de acesso aos serviços odontológicos 

(BALDANI et al., 2005).   

O processo de organização dos serviços de saúde, na ESF se dá a partir de uma equipe 

multiprofissional, onde cada membro da equipe exerce suas funções individuais, mas sempre 

levando em consideração o todo e os outros membros da equipe. No entanto, historicamente, a 

Saúde Bucal se desenvolveu de forma mais compartimentada, isolada do restante da equipe e 

restrita as quatro paredes do consultório odontológico. A incorporação da Saúde Bucal na ESF 

buscou transpor esses limites, e integrar esses profissionais ao restante da equipe, como 

preconizado, mas esse é um grande desafio para a organização do processo de trabalho das 

equipes, que sofre influência ainda, da inserção tardia desses profissionais nas equipes. Faz-se 

necessário o empenho dos profissionais envolvidos para se construir uma nova prática, baseado 

no trabalho integrado da equipe entre si e com a comunidade (BRASIL, 2006c). 

Este entrave no processo de trabalho multiprofissional nas áreas da saúde está enraizado 

desde os seus processos de formação, que seguem ainda, uma linha uniprofissional, o que 

contribui para essa fragmentação das relações profissionais. A formação dos cursos da saúde 

ainda não prioriza o desenvolvimento de competências profissionais colaborativas, que são 

indispensáveis para o fortalecimento de um dos princípios do SUS, a integralidade. Faz-se 

necessário uma reorientação das práticas educacionais, de forma a integralizar as diferentes 

profissões com o propósito de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, com profissionais 

aptos para o trabalho em equipe (DA COSTA et al., 2018). 

Apesar de melhoras isoladas no setor de saúde bucal no Brasil, após a inserção do 

Cirurgião-Dentista na ESF, ainda não existia uma política nacional efetiva que garantisse ações 



22 
 

 

de promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2004b). Para isso, o Ministério da 

Saúde, criou em 2003, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), através do Programa Brasil 

Sorridente (PBS). 

A PNSB foi fruto dos resultados do primeiro grande levantamento epidemiológico de 

saúde bucal, realizado pelo Ministério da Saúde para investigar as condições de saúde da 

população brasileira (BRASIL, 2004b). O SB Brasil 2003 teve como objetivo produzir 

informações para subsidiar o planejamento-avaliação das ações na área da saúde bucal nos 

diferentes níveis do SUS (BRASIL, 2004a). 

No SB Brasil 2003 foram avaliados à cárie dentária, doença periodontal, edentulismo, 

anormalidades dentofaciais, fluorose, condições socioeconômicas, acesso aos serviços 

odontológicos e autopercepção em saúde bucal. Dentre os principais resultados encontrados no 

SB Brasil 2003, está a constatação de que o declínio da cárie dentária na população brasileira 

infantil ocorreu de forma desigual entre as diferentes regiões (BRASIL, 2004a), mostrando o 

quão relacionado está à saúde bucal das condições de vida gerais da população brasileira. 

Esses resultados embasaram a criação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), 

intitulada Brasil Sorridente, que significou uma mudança no foco da atenção em saúde bucal, 

visando avançar na melhoria da organização do sistema de saúde como um todo, propondo um 

modelo pautado na universalidade, integralidade e equidade, princípios básicos do SUS. As 

diretrizes da PNSB visavam o acesso universal e a integralidade da atenção à saúde bucal.  Essas 

diretrizes apontam para uma reorganização na atenção odontológica em todos os níveis, através 

de uma visão centrada não apenas na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da 

boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco (BRASIL, 2004b, 

2004a). Apesar disso, na prática, os serviços de saúde odontológicos nunca se desprenderam 

totalmente das amarras da saúde curativista, e continuam restritos aos seus consultórios, na 

maioria das vezes, realizando procedimentos eminentemente curativos. 

Fruto também dos resultados do SB Brasil 2003, foi instituída a Portaria 599, de 23 de 

março de 2006, que definiu a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD). Os CEOS foram criados 

com serviços especializados de Odontologia para realizar, no mínimo, atividades em 

diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal, periodontia 

especializada, endodontia e atendimento a pacientes especiais. Os LRPD foram criados para 

realizar o serviço de prótese dentária total e/ou prótese parcial removível (BRASIL, 2006d) 

Sete anos após do lançamento do Brasil Sorridente, o Ministério da Saúde, por meio da 

Coordenação Geral de Saúde Bucal, concluiu, em 2011, mais um levantamento epidemiológico 
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de âmbito nacional na área da saúde bucal, intitulado SB Brasil 2010 – Pesquisa Nacional de 

Saúde Bucal. O SB Brasil 2010 analisou a situação da saúde bucal da população brasileira com 

o objetivo de proporcionar ao SUS informações úteis ao planejamento de programas de 

prevenção e tratamento, tanto em nível nacional quanto nos âmbitos estadual e municipal 

(BRASIL, 2010). 

Diante dos resultados apresentados no SB Brasil 2010, percebeu-se que, ao longo desses 

anos, o Brasil investiu, mesmo que de maneira insuficiente, na redução da pobreza, nas 

desigualdades regionais e na saúde bucal. Houve um crescimento de 390% das equipes de saúde 

bucal, criação de 865 centros de especialidades odontológicas, habilitação de 674 municípios 

com laboratórios de próteses dentárias, distribuição de 72 milhões de kits de escova e pasta 

dentária, ampliação do acesso à água tratada e fluoretada para cerca de sete milhões de 

brasileiros e isso proporcionou uma redução do número de dentes extraídos, em relação ao SB 

Brasil 2003. Houve ainda a ampliação do acesso aos serviços públicos odontológicos, 

principalmente para os mais pobres, elevando o Brasil ao grupo de países com baixa prevalência 

de cárie, naquele período (BRASIL, 2010). 

Apesar dos inegáveis avanços alcançados na saúde bucal no Brasil ao longo dos anos, 

vemos que as desigualdades sociais ainda estão atreladas fortemente as condições de saúde, 

influenciando não só o processo de adoecimento, mas também a procura pelos serviços de saúde 

e qualidade de vida dessas pessoas em condições de vulnerabilidade social, o que embasa uma 

maior discussão sobre as Desigualdades Sociais em Saúde e sua relação com a Saúde Bucal. 

2.4 Desigualdades sociais em Saúde 

A Constituição Brasileira de 1988 conceitua saúde como resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, lazer, acesso e posse da terra 

e dos serviços de saúde (BRASIL, 1988). Essa definição mostra que além de aspectos 

biológicos e físicos, a saúde é influenciada por uma série de fatores relacionados ao ambiente 

em que os indivíduos estão inseridos.  De acordo com a Lei nº 8080/90, cabe ao estado garantir 

o direito a saúde, através da formulação de políticas econômicas e sociais para redução de riscos 

de doenças e outros agravos (...). Esses conceitos já predizem a linha tênue existente entre 

saúde, condições socioeconômicas e desigualdades sociais (BRASIL, 1990a).  

Para a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), “as 

iniquidades em saúde são a doença mais grave no Brasil, pois a má distribuição de renda 

desgasta o capital social, ou seja, as relações de solidariedade e confiança entre pessoas e 

grupos” (MOREIRA; NATIONS; ALVES, 2007, p. 1383). 
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 O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) mapeou focos de desigualdades 

nas regiões brasileiras e alguns dados merecem destaque, como o fato constatado de que 

crianças das regiões Norte e Nordeste têm quatro vezes mais risco de morrer antes do primeiro 

ano de vida e que os jovens dessas regiões têm mais chances de não se alfabetizarem 

(MOREIRA; NATIONS; ALVES, 2007).  

Compactuando com a ideia de Drachler et al: 

Desigualdades em saúde entre grupos sociais com diferentes condições 

socioeconômicas, étnicas, de gênero, idade e de território têm sido evidenciadas 

internacionalmente. A saúde tende a ser pior para aqueles em piores condições 

socioeconômicas, os que vivem em zona rural ou favela e entre grupos étnicos cuja 

representação social é associada a estigmas, como os negros e os índios 

(DRACHLER et al., 2003, p. 463). 

 Para a Comissão Nacional dos Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) da OMS, 

reduzir as desigualdades em saúde é uma questão ética. A comissão estimula a produção de 

evidências científicas sobre a magnitude dessas desigualdades e o papel dos determinantes 

sociais de saúde, com o objetivo de criar políticas públicas para reduzir essas desigualdades em 

saúde no Brasil (CNDSS, 2006). Vários modelos buscam explicar a relação entre saúde e seus 

determinantes, dentre eles, o modelo proposto por Dahlgren e Whitehead (1999), divide os 

Determinantes Sociais de Saúde em camadas, onde os indivíduos estão na base do modelo, com 

suas características biológicas, que influenciam diretamente nas suas condições de saúde.  

Nas camadas mais externas estão as condições de vida, hábitos e comportamentos, que 

também influenciam nas condições de saúde. Na última camada, estão as condições de trabalho, 

alimento, acesso aos serviços de saúde, educação, que possuem capacidade de influenciar todas 

as outras camadas (CNDSS, 2006). 

No campo da Odontologia não é diferente, as condições socioeconômicas estão 

diretamente ligadas as boas condições de saúde bucal ou ausência dela. As condições de saúde 

bucal são reflexo, também, da renda, alfabetização dos pais, local de moradia, educação, já que 

estes determinam o acesso ou não aos serviços de saúde bucal. 
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Figura 1: Modelo de Determinantes Sociais em Saúde. Fonte: Modelo de Dahlgren e Whitehead (1999). 

 

No campo da Odontologia não é diferente, as condições socioeconômicas estão 

diretamente ligadas as boas condições de saúde bucal ou ausência dela. As condições de saúde 

bucal são reflexo, também, da renda, alfabetização dos pais, local de moradia, educação, já que 

estes determinam o acesso ou não aos serviços de saúde bucal. 

Esses dados estão de acordo com estudos encontrados na literatura (BALDANI; 

NARVAI; ANTUNES, 2002; BALDANI; VASCONCELOS; ANTUNES, 2004; BARROS; 

BERTOLDI, 2002) que mostram que as desigualdades sociais estão intimamente ligadas às 

condições de saúde da população.  Baixa escolaridade e baixa renda familiar são exemplos de 

fatores de riscos sociais para cárie dentária e outros agravos bucais. Além da qualidade dos 

serviços oferecidos, a saúde de uma população depende também do acesso aos serviços 

essenciais de sobrevivência e qualidade de vida, como boas condições de moradia, educação de 

qualidade, alimentação e renda familiar.  

