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RESUMO 

 

Na perspectiva de fomentar a Política Nacional de Saúde Bucal na faixa de 

fronteira, foi investigada a associação dos indicadores socioeconômicos/ demográficos e de 

provisão de saúde com os indicadores de saúde bucal nos municípios dos Arcos Central e 

Norte da Faixa de fronteira brasileira, em 2013. Foi conduzido um estudo baseado em dados 

secundários oriundos dos bancos de dados eletrônicos oficiais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do 

Departamento de Informática do SUS e do Departamento de Atenção Básica. Após a coleta, 

os dados foram processados no SPSS versão 17.0 e submetidos à análise estatística descritiva, 

análise bivariada de associação entre as variáveis através do teste qui-quadrado, bem como à 

regressão linear múltipla e regressão logística multinomial. O Arco Central caracterizou-se 

por baixa densidade demográfica, enquanto, no Arco Norte, prevaleceram níveis satisfatórios 

de cobertura de Equipes de Saúde da Família (ESF), na maioria dos municípios, bem como 

densidade demográfica e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) baixos. 

Melhores condições socioeconômicas e de saúde bucal foram verificadas no Arco Central, 

atestando a distribuição desigual dos indicadores de saúde bucal, de acordo com o arco de 

domicílio, com situação menos favorável no Arco Norte. Após a análise de regressão linear, 

foi constatado que, apenas no Arco Central, houve associação positiva da cobertura de 

primeira consulta odontológica com os indicadores de saúde bucal média de escovação dental 

supervisionada e cobertura de Equipe de Saúde Bucal (ESB) (relação direta), assim como com 

a proporção de exodontias em relação aos procedimentos odontológicos básicos e com a razão 

entre procedimentos odontológicos coletivos e a população (relação inversa). Com a regressão 

logística, foi verificada associação da cobertura de 1ª consulta odontológica com a cobertura 

de ESF no Arco Central, assim como da proporção de exodontias com a densidade 

demográfica e com a cobertura de ESF (Arco Central), e com o IDHM (Arco Norte). Dessa 

maneira, foi constatada a distribuição desigual dos indicadores nos arcos estudados, assim 

como a associação dos aspectos socioeconômicos/ demográficos e da Estratégia Saúde da 

Família, com indicadores de saúde bucal nos municípios da Faixa de Fronteira do Brasil. 

 

Palavras-chave: Saúde na Fronteira. Atenção Primária à Saúde. Saúde Bucal. 

  



ABSTRACT 

 

With a view to promoting the National Oral Health Policy in the border region, was 

investigated the association of socio-economic / demographic indicators and of health 

provision with oral health indicators in the municipalities of Central and North Arcos of 

Brazilian border in 2013. It was conducted a study based on secondary data from official 

electronic database of the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the United Nations 

Development Programme, the Department of data processing of SUS and the Department of 

Primary Care. After collection, the data were processed using the SPSS version 17.0 and 

submitted to descriptive statistical analysis, bivariate analysis of association between variables 

using the chi-square test, as well as multiple linear regression and multinomial logistic 

regression. The Central Arco was characterized by low population density, while in North 

Arco, prevailed satisfactory levels of coverage of Family Health Teams (FHT), as well as low 

population density and Municipal Human Development Index (MHDI). Better socioeconomic 

and oral health conditions were observed in Central Arco, attesting to the unequal distribution 

of oral health indicators according to the arch of home, with less favorable situation in the 

Arco Norte. After linear regression analysis was found that, only in the Central Arco, there 

was a positive association of first dental appointment coverage with indicators of oral health 

average of supervised toothbrushing and oral health team (OHT) coverage (direct relation), as 

well as with the proportion of tooth extractions in relation to basic dental procedures and the 

ratio between preventive dental procedures and the population (inverse relationship). With 

logistic regression, was seen association of first dental visit coverage with FHT coverage in 

Central Arco, as well as of the proportion of tooth extractions with population density and 

with FHT coverage (Central Arco), and with the MHDI (North Arco). Thus, the unequal 

distribution of the indicators in the studied arches was found, as well as the association of 

socio-economic/demographic factors and of the Family Health Strategy with oral health 

indicators in the municipalities of the Border Range of Brazil. 

 

Keywords: Border Health. Primary Health Care. Oral Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A desigualdade socioeconômica é característica marcante do contexto brasileiro 

com  extensas consequências para a saúde, especialmente, para a saúde bucal (BATISTA, 

2010). A associação entre pobreza, má condição bucal e dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde leva a população a uma condição penalizante que potencializa as desigualdades sociais 

e, complementarmente, gera para o Estado um gasto adicional direcionado ao tratamento de 

doenças bucais facilmente evitáveis (ARAÚJO, 2013). Além disso, muitas doenças sistêmicas 

têm suas primeiras manifestações na boca e sofrem consequências da condição de saúde bucal 

do indivíduo, salientando a importância de que a saúde bucal seja encarada como um 

componente integrante e indissociável da saúde geral, e que, portanto, afeta e é afetada pelos 

determinantes sociais da saúde (BUENO et al., 2014). 

O aspecto das iniquidades em saúde bucal circula entre os temas de pesquisa 

prioritários (BOING et al., 2005) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em virtude dos 

agravos em saúde bucal estarem associados, entre outros fatores, à renda, justificando a 

condição bucal precária de indivíduos pobres, com baixa escolaridade e menor inserção no 

mercado de trabalho (GUIOTOKU et al., 2012). Tal fato é também observado por Bueno et 

al. (2014) ao afirmarem que os municípios com melhor performance de determinantes sociais 

têm melhores indicadores de saúde bucal. 

Os agravos bucais e suas sequelas são de grande prevalência no Brasil (FISCHER 

et al., 2010), constituindo-se em problemas de saúde pública com graves efeitos sociais e 

econômicos, além de grande desafio aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) na 

maioria dos municípios brasileiros (BATISTA, 2010). De acordo com Andrade e Narvai 

(2013), o último estudo epidemiológico nacional de saúde bucal no Brasil, em 2010, revelou 

desigualdades regionais na prevalência e gravidade da cárie dentária, assim como no acesso 

aos serviços odontológicos. Nesse contexto, para a melhoria de acesso, especialmente das 

camadas de renda mais baixa no Brasil, aos serviços odontológicos do setor público 

(ANDRADE et al., 2013; PEREIRA, 2011), o Ministério da Saúde (MS) propôs a inclusão 

das Equipes de Saúde Bucal (ESB) no Programa de Saúde da Família, em 2000 (MATTOS et 

al., 2014), o qual, a partir de 2006, recebeu a denominação de Estratégia Saúde da Família 

(SF) . 

Contudo, implementar programas adaptados ao contexto no qual as pessoas estão 

inseridas, dando importância à territorialização das políticas de saúde, de forma a assegurar 

atenção maior nas especificidades de cada local e melhor atender às necessidades do público-
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alvo, ainda persiste como desafio para a Saúde Pública (BASTOS, 2009). Além disso, embora 

o Brasil passe por um processo de transição da Odontologia meramente curativa para outra 

com ênfase na prevenção e na promoção equânime da saúde bucal, ele não ocorre de forma 

homogênea no país, prevalecendo a odontologia mutiladora e o acesso limitado e desigual aos 

serviços restauradores em algumas localidades, sobretudo no interior das regiões Norte e 

Nordeste (ARAÚJO, 2013).  

A condição de saúde bucal da população brasileira exige ações pertinentes na 

legitimação do papel do Estado como protetor da saúde pública, as quais  priorizem os 

sujeitos que apresentam qualidade de vida insatisfatória, dispondo ações e investimentos nos 

serviços odontológicos aos cidadãos em estado de vulnerabilidade, conforme as suas 

necessidades (COSTA, S. et al., 2013), como é o caso da população fronteiriça. Logo, a 

abordagem dos determinantes sociais, bem como a avaliação da distribuição das doenças 

bucais no país e sua inclusão no contexto da saúde em geral, devem nortear a implementação 

de programas e ações em saúde bucal, de forma a contribuir para a redução das desigualdades 

(ARAÚJO, 2013).  

O Brasil tem uma faixa de fronteira extensa (15.719 km) e tradicionalmente 

tratada como local de isolamento, a qual se configura como uma região de baixo 

desenvolvimento socioeconômico e marcada por profundas iniquidades sociais (GADELHA; 

COSTA, 2007), as quais estão intimamente associadas com desigualdades na saúde das 

populações, pois indivíduos com piores condições de vida apresentam os piores indicadores 

de saúde (FISCHER et al., 2010).  

As áreas de fronteira internacional da Amazônia Legal envolvem as fronteiras dos 

estados da Região Norte e do Mato Grosso e representam mais de 65% das fronteiras 

terrestres do território brasileiro. Elas possuem conflitos ligados a atividades ilícitas e 

imigrações ilegais, grandes centros urbanos com alto contingente populacional e crescimento 

desordenado, além de espaços de baixo dinamismo econômico e sem atrativos a projetos 

corporativos. Além disso, nos municípios da faixa de fronteira, muitas vezes, incidem normas 

e legislações especiais para garantir a segurança do território nacional e para áreas protegidas 

ao longo da faixa, como as reservas indígenas, podendo gerar restrições ao uso do território 

(VIANA et al., 2007). 

Indivíduos têm diferentes necessidades de saúde, e estas diferenças são traduzidas 

em demanda e utilização de serviços de saúde diferentes (MACINKO; LIMA-COSTA, 2012). 

Para Andrade e Narvai (2013), diferentes compreensões expressam distintos modos de 

perceber/conceber saúde e doença e, portanto, em cada território, devem ser organizados e 
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executados sistemas e ações coerentes com esses pressupostos através da identificação das 

necessidades de saúde das populações, sendo indispensável o conhecimento da epidemiologia 

e de seus instrumentos. A informação é essencial à tomada de decisões e orienta as medidas 

de promoção da saúde, prevenção de agravos e organização dos serviços oferecidos 

(ZERMIANI et al., 2014), mas, no Brasil, a tomada de decisões em relação aos serviços de 

saúde ainda é pouco baseada em evidências científicas (TEIXEIRA; FACCHINI; 

CASTILHO, 2011). 

A localização fronteiriça do município ocasiona fortes especificidades a serem 

consideradas na formulação das políticas de saúde, como: dificuldade de acesso por meio 

terrestre; grande mobilidade de população dos países vizinhos em busca de atendimento no 

sistema de saúde brasileiro, cujo fluxo não é contabilizado no cálculo dos recursos do SUS; 

presença de profissionais de saúde estrangeiros (legais e ilegais) decorrente da dificuldade de 

fixação de profissionais brasileiros por deficiências de infraestrutura e de condições 

adequadas de trabalho; e a necessidade da cooperação internacional para a prevenção e 

controle de doenças infecciosas, por exemplo, malária, tuberculose e Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS) (VIANA et al., 2007). 

Na busca de suprir as dificuldades enfrentadas por esses municípios no setor de 

saúde, fortalecer os sistemas de saúde locais e promover a integração de ações de saúde 

pública, o governo brasileiro desenvolveu o Sistema Integrado de Saúde nas Fronteiras (SIS-

Fronteiras), o qual foi instituído pela Portaria GM/MS nº. 1.120, de 06 de julho de 2005 e 

alterado pela Portaria GM/MS 1.188, de 05 de junho de 2006 (AZEVEDO, 2012).  Ele é um 

programa de âmbito federal que atua em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

saúde, onde os municípios contemplados pelo programa devem prestar assistência básica e 

emergencial para a população fronteiriça flutuante, independente de cadastro no SUS. Desse 

modo, tal iniciativa desempenha seu papel de política pública, buscando facilitar o acesso à 

assistência de saúde na fronteira por meio de serviços adequados e contínuos (AZEVEDO, 

2012), assim como contribui para a melhoria e organização dos serviços de saúde na região 

(RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2010). 

Em razão de sua localização distante dos centros, as comunidades fronteiriças 

brasileiras são os primeiros espaços territoriais a viverem os efeitos da integração 

(GIOVANELLA et al., 2007), a qual é fundamental para a superação das desigualdades e 

injustiças relacionadas aos padrões de saúde e condições de vida da população residente na 

faixa de fronteira, que, devido à sua vulnerabilidade em relação ao acesso aos 
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equipamentos/serviços de saúde, muitas vezes, apresenta indicadores de saúde abaixo da 

média nacional (SOUZA et al., 2008).  

São cada vez mais comuns os estudos da qualidade dos serviços de saúde 

ofertados e a utilização de metodologias adequadas para o conhecimento e o monitoramento 

das desigualdades sociais em saúde, por parte dos gestores do sistema de saúde, a fim de 

estabelecer agendas de prioridades, avaliar o impacto de políticas adotadas (BASTOS, 2009; 

LIRA JÚNIOR et al., 2011) e realizar ajustes necessários (ALMEIDA et al., 2013). Ademais, 

é importante estudar as fronteiras para melhor conhecer os obstáculos da integração, 

prospectar resultados negativos e subsidiar a formulação de políticas para a melhoria da vida e 

garantia de direitos sociais e de saúde da população fronteiriça (GIOVANELLA et al., 2007), 

pois, apesar da existência de projetos políticos distintos, podem ser implementadas iniciativas 

que visem ao bom uso da região fronteiriça no sentido da integração e satisfação coletiva dos 

povos que aí convivem (SILVA, 2011).   

A relevância da indagação sobre a saúde dos usuários fronteiriços ocorre pelo 

motivo de se tratar de uma demanda corriqueira nas fronteiras brasileiras (AZEVEDO, 2012; 

GIOVANELLA et al., 2007). E, embora a busca por serviços de saúde das populações de 

outros países seja realidade nos serviços de saúde dos municípios de fronteira, verifica-se uma 

escassez de estudos sobre a saúde bucal compreendendo a faixa de fronteira brasileira 

(BONTEMPO; NOGUEIRA; GIMENEZ, 2013; GIOVANELLA et al., 2007; PEITER, 

2005).  

A escolha da faixa de fronteira como objeto deste estudo justifica-se por serem os 

municípios de divisa internacional os espaços de maior demanda de estrangeiros e brasileiros 

não-residentes por serviços de saúde (GIOVANELLA et al., 2007) e de particularidades com 

repercussões na saúde. O critério utilizado para a seleção dos arcos Central e Norte foi o fato 

de que, em relação a indicadores que descrevem a situação de saúde, por exemplo, esperança 

de vida ao nascer, mortalidade infantil, condições materiais de vida, vulnerabilidade social e 

disponibilidade de serviços de saúde, o Arco Sul encontra-se em melhor situação, enquanto o 

Arco Central apresenta uma situação mais heterogênea e o Arco Norte, a pior (PEITER, 

2005).  

Assim, este estudo objetivou caracterizar as iniquidades em saúde bucal nos 

municípios brasileiros da Faixa de Fronteira nos Arcos Central e Norte, com base nas 

informações epidemiológicas dos sistemas de informação em saúde, no ano de 2013. 

Paralelamente, foi investigada a associação dos fatores socioeconômicos/ demográficos e de 
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provisão de serviços de saúde com os indicadores de saúde bucal da Atenção Primária em 

Saúde desses municípios.  

O tema escolhido para esta pesquisa é recente no campo da saúde bucal e exige a 

construção de novos conhecimentos e uma discussão profunda sobre a saúde bucal da 

população fronteiriça. Espera-se que as conclusões obtidas neste trabalho contribuam para a 

melhoria da qualidade da atenção em saúde bucal, o processo de tomada de decisão, o 

planejamento e o aprimoramento das políticas públicas de saúde bucal do SUS na faixa de 

fronteira do Brasil.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a relação entre os indicadores socioeconômicos/ demográficos e os 

indicadores de saúde bucal dos Arcos Central e Norte da Faixa de Fronteira do Brasil.   

 

2.1 Objetivos Específicos: 

 

 Analisar a distribuição dos indicadores de saúde bucal, socioeconômicos/ 

demográficos e de provisão de serviços de saúde nos municípios dos Arcos Central e 

Norte da Faixa de Fronteira brasileira no ano de 2013;  

 Investigar as diferenças entre os Arcos Central e Norte da Faixa de Fronteira brasileira 

quanto aos indicadores de saúde bucal, socioeconômicos/ demográficos e de provisão 

de serviços de saúde no ano de 2013; 

 Verificar a associação dos indicadores socioeconômicos/ demográficos e de provisão 

de serviços de saúde com os indicadores de saúde bucal nos municípios dos Arcos 

Central e Norte da Faixa de Fronteira brasileira no ano de 2013. 

 

  



19 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Fronteira 

  

A fronteira brasileira foi constituída histórica e politicamente e é normatizada pela 

Constituição Federal, que delimita a Faixa de Fronteira como a extensão de 150 km de largura 

paralela à linha divisória terrestre brasileira (BONTEMPO; NOGUEIRA; GIMENEZ, 2013). 

Essa faixa compreende 588 municípios distribuídos nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e 

Santa Catarina.  

A faixa de fronteira abrange cerca de 10 milhões de habitantes, ou seja, 

aproximadamente 6% da população brasileira (PEITER, 2005), colocando o Brasil em contato 

com dez outras nações sulamericanas: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana 

Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Ao longo de sua extensão, a faixa 

de fronteira é dividida em três arcos e 17 sub-regiões, uma divisão que permite otimizar a 

organização social e características produtivas locais, sejam elas sociais, econômicas, políticas 

ou culturais (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2009a). 