O Projeto SB Brasil analisou as condições de saúde bucal da população brasileira, e 

dentre elas, o CPO médio nas idades de 12 e 15 a 19 anos, e mostrou valores menores para o 

Sudeste e Sul e maiores para o Nordeste e Centro-Oeste, essas regiões mais carentes apresentam 

uma maior taxa de dentes cariados e perdidos (BRASIL, 2004a). 

Outro estudo comparou o CPO-D aos 12 anos com o IDH entre estados brasileiros e 

estabeleceu uma correlação entre a prevalência de cárie e a qualidade de vida (MOYSÉS; 

MOYSÉS; MOYSES FDOS, 2000). A condição de saúde bucal é reflexo da renda familiar, e 

crianças de famílias com baixa renda sofrem mais cáries, têm doenças mais extensas e utilizam 
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mais os serviços para alívio da dor. De forma contraditória, eles visitam o dentista menos vezes 

do que crianças de maior renda (GILBERT; PAUL DUNCAN; SHELTON, 2003).  

Diante desses dados, podemos reafirmar a estreita relação entre as condições de saúde 

bucal e as condições sociais, econômicas e culturais de uma população. Promover saúde é muito 

mais do que tratar um processo patológico, é conhecer todos os fatores que estão por trás 

daquele processo de adoecimento e que influenciam no processo saúde-doença.   
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3. OBJETIVO 

 

 

3.1 Objetivo Geral: 

• Associar os indicadores de saúde bucal com as condições socioeconômicas nas 

regiões de saúde do Rio Grande do Norte. 

3.2 Objetivos Específicos: 

• Analisar os indicadores de saúde bucal da Atenção Básica no Rio Grande do 

Norte durante os anos de 2010 a 2018; 

• Avaliar as diferenças regionais desses indicadores dentro do estado, agrupando 

os municípios de acordo com suas regiões de saúde: São José de Mipibu, 

Mossoró, João Câmara, Caicó, Santa Cruz, Pau dos Ferros, Metropolitana e Açu; 

• Verificar quais condições socioeconômicas interferem nos indicadores de saúde 

bucal no RN; 

• Apresentar a autocorrelação espacial dos indicadores nas regiões de saúde do 

RN durante os anos de 2010 a 2018. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

Trata-se de um estudo ecológico do tipo agregado-observacional descritivo de 

delineamento transversal, com abordagem quantitativa nas regiões de saúde do estado do Rio 

Grande do Norte. A pesquisa descritiva determina a distribuição das doenças ou condições 

relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as características dos indivíduos, sendo 

importantes para   o   conhecimento   da   realidade (MARTINS et al., 2013). 

De acordo com Costa e Barreto (2003, p. 194), “no estudo ecológico, compara-se a 

ocorrência da doença/condição relacionada à saúde e a exposição de interesse entre agregados 

de indivíduos (...) para verificar a possível existência de associação entre elas. Umas das 

vantagens desse estudo é a possibilidade de examinar associações entre exposição e a 

doença/condição relacionada à coletividade”. Para Esperón (2017, p.1), “a pesquisa quantitativa 

é aquela em que se coletam e analisam dados quantitativos sobre variáveis. Dessa forma, este 

tipo de pesquisa é capaz de identificar a natureza das realidades, seu sistema de relações, sua 

estrutura dinâmica.” 

4.2 Local do estudo 

O Rio Grande do Norte é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizado no 

Nordeste do país. Composto por 167 municípios e população estimada em 2018, segundo o 

IBGE, de 3.479.010 pessoas. O Rio Grande do Norte possui Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH de 0,684, sendo o 16º melhor no país.  

A Secretaria de Saúde Pública divide o estado do RN em unidades regionais de saúde, 

sendo essas: São José de Mipibu, Mossoró, João Câmara, Caicó, Santa Cruz, Pau dos Ferros, 

Metropolitana e Açu, em consonância ao Plano Diretor de Regionalização – PDR/RN (SESAP, 

2016). Essa divisão foi realizada através de critérios técnicos, econômicos, geográficos e 

administrativos (população, infraestrutura, transportes, comunicação, distância e fluxos entre 

os municípios), com o objetivo de descentralizar a administração para promover atendimento 

mais rápido, de forma regionalizada e melhorar os índices de saúde (SESAP, 2016). Essas 

regiões de saúde foram escolhidas como forma de agrupamento dos municípios para análise 

dos dados, conforme ilustra a figura abaixo: 
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Figura 2 - Estado do Rio Grande do Norte - divisão por Regiões de Saúde. Fonte: Plano Diretor de Regionalização 

de 2008. 

4.3 Amostra 

Foram coletadas informações referentes aos 167 municípios do estado do Rio Grande 

do Norte, divididos por suas regiões de saúde. A caracterização da população e municípios 

presentes em todas as regiões estão detalhadas na tabela 1, retiradas do Plano Estadual de Saúde 

(PES 2016 - 2019), onde podemos observar que a 7ª RS (Metropolitana) é a que reúne o maior 

contingente populacional, concentrando 38,2% da população total do estado, enquanto que a 

VIII RS (Vale do Açu), composta por 13 municípios, é a menos populosa, concentrando apenas 

4,5% do total.  

Tabela 1: Distribuição das Regiões de Saúde do Rio Grande do Norte, segundo população e número de 

municípios – 2015. 

REGIÃO DE SAÚDE 
POPULAÇÃO 

2015 

 % N° DE 

MUNICÍPIOS 

I 379.798  11,0 27 

II 478.240  13,9 15 

III 348.326  10,1 25 
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Fonte: IBGE - Estimativas de população. 

4.4 Período estudado 

Levando em consideração que o último grande levantamento epidemiológico de saúde 

bucal no Brasil foi o Projeto SB Brasil 2010, realizado pelo Ministério da Saúde, e que o 

intervalo de tempo entre este e o primeiro levantamento epidemiológico (SB Brasil 2003) foi 

de exatamente sete anos, o recorte temporal escolhido para esse estudo foi de 2010 a 2018, com 

intervalo semelhante ao primeiro. Isso tornou possível uma comparação entre os resultados do 

SB Brasil com os resultados obtidos nesse estudo no estado do Rio Grande do Norte, traçando 

possíveis avanços ou não na saúde bucal da população nesse espaço de tempo. 

4.5 Critérios de inclusão e exclusão  

Critérios de inclusão: 

• Foram incluídos nesse estudo todos os municípios do Rio Grande do Norte que 

apresentaram informações sobre os três indicadores de saúde bucal do pacto da 

Atenção Básica no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 

entre os anos de 2010 e 2018, além dos dados socioeconômicos expostos no site 

do IBGE. 

Critérios de exclusão: 

• Foram excluídos desse estudo aqueles municípios que, por algum motivo, 

tenham o registro inexistente de qualquer um dos indicadores em pelo menos 

um ano dentro dos anos pesquisados, não sendo possível a criação do indicador 

para aquele ano. 

4.6 Variáveis estudadas 

IV 311.531  9,1 25 

V 199.190  5,8 21 

VI 253.192  7,4 36 

VII 1.316.144  38,2 5 

VIII 155.754  4,5 13 

Total 3.442.175  100,0 167 
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As variáveis dependentes dessa pesquisa foram os Indicadores de Saúde Bucal 

pactuados no Pacto de Indicadores da Atenção Básica:  

Razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população de zero a 14 anos de 

idade: 

 A média anual de população de zero a 14 anos de idade coberta por procedimentos 

odontológicos coletivos. Procedimentos odontológicos coletivos são definidos como realização 

de exame clínico epidemiológico anual, educação em saúde, realização de bochechos 

fluoretados e higiene bucal supervisionada (FISHER, 2010). Este indicador é apresentado em 

forma de razão, sendo uma relação favorável aquela em que os valores estão mais distantes de 

0,0 e próximos de 1.0 (VIANCAVA et al., 2004). 

Método de cálculo: 

Soma de procedimentos coletivos (mês a mês) dividido pelo número de vezes em que 

esse número foi diferente de zero 

_____________________________________________________  

População de zero a 14 anos de idade residente no município 

Razão entre exodontias de dentes permanentes e procedimentos odontológicos individuais 

na Atenção Básica: 

 Revela a proporção de exodontias na dentição permanente em relação ao total e 

procedimentos odontológicos individuais, mostrando o grau de mutilação da assistência 

odontológica individual no âmbito municipal (FISHER, 2010).  Este indicador, segundo 

Oliveira (2011, p. 33), “demonstra o percentual de exodontias de dentes passiveis de 

recuperação, em relação a todos os procedimentos individuais realizados, e há uma tendência 

de decréscimo à medida que ações com caráter conservador e de promoção de saúde são 

instituídas”. Como a exodontia representa um desfecho negativo, quanto maior o indicador, 

pior a condição de saúde bucal. 

Método de cálculo: 

Elementos dentários extraídos 

_____________________________________________________ x 100 

Total de procedimentos conservadores individuais realizados 
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Cobertura de 1ª Consulta Odontológica Programática: 

Calculada pela divisão do número total de primeiras consultas realizadas no município 

em determinado ano pela população total do município e multiplicado por 100, indicando o 

acesso da população em geral à assistência odontológica individual. Consultas de urgência e 

emergência não estão incluídas nesse indicador (FISHER, 2010). Como esse indicador 

representa o acesso da população aos serviços odontológicos, a condição de saúde bucal é 

melhor, à medida que aumenta esse indicador. 

Método de cálculo: 

Número total de primeiras consultas odontológicas programáticas* realizadas em 

determinado local e período 

_____________________________________________________ x 100 

População no mesmo local e período 

Esses indicadores são dados de domínio público e foram coletados no SIA/SUS, 

disponível no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), através do Boletim de 

Produção Ambulatorial (BPA), que são preenchidos nas unidades de saúde municipais com o 

número de atendimentos realizados. 

Os fatores socioeconômicos constituem as variáveis independentes do estudo, e foram 

obtidos através do site do DATASUS e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE): 

POPRURAL: Mede a porcentagem da população residente na zona rural. 

POP: Mede a população geral residente no município. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): O IDH reúne três dos 

requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a oportunidade de se 

levar uma vida longa e saudável – saúde – ter acesso ao conhecimento – educação – e poder 

desfrutar de um padrão de vida digno – renda. Embora meçam os mesmos fenômenos, os 

indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento 

dos municípios brasileiros (IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA., 

2010). 

Para o cálculo do IDH, é necessário criar inicialmente um índice para cada uma das três 

dimensões. A primeira dimensão (vida longa e saudável) é obtida pelo cálculo de um único 

índice, chamado índice de expectativa de vida ao nascer. A segunda dimensão, relativa à 

educação, é composta por dois índices, o índice da alfabetização de adultos e o da escolarização 
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bruta combinada, é feita uma ponderação entre esses dois índices para o cálculo da educação, 

sendo atribuído 2/3 à alfabetização de adultos e de 1/3 à escolarização combinada. A terceira 

dimensão, relacionada a renda, é calculada usando o PIB per capita ajustado. Uma vez 

calculados os índices das três dimensões, para efetuar o cálculo do IDH basta fazer a média 

aritmética dos índices, ou seja, realiza-se uma soma dos subíndices e divide-se por 3. 

(SCARPIN; SLOMSKI, 2007).  

De acordo com o (“O Atlas | Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil”, [s.d.]), as 

faixas de Desenvolvimento Humano Municipal são classificadas em:  

• IDHM entre 0 – 0,499: Muito Baixo  

• IDHM entre 0,500-0,599: Baixo  

• IDHM entre 0,600 - 0,699: Médio  

• IDHM entre 0,700 - 0,799: Alto  

• IDHM entre 0,800 e 1: Muito Alto  

 Índice de Gini (GINI): É um instrumento para medir o grau de concentração de renda 

em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 

ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero 

representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está 

no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini 

costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos (IPEA – INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA., 2004).  

O coeficiente de Gini é a representação numérica de uma função de bem-estar e retrata 

uma relação de desigualdade de renda (LIBÓRIO et al., 2018). Pode ser obtido pela Fórmula:

    

 

Figura 3 – Fórmula para calcular o Índice de GINI. Fonte: Google imagens 

 A escolha dos indicadores IDH e Gini se deve a estes estarem entre os principais 

indicadores socioeconômicos existentes, e ambos diretamente ligados as condições que, 
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segundo a literatura, estão diretamente associadas as condições de saúde bucal, como renda, 

educação e saúde. O número da população geral e rural, pode trazer dados relevantes ao nosso 

objeto de estudo, através do acesso da população aos serviços de saúde odontológicos. 

4.7 Criação dos Indicadores 

 A busca dos dados foi realizada a busca no site DATASUS, no segmento Informações 

de Saúde (TABNET), onde foi escolhido a de Assistência à Saúde, em seguido foi escolhido o 

grupo Produção Ambulatorial (SIA-SUS), por local de Atendimento – a partir de 2008. Em 

seguida, escolhe-se no mapa do Brasil, a abrangência geográfica escolhida, no caso, o Rio 

Grande do Norte. Na página seguinte, tem-se as opções de busca, períodos disponíveis e 

seleções, onde foi escolhido: Quantidade apresentada, por Região de Saúde (RS) ou Município, 

de 2010 a 2018 e selecionado a opção Procedimentos. A partir disso, é possível escolher quais 

os procedimentos que serão utilizados, e clica na opção: MOSTRAR. Em seguida, os dados são 

gerados e podem ser exportados diretamente para o Excel, a partir da opção: COPIA COMO. 

CSV. A criação dos indicadores foi realizada no Excel, colocamos a fórmula de cada indicador, 

com os dados dos procedimentos e socioeconômicos e o próprio programa calculou e criou 

todos os indicadores.  

4.8 Aspectos éticos 

Como todas as informações da pesquisa são provenientes de dados secundários de 

domínio público e não identificam os participantes, não foi necessário apreciação e aprovação 

do Comitê de Ética. 

4.9 Coleta e processamento dos dados  

Os dados referentes as variáveis dependentes (Indicadores de Saúde Bucal) foram 

coletadas no site do DATASUS, através do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 

Único de Saúde (SIA-SUS), onde são registrados os procedimentos odontológicos realizados 

pelas equipes de saúde bucal, na Atenção Básica. Dos sistemas de informação de saúde de 

abrangência nacional, apenas o SIA-SUS e o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 

Básica (SISAB) registram procedimentos realizados pelas equipes de saúde bucal. O SIA-SUS 

permite um acompanhamento da programação da produção ambulatorial odontológica e a 

construção de alguns indicadores quantitativos das ações desenvolvidas, orientando a avaliação 

da organização da saúde bucal nos municípios (BARROS; CHAVES, 2003). As informações 
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referentes às condições socioeconômicas foram coletadas no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e no DATASUS. 

Os dados foram digitados em um banco no software SPSS® (Statistical Parckage for 

Social Sciences) versão 20.0, com posterior verificação de consistência de digitação. Após a 

estruturação final do banco de dados realizou-se incialmente uma fase exploratória, na qual os 

dados referentes aos indicadores de saúde bucal e variáveis socioeconômicas foram analisados 

e interpretados segundo estatísticas descritivas. Posteriormente, as variáveis dependentes de 

cada ano avaliado (2010-2018) foram reduzidas através da criação de três novas variáveis 

(correspondente a cada um dos indicadores) com as médias aritméticas de todos os anos 

estudados, as quais foram analisadas juntamente com as variáveis independentes.  

Para verificar o padrão de distribuição (normalidade) das variáveis foram construídos 

gráficos (histogramas) de distribuição e aplicou-se o teste de normalidade segundo Shapiro-

Wilk. A linearidade dos dados foi avaliada com a realização de gráficos de dispersão. A partir 

desses dois critérios, foi escolhido o teste de correlação de Pearson, com nível de confiança de 

0,05 para a correlação bivariada dos dados.  As variáveis dependentes foram correlacionadas 

com as independentes e as variáveis dependentes entre si, para observar a existência ou não de 

correlações com significância estatística, se a relação é positiva ou negativa e a intensidade 

(fraca, moderada ou forte). 

Para a realização da autocorrelação espacial dos dados e construção dos mapas 

temáticos, foi utilizado o software “TerraView” versão 4.2.2. O arquivo base (mapa do estado 

do RN) foi retirado do banco de geoprocessamento do IBGE.  Estes mapas possibilitam a 

identificação de como os elementos estão distribuídos no território, a partir de suas múltiplas 

escalas, do local ao global (COLAVITE, MASSOQUIM, GOLCALVES, 2018). 

A autocorrelação espacial foi mensurada através do Índice de Moran Global (I), para 

avaliar se os indicadores de saúde bucal apresentam um padrão no espaço estudado (regiões de 

saúde). O nível de significância adotado foi de p < 0,05. O Índice de Moran Global é utilizado 

para mensurar o nível de auto correlação entre áreas com proximidade espacial (ARAÚJO, 

URIBE-OPAZO, JOHANN, 2014).  A partir da análise espacial foi possível a identificação das 

regiões que necessitam de uma maior atenção e investimento para o fortalecimento dos 

indicadores de saúde bucal.  
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5. RESULTADOS 

 

 

A partir dos dados coletados no SIA/SUS, foi possível a criação dos indicadores de 

saúde bucal. A tabela 2 apresenta a análise descritiva das variáveis coletados no decorrer dos 

anos, segundo sua distribuição em quartis, desvio padrão, média e mediana. Observou-se que 

os três indicadores seguem uma tendência de decréscimo no decorrer dos anos (2010-2018). O 

indicador de procedimentos coletivos apresentou diminuição de forma mais expressiva quando 

comparado aos demais, chamando atenção apenas uma variação atípica para o indicador de 

primeira consulta odontológica no ano de 2013, com uma média maior que o dobro dos demais 

anos. Com relação ao indicador de exodontias de dentes permanentes, essa diminuição é 

positiva, já que a exodontia é considerada um desfecho negativo na Odontologia, e a melhor 

condição de saúde está relacionada ao menor número neste indicador. 

Tabela 2 - Estatística descritiva de todas as variáveis estudados. Mossoró, RN. 2020. 

Razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população de zero a 14 anos de idade 

Ano n Média ± dp Mediana Q 25-75 Mín Máx 

2010 8 0,31 + 0,51 0,12 0,09-0,26 0,06 1,58 

2011 8 0,96 + 0,30 0,10 0,07-0,12 0,05 0,13 

2012 8 0,09 +0,02 0,09 0,07-0,10 0,06 0,14 

2013 8 0,23+0,46 0,07 0,06-0,11 0,05 1,38 

2014 8 0,11+0,05 0,10 0,07-0,14 0,04 0,22 

2015 8 0,17+0,30 0,07 0,03-0,12 0,02 0,93 

2016 8 0,06+0,09 0,02 0,02-0,05 0,01 0,29 

2017 8 0,02+0,01 0,02 0,01-0,04 0,01 0,05 

2018 8 0,01+0,01 0,01 0,00-0,03 0,00 0,05 

Razão entre exodontias de dentes permanentes e procedimentos odontológicos individuais na atenção básica 

Ano n Média ± dp Mediana Q 25-75 Mín Máx 

2010 8 0,11+0,04 0,11 0,07-0,12 0,07 0,20 

2011 8 0,16+0,23 0,09 0,03-0,15 0,02 0,74 

2012 8 0,13+0,10 0,10 0,07-0,16 0,06 0,37 

2013 8 0,11+0,08 0,08 0,06-0,12 0,04 0,31 

2014 8 0,14+0,26 0,04 0,02-0,10 0,02 0,79 

2015 8 0,15+0,20 0,08 0,05-0,18 0,03 0,64 

2016 8 0,12+0,09 0,09 0,08-0,11 0,06 0,34 

2017 8 0,20+0,23 0,08 0,06-0,45 0,05 0,60 
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 Os gráficos abaixo ilustram melhor a variação dos indicadores de saúde bucal nos 

anos estudados, e mostra de maneira mais clara a diminuição do indicador de atividades 

coletivas no decorrer dos anos de 2010 a 2018, com uma linha fortemente decrescente nesse 

período. O indicador de exodontias de dente permanente e primeira consulta odontológica 

programática também apresentaram uma tendência de diminuição durante o período. 