A delimitação das sub-regiões leva em consideração o desenvolvimento 

econômico regional e a identidade cultural, ambos imprescindíveis na compreensão da 

organização socioterritorial e na construção da cidadania na faixa de fronteira do Brasil com 

países sulamericanos (BRASIL, 2005a). 

Além da grande extensão, o limite continental brasileiro caracteriza-se pela 

diversidade de ecossistemas que atravessa, pela diversidade do povoamento (desde áreas com 

baixíssima densidade populacional ao Norte, até áreas densamente povoadas ao Sul) e por 

variados graus de integração, seja com outras áreas do país, seja com os países lindeiros
1
 

(PEITER, 2005), apresentando diferentes realidades em relação aos demais municípios 

brasileiros (CERRONI, 2012). 

A faixa de fronteira, portanto, não pode ser pensada como uma região contínua e 

homogênea, fato também ressaltado por Cerroni (2012) em seu trabalho, ao ponderar que, do 

ponto de vista epidemiológico, para uma melhor análise sobre a qualidade e, 

consequentemente, uma melhor definição de políticas de saúde, devem ser analisados, 

individualmente, os diferentes indicadores nos diversos arcos da fronteira. Assim sendo, a 

                                                   
1 Lindeiros: Localidades adjacentes.  
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caracterização da saúde na faixa de fronteira deve partir de uma regionalização, que, no caso 

desta dissertação, adotou a do Ministério da Integração Nacional (MIN), conforme é ilustrado 

na Figura 1. 

 

Figura 1: Arcos e sub-regiões da Faixa de Fronteira do Brasil. 

 
Fonte: BRASIL. Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF, 2009a: p.33. 

 

A zona de fronteira é composta pelas faixas territoriais de cada lado do limite 

internacional (BRASIL, 2005a; PEITER, 2005), as quais são caracterizadas por interações 

que, embora internacionais, criam um meio geográfico próprio de fronteira só perceptível na 

escala local/regional das interações transfronteiriças (BRASIL, 2005a). 

Dos 588 municípios da faixa de fronteira, 121 são municípios lindeiros, ou seja, 

estão localizados até 10 km em pontos de fronteiras políticas e compõem a linha de fronteira. 
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Dentre os municípios da linha, 28 são considerados cidades-gêmeas (BRASIL, 2010a), 

definidas como as que se confrontam com outras do país vizinho sem limites físicos 

marcantes (BONTEMPO; NOGUEIRA; GIMENEZ, 2013) e são caracterizadas por 

adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira, seja ela seca ou fluvial, 

articulada ou não por obra de infraestrutura (BRASIL, 2010a). As cidades-gêmeas referem-se 

à situação de municípios lindeiros que apresentam uma conurbação ou semiconurbação com 

localidade do país vizinho e correspondem, portanto, ao meio geográfico que melhor 

caracteriza a zona de fronteira e aos alvos principais prioritários das políticas públicas 

(BRASIL, 2005a).  

No campo das interações transfronteiriças, as situações de fronteira não são as 

mesmas ao longo do extenso limite internacional do país, não só devido às diferenças 

geográficas, mas também ao tratamento diferenciado que recebem dos órgãos de Estado e ao 

tipo de relação estabelecida com os povos vizinhos (BRASIL, 2005a). Dessa forma, podem 

ser encontradas, ao longo da faixa de fronteira, desde áreas de fronteira isoladas e pouco 

povoadas até áreas densamente povoadas, altamente integradas aos principais circuitos 

econômicos, regionais, nacionais e internacionais (PEITER, 2005). 

Por estar situada na zona de contato entre diferentes conjuntos sócio-espaciais, a 

faixa de fronteira é um espaço especialmente vulnerável do ponto de vista sanitário, graças, 

em grande medida, ao diferencial jurídico, político e sanitário existente entre os diferentes 

países lindeiros (PEITER, 2005). 

 

3.2 Um outro olhar sobre as fronteiras 

 

Para o senso comum, fronteira é sinônimo de limite, em que ambos são 

igualmente vistos tradicionalmente como lugares sujeitos à instabilidade e a possíveis 

conflitos militarizados.  Por outro lado, novas concepções reposicionam a fronteira, não como 

simples limite demarcatório, mas enquanto espaço de mútua convivência social (SILVA, 

2011).  

De acordo com os expostos de Gomes (2010), a fronteira contém o limite, o qual é 

caracterizado como a separação de duas ou mais realidades, porém não se resume a ele, pois 

ela não é definida pela barreira divisora, mas pelo ponto de contato entre elementos 

diferentes.  

Fronteira é um espaço territorial, sociológico/econômico, de relações de 

interdependência, de diversas manifestações da vida em sociedade que é compartilhado, 
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promovido e executado por grupos populacionais que se estabelecem de um e outro lado do 

limite externo dos países, passando a constituir um mesmo ambiente de interação onde criam 

uma cultura própria de vida, às vezes, diferente de cada uma de suas nações de origem 

(SOUZA et al., 2008).  

Da mesma maneira, para Gomes (2010), fronteira é o movimento que se dá no 

espaço e no tempo entre diferentes culturas, e que, nesse contato dinâmico, promove 

constantemente a transfiguração de culturas, criando novas realidades mestiças que contém 

um pouco de cada elemento, mas que não representam nenhum deles de forma pura e isolada. 

Ademais, o autor coloca que a fronteira é uma eterna construção, uma vez que as culturas se 

estabelecem, diferenciam-se, relacionam-se e criam novas culturas que entram nessa 

dinâmica.  

Fronteiras são também áreas periféricas, que engendram desigualdades (PEITER, 

2005), e tendo em vista seu modo de ser social diferenciado, requerem políticas públicas 

sociais específicas (BUTIERRES, 2011), a julgar que compõem espaços de políticas públicas 

de integração e cooperação entre os países envolvidos (GOMES, 2010).  

As relações nessas áreas de fronteira são permeadas por um dinamismo de fluxos 

e redes que se sobrepõem aos limites nacionais, onde o espaço está em constante mutação, 

haja vista que a atuação humana se encarrega da reprodução das múltiplas relações que 

realizam a produção do espaço geográfico (SILVA, 2011). A movimentação constante entre 

os limites oferece aos transfronteiriços uma sobreposição dos modos de vida, tornando a 

identidade desses ambientes peculiares (AZEVEDO, 2012) e demandando ações estratégicas 

e diplomáticas (BRASIL, 2010a).  

A região fronteiriça é marcada predominantemente pelas relações que são 

estabelecidas pela sociedade, através das quais se reproduzem práticas econômicas, sociais e 

culturais entre povos de diferentes esferas territoriais, que, de forma muito simples, 

compreendem e vivem a realidade burocrática das relações internacionais (SILVA, 2011).  

Principalmente em fronteiras mais densamente povoadas, observa-se a ocorrência 

mais elevada de populações flutuantes
2 

com alta mobilidade (caminhoneiros, militares, 

turistas, comerciantes etc.), a presença expressiva de imigrantes, relações interétnicas e entre 

diferentes nacionalidades, bem como o desenvolvimento de atividades ilegais, como 

contrabando, tráfico de drogas e prostituição (PEITER, 2005). 

                                                   
2 População flutuante: Categoria de pessoas que apresentam alta mobilidade entre as cidades de fronteira. 
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Castro e Rodrigues-Júnior (2012) versam que as dimensões e características 

geográficas peculiares das fronteiras dificultam a oferta de serviços sociais básicos, resultando 

em vulnerabilidade da população residente, a qual é exposta às tensões causadas pela 

exploração ilegal de madeira, garimpo e grilagem de terra na fronteira com a Guiana; também 

às atividades paramilitares das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC); ao 

narcotráfico na divisa com a Venezuela e Colômbia e às ocorrências ligadas ao crime 

organizado, tráfico humano, contrabando, exploração sexual e comércio ilegal de armas, 

como é percebido na região de Tríplice Fronteira. Os autores ainda afirmam que esse contexto 

de violência revela algumas das origens da desigualdade regional, que contribui para o baixo 

desempenho econômico local e promove o ciclo de degradação social.  

Através de sua prática cotidiana, a população da fronteira, muitas vezes, atenua a 

rigidez dos limites legais, seja de forma a buscar melhor satisfação das necessidades básicas 

de sobrevivência, seja de forma a contribuir com a sustentação de práticas criminosas de 

contrabando ou por outras atitudes (SILVA, 2011).  E essa violência social dificulta ainda 

mais o acesso à formação profissional, promove a desigualdade social, além de desestruturar 

os serviços de saúde (RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2010). 

O interesse atual em estudar as fronteiras internacionais deriva das implicações do 

processo de globalização sobre o sistema interestatal, as quais desafiam a soberania dos 

estados nacionais, pois elas exigem o papel das organizações em rede, tornando as Faixas de 

Fronteiras Internacionais um objeto de pesquisa desafiador, principalmente no caso do Brasil, 

onde pouco se sabe sobre sua identidade territorial e características específicas das fronteiras 

(FERNANDES NETO, 2003).  

Pensar a fronteira é pensar as relações, é transcender as barreiras que separam 

física ou virtualmente estados e nações.  É pensar em que medida as trocas se dão e o quanto 

ainda somos ―nós‖, o quanto ainda são os ―outros‖ e o quanto ainda podemos ser ―nós outros‖ 

(GOMES, 2010). 

E é neste contexto global que a saúde se insere, sob a ótica da saúde global. 

 

3.3 Saúde global  

 

A preocupação com a circulação internacional de doenças ganhou evidência, nas 

últimas duas décadas, com a rapidez da circulação mundial de pessoas, mercadorias, 

informação e também das doenças no bojo do processo conhecido como ―globalização‖ e do 
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fenômeno denominado ―emergência de doenças‖. Tal processo impulsiona os estudos que 

tratam da relação de limites, fronteiras e saúde (PEITER, 2005).  

O cenário da globalização é visto por Machado, Paula e Aguiar Filho (2007) como 

a continuação, de forma acentuada e acelerada, da expansão do capitalismo, com 

manifestações econômicas, políticas, nas práticas culturais e nos comportamentos sociais.  

Grandes disparidades internacionais, as quais refletem em problemas sociais e de 

saúde, são criadas pelo processo de globalização (FORTES; RIBEIRO, 2014) particularmente 

nos países mais excluídos dos circuitos centrais da economia global (BUSS; LEAL, 2009). 

Além do que, na medida em que a velocidade da informação e dos deslocamentos se 

intensifica e faz com que as mudanças se acelerem cada vez mais, o conceito de Estado-nação 

é afetado pela compressão do tempo e do espaço (GOMES, 2010). Desse modo, os processos 

de regionalização e globalização ocorridos nos últimos anos exigem a revisão da concepção 

de direito social vinculado ao Estado-nação, espraiando-se para o nível internacional, bem 

como utilizam a saúde como um direito universal como marco de referência, o que implica 

ultrapassar os usuais limites territoriais de cada uma das nações (NOGUEIRA; DAL PRÁ; 

FERMIANO, 2007).  

 Apesar de atingir direta ou indiretamente qualquer espaço e pessoa do planeta, os 

reflexos e consequências da globalização não repercutem da mesma forma em todas as 

regiões (FORTES; RIBEIRO, 2014). As condições declinantes da saúde de grandes parcelas 

da população, a insegurança alimentar e as mudanças climáticas têm sido motivo de 

preocupações da chamada comunidade internacional (BUSS; LEAL, 2009), pois não apenas 

doenças infecciosas viajam mais rapidamente, assim também o fazem os estilos de vida 

nocivos, a poluição, substâncias tóxicas, tal como bens e produtos não seguros 

(KICKBUSCH, 2013).  

A autora supracitada reporta-se ao termo Saúde Global, o qual representa um 

novo contexto, uma nova consciência e uma nova abordagem estratégica nas questões de 

saúde internacional, cujo principal objetivo é o acesso equitativo à saúde em todas as regiões 

do mundo. Da mesma maneira, aponta que a saúde global se concentra em abordar a 

distribuição global de saúde e doença e seus determinantes, o impacto da globalização sobre a 

saúde e a natureza mutável da governança da saúde global, ou seja, em discutir as relações de 

interdependência que transcendem a divisão do mundo em países desenvolvidos, 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, bem como as fronteiras nacionais e os setores 

políticos (KICKBUSCH, 2013). Fortes e Ribeiro (2014) complementam que uma das 

principais características da saúde global, a qual a diferencia das formas tradicionais da saúde 
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internacional, é o reconhecimento dos contextos regionais e locais, das diferenças políticas, 

econômicas, sociais e culturais entre os países e as internas, em cada país, assim como as 

consequências e respostas diferenciadas a eventos globais.  

Para produzir melhores resultados de saúde no âmbito global, são necessárias 

respostas estratégicas que priorizam o aumento da capacidade dos atores trabalharem em 

parceria, quebrando as barreiras entre setores políticos, como a política externa e interna, e 

incluindo a saúde na agenda da segurança, das relações exteriores e do desenvolvimento 

econômico (KICKBUSCH, 2013). Reforçando este raciocínio, Fortes e Ribeiro (2014) 

destacam a necessidade de ampliação do diálogo entre o setor saúde e as relações 

internacionais, ao considerarem que ações exclusivamente nacionais não podem assumir a 

capacidade de influenciar os determinantes da saúde, assim como as soluções para os 

problemas nessa área.  

Entretanto, a saúde global necessita de acordos e regulamentação internacional, 

dado que ela atua em impactos transnacionais da globalização sobre os determinantes sociais 

e os problemas de saúde, os quais afetam diferentes dimensões da vida humana e que estão 

além do controle individual dos Estados (FORTES; RIBEIRO, 2014). Isso implica resolver a 

lacuna participativa na definição das prioridades globais de saúde, construir respostas de 

saúde pública eficientes e sustentáveis e abordar as necessidades de saúde dos mais pobres em 

nível local e global (KICKBUSCH, 2013). 

Nas últimas décadas, a saúde passou a ser considerada como um fator importante 

para o crescimento econômico e o desenvolvimento social, com reflexos na política externa, 

na soberania nacional, no comércio, na segurança nacional, no turismo, nos direitos humanos 

e nos programas de meio ambiente (FORTES; RIBEIRO, 2014). Da mesma maneira, as 

Nações Unidas, as agências de cooperação de países desenvolvidos e de alguns países 

emergentes e a filantropia internacional têm colocado a saúde como prioridade na agenda da 

cooperação internacional e dos programas de ajuda para o desenvolvimento. Esse processo 

tem sido denominado ―diplomacia global da saúde‖, isto é, o conjunto de negociações 

desenvolvidas em diversos níveis, o qual delineia e gerencia o ambiente das políticas globais 

em saúde e que, idealmente, produz melhores resultados para a saúde da população de cada 

país envolvido (atendendo, assim, aos interesses nacionais), bem como implementa as 

relações entre Estados e reforça o compromisso de um amplo arco de atores em prol do 

empreendimento comum de assegurar a saúde como direito humano e bem público 

(KICKBUSCH et al., 2007).     
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Nesse contexto, alguns países, como o Brasil, passaram a incorporar a saúde como 

política externa e priorizar a saúde como chave para o seu próprio desenvolvimento e como 

uma base para a cooperação internacional em saúde (KICKBUSCH et al., 2007).  

 

3.4 Saúde na integração regional e a cooperação  

 

A integração regional, uma medida globalmente difundida, é um processo gradual 

e motivado por interesses econômicos, buscando aproveitamento de vantagens de escala e 

benefícios comuns, o qual exige convergências, aproximações e harmonizações entre políticas 

públicas nacionais, de modo a abolir barreiras, facilitar o acesso e permitir o consumo de bens 

e serviços pelas populações dos países associados (QUEIROZ; GIOVANELLA, 2011). Com 

os impactos da globalização, a fronteira tem se destacado nas agendas econômica e política, 

com ênfase na dimensão social da integração e, em especial, na proteção social à saúde, 

ressaltando-se os programas na faixa de fronteira (PREUSS; NOGUEIRA, 2012). Vale 

salientar que a entrada da situação dos sistemas de saúde em região de fronteira na agenda do 

debate internacional ocorreu mais pelas consequências do reordenamento econômico, devido 

à crise dos anos 1990/2000, e menos pela insatisfação e demanda dos gestores e da população 

residente na área (BONTEMPO; NOGUEIRA; GIMENEZ, 2013). Contudo, mesmo com 

motivações econômicas, a integração influi nas políticas de saúde dos países, como ocorre na 

União Européia e, embora tardiamente, no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em que é 

notado avanço incipiente de temas da saúde na integração (QUEIROZ; GIOVANELLA, 

2011).  

Tendo em vista a característica assimétrica da globalização, cujos fluxos e 

interesses internacionais acomodam-se desigualmente no território, acarretando em uma 

separação entre a vertente social e a econômica do desenvolvimento da saúde, ameaçando os 

princípios do SUS e acentuando as assimetrias da globalização, são imprescindíveis o 

planejamento e a implementação da regionalização da saúde (GADELHA et al., 2011).  