 

 

Figura 4: Gráfico da distribuição do indicador de atividades coletivas no decorrer dos anos. 
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2018 8 0,05+0,02 0,06 0,04-0,06 0,00 0,09 

Cobertura de 1ª Consulta Odontológica 

Ano n Média ± dp Mediana Q 25-75 Mín Máx 

2010 8 19,07+5,26 19,27 17,13-20,98 9,66 28,70 

2011 8 18,46+4,91 18,89 16,11-22,83 9,17 23,64 

2012 8 18,10+4,93 18,44 16,32-22,38 7,65 22,75 

2013 8 51,90+46,80 32,92 13,78-89,93 7,25 136,07 

2014 8 22,99+16,27 18,64 15,27-25,04 7,29 60,94 

2015 8 17,61+12,56 13,70 10,63-19,23 6,59 46,84 

2016 8 10,47+4,16 12,41 5,64-13,06 4,74 15,85 

2017 8 14,35+16,91 8,56 4,59-14,94 3,84 54,97 

2018 8 1,62+1,10 1,48 0,77-2,67 0,00 3,34 
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Figura 5: Gráfico da distribuição do indicador exodontias de dente permanente no decorrer dos anos. 

 

Figura 6: Gráfico da distribuição do indicador de primeira consulta odontológica no decorrer dos anos. 

Na Tabela 3, a matriz de correlação de Pearson entre as variáveis revela que a maioria 

não apresentou significância estatística quando correlacionadas. A média de primeiras consultas 

odontológicas mostrou correlação negativa forte de -0,786* (p.<0,05) com a variável população 

geral, sendo assim, são inversamente proporcionais, quanto maior a população da região, 

menores foram os valores de primeiras consultas odontológicas encontrados. Tal padrão se 

repete ao comparar esse mesmo indicador com o IDH, que mostrou também uma correlação 

negativa forte de -,777* (p.<0,05), quanto maior o IDH da região, menores os valores de 

primeiras consultas odontológicas. A correlação é considerada negativa, quando o r < 0, ao 

aumentar uma variável a outra diminui. Com relação a força da correlação, é considerado uma 

correlação forte, quando o valor de |r| > 0,70 (GONZÁLEZ et al., 2014). 
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Tabela 3 - Correlação entre a média dos indicadores de saúde bucal com os indicadores socioeconômicos e 

dos indicadores de saúde bucal entre si. Rio Grande do Norte, 2010 a 2018. 

Teste de Spearman *P<0,05; **P<0,01 

COP-M: Média da Razão entre o número de primeiras consultas odontológicas 

PCOL: Média da razão entre o número de procedimentos odontológicos coletivos em população menor de 14 anos  

EXO: Média da razão entre o número de exodontias em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais 

POP: População Geral 

POPr:  População Rural 

IDH: Índice de desenvolvimento humano 

GINI: Coeficiente de Desigualdade 

Nenhuma outra variável dependente apresentou-se significante estatisticamente quando 

correlacionadas com as variáveis socioeconômicas ou quando comparadas entre si. As figuras 

3 e 4 mostram os diagramas de dispersão das variáveis que apresentaram significância 

estatística, e ambos confirmam que existe uma relação negativa entre as variáveis.  

 

 
Figura 7: Gráfico de dispersão do índice de primeira consulta odontológica com a variável população geral. 

 

 

Variável n POP POPr IDH GINI  COP-M PCOL-M EXO-M 

COP-M 8 -,786* ,212 -,777* -,399 1  ,417 -,141 

PCOL-M 8 -,598 -,200 -,524 -,379 ,417 1 ,367 

EXO-M 8 -,015 ,035 -,116 ,244 -,141   ,367 1 
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Figura 8: Gráfico de dispersão do índice de primeira consulta odontológica com a variável IDH. 

A partir dos gráficos acima, observa-se que à medida que aumenta a população geral, o 

índice de primeira consulta odontológica programática mostra uma tendência de diminuição 

(figura 7). O mesmo padrão se repete na análise da variável IDH, com uma tendência de 

diminuição no índice de primeira consulta odontológica programática à medida que aumenta o 

IDH da região (figura 8).  

 
Figura 9: Gráfico de linha do índice de primeira consulta odontológica com a variável população geral. 
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Figura 10: Gráfico de linha do índice de primeira consulta odontológica com a variável IDH. 

Os gráficos acima também confirmam a correlação negativa entre os indicadores, à 

medida que um indicador aumenta, o outro diminui, sendo assim, inversamente proporcionais. 

 A partir da análise espacial dos dados, no programa TerraView, foi possível a construção 

de mapas temáticos para a visualização dos dados de acordo com sua distribuição por regiões 

de saúde. Esses mapas tornam possível compreender a distribuição espacial dos dados no 

espaço. As figuras abaixo mostram a distribuição dos indicadores de saúde bucal nas regiões 

de saúde do Rio Grande do Norte, e permitem visualizar quais regiões apresentaram melhores 

e piores indicadores, bem como se existe algum padrão que se repete nessas regiões quando 

analisamos mais de um indicador. 

 O primeiro mapa (figura 11), referente ao indicador de atividades coletivas, mostra  

melhores resultados nas regiões V e VI (Santa Cruz e Pau dos Ferros), seguido das regiões VIII, 

I, IV, III, II (Açú, São José do Mipibu, Caicó, João Câmara e Mossoró, respectivamente). O 

pior indicador de atividades coletivas foi encontrado na VII região (Metropolitana). Na 

representação do mapa, os piores indicadores estão com cores mais fortes, e à medida que os 

indicadores vão melhorando, as cores tendem a ficar mais claras, com seis variações de cores, 

do vermelho mais escuro ao branco, para representar as oito regiões. 
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Figura 11: Mapa temático com o índice de atividades coletivas representados por cores, segundo regiões de saúde. 

Rio Grande do Norte, 2010–2018. 

Fonte: DATASUS, 2010-2018. 

O mapa referente ao indicador de exodontia de dentes permanentes (figura 12), 

apresenta um raciocínio diferente dos demais, com piores condições de saúde à medida que 

aumenta o número do indicador, já que a exodontia representa um desfecho negativo de saúde 

bucal, por ser um procedimento considerado mutilador. Nesse caso, a região com pior condição, 

ou seja, com maior indicador foi a VI região (Pau dos Ferros), seguido das regiões VIII, I, VII, 

III, II e V (Açú, São José do Mipibu, Metropolitana, João Câmara, Mossoró e Santa Cruz, 

respectivamente). A região que apresentou a melhor situação, com o menor indicador no RN 

foi a IV região de saúde (Caicó). Na representação de cores, as piores condições estão em tons 

mais escuros e à medida que vão melhorando, as cores vão ficando mais claras. 
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Figura 12: Mapa temático com o índice de exodontias de dente permanente representados por cores, segundo 

regiões de saúde. Rio Grande do Norte, 2010–2018. 

Fonte: DATASUS, 2010-2018. 

 

 

 

Figura 13: Mapa temático com o índice de primeira consulta odontológica programática representados por cores, 

segundo regiões de saúde. Rio Grande do Norte, 2010–2018. 

Fonte: DATASUS, 2010-2018. 
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O mapa do indicador de primeira consulta odontológica programática (figura 13), tem 

raciocínio semelhante ao de atividades coletivas, sendo considerado boa condição de saúde 

bucal, quanto maior o indicador. A partir desse mapa, podemos observar as regiões com 

melhores indicadores em tons mais claros e os piores indicadores com cores mais escuras. A 

região V, referente a Santa Cruz, apresentou o melhor indicador, seguidos das regiões III, VIII, 

IV, I, VI e II (João Câmara, Açú, Caicó, São José do Mipibu, Pau dos Ferros e Mossoró, 

respectivamente). O pior resultado foi encontrado na VII região de saúde, Metropolitana. 

No intuito de avaliar melhor a distribuição dos indicadores de saúde bucal no estado, foi 

realizada a análise espacial dos dados de acordo com os municípios. A partir dessa análise, não 

foi observado significância entre as variáveis, não houve formação de clausteres no espaço 

geográfico que justifique índices mais altos ou mais baixos entre os municípios, ou seja, as três 

variáveis se distribuem de forma uniforme no espaço estudado (municípios do Rio Grande do 

Norte). O primeiro mapa (figura 14), mostra a distribuição do indicador de atividades coletivas, 

segundo os municípios do RN e não mostrou significância estatística, com valor de p de 0,32 e 

Índice de Moran (-0,01). 

 

 

Figura 14: Mapa temático com o índice de atividades coletivas representados por cores, segundo municípios. Rio 

Grande do Norte, 2010–2018. 

Fonte: DATASUS, 2010-2018. 

O segundo mapa (figura 15), mostra a distribuição do indicador de exodontia de dentes 

permanentes, segundo os municípios do RN e também não mostrou significância estatística, 

com valor de p de 0,41 e Índice de Moran (0,00). 
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Figura 15: Mapa temático com o índice de exodontia de dentes permanentes, representados por cores, segundo 

municípios. Rio Grande do Norte, 2010–2018. 

Fonte: DATASUS, 2010-2018. 

O terceiro mapa (figura 16), mostra a distribuição do indicador de primeira consulta 

odontológica programática, segundo os municípios do RN e como os demais indicadores, não 

mostrou significância estatística, com valor de p de 0,08 e Índice de Moran (0,06). 

 

 

Figura 16: Mapa temático com o índice de primeira consulta odontológica programática representados por cores, 

segundo municípios. Rio Grande do Norte, 2010–2018. 

Fonte: DATASUS, 2010-2018. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

O interesse em se estudar a influência das condições sociais na saúde das populações 

tem ganhado força, sobretudo, em locais com grande heterogeneidade e desigualdades 

marcantes, como é o caso do Brasil. Realizar estudos para conhecer as realidades nas quais 

estamos inseridos, desde grandes divisões como as regiões do país, até as subdivisões dentro 

de um estado, é fundamental para formulação de políticas que atuem nas reais necessidades de 

cada local, de forma a minimizar os danos causados pelas desigualdades sociais. Pela 

necessidade de reduzir as diferenças sociais existentes, o Sistema Único de Saúde (SUS), que 

adota como um dos seus princípios a equidade, busca tratar desigualmente os desiguais, 

devendo investir mais onde a carência é maior (CLEMENTE PALMIER et al., 2012, p. 23).   

A partir da análise univariada, obteve-se os dados apresentados na tabela 2, com a média 

dos indicadores de saúde bucal durante os anos de 2010 a 2018, e observa-se que não houve 

aumento dos indicadores ao longo do tempo, diferentemente do que seria esperado. Os três 

indicadores seguiram uma tendência de decréscimo no decorrer dos anos avaliados, ocorrendo 

de forma mais acentuada no indicador de atividades coletivas e a população de 0 a 14 anos de 

idade, isso confirma mais uma vez a persistência das atividades curativas nas práticas 

odontológicas. A Odontologia ainda é vista por uma parcela da população e também para alguns 

profissionais da área como algo eminentemente focado na solução da dor. 

Uma análise da série histórica do indicador de cobertura de primeira consulta 

odontológica programática nas regiões do Brasil mostrou diminuição desse indicador entre os 

anos de 2008 e 2017, havendo nesse período apenas crescimentos pontuais no Centro-Oeste, 

Norte, Sul e Nordeste, ficando a região Sudeste com o pior desempenho. Em 2007, houve maior 

queda desse indicador na região Centro-Oeste, seguida das regiões Sul e Nordeste (CHAVES 

et al., 2018). Apesar de apresentar como objeto de estudo as regiões do Brasil, esses resultados 

se assemelham ao encontrado no nosso estudo, com período de estudo semelhante, e diminuição 

deste indicador durante esse período. 

 No entanto, esses achados podem não ser totalmente fieis a realidade, visto que existe 

a possibilidade de falhas no registro dos dados, seja por falta de treinamento do pessoal 

responsável pela digitação dos dados ou até negligência dos profissionais no preenchimento do 

E-SUS. A partir da criação do Prontuário Eletrônico, onde os dados são enviados 

automaticamente ao MS, no momento do atendimento, existe uma tendência de diminuição das 
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falhas nos registros, porém, a instalação do prontuário eletrônico caminha a passos lentos no 

estado, e a maioria dos municípios ainda não dispõem desse sistema.  

Os sistemas de informação em saúde atuam como um importante aliado para a 

consolidação desse processo de controle e avaliação dos serviços de saúde, compondo um 

grande banco de informações integradas de saúde disponíveis de forma eletrônica e confiável 

para fortalecer o planejamento das ações. Devemos enfatizar, com isso, a importância de um 

adequado preenchimento dos dados, com treinamento dos profissionais sobre a importância da 

fidedignidade desses dados.  

É importante lembrar, também,  que o SIA-SUS foi implantado para fins de pagamento 

dos procedimentos realizados, o que pode interferir no registro dos dados, uma vez que quanto 

maior a produção de serviços, maior o repasse, não podendo ser descartado a possibilidade de 

sobre registro de procedimentos nos primeiros anos da série histórica (BARROS; CHAVES, 

2003). A partir da NOB 96, com a criação do Piso da Atenção Básica, ocorreu uma mudança 

no processo de financiamento da atenção primária, onde os recursos federais passaram a ser 

distribuídos de forma automática e regular para os municípios, diferentemente do mecanismo 

anterior, associado a produção de serviços. A lógica da transferência de recursos do governo 

federal se constituiu em duas formas, uma fixa e outra variável (BARROS DE CASTRO; DIAS 

DE LIMA; VIEIRA MACHADO, 2018). 

O PAB fixo consiste em um valor per capita nacional, destinado as ações básicas de 

saúde, transferido da União para os municípios, e o PAB variável se refere aos incentivos 

relacionados a alguns programas, e o valor depende da adesão e implementação desses 

programas. O repasse é feito através do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de 

Saúde, por meio de transferências na modalidade “fundo a fundo”. O Programa de Melhoria do 

Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ – AB) é um exemplo de PAB variável, onde a 

avaliação e repasse financeiros são medidos através do desempenho dos municípios (BARROS 

DE CASTRO; DIAS DE LIMA; VIEIRA MACHADO, 2018). 

O indicador da razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população de zero 

a 14 anos de idade apresentou-se bem maior no ano de 2010 quando comparado aos anos 

seguintes, isso por ter ocorrido devido à realização do SB 2010 (BRASIL, 2010), que gerou um 

maior interesse por parte dos profissionais e gestores naquele ano para alimentar o sistema de 

produção ambulatorial e melhorar este indicador. 

Não podemos ignorar que o tempo, o espaço e o histórico da evolução das políticas 

públicas em saúde bucal no Brasil, influenciam a maneira de pensar e agir dos profissionais ao 

longo do tempo, condicionando as formas de planejamento dos serviços, suas articulações, seu 
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desenvolvimento e sua avaliação (VASCONCELOS; FRATUCCI, [s.d.]). É necessário refletir 

sobre os acontecimentos que marcaram a época histórica para compreender o que está por trás 

dos dados encontrados. 

É nesse sentido, que a Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente entra como 

um marco importante para a saúde bucal no Brasil, com diretrizes pautadas na promoção, 

prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal. O Brasil Sorridente trouxe ações 

fundamentais para a reorganização da Atenção Básica, através da inserção das Equipes de 

Saúde Bucal na ESF, da atenção especializada, por meio da implantação de Centros de 

Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentária e a adição de flúor 

nas estações de tratamento de águas de abastecimento público e a vigilância em saúde bucal 

(BRASIL, 2018).  

Essas ações foram determinantes para uma tentativa de enfrentamento das 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde bucal, com maior acesso das populações mais 

vulneráveis, principalmente na atenção especializada. Até então, esse tipo de serviço era 

ofertado apenas pelo setor privado, não sendo acessível às populações mais pobres, que ficavam 

a mercê dos procedimentos mutiladores, a exemplo da exodontia, em detrimento de 

procedimentos mais conservadores, como o tratamento endodôntico, que passou a ser ofertado 

nos CEOs. No entanto, apesar dos inegáveis avanços, a demanda reprimida desses serviços 

odontológicos é muito superior a capacidade de atendimentos desses serviços, gerando filas de 

espera para a realização desses procedimentos cada vez maiores, sendo necessário não só a 

criação dos CEOs, mas também a ampliação desse serviço, através da contratação de um maior 

número de profissionais, compra de insumos e até ampliação do número de unidades. 

Os Laboratórios Regionais de Próteses Dentária foram também uma conquista para a 

saúde bucal. Foram décadas de procedimentos mutiladores na história da Odontologia, e todos 

esses anos deixaram marcas na população, marcas essas que se tornam evidentes através do alto 

número de edentulismo no Brasil.  O acesso à população de forma gratuita a uma prótese 

dentária representa muito mais do que devolver a capacidade mastigatória e funcional, 

representa devolver um sorriso a quem não pode pagar por ele. Apesar disso, os LRPD são 

outro exemplo de um serviço onde a demanda é muito superior a capacidade de atendimento, e 

muitas vezes, as pessoas não conseguem o acesso a prótese dentária de forma gratuita, 

necessitando também, de maior investimentos nesse setor. 

Por fim, a adição de flúor nas águas de abastecimento público se constituiu uma 

importante medida preventiva para redução das desigualdades em saúde bucal, e quando bem 

elaborada e monitorada, pode ser um importante fator preventivo de cárie  dentária em toda a 
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população de forma igualitária e justa, onde o acesso é para todos, independente da condição 

social. No entanto, essa medida não se consolidou na prática, em todos os lugares do Brasil. 

O Brasil Sorridente se propôs a expandir os serviços odontológicos e reorientar o 

modelo assistencial com ações multidisciplinares, multiprofissionais e intersetoriais. Essa 

prática odontológica que agrega ações setoriais, educacionais, ambientais e sociais causa 

impactos epidemiológicos significantes (BRASIL, 2018). No entanto, a Odontologia continua 

com forte resistência a inclusão e participação ativa nas atividades de integração com outros 

profissionais da equipe e efetivação dessas ações multiprofissionais, o foco continua sendo o 

consultório fechado e a atenção restrita e curativista. 

O aumento de instituições públicas e privadas com cursos de formação em Odontologia 

também foi responsável por uma mudança das condições de saúde bucal no Brasil durante o 

período estudado, especificamente no RN, foi criado o curso de graduação em Odontologia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN em 2005, com serviços voltados ao 

atendimento odontológico da população e incremento de maior número de profissionais 

formados no estado. Outro marco histórico para a saúde bucal no Brasil foi a criação do PMAQ-

AB em 2011. Através desde, foram pactuados entre os municípios que aderiram ao programa e 

o Ministério da Saúde alguns indicadores para melhoria da Atenção Básica e se constituiu como 

um incentivo não só aos gestores, através do repasse de verba para os municípios, como aos 

profissionais que também recebiam uma gratificação financeira 

Uma importante medida oriunda também do Brasil Sorridente foi um aumento dos 

investimentos em Odontologia no país, que proporcionou um aumento das equipes de saúde 

bucal, com consequente aumento nos serviços oferecidos e mudanças nas condições de saúde. 

Verificou-se o crescimento na oferta e cobertura potencial de serviços públicos 

odontológicos entre 2003 e 2006 e certa manutenção nos períodos seguintes, 2007 a 2010 e 

2011 a 2014. Em 2003, eram apenas 617 ESB, com cobertura populacional ainda incipiente. 

Em 2017, esse número aumentou para 25.905 em 5.029 municípios, representando 36,7% de 

cobertura populacional potencial (CHAVES et al., 2018). Esses dados mostram um alarmante 

cenário na Saúde Bucal no Brasil, apesar de um grande aumento no número de ESB nesse 

período, isso representou menos de 37% de cobertura, o que continua sendo um número muito 

baixo em relação as necessidades do país. Apesar desse aumento, as Equipes de Saúde Bucal 

não fazem parte da equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família, e isso fragiliza o 

fortalecimento da multidisciplinaridade e intersetorialidade preconizada na ESF. 