Queiroz e Giovanella (2011) defendem que, para a integração econômica regional 

impulsionar a saúde na redução de desigualdades, faz-se necessária articulação em torno de 

uma visão comum de modelo social para a região, invertendo a origem econômica ou 

comercial das pautas e incorporando questões relacionadas ao desenvolvimento social, à 

redução de tensões internas, à promoção da coesão social no bloco e à redução das 

vulnerabilidades das populações. 
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O predomínio do setor público na operação da rede de atenção básica nas 

fronteiras permite a possibilidade de integração dos sistemas locais de saúde (BRAZ et al., 

2014). Entretanto, em diversos municípios fronteiriços brasileiros, como citado no estudo de 

Preuss e Nogueira (2012), ainda prevalecem questões como isolamento das ações de 

integração, dificuldades de comunicação, ausência de compartilhamento de informações e de 

concretização de acordos firmados, o que dificulta a integração. Além disso, as assimetrias 

dos sistemas de saúde dos países adjacentes nos aspectos organizacionais, de financiamento e 

de acesso constituem desafio extra à integração regional (GIOVANELLA et al., 2007; 

QUEIROZ; GIOVANELLA, 2011). 

Tal assimetria na oferta de serviços é responsável por fluxos transfronteiriços na 

maioria das cidades, com dominância de fluxos dirigidos ao Brasil (BRANCO, 2013). Dessa 

forma, a implantação de mobilidade favorecida pelo mercado comum sem corrigir as 

assimetrias entre os países, segundo Queiroz e Giovanella (2011), pode induzir a 

movimentação de pessoas em busca de melhores condições e acesso aos bens e serviços 

públicos sem restrição. Por essa razão, as autoras supracitadas destacam a importância, para a 

existência do MERCOSUL, das políticas de saúde avançarem no aspecto do acesso aos 

serviços de saúde, da simetria na utilização e incorporação tecnológica, do reconhecimento 

mútuo para o exercício profissional, do desenvolvimento de localidades fronteiriças, do 

compartilhamento de informações e sistemas de registros e da qualidade de bens e serviços. 

Similarmente, o estudo de Machado, Paula e Aguiar Filho (2007) menciona a importância da 

integração das fronteiras e as dificuldades no acesso aos serviços de saúde das populações 

fronteiriças para a integração econômica e melhorias nos indicadores sociais do MERCOSUL, 

assim como destaca a necessidade de desenvolver mecanismos de harmonização da legislação 

dos sistemas de saúde, com a finalidade de regulamentar o exercício profissional nas 

fronteiras.   

Conforme é relatado por Bontempo, Nogueira e Gimenez (2013), iniciativas dos 

profissionais e gestores têm sido fundamentais no sentido de iniciarem a articulação de 

estratégias para fomentar a cooperação entre os sistemas de saúde. As experiências 

reconhecidas desta cooperação decorrem da atitude de gestores com capacidade de liderança e 

atores políticos locais, pressionando os níveis superiores para reconhecimento e legalização 

dos acordos, resolução de situações que fogem à sua atuação ou formas de transferências 

monetárias para custeio dos serviços e protocolos de atenção à saúde. 

Nessa perspectiva, é necessário o fortalecimento dos sistemas de saúde por meio 

da formação de recursos humanos voltados para responder às necessidades locais e o 
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desenvolvimento de instituições de educação em saúde que adotem a cooperação 

internacional em saúde como uma das estratégias para redução das desigualdades em saúde 

(KASTRUP; PESSÔA, 2012).  

O Brasil adota a concepção estruturante de Cooperação Sul-Sul, a qual é centrada 

no fortalecimento institucional dos sistemas de saúde dos países receptores e na construção de 

capacidades para o desenvolvimento, bem como integra formação de recursos humanos, 

fortalecimento organizacional e desenvolvimento de instituições (KASTRUP; PESSÔA, 

2012). Esse tipo de cooperação busca configurar-se como uma alternativa aos modelos de 

Cooperação Norte-Sul, tradicionalmente pautados em transferências verticais de tecnologias 

dos países doadores do norte (PESSOA et al., 2013), uma vez que rompe a transmissão 

passiva de conhecimentos e tecnologias (KASTRUP; PESSÔA, 2012).  

A literatura relata algumas iniciativas brasileiras de cooperação internacional, 

como em relação à Venezuela, por meio do projeto de cooperação para o desenvolvimento 

institucional do Instituto de Altos Estudos (IAE) de Saúde Pública Dr. Arnoldo Gabaldón, o 

qual tem como instituição executora a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), unidade 

técnica da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), além das instituições coordenadoras da 

Venezuela - Oficina de Cooperação Técnica e Relações Internacionais do Ministério do Poder 

Popular para a Saúde (MPPS) – e do Brasil - Agência Brasileira de Cooperação do Ministério 

das Relações Exteriores (KASTRUP; PESSÔA, 2012).  

Outro empreendimento brasileiro nessa área, mas não associado à área de 

fronteira, é o projeto de implementação da Rede Haitiana de Vigilância, Pesquisa e Educação 

na Saúde, no escopo da Cooperação Tripartite Haiti/Brasil/Cuba. Com o objetivo de 

contribuir para o fortalecimento da capacidade institucional do Ministério de Saúde Pública e 

da População (MSPP) na vigilância em saúde do Haiti, ele também é conduzido pela 

FIOCRUZ. Tal projeto de cooperação busca apoiar a criação e implementação dos Espaços de 

Educação e Informação em Saúde (EEIS), bem como fortalecer a formação de pessoal em 

vigilância em saúde e implantar sistemas de informação em saúde do Haiti (PESSOA et al., 

2013). 

A citada experiência de cooperação internacional entre o Brasil e a Venezuela, 

segundo Kastrup e Pessôa (2012), é uma experiência exitosa, posto que as instituições 

conseguiram, de maneira horizontal e colaborativa, desenvolver subprojetos relevantes para o 

progresso institucional do IAE, respeitando a horizontalidade dos processos e ressaltando o 

caráter sustentável e estruturante da cooperação.   
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3.5 Saúde na Fronteira  

 

Sobretudo com a globalização, a mobilidade do homem é cada vez mais comum e, 

ao longo da fronteira, é observado um fluxo ainda mais intenso, a depender do tipo de acesso 

existente, da infra-estrutura, e da proximidade entre a cidade brasileira e a estrangeira, com 

destaque de maior fluxo nas cidades-gêmeas que possuem articulação terrestre ou fluvial com 

ponte. Embora com a tendência de ser mais comum em função da proximidade entre os 

municípios, este fluxo transfronteiriço tem comportamentos diferenciados, de acordo com as 

características de cada cidade, por exemplo, trabalho e serviços de consumo coletivo, como 

saúde, educação e saneamento (BRANCO, 2013). 

A dimensão do trânsito constante de pessoas nas fronteiras assume proporções 

variadas, considerando o mosaico de relações e laços das populações fronteiriças e exige que 

o planejamento da gestão em saúde leve em conta as peculiaridades desses espaços 

(LEMÕES, 2012).  

No Brasil, 27% do território localizam-se em faixa de fronteira, onde são 

concentrados os piores indicadores de saúde (GADELHA; COSTA, 2007) em virtude de, 

segundo Preuss e Nogueira (2012), tratar-se de uma região à margem das políticas centrais de 

desenvolvimento em relação às decisões, formulação de programas/projetos e repasse de 

recursos, geralmente, centralizados na União.  

Marcados por grande injustiça social e econômica, os territórios das fronteiras 

vivenciam desigualdades e iniquidades de bem-estar e de saúde que lhes conferem, muitas 

vezes, indicadores de condições de saúde piores que a média nacional e caracterizam sua 

vulnerabilidade (SOUZA et al., 2008). Peiter (2005) destaca ainda que as áreas de fronteira 

densamente povoadas são mais suscetíveis à transmissão de doenças, em virtude da 

intensidade e multiplicidade de interações, as quais dificultam sobremaneira o controle de 

doenças pelo maior contato social e pela interseção de inúmeras redes sociais distintas.  

No tocante ao acesso e à qualidade dos serviços públicos de saúde, a situação 

desfavorável experimentada por esses habitantes é acentuada pelo fluxo de usuários para os 

municípios detentores de melhor oferta de serviços, que gera uma demanda além da 

estimativa do planejamento local e, logo, prejudica a qualidade e, principalmente, a 

sustentabilidade da saúde nesses municípios. Isto ocorre em virtude de um dos critérios de 

repasse financeiro do SUS ser o contingente populacional, e, dessa maneira, a demanda da 

população estrangeira e dos brasileiros que residem no país vizinho não é contabilizada para o 

cálculo dos repasses do MS. Por conseguinte, é produzida uma sobrecarga no custo da 
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atenção nessas localidades, prejudicando ainda mais o bem-estar da população fronteiriça 

(BRASIL, 2010a).  

Essa demanda advém do atendimento diferenciado oferecido pelos países, 

conforme relatado por Butierres (2011), especialmente onde existem assimetrias/ 

desequilíbrios entre os sistemas sanitários dos países lindeiros (PEITER, 2005). Além do que, 

de acordo com Bontempo, Nogueira e Gimenez (2013), essa procura por atendimento está 

vinculada ao acesso aos bens e serviços de saúde, seja por fatores climáticos, econômicos, 

baixa resolutividade do sistema instalado e inexistência de equipamentos ou pessoal técnico.  

Soma-se a isto o fato de as populações das áreas de fronteira mais isoladas 

padecerem com a falta de recursos humanos para o atendimento (BUTIERRES, 2011; 

PEITER, 2005), falta de medicamentos e de acompanhamento dos programas de saúde, sendo 

comum o sub-registro de doenças (PEITER, 2005), assim como a insuficiência da vigilância 

nesses locais (BRAGA; HERRERO; CUELLAR, 2011).  

 Entre os principais temas que associam saúde e fronteira, encontram-se: a questão 

da saúde em refugiados; a difusão de AIDS, malária, tuberculose e outras doenças 

transmissíveis (dengue, cólera, pólio, varíola e outras); o tráfico e o consumo de drogas 

ilícitas e seus efeitos na saúde; a difusão de doenças transmissíveis por migrantes e viajantes 

internacionais; e o problema do atendimento nos serviços de saúde de cidades de fronteira 

(PEITER, 2005). 

A migração entre países é um aspecto cada vez mais importante da dinâmica da 

população internacional (BRAGA; HERRERO; CUELLAR, 2011), destacando-se o impacto 

do aumento, nos últimos anos, das migrações transfronteiriças e da mobilidade de cidadãos na 

busca de trabalho, educação e melhores condições de vida, o que origina novas demandas de 

atenção à saúde na região (MACHADO; PAULA; AGUIAR FILHO, 2007).  

A ―Saúde na Fronteira‖ é uma estratégia política e técnica de desenvolvimento 

integral que busca contribuir para a saúde das pessoas as quais residem nas fronteiras. Este 

fenômeno ocorre com vistas a superar os desequilíbrios regionais e sub-regionais, por terem 

sido as fronteiras, tradicionalmente, espaços marginais, periféricos e carentes de integração 

socioeconômica, como resultado da concentração do poder e desenvolvimento no centro e nas 

áreas litorâneas dos países (BONTEMPO; NOGUEIRA; GIMENEZ, 2013; SOUZA et al., 

2008). As ações de saúde nas fronteiras dever-se-ão constituir de equipes de fronteira 

transnacionais e consolidar compromissos políticos e técnicos, firmando acordos entre as 

fronteiras, haja vista que similares condições de saúde afetam as populações de ambos os 

lados (SOUZA et al., 2008). 
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Giovanella et al. (2007) ressaltam que a demanda de atenção das populações que 

vivem nas zonas da fronteira requer um nível de organização específico dos sistemas 

municipais de saúde.  Da mesma maneira que Azevedo (2012) destaca o papel fundamental 

das políticas regionais para a resolução de problemas nessas áreas, assim como afirma a 

necessidade da saúde na composição da agenda nacional das políticas públicas, pois o 

planejamento regional descentralizado é um dos mecanismos de integração social e de 

minimização dos conflitos nessas áreas.  

 

3.6 Saúde da fronteira brasileira  

 

Nos municípios de fronteira, com número de unidades relativamente pequeno 

(SILVA; MATTOS, 2011), há predomínio da Atenção Primária em Saúde (APS), na estrutura 

assistencial do SUS (BRAZ et al., 2014; SILVA; MATTOS, 2011) e, muitas vezes,  existem 

obstáculos na acessibilidade aos serviços e centros de referência regionais, o que prejudica o 

acesso e a adesão ao tratamento de saúde, sobretudo para a população das áreas rurais 

(SILVA; MATTOS, 2011). 

Inclusive nas cidades-gêmeas, a atenção à saúde é marcada pela carência de 

profissionais qualificados, principalmente médicos e enfermeiros, existindo grandes 

dificuldades de acesso das populações aos serviços de saúde, exceto nas capitais dos estados 

(BRAZ; DUARTE; TAUIL, 2013). 

Segundo Lemões (2012), a problemática de saúde nas fronteiras do Brasil envolve 

fatores que se relacionam com a gestão local de um município fronteiriço, sua articulação 

política e diplomática com o país adjacente e a adequação do sistema de saúde regional às 

demandas dos usuários, considerando a oferta de serviços disponibilizados na APS.  

Além disso, a ausência de normas e regras aplicáveis a todas as cidades de 

fronteira ou de um marco regulatório único que trate do direito do estrangeiro ao sistema de 

saúde brasileiro é um dos entraves do atendimento de saúde nas regiões fronteiriças, pois não 

há jurisprudência quanto ao direito do estrangeiro fronteiriço ao SUS, bem como aporte de 

recurso estadual ou federal para o atendimento dessa demanda pelo município fronteiriço 

(BRANCO, 2013). Segundo esta autora, alguns territórios possuem acordos estabelecidos 

com o país vizinho, conforme interesses próprios e a relação política existente, acarretando, 

na prática, em assistência por parte de alguns municípios e em recusa por outros, de acordo 

com a decisão do gestor local. Em adição, na fronteira brasileira, com a rara exceção de 

Santana do Livramento (RS), os arranjos e acordos informais não têm continuidade e 
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dependem dos atores políticos ocupantes dos cargos decisórios em nível local (BONTEMPO; 

NOGUEIRA; GIMENEZ, 2013).  

A implantação da Estratégia SF atuaria, conforme Nogueira, Dal Prá e Fermiano 

(2007), como empecilho ao acesso dos estrangeiros ao SUS, em virtude da adstrição dos 

usuários, deslocando, ocasionalmente, a demanda das unidades básicas para os centros de 

especialidades, onde, muitas vezes, não é exigida documentação. Outro aspecto em relação ao 

atendimento no SUS do estrangeiro e do brasileiro residente no país vizinho consiste na 

exigência de domicílio em território nacional, como requisito para obtenção do Cartão 

Nacional de Saúde - Cartão SUS (BRANCO, 2013). Circunstâncias como estas, além de 

gerarem a negação de assistência, podem acarretar na utilização de meios ilegais, a fim de 

obter acesso ao sistema de saúde brasileiro por parte dessas populações (BRANCO, 2013).  

Nos municípios estudados por Cazola et al. (2011), muitos brasileiros residentes 

no exterior buscam atendimento de saúde no Brasil em todos os níveis de atendimento, por 

exemplo, dispensação de medicamentos, consulta médica, imunização etc. Similarmente, nas 

fronteiras do Paraná com Argentina e Paraguai e de Mato Grosso do Sul com Paraguai, esta 

mesma demanda é intensa, sendo frequente ou muito frequente em 80 a 90% dos municípios 

(GIOVANELLA et al., 2007). Tal demanda é provocada pela presença de áreas urbanas 

contíguas e próximas à fronteira, aliadas à liberdade de circulação da população entre os 

países sem a necessidade de autorização dos órgãos de imigração, fatores que facilitam a 

busca de serviços de saúde gratuitos oferecidos pelo SUS (CAZOLA et al., 2011). 

A busca dessa população itinerante, a qual é formada pelo estrangeiro fronteiriço, 

bem como pelo brasileiro residente do outro lado da fronteira, por atenção à saúde, traz 

dificuldades para a gestão do SUS, além de repercussões sobre o financiamento das ações e 

serviços de saúde. Assim, a inclusão desse aspecto nas discussões das pautas do setor saúde 

minimiza o desequilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços de saúde, que tanto afetam a 

qualidade da atenção prestada (BRANCO, 2013; CAZOLA et al., 2011; GIOVANELLA et 

al., 2007; LEMÕES, 2012) 

Cazola et al. (2011) ainda destacam a repercussão desse atendimento de 

brasileiros que não residem no país nos indicadores de saúde que utilizam, em seu cálculo, 

dados relativos à população residente. Esses autores relatam, por exemplo, a apresentação de 

taxas de cobertura de vacinação superiores a 100%, que mascaram a cobertura efetiva da 

população residente e refletem negativamente na qualidade do planejamento e na provisão de 

serviços de saúde para a população atendida no âmbito municipal. 
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3.7 Desigualdades na saúde bucal brasileira  

 

Historicamente, a oferta de serviços de saúde bucal no Brasil caracterizava-se, em 

geral, por ações de baixa complexidade, essencialmente curativas e restritas a determinados 

grupos populacionais, restando, principalmente para adultos e idosos, apenas o atendimento 

mutilador de urgência, propiciando extrema exclusão social no acesso à Odontologia 

(CARNUT; SILVA, 2012). Com a Constituição Federal do Brasil de 1988 e a criação do 

SUS, garantiu-se legalmente o acesso universal da população à assistência odontológica 

pública sem a exclusão de quaisquer grupos populacionais, o que outrora ocorria em virtude 

do direito à assistência ser exclusivo aos trabalhadores contribuintes ao Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Assistência Social (INAMPS) (MATTOS et al., 2014).  