Houve um incremento no financiamento federal, sobretudo no período de 2003 a 2006, 

em que os gastos com investimentos em saúde bucal passaram de 56,5 para 427 milhões por 
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ano No período 2015-2017, verificou-se manutenção do financiamento federal (CHAVES et 

al., 2018). Desde então, o sistema de saúde brasileiro vem sofrendo ataques por parte das 

gestões públicas, com sucateamento e desvalorização do SUS, em decorrência de interesses 

políticos e econômicos. Em 2017, o cenário de subfinanciamento do SUS se agravou, a partir 

da Emenda Constitucional 95/2016 que limita os gastos federais por 20 anos, tendo como base 

os gastos do ano anterior reajustado pela inflação, sem considerar o crescimento econômico e 

demográfico, contribuindo ainda mais para o enfraquecimento do SUS (MARIANO, 2017). 

Ainda em 2017, com a publicação da nova PNAB, o Ministério da Saúde flexibilizou a 

utilização dos recursos federais transferidos para a ESF, deixando a critério da gestão local a 

possibilidade de compor equipes de atenção básica de acordo com as características e as 

necessidades do município (BARROS DE CASTRO; DIAS DE LIMA; VIEIRA MACHADO, 

2018). Umas das principais mudanças com a nova PNAB é a possibilidade de financiamento 

federal de outras modalidades de atenção básica, e nesse contexto, a Saúde Bucal sofre um 

retrocesso com a não obrigatoriedade do cirurgião-dentista na composição das equipes de 

atenção básica, comprometendo a qualidade do cuidado integral e multidisciplinar tão 

preconizado pelo SUS. Até mesmo nas equipes de ESF, a saúde bucal tem um caráter opcional 

(OAPS/CDV, 2017). 

Em 2019, através da Portaria 2979, de 12 de novembro, instituiu-se um novo modelo de 

financiamento da Atenção Primária a Saúde, através do Previne Brasil. Esse modelo tem como 

base os valores per capita referentes da população cadastrada na Atenção primária e o grau de 

desempenho assistencial das equipes, somado a incentivos para ações estratégicas (BRASIL, 

2019). Esse modelo descaracteriza o modelo preconizado pela ESF e desconsidera as reais 

necessidades da população, e suas características epidemiológicas, demográficas e 

socioeconômicas, havendo prejuízo no repasse financeiro para grande parte das equipes. 

Os ataques sofridos pelo SUS, apesar de terem ganhado maiores repercussões na mídia, 

nos últimos anos, pela necessidade de ataque e defesa de partidos políticos, é uma realidade 

enraizada historicamente desde a sua construção. O SUS, que foi fruto de incessantes lutas de 

atores sociais e entidades de saúde, na Reforma Sanitária Brasileira, entre 1970 e 1980, tem 

como seu principal alicerce, a defesa do direito à saúde. Paralelamente a criação do SUS, foi se 

consolidando também, uma privatização do direito à saúde, com os seguros-saúde privados, 

excludentes e que separam a população entre os que podem e os que não podem pagar pelos 

serviços de saúde, o que fortaleceu o pensamento hegemônico de privatização da saúde 

(CARDOSO; CAMPOS, 2013).  
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Em meio à crise capitalista, instaurada entre os anos de 1990 e 2000, surgiram como 

propostas, a privatização dos direitos sociais, políticas de saúde assistencialistas e de exclusão 

social, cortes nos investimentos em saúde, o que representava um retrocesso as conquistas da 

Reforma Sanitária.  A introdução do ideário neoliberal no Brasil, se propunha a redefinir o papel 

do Estado perante a sociedade, e para isso havia um esforço político em realizar essas reformas, 

todas em prol do fortalecimento do capitalismo e da segregação social entre ricos e pobres 

(GOUVEIA; PALMA, 1999). 

Sucedeu-se a partir daí, uma série de ataques aos direitos sociais, nos aspectos 

econômicos, culturais, agrários e de saúde, O SUS, passou a sofrer já a partir do governo de 

Fernando Collor,  com  redução dos recursos destinados à saúde, o descaso em levar à diante a 

Reforma Sanitária, valorização do setor privado e adiamento da  9ª Conferência Nacional de 

Saúde. Já no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram criadas medidas para o 

fortalecimento do setor privado e precarização dos serviços públicos de saúde. Os ataques ao 

SUS e aos direitos de saúde estavam longe de acabar, foram anos de cortes e reajustes, 

disfarçados de melhorias, que só objetivavam o interesse do capital, privilegiando o setor 

privado e colocando a saúde como mercadoria, para fortalecer a economia e perpetuar a 

hegemonia das diferenças entre classes sociais (SILVA; BATISTA; SANTOS, 2019).  

A partir da correlação bivariada entre a média dos indicadores de saúde bucal e os 

indicadores socioeconômicos, bem como dos indicadores de saúde bucal entre si observou-se 

correlação significante apenas entre a média de primeiras consultas odontológicas com a 

variável socioeconômica população geral e IDH.  

No entanto, ambas as correlações apresentadas foram negativas, ou seja, quanto maior 

a população e o IDH, menor o indicador de primeira consulta odontológica. Esse resultado 

mostra uma tendência positiva no quesito pró-equidade, já que esse indicador foi maior em 

regiões com menor IDH. Resultado semelhante foi obtido por Fernandes et al., com associação 

entre a cobertura de primeira consulta odontológica programática e o IDH no sentido pró-

equidade. As autoras justificam que esse resultado pode ter ocorrido em função do aumento de 

incentivo, a partir de 2004, para as ESF e saúde bucal para os municípios com menor IDH, além 

dos incentivos adicionais do Brasil Sorridente para insumos e equipamentos odontológicos 

(FERNANDES et al., 2016). 

A correlação negativa entre este indicador e o maior número populacional pode ser 

explicado pela demanda de pessoas que necessitam desse serviço ser muito superior ao que é 

ofertado, não sendo suficiente para suprir as necessidades da população. Isso pode ser 

justificado, também, pelo fato de que em regiões maiores os serviços de saúde prestados estão 
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ainda muito direcionados aos serviços tradicionais e menos ligados aos critérios vinculados à 

Estratégia de Saúde da Família, de vínculo e responsabilidade pelo território, com predomínio 

na saúde bucal, de procedimentos curativos e de urgência. A implantação da ESF aconteceu de 

forma mais rápida e efetiva em municípios menores e de forma mais discreta em grandes 

centros urbanos (PORTELA; RIBEIRO, 2011). 

Para a efetivação dos princípios e diretrizes do SUS, torna-se indispensável repensar o 

direcionamento da produção dos serviços em saúde que historicamente vem sendo 

desempenhada sob a orientação hegemônica do modelo médico-assistencial privatista, voltado 

para a cura do corpo individual, em suas manifestações patológicas, o que a caracteriza como 

fragmentadora, curativista e pontual (BONFADA et al., 2012, p. 556). A Odontologia ainda é 

muito marcada pela visão de cura da dor, e isso está enraizado desde alguns profissionais que 

tiveram uma formação mais tradicional, pautada nesses princípios, até o fator cultural atrelado 

a grande parte da população, principalmente os de baixas condições sociais, de que a procura 

pelo atendimento odontológico deve ser exclusivamente para cessar quadros de dor, sem 

interesse pelos atendimentos de caráter preventivo. 

A ausência de correlação entre os demais indicadores estudados e as outras variáveis 

socioeconômicas, pode ser explicado pelo fato de os municípios apresentarem pouca variação 

socioeconômica, o que torna o universo homogêneo, com distribuição uniforme dos agravos 

(CLEMENTE PALMIER et al., 2012, p. 27). No entanto, apesar de discretas, essas diferenças 

sociais existem, desde as grandes divisões geográficas até os pequenos contextos, como 

municípios e bairros dentro de pequenas cidades, interferindo também nas condições de saúde 

dessas populações. 

No que se refere ao IDH, nossos resultados diferem um pouco do encontrado na 

literatura, com uma forte tendência de piores condições de saúde bucal em locais com condições 

socioeconômicas menores, em consequência, pior IDH. Foi encontrado uma porcentagem 

maior de cárie nos extratos socioeconômicos mais baixos, juntando-se a isso, uma maior 

concentração de crianças livres de cárie foi encontrada em escolas particulares quando 

comparadas as crianças matriculadas em escolas públicas (NUNES; PEROSA, 2017).  

A saúde bucal, como parte integrante da saúde geral, sofre influência das condições 

socioeconômicas da população. Em estudo, que analisou a associação do CPO-D (índice de 

dentes cariados, perdidos ou obturados) com as condições socioeconômicas, foram encontrados 

maiores índices de cárie e perda dentária e menores taxas de jovens livres de cárie entre as 

pessoas com piores condições de vida, como renda e analfabetismo. Achados esses, que estão 

de acordo com outras pesquisas, em que a experiência de cárie foi relacionada as condições de 



53 
 

 

vida das populações, onde renda e pobreza foram consideradas fatores de vulnerabilidade à 

cárie (DA SILVA; MACHADO; FERREIRA, 2015).  

No entanto, esses resultados divergentes com o encontrado usualmente na literatura 

devem ser avaliados com cautela, visto que existem outros vieses que interferem no dado, e um 

deles é o fato de que populações residentes em locais com melhor IDH podem procurar menos 

os serviços públicos de saúde, seja por apresentarem maiores condições financeiras para custear 

um tratamento na rede de serviços particular, ou por possuírem maior possibilidade de adesão 

aos planos de saúde odontológicos, diferentemente das populações socialmente mais 

vulneráveis que dependem exclusivamente dos serviços ofertados pelo SUS. Esse fato pode 

mascarar a realidade das condições de saúde bucal, quando avaliados a partir dos indicadores 

de saúde bucal, já que esses são criados de acordo com os dados dos atendimentos realizados 

no SUS. 

 Houve uma tendência de aumento do uso de plano exclusivamente odontológico de 

1,0% em 1998 para 6,3% em 2013. Além disso, de 1998 para 2013, houve aumento do uso de 

serviços privados médicos e odontológicos por pessoas com e sem plano privado, 

independentemente do sexo, faixa etária e escolaridade (CHAVES et al., 2018). 

É importante salientar, também, que existe uma fragilidade na fidedignidade desse 

indicador relacionado à primeira consulta odontológica, que muitas vezes tem o valor 

superestimado, já que alguns atendimentos de urgência são incorporados a ele. Nesses casos, 

esse indicador não representa o acesso aos serviços de saúde, pois não configura uma adequada 

intervenção para recuperação e controle de doenças bucais, e não representa resolutividade, já 

que o paciente não retorna para concluir o tratamento (JUNQUEIRA et al., 2012). A procura 

pelo atendimento odontológico, como citado anteriormente, ainda está muito relacionada com 

a dor, isso faz como que os pacientes procurem esse atendimento em momentos de urgência e 

não retornem para a conclusão do tratamento até entrar novamente em casos de dor aguda.  

O IDH é considerado um importante medidor de condições sociais e ambientais, 

refletindo a renda e a educação, além de indicadores extremamente sensíveis como a 

mortalidade infantil, sendo associado por alguns autores como fator determinante para cárie 

dentária, correlacionando altos níveis de IDH a baixos valores de experiência de cárie 

(CYPRIANO et al., 2011). No entanto, estudo que descreveu a qualidade da atenção pré-natal 

no Brasil relacionada aos indicadores sociodemográficos, mostrou um resultado semelhante ao 

encontrado aqui, em relação ao IDH-M. De modo geral, a cobertura foi maior em municípios 

menores e mais pobres, provavelmente por uma melhor estrutura e presença de equipe completa 

nas unidades de saúde (TOMASI et al., 2017). Apesar de o estudo não avaliar a saúde bucal, 
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ele abre caminho para uma nova possibilidade de discussão a respeito da influência do IDH nas 

condições de saúde como um todo.  

As condições sociais têm sido consideradas fatores importantes na avaliação da cárie, 

um dos principais agravos de saúde bucal, sendo um fator de risco para esse agravo. A baixa 

renda pode ser associada a um menor acesso aos serviços odontológicos e aos produtos de 

higiene, menor grau de conhecimento sobre hábitos corretos de higiene, e com isso, alta 

prevalência e severidade da cárie dentária (COSTA et al., 2013). De acordo com Antunes & 

Narvai (2010), “fatores de risco e de proteção podem incidir de modo desigual sobre os estratos 

sociais, com efeitos deletérios ou salutares que atingem a população de modo heterogêneo e 

aumentam as desigualdades em saúde”(ANTUNES; NARVAI, 2010, p. 361). 

Em pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, o IDH apresentou relação com o indicador 

de razão entre exodontias de dentes permanentes e procedimentos odontológicos individuais na 

Atenção Básica, a proporção deste indicador foi maior quanto menor o IDH e maior o índice 

de GINI. Mostrou também que os municípios com maior proporção de população rural, maior 

IDH, maior concentração de renda e maior índice de GINI apresentaram maiores proporções de 

procedimentos coletivos na Atenção Básica. Maior cobertura de primeira consulta odontológica 

esteve associada ao maior número de cirurgiões-dentistas cadastrados no SUS, sugerindo que 

as regiões mais ricas e mais escolarizadas podem apresentar maior preocupação com medidas 

preventivas (FISCHER et al., 2010). 

Esses dados mostram  que populações com piores condições sociais, apesar de terem 

acesso ao atendimento odontológico, estão mais relacionados a realização de procedimentos 

mutiladores, como é o caso da exodontia e as populações socialmente mais favorecidas têm 

mais acesso aos procedimentos preventivos, seja pela própria dificuldade de acesso ou pela 

cultura e entendimento sobre os cuidados e procura pelos serviços de saúde.  

As condições sociais estão sendo apontadas como um importante determinante da 

situação de saúde bucal. Em Santa Catarina constatou-se que os municípios com maior IDH 

apresentaram maior cobertura de primeira consulta odontológica, menor proporção de 

exodontias e maior proporção de procedimentos coletivos, mostrando uma tendência contrária 

ao princípio da equidade (FERNANDES; PERES, 2005).  

Uma associação do CPO-D com variáveis socioeconômicas realizada no Paraná 

mostrou correlação entre a prevalência de cárie e os indicadores sociais relacionados a renda, 

moradia e escolaridade, apresentando uma correlação positiva principalmente com renda 

insuficiente, mostrando que os municípios com piores condições de vida apresentam piores 

condições de saúde bucal (BALDANI; VASCONCELOS; ANTUNES, 2004). 
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Os grandes inquéritos epidemiológicos de saúde bucal de abrangência nacional 

realizados no Brasil, já mostravam a tendência de agravamento do quadro de saúde bucal em 

detrimento da diminuição das condições de renda. No primeiro levantamento realizado em 

1986, foi encontrado um CPOD maior em jovens do grupo com renda familiar menor em 

relação aos jovens com maior renda familiar (BRASIL, 1986).  

O levantamento epidemiológico realizado em 2003 (SB BRASIL 2004) mostrou, 

também, que os agravos de saúde bucal se distribuem de forma desigual entre as regiões e 

classes sociais, sendo piores nos grupos populacionais de menor classe social. Observou-se 

nesse levantamento que a maior prevalência de cárie não tratada esteve associada aos 

municípios com menores IDH-M (BRASIL, 2004c). Esse dado difere do encontrado nesse 

estudo, já que o aumento do IDH foi relacionado nessa pesquisa com a diminuição de um 

desfecho positivo, a primeira consulta odontológica programática, indicador este que representa 

o acesso da população aos serviços de saúde bucal. O acesso tem sido fortemente marcado pelas 

iniquidades sociais, com desfavorecimento das populações mais vulneráveis e impacto nas 

condições de saúde desses grupos através de serviços de pior qualidade e fazendo com que 

sofram mais severamente com algumas condições de saúde (ALICE DA COSTA UCHÔA et 

al., 2016) 

 Em 2010, com o terceiro grande levantamento epidemiológico de saúde bucal (SB 

BRASIL 2010) foi constatado alguns avanços nas condições de saúde da população, no entanto, 

ainda prevaleceram as desigualdades entre as classes sociais e existência de iniquidades sociais, 

influenciando nas condições de saúde (BRASIL, 2010). Esses três levantamentos 

epidemiológicos mostram que a influência das condições sociais na qualidade dos serviços de 

saúde bucal não é algo novo, sempre esteve presente na história da Odontologia do Brasil, 

enfatizando a necessidade de políticas que reduzam essas desigualdades e fortaleçam ações de 

saúde bucal de forma equânime e justa. 

Estratégias que contemplem a busca pela equidade são necessários e fundamentais para 

reorganizar os serviços de saúde, de forma que as desigualdades em saúde sejam monitoradas, 

e o estudo dos indicadores são de fundamental importância para evidenciar essas desigualdades 

(RONCALLI; CÔRTES; PERES, 2012). 

 A partir da análise espacial dos dados, foi possível visualizar as diferenças dos 

indicadores de saúde bucal estudados entre as regionais de saúde do Rio Grande do Norte, 

através da criação de mapas temáticos. Observa-se, que existem, de fato, diferenças entre 

regiões, não somente quando avaliamos grandes divisões geográficas, mas também quando 

avaliamos micro regiões, regiões de saúde, municípios e até bairros dentro de um mesmo 
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município. Os diferentes grupos apresentam variações na economia, cultura, escolaridade, 

saneamento básico, acesso aos serviços de saúde e estas variações modificam de forma direta 

ou indireta as condições de saúde ou doença da população. 

 No que diz respeito ao indicador de atividades coletivas, as regiões que englobam 

municípios de menor porte apresentaram melhores indicadores, e os piores resultados foram 

encontrados nas regiões com municípios maiores, como a região de Mossoró. O pior resultado 

encontrado para esse indicador foi na região Metropolitana, incluindo a capital do estado. Como 

explicado anteriormente, em regiões maiores existe uma menor cobertura de ESF e este fato 

pode justificar a baixa adesão desses municípios aos procedimentos preventivos e atividades 

coletivas, práticas preconizadas no processo organizativo de uma ESF.  

 A região de Pau dos Ferros obteve junto com Santa Cruz, o melhor resultado no 

indicador de atividades coletivas, e a exemplo disso, o município de Pau dos Ferros possui 

quase a totalidade de todas as equipes de Atenção Básica formados por ESF. Maior cobertura 

da ESF foi associada ao maior indicador de procedimentos coletivos em menores de 14 anos, e 

isso deixa mais uma vez claro a importância dessa estratégia para melhorar os indicadores de 

saúde bucal (FISCHER et al., 2010).  

Houve grande expansão na implantação da ESF no Brasil a partir dos anos 2000, com 

ritmos diferentes entre as regiões e porte populacional dos municípios. A PNAD 2008 apontou 

que a cobertura de ESF era maior na região Nordeste e menor no Sudeste. Na análise por região, 

verificou-se que em alguns estados ultrapassam 90% como Piauí e Paraíba, e outros acima de 

80% como Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão (BRASIL, 2008).  

As grandes disparidades regionais na cobertura entre os estados têm sido atribuídas em 

estudos recentes à diversidade dos processos de gestão local entre os municípios e os estados 

brasileiros (MALTA et al., 2016). Essas variações no processo de implantação da ESF 

aconteceram de forma heterogênea também dentro dos estados, com melhor adesão de alguns 

municípios em relação a outros e até variação dentro do próprio município, que podem conter 

equipes das duas formas de organização, ESF e equipe de AB tradicional. 

 O indicador de primeira consulta odontológica programática, que também representa 

um indicador positivo, mostrou um padrão semelhante ao indicador de atividades coletivos. As 

duas regiões com os maiores centros, Mossoró e Metropolitana apresentaram os piores 

resultados, enquanto que regiões compostas por municípios menores apresentam os melhores 

resultados, em sua maioria. Estudo que avaliou este mesmo indicador entre as regiões 

brasileiras encontrou nas regiões Norte e Nordeste um baixo número de primeiras consultas 

odontológicas em relação às outras regiões (CASOTTI et al., 2014). Esse achado, confirma 
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mais uma vez a dificuldade das cidades maiores na implantação e manutenção da ESF, com 

ações muitas vezes focadas apenas na cura, sem de deter aos preceitos do funcionamento da 

ESF, de responsabilidade pelo território e pela família. 

É importante lembrar novamente que o indicador de primeira consulta odontológica 

pode ser passível de uma sobrenotificação, devido a possibilidade de se considerar qualquer 

atendimento como primeira consulta odontológica, até mesmo os atendimentos de urgência, 

sem continuidade do tratamento. No entanto, esperava-se que municípios maiores, 

naturalmente, pelo tamanho do território e o maior número de pessoas residentes, conseguisse 

um maior número de atendimentos, já que a maioria das vezes, esses atendimentos dos casos 

de urgência são considerados de forma errônea como sendo primeira consulta odontológica, 

levando a um aumento nesse indicador. Esses municípios podem incluir também, os 

atendimentos feitos a pessoas de outros municípios que vivem de forma transitória nessas 

cidades, sejam por maiores oportunidades de trabalho ou por deter um maior número de 

instituições de ensino superior, atraindo pessoas de outras localidades.  