A institucionalização da Estratégia SF é responsável por diversas mudanças que 

envolvem o modelo de atenção, a organização do sistema e as modalidades de alocação dos 

recursos do sistema de saúde no Brasil. Entretanto, permanecem numerosos desafios 

relacionados ao contexto histórico institucional a serem enfrentados para que ocorra a 

consolidação da APS como estratégia estruturante do sistema de saúde (PEREIRA et al., 

2012). 

Atualmente, a Estratégia SF impulsiona a reorganização da APS no Brasil 

(MATTOS et al., 2014) e, com o objetivo de reorganizar o modelo de atenção e ampliar o 

acesso às ações de saúde bucal, garantindo a atenção integral aos indivíduos e às famílias 

(CARNUT; SILVA, 2012), a inclusão da saúde bucal nesta estratégia (CARNUT; SILVA, 

2012; MATTOS et al., 2014), preconiza uma atenção odontológica voltada à promoção de 

saúde e controle/tratamento das doenças bucais, com prioridade para a eliminação da dor e da 

infecção (MATTOS et al., 2014).   

Inegavelmente, o SUS representou um grande avanço social e político (CARNUT; 

SILVA, 2012), porém, ainda faz-se necessário ampliar a sua capacidade de melhorar a 

equidade no acesso à saúde (COSTA, L. et al, 2013; HERKRATH et al., 2013; MACINKO; 

LIMA-COSTA, 2012). Numa tentativa de induzir equidade no SUS, nas regiões que possuem 

quadros marginais de saúde e inclusão social, os municípios têm recebido financiamento 

federal diferenciado para ações em saúde em relação às equipes instaladas em áreas com 

baixo risco social. Com essa medida, são contemplados, por exemplo, os municípios com 

população de até 50 mil habitantes nos estados da Amazônia Legal e até 30 mil habitantes nos 

demais estados com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) igual ou inferior a 0,7, os que 

integram o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, bem como os que atendem 
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população remanescente de quilombos ou residente em assentamentos. Da mesma forma, 

blocos financeiros de Saúde Indígena, Saúde Penitenciária e Compensação de Especificidades 

Regionais reforçam o caráter equitativo do financiamento na tentativa de inclusão social de 

grupos historicamente preteridos (CARNUT; SILVA, 2012).  

Na formulação de políticas durante a descentralização em saúde, a ausência da 

consideração da dimensão territorial, ou seja, a não valorização da dinâmica dos territórios em 

seus aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais, bem como o fluxo das populações e 

os condicionantes macroestruturais que consolidam e reproduzem iniquidades, fez surgir 

recentes iniciativas direcionadas para regiões específicas, como a Saúde na Amazônia, Sis-

Fronteiras e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) 

(GADELHA et al., 2011). Isso ocorre porque, ao mesmo tempo em que a municipalização da 

saúde amplia o acesso à saúde pública (CARNUT; SILVA, 2012; GADELHA et al., 2011) e 

contribui para a superação das barreiras geográficas sobre o acesso aos  serviços (CARNUT; 

SILVA, 2012), ela origina muitos ―sistemas locais isolados‖ com a responsabilidade pela 

provisão de serviços de saúde, os quais, geralmente, apresentam pequena base populacional e 

limitada capacidade institucional, prejudicando o planejamento regional (GADELHA et al., 

2011).  

Na saúde bucal, entretanto, apesar do investimento maciço em iniciativas como a 

estruturação da Política Nacional de Saúde Bucal (Programa Brasil Sorridente) e a inclusão 

das ESB na Estratégia SF, a persistência das diferenças regionais causadas pelas 

desigualdades sociais, entre outros fatores, perpetua a iniquidade de acesso aos serviços de 

saúde bucal no Brasil (CARNUT; SILVA, 2012). Ao passo que, mesmo com o progresso 

recente, a saúde bucal brasileira é insatisfatória e abaixo dos níveis aceitáveis e preconizados 

pela OMS, posto que grande parte da população adulta e idosa ainda amarga as sequelas das 

doenças orais (HERKRATH et al., 2013).  

Dada a prevalência de fatores de risco, acesso inadequado e acessibilidade dos 

serviços preventivos e curativos em saúde bucal, as doenças orais têm um impacto crescente 

sobre a saúde e o bem-estar das pessoas em diversas partes do mundo, particularmente nas 

populações mais vulneráveis e marginalizadas (BOURGEOIS; LLODRA, 2014). Outra 

nuance que merece destaque quanto à utilização de serviços de saúde bucal entre grupos 

sociais distintos consiste no fato de que minorias etnicorraciais e grupos populacionais com 

menores níveis de escolaridade visitam o dentista por problemas de saúde bucal 

autopercebidos, enquanto indivíduos de cor branca e com maiores níveis de escolaridade o 

fazem para consultas preventivas ou de acompanhamento (CARNUT; SILVA, 2012). De 
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acordo com esses pesquisadores, elementos como deficiência de escolaridade, baixa renda e 

falta de trabalho produzem efeitos devastadores sobre a saúde bucal da população, originando 

dor, infecção e sofrimento físico e psicológico, evidenciando a relevância do enfrentamento, 

em profundidade, dos problemas nessa área, e não somente do desenvolvimento de ações 

assistenciais. 

  

3.8 Saúde Bucal na Fronteira 

 

Moreira, Nico e Tomita (2007) apontam que aspectos geográficos podem estar 

relacionados de diferentes formas com aspectos da saúde bucal da população, como a própria 

condição de saúde bucal, a localização de serviços de atenção odontológica e as formas de 

acesso a esses serviços (locomoção e transporte), a localização de equipamentos sociais 

(escolas, centros comunitários e áreas de lazer), a infraestrutura local como provedora de 

condições mínimas de bem-estar para a população (saneamento básico, energia elétrica, 

moradias adequadas e segurança pública) e toda a rede de suporte social. 

O perfil epidemiológico da saúde bucal no Brasil é complexo e heterogêneo 

(ARANTES; SANTOS; FRAZÃO, 2010) e, na faixa de fronteira, não é diferente. No Arco 

Norte, a maior ruralidade da população estabelece maiores dificuldades no atendimento à 

saúde agravadas pela falta de estradas e transportes velozes e pela dependência dos rios e seus 

meandros para o acesso à saúde de populações ribeirinhas (PEITER, 2005). Neste arco, há 

grupos com níveis de ataque de cárie muito altos, como os Kinsedje e Ikpeng, no Xingu 

(ALVES FILHO; SANTOS; VETTORE, 2013). Por outro lado, existem grupos, como os 

Yanomami do oeste da Amazônia (na fronteira do Brasil com a Venezuela), que apresentam 

baixa prevalência de cárie, com uma dieta com pouca presença de açúcar refinado e outros 

alimentos industrializados (ARANTES; SANTOS; FRAZÃO, 2010). 

Porém, esta problemática não se restringe a esse arco, reproduzindo-se também 

em áreas específicas do Arco Central, o qual apresenta uma situação mais heterogênea com 

sub-regiões com características próximas às do Arco Norte e outras às do Sul em relação à 

situação do atendimento em saúde (PEITER, 2005). Um exemplo disso são os Xavante, uma 

das maiores etnias indígenas existentes no país, com mais de 10 mil pessoas, cujas terras estão 

localizadas no Mato Grosso, que experimentam uma transição em saúde bucal. Nessa 

população, os níveis muito baixos da doença observados nas primeiras décadas de contato 

permanente com a sociedade não-indígena contrastam com o quadro atual, caracterizado pelo 
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elevado número de dentes cariados e vários elementos dentários perdidos, com focos de 

infecção e dor (ARANTES; SANTOS; FRAZÃO, 2010). 

Os autores supracitados destacam, ainda, evidências de desigualdades entre índios 

e não-índios no que diz respeito ao acesso a serviços de atenção à saúde bucal e a métodos 

preventivos regulares, o que deixa as populações indígenas mais vulneráveis em relação à 

cárie e suas complicações, bem como a outros problemas bucais. Essa população, geralmente, 

apresenta-se com baixa quantidade de dentes tratados, indicando a existência de uma baixa 

oferta de serviços restauradores e uma exposição a práticas odontológicas mutiladoras. Além 

disso, os serviços básicos de atenção à saúde bucal oferecidos têm sido realizados de forma 

descontínua, com baixa cobertura e distribuição irregular entre as diferentes comunidades. 

No tocante à atenção secundária em saúde bucal dos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO), além da Região Norte possuir o menor percentual de serviços 

implantados, estes centros enfrentam dificuldades no cumprimento das metas relativas à 

quantidade de procedimentos informados nos sistemas de informação, sobretudo nos 

municípios de menor porte populacional e desenvolvimento humano (GOES et al., 2012).  

A faixa de fronteira representa uma região geográfica de interface entre nações, 

por onde ocorrem intercâmbios entre culturas tradicionais e modernas, trocas comerciais 

legais e ilegais, migrações humanas temporárias e permanentes, que, além de promover o 

contato entre as pessoas, possibilitam a transmissão de doenças, como a AIDS 

(RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2010), que é um dos temas de destaque na relação 

entre saúde e fronteira (PEITER, 2005). Esse aspecto atrai atenção para a importância da 

saúde bucal nas políticas de saúde na fronteira, haja vista que as manifestações orais são os 

mais precoces e importantes indicadores da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV), além de poderem prever a progressão da infecção pelo HIV à AIDS e a necessidade de 

terapia antirretroviral, o que explica o peso dado a estas lesões na prevenção da AIDS e em 

programas de intervenção (COOGAN; GREENSPAN; CHALLACOMBE, 2005). 

Lesões orais podem estar presentes em até 50% de pessoas infectadas com HIV e 

em até 80% dos pacientes com diagnóstico de AIDS e, em geral, são claramente visíveis, 

podendo ser diagnosticadas com segurança a partir das características clínicas apenas. São 

relatadas sete lesões fortemente associadas à infecção pelo vírus: candidíase oral, leucoplasia 

pilosa, sarcoma de Kaposi, eritema gengival linear, gengivite ulcerativa necrosante, 

periodontite ulcerativa necrosante e linfoma não-Hodgkin (COOGAN; GREENSPAN; 

CHALLACOMBE, 2005; PETERSEN et al., 2005).  
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Isso enfatiza a importância de um exame oral completo em todas as fases do 

diagnóstico e tratamento dos pacientes HIV positivos, bem como daqueles em suspeita ou 

risco de infecção (COOGAN; GREENSPAN; CHALLACOMBE, 2005). Além disso, os 

serviços e profissionais de saúde bucal podem contribuir de forma eficaz para o diagnóstico 

precoce, prevenção e tratamento, assim como para o controle do HIV/AIDS através de 

educação em saúde, assistência ao paciente, controle de infecção e vigilância efetiva 

(PETERSEN, 2006). 

Outro fator de relevância da saúde bucal para a saúde na fronteira é a demanda 

que se apresenta em virtude das repercussões negativas na saúde bucal da infecção pelo HIV 

(PETERSEN et al., 2005; PETERSEN, 2006), necessitando de cuidados de saúde oral, 

incluindo cuidados imediatos e encaminhamento, o tratamento das manifestações orais da 

doença, a prevenção de problemas e a promoção da saúde (PETERSEN et al., 2005). Essa 

situação pode ser exemplificada pelo estudo de Rodrigues-Júnior e Castilho (2010), o qual 

evidencia a presença marcante da candidíase nas notificações dos casos de AIDS, 

principalmente, da candidíase oral e esofágica, provocada pela deficiência imunológica.   

 As manifestações orais do HIV/AIDS são consideradas um desafio importante 

para a melhoria da saúde no futuro, particularmente em países em desenvolvimento, haja vista 

que países na África, Ásia e América Latina têm falta de profissionais de saúde bucal, e a 

capacidade dos sistemas é geralmente limitada ao alívio da dor ou cuidados de emergência. 

Logo, é necessário que os profissionais de saúde bucal tenham acesso a programas de 

educação continuada para melhorar os seus conhecimentos e habilidades na assistência de 

pacientes infectados pelo HIV e prevenir a infecção cruzada em estabelecimentos de 

assistência à saúde (PETERSEN, 2006). 

Práticas culturais específicas para cada região podem ser um dos obstáculos para a 

melhoria de atitudes e práticas de saúde bucal, porém estratégias específicas e culturalmente 

apropriadas precisam ser implementadas a fim de reduzir-se a carga de doença bucal da 

população (BOURGEOIS; LLODRA, 2014). De modo que as ações em saúde devem ser 

pensadas, articuladas e executadas de forma intersetorial, pois é impossível admitir que 

medidas, somente no campo da saúde bucal, sejam suficientes à resolução das iniquidades na 

distribuição do processo saúde-doença oral (MOREIRA; NICO; TOMITA, 2007).    
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Abordagem e tipologia de estudo 

 

Foi desenvolvido um estudo transversal, exploratório, descritivo e analítico, com 

abordagem quantitativa.  

Os estudos quantitativos estão calcados sobre a dedução de hipóteses oriundas da 

teoria estabelecida. Assim, o material coletado deve ser mensurado e condensado em 

variáveis, cuja comparação entre as variáveis de interesse permite ao pesquisador o 

estabelecimento de leis gerais sobre o comportamento social, buscando efeitos causais ao 

examinar a variação da variável dependente sobre a variação da variável independente 

(KIRSCHBAUM, 2013). Tal tipo de estudo estabelece comportamentos que podem ser 

medidos através de números e tem como instrumento preferencial, na quantificação de 

fenômenos para análises posteriores, o questionário (RODRIGUES; MONTEIRO; MELO, 

2013).   

No presente estudo, foi realizada uma análise dos indicadores de saúde bucal, 

assim como dos indicadores socioeconômicos/ demográficos e de provisão de saúde nos 

municípios dos Arcos Central e Norte da faixa de fronteira do Brasil, bem como foi testada a 

associação entre eles.  

 

4.2 Localização do estudo 

 

O presente estudo analisou dados sobre os municípios dos Arcos Central e Norte 

da Faixa de Fronteira do Brasil, os quais fazem fronteira com Suriname, Guiana, Guiana 

Francesa, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia e Paraguai, e englobam os seguintes estados da 

federação: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e 

Roraima. 

 

4.2.1 Arco Norte 

 

O Arco Norte abrange a Faixa de Fronteira de cinco estados: Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará e Roraima, contendo 71 municípios, os quais são divididos em seis sub-

regiões (Figura 2). 
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Figura 2: Sub-regiões do Arco Norte da Faixa de Fronteira brasileira. 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL. Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF, 

2009a: p.33. 

 

A Sub-Região I engloba uma grande extensão da Floresta Amazônica e é 

composta por municípios do Amapá (Oiapoque, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari, 

Serra do Navio, Ferreira Gomes, Pracuúba, Calçoene e Amapá), Pará (Alenquer, Almeirim, 

Faro, Oriximiná e Óbidos), Amazonas (Urucará e Nhamundá) e Roraima (Caroebe, São João 

da Baliza e São Luiz do Anauá). Apresenta baixa densidade de povoamento com mobilidade 

transfronteiriça intermitente de grupos indígenas, sendo esta sub-região marcada por baixo 

grau de desenvolvimento regional, reduzido grau de empresariamento, baixa densidade social 

e elevado grau de analfabetismo da população (BRASIL, 2009a). 

Em seguida, localizada na porção leste do Estado de Roraima, fazendo fronteira 

com a Guiana e a Venezuela, estabelece-se a Sub-Região II, a qual exibe grande 

conectividade em virtude da presença da capital estadual, Boa Vista, tornando o 

desenvolvimento de sua malha rodoviária o maior do Arco Norte. Os municípios que a 

compõem são: Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Rorainópolis, 

Pacaraima e Uiramutã - dentro da Terra Indígena (TI) Raposa-Serra do Sol. Ressalta-se que 

esta sub-região abriga as maiores extensões contínuas de terras indígenas e a maior proporção 

de população rural e indígena da Faixa de Fronteira brasileira (BRASIL, 2009a).   

Já a Sub-Região III estende-se desde a TI Ianomâmi (divisa Brasil–Venezuela) e 

as Serras de Pacaraima e Parima até os Vales do Rio Negro e Japurá a Oeste, na região 

conhecida como ―Cabeça do Cachorro‖. É formada por municípios de Roraima (Alto Alegre, 
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Amajari e Iracema) e Amazonas (Barcelos, Japurá, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel 

do Rio Negro), possuindo grande extensão territorial e povoamento rarefeito e abrigando 

diversas reservas indígenas ao longo dos rios. As atividades agrícolas são as maiores 

empregadoras, predominando o trabalho por conta própria, como são classificados os 

trabalhos indígenas. Esta sub-região constitui-se numa imensa zona-tampão fronteiriça, onde 

o reconhecimento das terras indígenas e a criação de unidades de conservação atuam no 

sentido de estabilizar o povoamento e dificultar a entrada de frentes pioneiras internas e 

externas (BRASIL, 2009a).   

Com uma localização estratégica na faixa de fronteira, haja vista ser a porta de 

entrada mais importante da parte ocidental da Bacia Amazônica e um dos principais 

corredores de integração sulamericana, encontra-se, no Amazonas, a Sub-Região IV. 

Constituída pelos municípios Tabatinga, Benjamim Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de 

Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Jutaí e Tonantins, nessa região, encontram-se 

unidos Brasil, Peru e Colômbia, os maiores países amazônicos. Embora formada por 

população urbana e rural, sua identidade é fortemente marcada pela comunidade indígena 

Ticuna, a qual está presente nos três países (BRASIL, 2009a).  

Por sua vez, a Sub-Região V possui sua maior parte estabelecida no Estado do 

Acre, na divisa com o Peru, e é formada por municípios do Amazonas (Envira, Guajará e 

Ipixuna) e do Acre (Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal 

Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Tarauacá). Apresenta 

uma população composta principalmente por índios e mestiços e base produtiva no 

extrativismo vegetal e agricultura, destacando-se, ainda, a indústria na fabricação de farinha 

de mandioca exportada para outros estados e a moagem e torrefação de café. O tráfico de 

cocaína entre o Brasil, o Peru e a Colômbia, aliado à baixa densidade demográfica são 

problemas antigos desta sub-região (BRASIL, 2009a).  

Por fim, a mais densamente povoada do Arco Norte, a Sub-Região VI, interliga-se 

tanto pela BR-364 (Rio Branco e Porto Velho) como pela BR-317 (Brasiléia e Assis Brasil). 

Abrangendo os municípios do Acre (Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, 

Epitaciolândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomar 

e Xapuri) e do Amazonas (Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Pauini), apresenta uma tríplice 

fronteira com o Peru e a Bolívia (Assis Brasil). Esta região é a maior produtora de mandioca, 

arroz e milho (escoado na capital, no entorno e em outros estados), banana, café e palmito 

(BRASIL, 2009a). 



41 
 

Apesar de fluxos migratórios procedentes de outras regiões do país, sobretudo da 

Região Nordeste, a Faixa de Fronteira Norte constitui um ―arco indígena‖, tanto do ponto de 

vista do território em virtude da presença de grandes áreas de reserva, quanto da identidade 

territorial devido à importância étnico-cultural indígena, inclusive, fora das áreas de reserva 

(PEITER, 2005). 

Com uma população de 1.545.938 habitantes (15,7% do total da faixa), 

caracterizada por uma maior ruralidade da população, isto é, 37,8% de população rural 

(ribeirinhos, povos das florestas e assentados), Peiter (2005) ressalta maiores dificuldades no 

atendimento à saúde no Arco Norte, fato agravado pela falta de estradas e transportes 

adequados, dependendo-se na maior parte dos casos dos rios e seus meandros para o acesso à 

saúde de populações ribeirinhas.   

 

4.2.2 Arco Central 

 

Por sua vez, o Arco Central é composto por três estados: Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Rondônia, que, apesar de pertencer à Região Norte, é deslocada para a Faixa 

de Fronteira do Arco Central em virtude de sua base produtiva e outros indicadores 

socioeconômicos. Neste arco, encontram-se as duas grandes bacias hidrográficas 

sulamericanas, a Bacia Amazônica e a Bacia do Paraná–Paraguai (BRASIL, 2009a).  

Este Arco constitui uma grande área de transição, inclusive no aspecto cultural, 

entre o Centro-Sul do país, claramente identificado com a cultura europeia de descendentes de 

imigrantes (colonos), principalmente italianos e alemães, e a Amazônia, onde predomina a 

cultura dos diversos grupos indígenas amazônicos (BRASIL, 2005a). 

Nele são identificados 99 municípios, representando 17% do total de municípios 

da Faixa de Fronteira, os quais são distribuídos em oito sub-regiões, o que indica grande 

diversidade nos tipos de organização territorial deste arco da fronteira (BRASIL, 2005a) 

(Figura 3).   
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Figura 3: Sub-regiões do Arco Central da Faixa de Fronteira brasileira.  

 
Fonte: Adaptado de BRASIL. Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF, 

2009a: p.33. 

 

Ocupando uma posição estratégica no enlace entre o Vale do Amazonas, o Vale 

do Acre e o Sudeste do país, por meio da BR-364 e da hidrovia Rio Madeira, situa-se a Sub-

Região VII. Constituída pelos municípios rondonienses Campo Novo de Rondônia, Buritis, 

Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho, ela concentra 20% da população do Arco 

Central, sendo 80% urbana. Além disso, exibe um perfil produtivo urbano-industrial, com 

destaque para Porto Velho, com indústrias de alimentos, confecções, desdobramentos de 

madeira, metal-mecânica e de construção, além de importante rede hoteleira. Porém, nessa 

sub-região, identifica-se o grave problema do tráfico de drogas, o qual estimula e reforça 

correntes de contrabando na fronteira (BRASIL, 2009a). 

Localizada inteiramente no Estado de Rondônia, está a Sub-Região VIII, a qual 

abrange os municípios de Costa Marques, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Alvorada, 

Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, 

São Francisco do Guaporé, Alto Alegre dos Parecis, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras do 

Oeste e Cabixi. Ela possui uma infraestrutura fundiária de pequenas e médias propriedades, às 

margens da BR-364, ligadas à produção agropecuária e madeireira, que extrapola o limite 

internacional em busca de madeiras nobres na Bolívia (BRASIL, 2009a).  

A Sub-Região IX possui uma base produtiva diversificada, com destaque para o 

cultivo da soja, algodão e do extrativismo da madeira em tora. Estende-se desde o sul de 

Rondônia (onde inclui os municípios Chupinguaia, Colorado do Oeste, Parecis, Pimenta 

Bueno, Primavera de Rondônia, Santa Luzia d’Oeste, São Felipe do Oeste e Vilhena) até o 
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sudoeste mato-grossense, envolvendo Comodoro, Conquista d’Oeste, Campos de Júlio, 

Sapezal, Nova Lacerda e Tangará da Serra. (BRASIL, 2009a). 

No Mato Grosso, estabelece-se ainda a Sub-Região X, a qual compreende os 

municípios de Araputanga, Barra do Bugre, Curvelândia, Figueirópolis d’Oeste, Glória 

d’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari d’Oeste, Mirassol d’Oeste, Pontes e Lacerda, Porto 

Esperidião, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos 

Quatro Marcos, Vale de São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade. As características 

desta sub-região englobam baixa densidade demográfica, altos índices de urbanização e 

somente uma cidade de maior porte (Pontes e Lacerda), além de uma base produtiva ligada, 

principalmente, à criação de gado bovino, tanto de corte como leiteiro (BRASIL, 2009a).   

Um dos lugares do Brasil mais conhecidos por sua ―paisagem símbolo‖, a Sub-

Região XI é contemplada pelos municípios Barão de Melgaço, Cáceres, Nossa Senhora do 

Livramento e Poconé (Mato Grosso) e Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário, Miranda e 

Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul). Grande número de visitantes estrangeiros e nacionais é 

atraído pelo turismo ecológico, a melhor opção para resguardar a riqueza ambiental do local e 

uma fórmula inteligente de reverter a estagnação da economia regional. Esta sub-região reúne 

municípios com domínio de grandes grupos indígenas no passado, embora reduzido pela 

apropriação de terras pelos estancieiros e pelos extratores da erva-mate, restando apenas oito 

territórios indígenas reconhecidos oficialmente. Em sua base produtiva, destaca-se a pecuária 

(o rebanho bovino dessa sub-região é o segundo maior da faixa de fronteira, depois da 

Campanha Gaúcha) e a produção leiteira. A fruticultura está se consolidando (banana, 

abacaxi, limão, laranja, uva, manga e caju) e, entre as lavouras temporárias, destacam-se a 

produção de mandioca, arroz e cana-de-açúcar (BRASIL, 2009a).  

Na zona de transição entre a criação extensiva de gado do Pantanal e a expansão 

do cultivo mecanizado de soja, está localizada a Sub-Região XII. Ocupando posição 

excêntrica a Sudoeste de Mato Grosso do Sul, a qual incorpora os municípios Bela Vista, 

Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque, ela caracteriza-se, 

basicamente, pela agroindústria da soja e da mandioca procedente do Paraguai, bem como 

pelo turismo como principal fonte geradora de empregos urbanos (BRASIL, 2009a).  

Enfim, localizadas no Mato Grosso do Sul, as Sub-regiões XIII e XIV são duas 

das mais complexas e desafiadoras da Faixa de Fronteira. A despeito de figurarem entre as 

regiões mais ricas do Brasil em termos de atividades agropecuárias (criação de gado de corte e 

leiteiro, cultivo de soja e mandioca), elas são conhecidas na mídia por problemas relacionados 

ao narcotráfico e a contrabandos diversos. A Sub-região XIII compreende os municípios de 
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Caarapó, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de 

Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Maracaju, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, 

Sidrolândia, Taquarussu e Vicentina. Já a Sub-região XIV inclui Amambai, Antônio João, 

Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo, 

Naviraí, Paranhos, Ponta-Porã, Sete Quedas e Tacuru (BRASIL, 2009a).  

 

4.3 Sujeitos do estudo 

 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os 170 municípios da faixa de fronteira 

dos Arcos Norte e Central do Brasil, que são listados, respectivamente, nos Apêndices A e B. 

Quanto ao porte populacional, os municípios estudados demonstraram 

heterogeneidade, visto que, no Arco Norte, esta divisão consistiu em quatro municípios, 

exibindo até 5 mil habitantes, 18 com porte entre 5 e 10 mil habitantes, 43 municípios com 

porte populacional entre 10 e 50 mil habitantes, e seis municípios apresentando mais de 50 

mil habitantes. Já Arco Central teve 15 municípios com população até 5 mil habitantes, 19 

com porte populacional entre 5 e 10 mil habitantes, 57 municípios com porte entre 10 e 50 mil 

habitantes, e oito municípios com população acima de 50 mil habitantes. A Figura 4 

demonstra a população de fronteira, de acordo com o Censo Demográfico de 2010. 

 

Figura 4 - Faixa de Fronteira do Brasil, distribuição espacial e porte populacional dos 

municípios. 

 
Fonte: COMISSÃO PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO E A INTEGRAÇÃO DA FAIXA DE 

FRONTEIRA (CDIF), 2010. 
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4.4 Coleta de dados  

 

Para a realização deste estudo transversal, foi empreendida uma pesquisa de dados 

secundários em 170 municípios dos Arcos Norte e Central da Faixa de Fronteira do Brasil, 

sendo realizado um censo com o total de municípios que formam os referidos arcos, em que 

as unidades de observação e análise se distribuíram em 71 municípios no Arco Norte e 99 no 

Arco Central. 

Os registros pesquisados foram referentes ao ano de 2013, em virtude de alguns 

indicadores de 2014 não estarem disponíveis nos sistemas de informação. A coleta foi 

realizada em quatro bancos de dados eletrônicos oficiais: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE - http://www.ibge.gov.br), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD - http://www.pnud.org.br), bem como dos sistemas de informação 

em saúde do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS - 

http:///www.datasus.gov.br) e do Departamento de Atenção Básica (DAB - 

http://dab.saude.gov.br/portaldab).  

Na investigação, entre os dados demográficos e socioeconômicos dos municípios, 

foram obtidos, no banco de dados do IBGE, a densidade demográfica e o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita, assim como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) foi conseguido no do PNUD, enquanto o Índice Gini, no DATASUS. 

No que diz respeito aos indicadores de provimento de saúde, foram utilizados os 

registros da proporção de cobertura populacional estimada de Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) e de Equipe de Saúde da Família (ESF) a partir de informações adquiridas no DAB. Já 

nos bancos de dados do DATASUS, foram pesquisadas as informações sobre a cobertura de 

Equipe de Saúde Bucal (ESB), média de escovação dental supervisionada, proporção de 

exodontias de dentes permanentes sobre os procedimentos clínicos individuais curativos e 

preventivos, cobertura de primeira consulta odontológica e a razão de procedimentos 

odontológicos coletivos em relação à população.  

Considerando-se o grande número de municípios participantes da amostra, os 

indicadores coletados das fontes secundárias foram dispostos em forma de planilha, com o 

objetivo de facilitar a visualização de sua distribuição nas regiões abordadas. Salienta-se que 

foi adotada a quantidade apresentada dos procedimentos, pois esse modo de registro contém 

todos os procedimentos informados ao sistema (PIMENTEL et al., 2014), e que a seleção dos 

indicadores para o desenvolvimento do presente estudo foi pautada na metodologia de Fischer 

et al. (2010).  
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4.4.1 Variáveis dependentes 

 

Foram utilizados os seguintes indicadores de saúde bucal, os quais 

corresponderam a variáveis dependentes:  

a) cobertura de Equipe de Saúde Bucal: mede a ampliação de acesso à saúde bucal 

pela população e é calculada utilizando a soma da carga horária dos cirurgiões-

dentistas (BRASIL, 2013). Em relação à cobertura de ESB na Estratégia SF, 

Marques et al. (2014) observaram uma desatualização dos dados da Sala de 

Apoio à Gestão Estratégica do SUS, em comparação aos dados dos Indicadores 

de Saúde - Indicadores de Transição Pacto pela Saúde e Contrato Organizativo 

da Ação Pública (COAP) - disponíveis no DATASUS, portanto, optou-se por 

utilizar esta base de dados como fonte deste indicador; 

 b) média da ação coletiva de escovação dental supervisionada: reflete o acesso à 

orientação para prevenção de doenças bucais, mais especificamente cárie e 

doença periodontal. É calculada utilizando-se a média anual de pessoas 

participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada durante o 

ano, dividida pela população e multiplicada por 100 (BRASIL, 2013). Esse 

indicador expressa o percentual de cobertura correspondente à média de 

pessoas que tiveram acesso à escovação dental com orientação/supervisão de 

um profissional de saúde e também permite estimar a proporção de pessoas que 

teve acesso ao flúor tópico proveniente do dentifrício através do serviço 

público de saúde (CAMPOS et al., 2012); 

c) proporção de exodontia em relação aos procedimentos clínicos individuais 

curativos e preventivos: revela a proporção de exodontias na dentição 

permanente em relação ao total de procedimentos odontológicos individuais, 

indicando o grau de mutilação da assistência odontológica no âmbito municipal 

(FISCHER et al., 2010). É calculada pela razão entre o número total de 

extrações dentárias apresentadas (exodontia de dente permanente e exodontia 

múltipla com alveoloplastia por sextante) sobre procedimentos clínicos 

individuais curativos e preventivos (31 procedimentos clínicos) multiplicada 

por 100 (BRASIL, 2013); 

d) cobertura de primeira consulta odontológica programática: indicador calculado 

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

determinado ano pela população total do município e multiplicado por 100. Ele 
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indica o acesso da população em geral a exame clínico odontológico com 

finalidade de diagnóstico e elaboração de um plano preventivo/terapêutico e 

não apenas um atendimento eventual como os de urgência e emergência, sem 

seguimento previsto (CAMPOS et al., 2012; FISCHER et al., 2010; 

MARQUES et al., 2014; PIMENTEL et al., 2014); e 

e) razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população: consiste na 

média anual de população coberta por procedimentos odontológicos coletivos. 

O numerador é calculado por meio da divisão da soma da quantidade anual de 

procedimentos coletivos (bochecho fluorado, aplicação tópica de flúor e 

escovação dental supervisionada) por 12 meses, enquanto o denominador é 

constituído pela totalidade da população residente no município. Este indicador 

é apresentado na forma de razão, sendo uma relação favorável aquela em que 

os valores estão mais distantes de 0,0 e próximos de 1,0 (BRASIL, 2005b; 

BRASIL, 2004). 

 

No Quadro 1, são apresentadas as variáveis dependentes utilizadas neste estudo, 

sua classificação quanto ao tipo de variável, bem como a sua fonte de obtenção. Vale ressaltar 

que os dados referentes aos indicadores de cobertura de ESB e média de escovação dental 

supervisionada são obtidos no item Indicadores de Saúde no site do DATASUS, no qual já se 

encontram calculados.  

 

Quadro 1 - Indicadores de saúde bucal utilizados como variáveis de desfecho (dependentes), 

tipo e fonte.  

Indicador Variável Tipo de variável Fonte 

Saúde 

Bucal 

Cobertura de ESB Contínua DATASUS 

Média de escovação dental supervisionada  Contínua DATASUS 

Proporção de exodontia de dente permanente 

em relação aos procedimentos clínicos 

individuais curativos e preventivos 

Contínua DATASUS 

Cobertura de primeira consulta odontológica Contínua DATASUS 

Razão entre procedimentos odontológicos 

coletivos e a população 
Contínua DATASUS 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.2 Variáveis independentes  

 

Como variáveis exploratórias/ independentes, foram selecionados indicadores 

socioeconômicos e demográficos, bem como indicadores de provisão de serviços de saúde.     
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4.4.2.1 Indicadores socioeconômicos e demográficos  

 

Para este estudo, foram utilizados os seguintes indicadores:  

a) densidade demográfica: concentração de uma população no território, dada 

pelo quociente entre o total da população da área e sua extensão territorial 

medido em habitantes/km
2
; 

b) Produto Interno Bruto (PIB) per capita: definido como o valor médio 

agregado, por indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e 

serviços finais produzidos em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A 

SAÚDE, 2008). Este é um bom indicador da renda apropriada pela população 

local e, portanto, do seu nível de consumo (FISCHER, 2008). Em 

contrapartida, a utilização do PIB per capita apenas reflete a realidade pela 

média e não pela sua distribuição real (SPOSATI, 2002); 

c) Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM): índice criado no 

início da década de 90, o qual combina três componentes básicos do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. Seus valores variam 

entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o 

nível de desenvolvimento humano do país ou região, sendo classificados, de 

acordo com o valor do seu índice em regiões de: muito baixo (0 a 0,499), baixo 

(0,500 a 0,599), médio (0,600 a 0,699), alto (0,700 a 0,799) e muito alto (0,800 

a 1,000) desenvolvimento humano (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO, 2013); e 

d) índice Gini: mensura o padrão de distribuição de renda em uma população 

baseado na renda domiciliar líquida, sendo uma aproximação, no nível 

ecológico, para o grau de distanciamento de renda entre indivíduos 

(CELESTE; NADANOVSKY, 2010). Sua medida apresenta uma escala que 

vai de 0 (zero) a 1 (um), sendo 0 (zero) a situação de completa igualdade de 

distribuição de renda e 1 (um) a situação de extrema desigualdade (CAMPOS 

et al., 2012; FISCHER, 2008).  