Com relação ao indicador e exodontias de dente permanente, o mapa mostrou uma 

distribuição mais uniforme quando comparamos o tamanho dos municípios e proximidade da 

capital ou interiores. No geral, regiões de médio porte apresentaram os melhores resultados, 

com menores indicadores de exodontia. A visão da exodontia como primeira opção para o 

tratamento ainda permanece atrelado a uma grande parte da população, principalmente aos de 

menores condições de renda e educação. 

O que chama atenção nesse mapa são regiões como a de Pau dos Ferros, que apesar de 

apresentar o melhor indicador de atividades coletivas e um dos melhores indicadores de 

primeira consulta odontológica obteve o pior resultado quando avaliamos o indicador de 

exodontia de dente permanente, diferentemente do que seria esperado. Isso mostra que até 

mesmo em municípios com alta cobertura de ESF e com boa adesão aos procedimentos 

preventivos e atividades coletivas, procedimentos mutiladores e eminentemente curativos, 

como é o caso da exodontia ainda estão presentes de forma significativa, agravando a situação 

de saúde da população. O maior índice de atividades coletivas deveria ser um fator 

influenciador na diminuição do indicador de exodontias e não o contrário, quanto maior o 

acesso as atividades coletivas, menores as chances de que o desfecho final seja a exodontia. 

Municípios menores, com menos oportunidades e com uma maior parte da população 

em situação socioeconômica desfavorecida, ainda estão mais sujeitos a esse tipo de 

atendimento. Apesar de representar um avanço, os CEOs ainda são insuficientes para a 

demanda reprimida da população e muitas pessoas ainda estão a mercê do que as unidades de 
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saúde podem oferecer, que a depender do grau de severidade do agravo, não há mais alternativa 

de um serviço com caráter preventivo (BULGARELI et al., 2013). 

A tendência de distribuição desigual nas condições de saúde bucal entre regiões não é 

algo novo, os levantamentos em saúde bucal (SB 2003 e SB 2010) já trouxeram números 

alarmantes sobre as diferenças encontradas entre as regiões do Brasil. As regiões Norte 

Nordeste apresentaram piores condições, quando comparado as regiões Sul e Sudeste, com 

menor acesso ao dentista e ainda uma presença marcante de características mutiladoras em 

regiões com menor desenvolvimento. Entre os dois levantamentos feitos, percebeu-se que 

houve avanços, quando avaliado nacionalmente, no entanto, persistiram a desigualdades entre 

as regiões, indicando a necessidade de mudanças pautadas no princípio da equidade (BRASIL, 

2004a, 2010).  

Em análise da oferta de serviços de saúde bucal, observou-se que um menor número de 

pessoas das regiões Nordeste e Norte conseguiram atendimento, quando comparadas ao Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. Com relação aos usuários que foram ao dentista, nas regiões Norte e 

Nordeste esse número foi bem menor que nas demais regiões, reafirmando as desigualdades de 

acesso entre as regiões do país (CASOTTI et al., 2014). 

De uma maneira geral, observa-se o poder dos indicadores em mostrar as desigualdades 

regionais de modo bastante claro. Estudo que analisou o CPO entre 12 e 15 anos, encontrou um 

número bem mais baixo na região Sudeste. Quando avaliado a perda do primeiro molar 

permanente, a diferença entre o Sudeste e o Nordeste é de mais de 3 vezes. Isso indica, além de 

uma maior prevalência e severidade, uma baixa qualidade na assistência, essencialmente 

mutiladora. No que se refere ao acesso aos serviços restaurados, a diferença entre as regiões 

Nordeste e Sudeste chega a 5 vezes (RONCALLI; CÔRTES; PERES, 2012). 

As regiões Norte e Nordeste exibem valores excessivamente mais elevados de 

prevalência de cárie não tratada em adolescentes do que as regiões Sul e Sudeste. Em relação a 

utilização dos serviços odontológicos, as diferenças regionais indicam que, enquanto nas 

regiões Sul (5,8%) e Sudeste (10,1%) dos adolescentes nunca foram ao dentista, nas regiões 

Norte e Nordeste essa faixa etária chega a 16,6 e 21,8%, respectivamente. A distribuição 

geográfica da prevalência de cárie não tratada em adolescentes segundo as regiões brasileiras 

mostrou que, nos estados do Norte e Nordeste, 73,8% dos jovens apresentam essa condição 

(FRIAS et al., 2007). 

 No entanto, apesar desses dados, evidencia-se que a região Nordeste apresentou a maior 

cobertura de equipe de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família, seguida da região Centro-

Oeste, e valores mais baixos de cobertura foram encontrados nas regiões Sul, Norte e Sudeste. 
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Esses dados mostram uma tendência pró-equidade, com alocação de recursos para regiões com 

condições sociais, econômicos e de saúde bucal desfavoráveis. Outro fator que pode levar a 

menores taxas de cobertura na região Sudeste está relacionado à dificuldade na implantação da 

ESF em municípios de grande porte, ocorrendo de forma mais acelerada em municípios de 

pequeno porte, característica de uma quantidade considerável de municípios do Nordeste 

(BORDIN; FADEL, 2012). 

Entretanto, apesar dessas regiões menos desenvolvidas apresentarem maior acesso à 

ESF, isso não impactou na melhoria dos indicadores de saúde nesses locais, com manutenção 

das disparidades entre as regiões. As regiões Sul e Sudeste apresentam melhores condições de 

saúde bucal que as regiões Norte e Nordeste e apesar de uma tendência de redução da cárie na 

população brasileira, houve manutenção de desigualdades regionais e sociais, em que os grupos 

mais vulneráveis e em pior situação socioeconômica apresentam mais cárie e maior perda 

dentária (CHAVES et al., 2017). 

O Brasil tem uma característica heterogênea marcante e isso impacta diretamente nas 

condições de saúde como um todo. Sugere-se aqui, que estudos sobre os aspectos relacionados 

as desigualdades sociais nos serviços odontológicos sejam realizadas não apenas nos níveis 

macro, mas também nas micro divisões que compõem o país, com o intuito de subsidiar 

políticas que visem a redução dessas desigualdades.  

É importante enfatizar que a partir de março de 2020, houve uma drástica mudança na 

configuração da saúde nacional e mundial, com o surgimento da pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19), que trouxe mudanças não só nas estratégias de se fazer saúde, mas no modo de vida 

das pessoas como um todo, e vem deixando marcas físicas, psicológicas e econômicas, as quais 

se constituem como um grande desafio a diante. Houve uma drástica mudança nas práticas de 

saúde, com foco na prevenção da contaminação pelo novo vírus, e com isso, um rearranjo nas 

formas de se trabalhar. A Odontologia, que sempre esteve presa nas práticas fechadas do seu 

consultório, caracterizado pela livre demanda do paciente nas unidades de saúde, teve seus 

atendimentos eletivos suspensos por uma recomendação do Conselho Federal de Odontologia, 

mantendo-se apenas os atendimentos de urgência e emergência (CARLETTO; SANTOS, 

2020).  

Essa medida, necessária diante da situação que envolveu a pandemia, deixará marcas 

também nas condições de saúde bucal da população, que ficou mais uma vez, sem acesso a 

grande parte dos atendimentos odontológicos, o que tem aumentado ainda mais a demanda de 

pessoas com necessidade de atendimento. Os próprios indicadores de saúde bucal, juntamente 
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com outros dados secundários presentes nas bases de dados de domínio público poderão servir 

como base para uma análise mais criteriosa do quanto a Saúde Bucal foi afetada pela pandemia.  

Essa nova configuração de saúde serviu para deixar ainda mais evidente a fragilidade 

da Odontologia no Brasil, caracterizado historicamente pelas ações curativas e ou/mutiladores  

fortemente associada ainda ao modelo flexneriano. A formação odontológica ainda é centrada 

em um modelo biologicista, curativo e organizado em espaços privados (consultório/clínica 

odontológica), de acesso individual e segmentado (CARLETTO; SANTOS, 2020).  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Frente aos resultados encontrados, foi possível uma análise da variação dos indicadores 

de saúde bucal no decorrer dos anos estudados, e comprovou-se uma tendência de diminuição 

desses indicadores durante os anos de 2010 a 2018. As variáveis socioeconômicas População 

Geral e IDH se correlacionaram ao indicador de primeira consulta odontológica. Foi possível 

comprovar também, que existem diferenças significativas nos indicadores de saúde bucal na 

atenção básica dentro das regiões de saúde do Rio Grande do Norte. Regiões de maior porte 

populacional e mais desenvolvidas apresentaram os piores indicadores de saúde bucal e regiões 

menores e menos desenvolvidas apresentaram os melhores indicadores. Na análise por 

município, as três variáveis estudadas apresentaram distribuição uniforme no espaço, não houve 

significância estatística. Esses resultados podem auxiliar para uma avaliação e monitoramento 

dos serviços de saúde, subsidiar o planejamento e reorganização do sistema, com a criação de 

políticas públicas voltadas para o enfrentamento das desigualdades em saúde e suas implicações 

nas condições de saúde bucal.  

Deve ser considerado como limitação desse estudo o fato de ter sido utilizado dados 

secundários, e não se pode descartar a inconsistência do registro dos dados e isso compromete 

a confiabilidade dessas informações, podendo ocorrer tanto sub como sobre notificação de 

procedimentos. No entanto, essas limitações não diminuem o potencial da utilização desses 

dados como base para o monitoramento e avaliação das condições de saúde bucal no RN e 

aprimoramento dos serviços odontológicos.  

Ressalta-se ainda a possibilidade de estudos futuros que reproduzam a metodologia 

empregada nessa pesquisa em outras regiões, ou outras formas de divisões do Brasil, bem como 

a possibilidade da avaliação de outros indicadores além dos estudados aqui, a fim de se conhecer 

as diferentes realidades e os diferentes fatores que influenciam nas condições de saúde bucal, 

através da vasta utilização dos dados públicos disponíveis.  
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