 

Os indicadores socioeconômicos e demográficos, sua classificação quanto ao tipo 

de variável e sua fonte de obtenção são apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Indicadores socioeconômicos e demográficos utilizados como variáveis 

explicativas (independentes), tipo e fonte.    

Indicador Variável Tipo de variável Fonte 

Demográfico Densidade demográfica Contínua IBGE 

Socioeconômico 

Produto interno bruto (PIB) 

per capita 

Contínua IBGE 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

Contínua PNUD 

Índice Gini Contínua DATASUS 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

* Dados referentes a 2010, em virtude da ausência de dados mais atualizados. 

 

4.4.2.2 Indicadores de provisão de serviços de saúde  

 

No tocante às variáveis de provisão dos serviços de saúde, foram incluídas: 

a) proporção de cobertura populacional estimada de ACS: diz respeito à 

estimativa de cobertura populacional por ACS no território definido, a qual 

considera 575 a quantidade média de pessoas atendidas por um agente, e é 

calculada pelo nº de ACSx575/População e, posteriormente multiplicado por 

100 (BRASIL, 2010b); e 

b) proporção de cobertura populacional estimada de ESF:  refere-se à proporção 

da população coberta por esta política calculada por meio da divisão entre a 

população cadastrada no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 

pelo total da população no mesmo local e período e, posteriormente, 

multiplicado por 100 (CAMPOS et al., 2012). 

 

Quadro 3 - Indicadores de provisão de serviços de saúde utilizados como variáveis 

explicativas (independentes), tipo e fonte.  

Indicador Variável Tipo de variável Fonte 

Provisão de 

serviços de 

saúde 

Proporção de cobertura populacional 

estimada de ACS  

Contínua DAB 

Proporção de cobertura populacional 

estimada de ESF  

Contínua DAB 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5 Considerações éticas  

Uma vez que foram utilizados dados secundários disponíveis ao acesso público, 

onde não constam dados de identificação, este estudo não necessitou de submissão ao Comitê 

de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos.  
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4.6 Processamento e análise dos dados  

 

Os dados levantados na pesquisa de dados secundários foram consolidados e 

organizados em tabelas construídas no programa Excel
®
 (Microsoft Corp., Estados Unidos), 

de onde foram exportados para o SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 17.0 

para a realização da análise, a qual considerou uma confiança de 95%.  

Para as associações entre as variáveis, estas foram transformadas em dados 

qualitativos ordinais, onde bases de dados oficiais foram utilizadas na categorização das 

variáveis socioeconômicas e demográficas de densidade demográfica (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013), PIB per capita (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015) e IDHM (PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2013). Já o Índice Gini foi 

categorizado em quartis devido à estratificação ausente na literatura pesquisada (Quadro 4).   

 

Quadro 4: Categorização das variáveis socioeconômicas e demográficas.   

Densidade 

demográfica 

(hab/km
2
)  

PIB per capita (R$) IDHM Índice GINI 

< 5 0 – 7.000,00 Muito baixo 0,000 - 0,499 0,000– 0,249 

5 a 10 7.001,00 – 14.000,00 Baixo 0,500 - 0,599 0,250 – 0,499 

11 a 50 14.001,00 – 21.000,00 Médio 0,600 - 0,699 0,500 – 0,749 

51 a 200 21.001,00 – 28.000,00 Alto 0,700 - 0,799 0,750 – 1,000 

201 a 5000 >  28.001,00 Muito alto Acima de 0,800    

Acima de 5001         
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na categorização das variáveis de saúde bucal e de provimento de serviços de 

saúde na APS, foram utilizados parâmetros baseados nas metas nacionais estipuladas 

(Quadros 5 e 6), as quais consideraram 50% para as coberturas de ESF (BRASIL, 2009b) e 

ESB (BAHIA, 2013a), 3% para a média de escovação dental supervisionada (BAHIA, 

2013b), 8% para a proporção de exodontia em relação aos procedimentos odontológicos 

individuais (BAHIA, 2013b) e, por fim, 30% para a cobertura de primeira consulta 

odontológica (BRASIL, 2010c). Em virtude da ausência de meta estabelecida, a razão entre 

procedimentos odontológicos coletivos e população foi estratificada em quartis, do mesmo 

modo que a cobertura de ACS seguiu a categorização da cobertura de ESF.   
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Quadro 5: Categorização das variáveis de provisão de serviços de saúde.  

Cobertura de ACS (%) Cobertura de ESF (%) 

Ruim  0 - 19,99 Ruim  0 - 19,99 

Regular 20 - 39,99 Regular 20 - 39,99 

Bom 40 – 59,99 Bom 40 – 59,99 

Ótimo 60 – 79,99 Ótimo 60 – 79,99 

Excelente 80 – 100,00 Excelente 80 – 100,00 
   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 6: Categorização das variáveis de saúde bucal. 

Categoria 
Cobertura 

de ESB (%) 

Média de 

escovação (%) 

Proporção 

exodontia/ 

individuais 

Cobertura 

de primeira 

consulta (%) 

Razão 

coletivos/ 

população 

Ruim 0 - 19,99 0 – 0,99 > 16 0 – 9,99 0,000 – 0,249 

Regular 20 - 39,99 1,0 – 1,99 12,0 – 15,99 10 – 19,99 0,250 – 0,499 

Bom 40 – 59,99 2,0 – 2,99 8,0 – 11,99 20 – 29,99 0,500 – 0,749 

Ótimo 60 – 79,99 3,0 – 3,99 4,0 – 7,99 30 – 39,99 0,750 – 1,000 

Excelente 80 – 100,00 > 4,0 0 – 3,99 > 40   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na análise, os dados quantitativos foram expressos em forma de média ± desvio-

padrão nos estados e nos arcos. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para avaliar a diferença 

da distribuição das variáveis dentro de cada arco da fronteira, enquanto a comparação dos 

resultados entre os arcos estudados foi efetuada por meio do teste de Mann-Whitney (dados 

não paramétricos, teste de Kolmogorov-Smirnov).  

Os dados qualitativos ordinais foram expressos em forma de frequência absoluta e 

percentual e foi realizada análise bivariada pelo teste de qui quadrado (X
2
) para análise da 

associação entre as variáveis dependentes e as independentes.   

Em seguida, com o objetivo de analisar como as variáveis se associavam entre si, 

foi utilizado o modelo de regressão linear múltipla, tendo como dependente a variável 

cobertura de primeira consulta odontológica, a fim de verificar o quanto sua variação era 

influenciada por cada indicador de saúde bucal, isoladamente. Assim como foi utilizado um 

modelo de regressão logística forwardstepwise a partir de todas as variáveis que apresentaram 

nível de significância inferior a 0,2 na análise bivariada, haja vista que esta análise descreve a 

relação entre uma variável dependente e um conjunto simultâneo de variáveis independentes 

(GIMENO; SOUZA, 1995).  
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5 RESULTADOS 

 

Esta dissertação está baseada no Artigo 46 do Regimento Interno do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta o formato 

alternativo para dissertações de Mestrado e teses de Doutorado e permite a inserção de artigos 

científicos de autoria ou coautoria do candidato.  

Ressalta-se que os resultados do estudo são descritos nos dois artigos que compõem 

esta dissertação, os quais serão submetidos ao periódico Revista Panamericana de Salud 

Pública.  

 

5.1 Indicadores socioeconômicos e a saúde bucal nos Arcos Central e Norte da fronteira 

brasileira  
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Resumo 

Introdução: Na perspectiva de caracterizar as iniquidades em saúde bucal na fronteira 

brasileira, realizou-se um diagnóstico da saúde bucal e dos aspectos 

socioeconômicos/demográficos e de provisão de saúde nos 170 municípios da faixa de 

fronteira dos Arcos Central e Norte do Brasil. Metodologia: Consistiu numa pesquisa de 

dados secundários oriundos de quatro bancos de dados eletrônicos oficiais do Brasil relativos 

a 2013, cujos dados foram processados no programa SPSS versão 17.0 e submetidos à análise 

estatística descritiva, à análise bivariada pelo teste qui-quadrado e à comparação pelos testes 

de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney. Resultados e Discussão: Destacaram-se os 

indicadores de saúde bucal satisfatórios do Mato Grosso do Sul e os valores desfavoráveis do 

Pará. Verificou-se ainda baixa densidade demográfica de ambos os arcos, bem como baixo 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Arco Norte. Na saúde bucal, foram 

significantes a cobertura de Equipe de Saúde Bucal e a proporção entre exodontias e 

procedimentos individuais no Arco Central, com resultados satisfatórios na maioria dos 

municípios, enquanto, no Arco Norte, este resultado se repetiu apenas no tocante à cobertura 

de Equipe de Saúde Bucal. Por fim, na comparação dos arcos, o Arco Norte teve pior 

desempenho em relação aos indicadores socioeconômicos/ demográficos e aos de saúde 

bucal. Assim, diante das desigualdades socioeconômicas/demográficas, de provisão de 

serviços de saúde e de saúde bucal nos Arcos Central e Norte da fronteira, destaca-se a 

necessidade de priorizar medidas que minimizem as iniquidades em saúde bucal na faixa de 

fronteira do Brasil, sobretudo, no Arco Norte.  

 

Palavras-chave: Atenção Primária em Saúde, Saúde Global, Fatores Socioeconômicos, 

Saúde Bucal, Saúde na Fronteira. 
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Introdução 

 

Com  extensas consequências para a saúde, especialmente, para a saúde bucal, a 

desigualdade socioeconômica é, reconhecidamente, uma característica marcante do Brasil (1, 

2). A associação dos agravos em saúde bucal com a renda, entre outros fatores, justifica a 

precariedade da condição bucal de indivíduos pobres, com baixa escolaridade e menor 

inserção no mercado de trabalho (3) e contribui para que os municípios com melhor 

performance de determinantes sociais apresentem melhores indicadores de saúde bucal (4).  

O aspecto das iniquidades em saúde bucal, que circula entre os temas de pesquisa 

prioritários para a Organização Mundial da Saúde (OMS) (3,5), envolve a abordagem dos 

determinantes sociais, a análise da distribuição das doenças bucais e sua inclusão no contexto 

da saúde em geral como orientadores da implementação de programas e ações em saúde 

bucal, de forma a contribuir para a redução das desigualdades (6).  

Bastante prevalentes, as doenças bucais e suas sequelas consistem em notáveis 

problemas de saúde pública que repercutem em graves efeitos sociais e econômicos, 

desafiando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) na maioria dos municípios 

brasileiros (1, 2).  

A inclusão das Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família 

(SF), iniciada em 2000 (7), promoveu a melhoria do acesso aos serviços odontológicos do 

setor público, especialmente das camadas de renda mais baixa no Brasil (8, 9). E, embora na 

transição de uma Odontologia meramente curativa para outra com ênfase na prevenção e na 

promoção equânime da saúde, este processo não ocorre de forma homogênea no país, 

prevalecendo ações mutiladoras e acesso limitado e desigual aos serviços restauradores, 

sobretudo no interior das regiões Norte e Nordeste (6). Logo, são urgentes ações que 

legitimem o papel do Estado como protetor da saúde pública, dispondo ações e investimentos 

nos serviços odontológicos aos cidadãos em estado de vulnerabilidade, conforme as suas 

necessidades, priorizando os sujeitos detentores de qualidade de vida insatisfatória (10), como 

é o caso da população fronteiriça. 

O Brasil possui uma extensa faixa de fronteira (15.719 km) tradicionalmente 

tratada como local de isolamento, a qual se configura como uma região de baixo 

desenvolvimento socioeconômico e marcada por profundas iniquidades sociais (11). Diversas 

especificidades importantes na formulação das políticas de saúde são vinculadas à localização 

fronteiriça do município, como: dificuldade de acesso por meio terrestre; grande mobilidade 

populacional dos países vizinhos em busca dos serviços de saúde brasileiros, cujo fluxo não é 
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contabilizado no repasse de recursos do SUS; presença de profissionais de saúde estrangeiros 

(legais e ilegais); e a necessidade da cooperação internacional para a prevenção e controle de 

doenças infecciosas, como malária, tuberculose e AIDS (12). 

Apesar da escassez de estudos sobre a saúde bucal na faixa de fronteira brasileira 

(13), à semelhança das demais regiões do Brasil, o perfil epidemiológico da saúde bucal na 

faixa de fronteira é complexo e heterogêneo (14). No Arco Norte, por exemplo, são 

observados grupos com níveis de ataque de cárie muito altos como o Xingu, ao passo que 

outros grupos, como os Yanomami, residentes na fronteira do Brasil com a Venezuela, 

apresentam baixa prevalência de cárie, dieta com pouca presença de açúcar refinado e outros 

alimentos industrializados (15). 

De difícil superação por meio de políticas setoriais isoladas, as acentuadas 

desigualdades territoriais e sociais da fronteira do Brasil exigem a adoção de enfoques 

abrangentes sobre o território, o desenvolvimento de políticas públicas mais integradas e a 

cooperação entre países fronteiriços (12). Além disso, as Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal trazem como pressupostos das ações de saúde bucal o uso da Epidemiologia e 

das informações sobre o território para subsidiar o planejamento e o acompanhamento do 

impacto das ações de saúde bucal, por meio de indicadores adequados, focando sua atuação 

na vigilância à saúde (16).   

Uma vez que a faixa de fronteira brasileira é marcada pela vulnerabilidade no que 

diz respeito ao acesso dos equipamentos/serviços de saúde, muitas vezes, apresentando 

indicadores de saúde abaixo da média nacional (17), é importante conhecer as características 

das condições sociais e odontológicas nesse espaço, por meio da análise dos indicadores, 

visando à implementação de políticas públicas de saúde bucal que promovam saúde e 

busquem equidade para essa população. 

Desse modo, este estudo objetivou caracterizar os municípios da Faixa de 

Fronteira dos Arcos Central e Norte quanto ao seu perfil socioeconômico/demográfico e de 

provisão de serviços de saúde, bem como as iniquidades em saúde bucal atreladas à região 

fronteiriça, com base nas informações epidemiológicas dos sistemas de informação em saúde. 

 

Materiais e métodos 

 

Este estudo foi desenvolvido a partir de dados secundários dos 170 municípios 

que compõem os Arcos Central (n= 99) e Norte (n= 71) da Faixa de Fronteira do Brasil 

referentes ao ano de 2013. O Arco Central é composto pelos estados de Rondônia, Mato 
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Grosso e Mato Grosso do Sul, os quais formam oito sub-regiões e que estabelecem a transição 

entre a Amazônia e o Centro-Sul do país (18). Por sua vez, o Arco Norte abrange a área de 

fronteira do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima e é dividido em seis sub-regiões (18) 

marcadas pela maior ruralidade de sua população, por grandes áreas de reserva indígena e por 

dificuldades no atendimento à saúde (14). 

Os registros pesquisados referiram-se ao ano de 2013, cuja coleta deu-se em 

quatro bancos de dados eletrônicos oficiais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE - http://www.ibge.gov.br), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD - http://www.pnud.org.br) e sistemas de informação em saúde do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS - http:///www.datasus.gov.br) e do 

Departamento de Atenção Básica (DAB - http://dab.saude.gov.br/portaldab). 

As variáveis dependentes investigadas compreenderam a cobertura de ESB, a 

média da ação coletiva de escovação dental supervisionada, a proporção de exodontia em 

relação aos procedimentos clínicos individuais, a cobertura de 1ª consulta odontológica 

programática e a razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população.  

A cobertura de Equipes de Saúde Bucal (ESB) mede o acesso à saúde bucal pela 

população, por meio da soma da carga horária dos cirurgiões-dentistas (19), cuja medida é 

disponível no DATASUS. A média da ação coletiva de escovação dental supervisionada é um 

indicador que expressa o percentual de cobertura correspondente à média de pessoas que 

tiveram acesso à escovação dental com orientação/supervisão de um profissional de saúde e 

também permite estimar a proporção de pessoas que teve acesso ao flúor tópico proveniente 

do dentifrício através do serviço público de saúde (19, 20). Já a proporção de exodontia em 

relação aos procedimentos clínicos individuais revela o grau de mutilação da assistência 

odontológica no âmbito municipal (21) e é calculada pela razão entre o número total de 

extrações dentárias (exodontia de dente permanente e exodontia múltipla com alveoloplastia 

por sextante) sobre 31 procedimentos clínicos individuais curativos e preventivos 

multiplicada por 100 (19). Enquanto a cobertura de 1ª consulta odontológica programática, 

mensurada pela divisão do número total de primeiras consultas realizadas no município em 

determinado ano pela população total do município multiplicada por 100, indica o acesso da 

população em geral à assistência odontológica individual (20-22). Por fim, a razão entre 

procedimentos odontológicos coletivos e a população consiste na média anual de população 

coberta por procedimentos odontológicos coletivos. O numerador é calculado dividindo-se a 

soma da quantidade anual de procedimentos coletivos - bochecho fluorado, aplicação tópica 

de flúor e escovação dental supervisionada - por 12 meses, enquanto o denominador é 
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constituído pela totalidade da população residente no município, resultando em um indicador 

apresentado na forma de razão, sendo uma relação favorável aquela em que os valores estão 

mais distantes de 0,0 e próximos de 1,0 (23). 

No tocante às variáveis independentes, foram incluídos os aspectos 

socioeconômicos/ demográficos de densidade demográfica, Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Índice Gini, bem como as 

variáveis de provisão de serviços da Atenção Primária em Saúde (APS) através dos 

indicadores de proporção de cobertura populacional estimada de Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) e de Equipe de Saúde da Família (ESF).  

Entende-se por densidade demográfica a concentração de uma população no 

território, dada pelo quociente entre o total da população da área e sua extensão territorial 

(hab/km
2
). O PIB per capita é o valor médio agregado, por indivíduo, dos bens e serviços 

finais produzidos em determinado espaço geográfico no ano considerado (24). O IDHM, um 

indicador do padrão de vida, considera características de renda, educação e longevidade em 

sua medida, a qual varia de 0 a 1 e, quanto maior o valor, melhores são as condições sociais 

(25). Por sua vez, o Índice Gini mensura a desigualdade de renda, com valores que variam 

entre 0 e 1,em que 0 (zero) corresponde à igualdade absoluta e 1 (um) à desigualdade absoluta 

(20, 26).  

Vale salientar que, na coleta dos dados, foi selecionada a quantidade apresentada 

dos procedimentos no sistema de informação, pois contém todos os procedimentos 

informados ao sistema (22). Em virtude da utilização de dados secundários disponíveis ao 

acesso público, o estudo não necessitou de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

A construção do banco de dados foi realizada no programa Microsoft Excel®, o 

qual foi exportado para o programa estatístico Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) versão 17.0 para a realização da análise, a qual considerou uma confiança de 95%.  

Para a análise, os dados quantitativos dos estados e arcos foram expressos em 

forma de média ± desvio-padrão e submetidos ao teste de Kruskal-Wallis para verificar a 

diferença da distribuição das variáveis dentro de cada arco da fronteira, ao passo que a 

comparação entre os arcos estudados foi realizada por meio do teste de Mann-Whitney (dados 

não paramétricos, teste de Kolmogorov-Smirnov).  
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Resultados 

 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva das variáveis estudadas, segundo sua 

distribuição em média e desvio-padrão dos estados que compõem o Arco Central da faixa de 

fronteira brasileira. As perdas de informação sobre as variáveis dependentes foram pequenas e 

se concentraram em 24 municípios (24,24%) quanto ao registro de média da ação coletiva de 

escovação dental supervisionada.  

Na comparação entre os estados deste arco da fronteira, verificou-se diferença 

significativa em relação a vários indicadores estudados. Vale destacar a ocorrência de 

indicadores de saúde bucal mais favoráveis no estado do Mato Grosso do Sul (cobertura de 

ESB, proporção entre exodontia e procedimentos individuais, cobertura de 1ª consulta 

odontológica e razão de procedimentos coletivos pela população) (p < 0,01), exceto quanto à 

média de escovação supervisionada, em que o estado de Rondônia apontou nível bastante 

satisfatório em relação aos demais (1,20 + 5,09) (p = 0,05). Foi observada diferença 

significativa também quanto à densidade demográfica, em que o Mato Grosso do Sul exibiu, 

em média, 12,58 hab/km
2
 (p < 0,01). Ao passo que, em relação ao IDHM, destacou-se o 

maior valor no estado do Mato Grosso (p = 0,01) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Estatística descritiva dos indicadores de saúde bucal, socioeconômicos/ 

demográficos e de provisão de serviços de saúde, Arco Central, Faixa de Fronteira do Brasil, 

2013. 

  

Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rondônia Total 
p 

n Média DP n Média DP n Média DP n Média DP 

Desfechos 
 

Cobertura de ESB 44 85,70 14,47 28 73,79 21,44 27 49,39 28,85 99 73,97 25,01 0,00 
Média de escovaçãoa 38 0,61 1,06 19 0,70 1,06 18 1,20 5,09 75 0,79 2,74 0,05 

EXO/ individuais 44 0,10 0,06 28 0,11 0,11 27 0,15 0,13 99 0,12 0,10 0,05 
Cobertura 1ª consultaa 44 10,28 4,93 28 8,80 6,83 27 7,27 4,92 99 9,18 5,54 0,00 
Coletivos/ população 44 0,11 0,08 28 0,06 0,07 27 0,01 0,02 99 0,07 0,08 0,00 

Socioeconômicos e demográficos 
 

Dens.demográficab  44 12,58 14,36 28 5,11 5,93 27 7,06 7,76 99 9,36 11,70 0,00 
PIB per capita (R$) 44 14535,92 5995,51 28 19292,57 19251,84 27 14980,37 4546,73 99 15847,61 10816,19 0,58 
IDHM 44 0,67 0,05 28 0,68 0,04 27 0,65 0,04 99 0,67 0,05 0,01 
Índice Gini 44 0,54 0,57 28 0,52 0,06 27 0,56 0,05 99 0,54 0,06 0,11 

Provisão de saúde 
 

Cobertura de ACSa 44 89,42 18,73 28 93,32 17,75 27 95,35 12,58 99 91,83 17,18 0,25 
Cobertura de ESFa 44 80,34 22,91 28 80,20 23,37 27 75,11 21,80 99 79,05 22,57 0,01 

a medida em %; b medida em hab/km2; p < 0,05. Teste Kruskal-Wallis  
 

A distribuição dos indicadores socioeconômicos/ demográficos e de provisão dos 

serviços de saúde, neste arco da fronteira, mostrou diferença significativa somente em relação 

à densidade demográfica, em que 51,5% dos municípios apresentaram densidade inferior a 5 
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hab/km
2 

e apenas 2% dos municípios tiveram mais de 51 hab/km
2
, configurando a baixa 

densidade demográfica do Arco (p = 0,04) (Tabela 2).    

 

Tabela 2 – Distribuição dos indicadores socioeconômicos/ demográficos e de provisão de 

saúde, por estado, Arco Central, Faixa de Fronteira do Brasil, 2013.  

ARCO CENTRAL  
Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rondônia Total 

p 
n % n % n % n % 

Densidade demográfica (hab/km
2
) 

       

 

< 5 15 34,10 21 75,00 15 55,60 51 51,50 

0,04 
 

5 a 10 12 27,30 4 14,30 6 22,20 22 22,20 

 

11 a 50 15 34,10 3 10,70 6 22,20 24 24,20 

 

51 a 200 2 4,50 0 0,00 0 0,00 2 2,00 

PIB per capita (R$) 

         

 

0 – 7.000,00 4 9,10 0 0,00 0 0,00 4 4,00 

0,45  

7.001,00 – 14.000,00 21 47,70 17 60,70 16 59,30 54 54,50 

 

14.001,00 – 21.000,00  14 31,80 7 25,00 8 29,60 29 29,30 

 

21.001,00 – 28.000,00  4 9,10 2 7,10 1 3,70 7 7,10 

 
>  28.001,00 1 2,30 2 7,10 2 7,40 2 2,00 

IDHM 

         

 

Muito baixo - 0 a 0,499 - - - - - - - - 

 

 

Baixo - 0,500 a 0,599 4 9,10 1 3,60 4 14,80 9 9,10 

0,26 

 

Médio - 0,600 a 0,699 28 63,60 16 57,10 19 70,40 63 63,60 

 

Alto - 0,700 a 0,799 12 27,30 11 39,30 4 14,80 27 27,30 

 

Muito alto - acima de 0,800 - - - - - - - - 
 

Índice Gini 

         

 

0,000 - 0,249 - - - - - - - - 

 

 

0,250 - 0,499 9 20,50 11 40,70 5 18,50 25 25,50 
0,10 

 

0,500 - 0,749 35 79,50 16 59,30 22 81,50 73 74,50 

 
0,750 - 1,000 - - - - - - - - 

 
Cobertura de ACS (%)         

  Ruim: 0 - 19,99 1 2,30 0 0,00 1 3,70 2 2,00 

0,51 

 Regular: 20 - 39,99  1 2,30 1 3,60 0 0,00 2 2,00 

 Bom: 40 - 59,99 1 2,30 2 7,10 0 0,00 3 3,00 

 Ótimo: 60 - 79,99 3 6,80 0 0,00 3 11,10 6 6,10 

 Excelente: 80 - 100,00  38 86,40 25 89,30 23 85,20 86 86,90 

Cobertura de ESF (%) 

         

 

Ruim: 0 - 19,99 1 2,30 1 3,60 1 3,70 3 3,00 

0,46  

Regular: 20 - 39,99  1 2,30 1 3,60 2 7,40 4 4,00 

 

Bom: 40 - 59,99 5 11,40 3 10,70 6 22,20 14 14,10 

 

Ótimo: 60 - 79,99 8 18,20 4 14,30 8 29,60 20 20,20 

 

Excelente: 80 - 100,00  29 65,90 19 67,90 10 37,00 58 58,60 

p < 0,05. Teste qui quadrado de Pearson  

 

Já a avaliação dos resultados dos indicadores de saúde bucal do referido arco 

encerraram diferença significativa no que diz respeito à cobertura de ESB (p < 0,01) e 

proporção de exodontia em relação aos procedimentos individuais (p < 0,01). A análise desses 

dados permitiu observar que o Arco Central, portanto, atingiu a meta nacional estipulada para 

a cobertura de ESB, haja vista que 69,7% dos seus municípios apresentaram classificação 

ótima ou excelente nesse quesito. Assim como, no que diz respeito à proporção de exodontia 

em relação aos procedimentos individuais, em que 51,5% dos seus municípios exibiram nível 

satisfatório (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Distribuição dos indicadores de saúde bucal, por estado, Arco Central, Faixa de 

Fronteira do Brasil, 2013.  

ARCO CENTRAL 
Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rondônia Total  

p 
n % n % n % n % 

Cobertura de ESB (%)       

   

 

Ruim: 0 - 19,99 0 0,00 0 0,00 6 22,20 6 6,10 

0,00  

Regular: 20 - 39,99  0 0,00 2 7,10 9 33,30 11 11,10 

 

Bom: 40 – 59,99 4 9,10 6 21,40 3 11,10 13 13,10 

 Ótimo: 60 – 79,99 10 22,70 8 28,60 5 18,50 23 23,20 
 Excelente: 80 – 100,00  30 68,20 12 42,90 4 14,80 46 46,50 

Média de Escovação Supervisionada (%) 
       

 

Ruim: 0 – 0,99  - - - - - - - - 

0,611  

Regular: 1,0 – 1,99 1 2,60 0 0,00 0 0,00 1 1,30 

 

Bom: 2,0 – 2,99  - - - - - - - - 

 

Ótimo: 3,0 – 3,99 - - - - - - - - 

 

Excelente: > 4,0  37 97,40 19 100,00 18 100,00 74 98,70 

Proporção de exodontia/ procedimentos individuais 
      

 

Excelente: 0 – 3,99  4 9,10 13 46,40 7 25,90 24 24,20 

0,00  

Ótimo: 4,0 – 7,99  20 45,50 5 17,90 2 7,40 27 27,30 

 
Bom: 8,0 – 11,99  3 6,80 2 7,10 2 7,40 7 7,10 

 

Regular: 12,0 – 15,99 7 15,90 2 7,10 5 18,50 14 14,10 

 

Ruim: > 16  10 22,70 6 21,40 11 40,70 27 27,30 

Cobertura de 1ª Consulta Odontológica 
       

 

Ruim: 0 – 9,99  23 52,30 20 71,40 21 77,80 64 64,60 

0,19  

Regular: 10 – 19,99  19 43,20 7 25,00 6 22,20 32 32,30 

 

Bom: 20 – 29,99  2 4,50 1 3,60 0 0,00 3 3,00 

 

Ótimo: 30 – 39,99  - - - - - - - - 

 

Excelente: > 40  - - - - - - - - 

Razão de Procedimentos Coletivos/ População 
       

 

0,000 – 0,249 42 95,50 28 100,00 27 100,00 97 98,00 

0,28 
 

0,250 – 0,499 2 4,50 0 0,00 0 0,00 2 2,00 

 

0,500 – 0,749 - - - - - - - - 

 

0,750 – 1,00 - - - - - - - - 

p < 0,05. Teste qui quadrado de Pearson  

 

Por sua vez, a perda de informações no Arco Norte ocorreu quanto à cobertura de 

ESB em um município (1,4%) e à média de escovação dental supervisionada em 21 

municípios (29,52%). Houve diferença entre os estados no tocante à cobertura de ESB, a qual 

variou entre 22,98% a 83,43%, com superioridade do estado do Amapá (p < 0,01). Diferença 

estatística foi confirmada também em relação ao indicador de proporção de exodontia em 

relação aos procedimentos individuais, em que o estado do Amazonas apresentou a menor 

média no arco (17%) (p = 0,02).  Observou-se que, à exceção do Índice Gini, todos os 

indicadores socioeconômicos/ demográficos avaliados apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes quando comparados os cinco estados do Arco Norte (p < 0,01). 

Nesse contexto, o estado do Acre sobressaiu-se como o estado com maior densidade 

demográfica (p < 0,01), assim como o Amapá demonstrou superioridade nos valores de PIB 

per capita (p < 0,01) e IDHM (p < 0,01). Por fim, o Pará expressou a menor cobertura 

populacional de ESF, exibindo valores de 22,38% + 10,38 (p < 0,01) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Estatística descritiva dos indicadores de saúde bucal, socioeconômicos/ 

demográficos e de provisão de serviços de saúde, Arco Norte, Faixa de Fronteira do Brasil, 

2013.  

ARCO NORTE 
Acre Amazonas Amapá Pará   Roraima Total 

p 

n Média DP n Média DP n Média DP n Média DP n Média DP n Média DP 

Desfechos                

    
Cob.ESBa 22 78,00 20,36 21 53,99 25,68 8 83,43 22,04 4 22,98 7,33 15 75,90 30,06 70 66,63 28,67 0,00 

Escovaçãoa  15 0,65 1,48 15 0,61 1,26 6 0,05 0,07 4 0,10 0,19 10 0,12 0,19 50 0,42 1,10 0,27 

EXO/ individuais 22 0,24 0,13 21 0,17 0,20 8 0,19 0,06 5 0,29 0,27 15 0,21 0,29 71 0,21 0,19 0,02 

Cob.1ª consultaa 22 9,46 6,63 21 14,03 11,75 8 9,75 7,51 5 4,82 2,91 15 16,51 15,36 71 11,91 10,67 0,61 

Coletivos/população 22 0,04 0,06 21 0,05 0,07 8 0,00 0,00 5 0,00 0,01 15 0,01 0,01 71 0,03 0,05 0,20 

Socioeconômicos e demográficos 

                
Dens.demográficab  22 7,33 8,97 21 1,80 4,04 8 1,00 0,00 5 1,25 0,96 15 5,90 15,50 71 4,14 8,90 0,00 

PIB per capitac 22 10783,6 2416,9 21 4916,4 986,8 8 13907,8 7672,6 5 10429,4 6940,5 15 10812,1 2298,2 71 9375,7 4647,0 0,00 

IDHM 22 0,60 0,06 21 0,54 0,05 8 0,65 0,03 5 0,61 0,03 15 0,62 0,07 71 0,59 0,07 0,00 

Índice Gini 22 0,60 0,04 21 0,67 0,07 8 0,61 0,03 5 0,62 0,04 15 0,65 0,08 71 0,63 0,06 0,17 

Provisão de saúde 
          

    
Cobertura  ACSa 22 99,80 0,76 21 98,20 6,96 8 99,67 0,81 5 100,00 0,00 15 89,00 25,06 71 97,16 12,12 0,31 

Cobertura ESFa 22 88,19 24,05 21 67,02 24,80 8 92,93 7,84 5 22,38 10,38 15 73,64 35,59 71 74,23 30,40 0,00 

a medida em %; b medida em hab/km2; c medida em R$; p < 0,05. Teste Kruskal-Wallis 

 

A análise dos fatores socioeconômicos/ demográficos constatou a característica de 

baixa densidade demográfica deste arco da fronteira, haja vista que 87,30% dos municípios 

expressaram menos de 5 hab/km
2 

(p < 0,01). Em relação aos valores de PIB per capita, 

detectou-se a maioria dos municípios (57,70%) na faixa de variação entre R$7.001,00 e 

R$14.000,00, enquanto apenas 1,40% o tiveram acima de R$28.000,00 (p < 0,01). A maior 

parte dos municípios deste arco mostrou baixo IDHM (43,70%), além de 11,30% terem 

apresentado IDHM muito baixo (p < 0,01). Este arco da fronteira apresentou ainda diferença 

estatística quanto à cobertura de ESF (p < 0,01), em que 50,70% dos seus municípios tiveram 

níveis de cobertura que ultrapassaram 80%, porém os municípios da faixa de fronteira do 

estado do Pará destacaram-se pela inferioridade deste resultado, cujo nível máximo alcançado 

foi de 40% (Tabela 5).    
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Tabela 5 - Distribuição dos indicadores socioeconômicos/ demográficos e de provisão de 

saúde, por estado, Arco Norte, Faixa de Fronteira do Brasil, 2013. 

ARCO NORTE   
Acre Amazonas Amapá Pará Roraima Total 

p 
n % n % n % n % n % n % 

Densidade demográfica (hab/km
2
) 

      
  

   
 

< 5 15 68,20 20 95,20 8 100,00 5 100,00 14 93,30 62 87,30 

0,05  

5 a 10 6 27,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 8,50 

 

11 a 50 1 4,50 1 4,80 0 0,00 0 0,00 1 6,70 3 4,20 

 
51 a 200 - - - - - - - - - - - - 

 

201 a 5000 - - - - - - - - - - - - 

PIB per capita (R$) 

      
     

 

0 - 7.000,00 0 0,00 20 95,20 0 0,00 3 60,00 0 0,00 23 32,40 

0,00  

7.001,00 - 14.000,00 18 81,80 1 4,80 7 87,50 1 20,00 14 93,30 41 57,70 

 

14.001,00 - 21.000,00  4 18,20 0 0,00 0 0,00 1 20,00 1 6,70 6 8,50 

 

21.001,00 - 28.000,00  - - - - - - - - - - - - 

 

>  28.001,00 0 0,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 1 1,40 

IDHM 
             

 

Muito baixo - 0 a 0,499 1 4,50 5 23,80 0 0,00 0 0,00 2 13,30 8 11,30 

0,01  

Baixo - 0,500 a 0,599 12 54,50 13 61,90 0 0,00 3 60,00 3 20,00 31 43,70 

 

Médio - 0,600 a 0,699 8 36,40 3 14,30 7 87,50 2 40,00 9 60,00 29 40,80 

 
Alto - 0,700 a 0,799 1 4,50 0 0,00 1 12,50 0 0,00 1 6,70 3 4,20 

 

Muito alto - > 0,800 - - - - - - - - - - - - 

Índice Gini 
             

 

0,000 - 0,249 - - - - - - - - - - - - 

0,64 
 

0,250 - 0,499 - - - - - - - - - - - - 

 

0,500 - 0,749 21 95,50 20 95,20 8 100,00 5 100,00 13 86,70 67 94,40 

 

0,750 - 1,000 1 4,50 1 4,80 0 0,00 0 0,00 2 13,30 4 5,60 

Cobertura de ACS (%)         
     

 Ruim: 0 - 19,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 6,70 1 1,40 

0,52 

 Regular: 20 - 39,99  - - - - - - - - - - - - 

 Bom: 40 - 59,99 0 0,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 1 6,70 2 2,80 

 Ótimo: 60 - 79,99 2 9,10 1 4,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4,20 
 Excelente: 80 - 100,00  20 90,90 20 95,20 7 87,50 5 100,00 13 86,70 65 91,50 

Cobertura de ESF (%) 
          

   

 

Ruim: 0 - 19,99 0 0,00 1 4,80 0 0,00 3 60,00 1 6,70 5 7,00 

0,00  

Regular: 20 - 39,99  2 9,10 2 9,50 0 0,00 2 40,00 2 13,30 8 11,30 

 

Bom: 40 - 59,99 2 9,10 8 38,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 14,10 

 

Ótimo: 60 - 79,99 3 13,60 5 23,80 2 25,00 0 0,00 2 13,30 12 16,90 

 

Excelente: 80 - 100,00  15 68,20 5 23,80 6 75,00 0 0,00 10 66,70 36 50,70 

p < 0,05. Teste qui quadrado de Pearson  

 

No tocante aos indicadores de saúde bucal, apenas a cobertura de ESB apresentou 

diferença significativa (p < 0,01), exibindo 54,30% dos municípios, com registro desta 

cobertura acima de 60%. Apesar dos resultados insatisfatórios do Pará, similares aos da 

cobertura de ESF, evidenciou-se o destaque dos estados do Acre e Roraima, os quais 

apresentaram, respectivamente, cobertura de ESB ótima ou excelente em 72,70% e 66,70% 

dos seus municípios (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Distribuição dos indicadores de saúde bucal, por estado, Arco Norte, Faixa de 

Fronteira do Brasil, 2013.  

ARCO NORTE 
Acre Amazonas Amapá Pará Roraima Total 

p 
n % n % n % n % n % n % 

Cobertura de ESB (%)           

   

 

Ruim: 0 - 19,99 0 0,00 1 4,80 0 0,00 2 50,00 0 0,00 3 4,30 

0,00  

Regular: 20 - 39,99  3 13,60 9 42,90 0 0,00 2 50,00 4 26,70 18 25,70 

 

Bom: 40 – 59,99 3 13,60 5 23,80 2 25,00 0 0,00 1 6,70 11 15,70 

 Ótimo: 60 – 79,99 7 31,80 3 14,30 2 25,00 0 0,00 1 6,70 13 18,60 
 Excelente: 80 – 100,00  9 40,90 3 14,30 4 50,00 0 0,00 9 60,00 25 35,70 

Média de Escovação Supervisionada (%) 
      

 

Ruim: 0 – 0,99  - - - - - - - - - - - - 

0,11  

Regular: 1,0 – 1,99 0 0,00 0 0,00 1 16,70 0 0,00 0 0,00 1 2,00 

 

Bom: 2,0 – 2,99  - - - - - - - - - - - - 

 

Ótimo: 3,0 – 3,99 - - - - - - - - - - - - 

 

Excelente: > 4,0  15 100,00 15 100,00 5 83,30 4 100,00 10 100,00 49 98,00 

Proporção de exodontia/ procedimentos individuais 
         

 

Excelente: 0 – 3,99  0 0,00 5 23,80 0 0,00 2 40,00 5 33,30 12 16,90 

0,12  

Ótimo: 4,0 – 7,99  0 0,00 1 4,80 0 0,00 0 0,00 2 13,30 3 4,20 

 

Bom: 8,0 – 11,99  2 9,10 2 9,50 1 12,50 0 0,00 3 20,00 8 11,30 

 
Regular: 12,0 – 15,99 4 18,20 2 9,50 2 25,00 0 0,00 2 13,30 10 14,10 

 

Ruim: > 16  16 72,70 11 52,40 5 62,50 3 60,00 3 20,00 38 53,50 

Cobertura de 1ª Consulta Odontológica 
         

 

Ruim: 0 – 9,99  11 50,00 12 57,10 4 50,00 5 100,00 7 46,70 39 54,90 

0,31  

Regular: 10 – 19,99  9 40,90 5 23,80 3 37,50 0 0,00 6 40,00 23 32,40 

 

Bom: 20 – 29,99  2 9,10 1 4,80 0 0,00 0 0,00 1 6,70 4 5,60 

 

Ótimo: 30 – 39,99  0 0,00 3 14,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4,20 

 

Excelente: > 40  0 0,00 0 0,00 1 12,50 0 0,00 1 6,70 2 2,80 

Razão de Procedimentos Coletivos/ População 
         

 

0,000 – 0,249 22 100,00 20 95,20 8 100,00 5 100,00 15 100,00 70 98,60 

0,66 
 

0,250 – 0,499 0 0,00 1 4,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,40 

 
0,500 – 0,749 - - - - - - - - - - - - 

 

0,750 – 1,000 - - - - - - - - - - - - 

p < 0,05. Teste qui quadrado de Pearson  

 

Quando realizada a comparação dos arcos (Tabela 7), o Arco Central demonstrou 

média superior quanto às variáveis média de escovação dental supervisionada (p = 0,03), 

proporção de exodontia em relação aos procedimentos odontológicos individuais (p < 0,01) e 

razão entre procedimentos odontológicos coletivos pela população (p < 0,01). Este arco 

apresentou, em média, 0,37% a mais de pessoas cobertas pela prática preventiva de escovação 

dental supervisionada e 9% a menos de proporção de exodontia. Tal padrão se repetiu ainda 

no tocante à variável razão de procedimentos coletivos em relação à população, haja vista que 

o Arco Norte exibiu valores menos favoráveis.  

A análise dos dados atestou também que o Arco Norte ostentou piores indicadores 

socioeconômicos/ demográficos, posto que foi o arco que exprimiu menor densidade 

demográfica (p < 0,01), a qual foi revelada por uma média de 5,22 menos habitantes por km
2
, 

além de valores de PIB per capita (p < 0,01) e IDHM (p < 0,01) mais baixos. Por fim, a 
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disposição do índice Gini indicou maior desigualdade na distribuição de renda no referido 

arco (Índice Gini = 0,63 + 0,06) (p < 0,01).   

 

Tabela 7 - Estatística descritiva dos indicadores de saúde bucal, socioeconômicos/ 

demográficos, e de provisão de serviços de saúde, Arcos Central e Norte, Faixa de Fronteira 

do Brasil, 2013. 

  ARCO CENTRAL ARCO NORTE 
p 

 
n Média DP n Média DP 

Desfechos       
 Cobertura de ESB (%) 99 73,97 25,01 70 66,63 28,67 0,10 

Média de escovação supervisionada (%) 75 0,79 2,74 50 0,42 1,10 0,03 

Proporção exodontias/ individuais 99 0,12 0,10 71 0,21 0,19 0,00 

Cobertura de 1ª consulta (%) 99 9,18 5,54 71 11,91 10,67 0,55 

Procedimentos coletivos/ população 99 0,07 0,08 71 0,03 0,05 0,00 

Socioeconômicos e demográficos 

   
  

Densidade demográfica (hab/km2) 99 9,36 11,70 71 4,14 8,90 0,00 

PIB per capita (R$) 99 15847,61 10816,19 71 9375,74 4647,00 0,00 

IDHM 99 0,67 0,05 71 0,59 0,07 0,00 

Índice Gini 99 0,54 0,06 71 0,63 0,06 0,00 

Provisão de serviços de saúde 
  

Cobertura de ACS (%) 99 91,83 17,18 71 97,16 12,12 0,12 

Cobertura de ESF (%) 99 79,05 22,57 71 74,23 30,40 0,40 

p < 0,05. Teste de Mann-Whitney 

 

Discussão 

 

Diversas pesquisas retratam as iniquidades sociais no acesso e uso de serviços de 

saúde bucal no Brasil (15, 16, 27). Da mesma forma, tem sido amplamente discutido na 

literatura o argumento de que políticas públicas reduzem iniquidades em saúde (9, 28) e que o 

acesso aos serviços é modulado pelas condições socioeconômicas (9), destacando o papel do 

monitoramento das desigualdades de saúde como importante tarefa da saúde pública, inserida 

no campo da vigilância em saúde (27) para a incorporação dos pressupostos do SUS 

na Estratégia Saúde da Família (SF) (22). 

Um estudo conduzido pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), em seis 

países da América Latina e do Caribe (LAC), afirmou que a equidade é uma preocupação 

comum na agenda da saúde da maioria dos países da região, os quais têm implementado 

políticas e programas equitativos visando à melhora das condições e do acesso aos cuidados 

de saúde para a sua população mais vulnerável (29). Outras pesquisas apontam que os efeitos 

das desigualdades sociais, comumente baseados no índice Gini (30, 31), sobre a saúde bucal 

da população ocorrem através de fatores materiais e comportamentais, tais como: dieta e 

tabagismo, bem como por vias psiconeuroendócrinas por um processo de comparação social, 
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competição por status e sentimentos do indivíduo de privação relativa, que, 

consequentemente, afetam o bem-estar psicossocial dos indivíduos, seu comportamento e sua 

condição periodontal (32).  

Especificamente para o campo da Odontologia, tanto o Pacto pela Saúde (2006), 

quanto o Pacto de Indicadores da Atenção Básica (2007) contribuíram com a avaliação e 

monitoramento de programas e serviços odontológicos primários, à medida que estipularam 

indicadores essenciais para o fortalecimento da saúde bucal na Atenção Básica. Foram eles: 

cobertura populacional estimada das ESB na Estratégia SF; média da ação coletiva de 

escovação dental supervisionada, proporção de exodontia em relação às ações odontológicas 

básicas individuais; cobertura de primeira consulta odontológica e o indicador de razão entre 

os procedimentos odontológicos coletivos e a população de zero a 14 anos  (33). Todavia, 

apesar de fundamentais à avaliação do desempenho das equipes e da evolução da situação da 

saúde bucal (22), estudos descritivos e analíticos dos indicadores de saúde bucal em gestão no 

Brasil são escassos (34), assim como as avaliações de amplitude nacional quanto ao efeito do 

serviço público odontológico sobre as desigualdades nos indicadores de saúde bucal (27) e, 

especialmente, sobre a realidade da saúde bucal nos municípios da Faixa de Fronteira do 

Brasil (13). 

Tendo em vista a grande desigualdade de distribuição de renda e seu impacto na 

saúde (9) e, por consequência, na saúde bucal dos brasileiros (32), o papel dos fatores 

socioeconômicos e demográficos no contexto dos serviços de saúde bucal tem sido 

largamente debatido, com diversos autores confirmando a associação entre desigualdades 

sociais e a saúde bucal no Brasil (22, 31, 35, 36). Nessa perspectiva, este estudo pode 

configurar-se como pioneiro no aspecto da saúde bucal na região fronteiriça brasileira, tendo 

especial importância para os serviços de saúde bucal pela abordagem das desigualdades 

relacionadas ao perfil socioeconômico/demográfico e de saúde bucal dos municípios que 

formam os arcos Central e Norte da Faixa de Fronteira do Brasil. 

O perfil de saúde bucal do Arco Central foi marcado por valores positivos de 

cobertura de ESB, sobretudo na faixa de fronteira do Mato Grosso do Sul, onde a meta 

nacional foi alcançada em 90,9% dos municípios (37), bem como no Mato Grosso em relação 

à proporção de exodontia em relação aos procedimentos individuais, haja vista que 64,3% dos 

seus municípios exibiram índice dentro do padrão aceitável pelo Ministério da Saúde para este 

indicador (37). Entretanto, deve ser salientada a desigualdade na distribuição das ações de 

saúde bucal neste arco, como abordado por estudo que revelou grande perda dentária em todas 

as faixas etárias nos Xavante, cujas terras são localizadas no Mato Grosso (38).  
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No tocante ao Arco Norte, os níveis precários encontrados para a cobertura de 

ESF e ESB no Pará, pois nenhum município atingiu os parâmetros nacionais estipulados (37, 

39), são semelhantes aos de um estudo sobre a implantação da Estratégia SF do Amazonas, o 

qual classificou a cobertura de ESF como insatisfatória (40). Dados similares também foram 

encontrados em estudo realizado com os Baniwa (indígenas da fronteira do Brasil com a 

Colômbia), mas que também se repete entre outros povos indígenas da região Amazônica 

(38). Os referidos autores relataram que as grandes distâncias a serem percorridas até as 

aldeias, geralmente por via fluvial e necessitando, muitas vezes, de vários dias de viagem, 

dificultam o acesso ao creme dental fluorado, bem como a presença de profissionais de saúde 

bucal, restringindo a cobertura e a continuidade dos serviços de atenção odontológica básica 

nessas comunidades. Dentre outros fatores de desigualdade de cobertura de ESB nos 

municípios, a literatura enumera a falta de decisão política de gestores, dificuldade de 

qualificação para implantação ou expansão da Estratégia SF; falta de profissionais; 

financiamento insuficiente; limites legais para contratações; rotatividade de gestores e 

descumprimento dos critérios com consequente desqualificação de equipes (33).  

  Da comparação entre os arcos estudados, depreendeu-se que o Arco Norte reuniu 

os municípios com os piores indicadores socioeconômicos, reforçando que a Amazônia Legal 

é marcada por indicadores sociais desfavoráveis (12). Logo, a comprovação dos piores 

resultados de saúde bucal conjecturados para o referido Arco da fronteira foram os esperados, 

posto que relatos de outros pesquisadores caracterizaram a situação da região Norte como 

crítica no tocante à infraestrutura para consolidação da Estratégia SF e do Programa Brasil 

Sorridente (41). Assim como outro estudo relatou que a maior ruralidade da população deste 

arco estabelece maiores dificuldades no atendimento à saúde agravadas pela falta de estradas 

e transportes velozes e pela dependência dos rios e seus meandros para o acesso à saúde de 

populações ribeirinhas (14). 

Nesse aspecto, os valores menos favoráveis do Arco Norte, no que se refere à 

proporção de exodontia, corroboram a declaração de Pimentel et al. (22), de que os mais 

elevados indicadores de exodontias são percebidos nos municípios de pequeno porte, com 

baixa proporção da população cadastrada e com uma relação de uma ESB para mais de uma 

ESF. Além disso, os relatos de que a implantação da ESF ocorreu de forma mais acelerada em 

municípios de pequeno porte, com baixa ou nenhuma capacidade instalada e foi mais 

incipiente nos grandes centros urbanos (42) apóiam os resultados alcançados neste estudo, 

uma vez que o Arco Norte apresentou quantidade consideravelmente maior de municípios de 

pequeno porte populacional.  
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Por fim, no que diz respeito à razão de procedimentos coletivos em relação à 

população, a comparação entre os arcos estudados evidencia consonância com Caraça e Sarti 

(41), na qual foram computados os menores números de procedimentos odontológicos 

preventivos, além de maior demanda por atendimentos ocasionados pela odontalgia na Região 

Norte.  

Cabe ressaltar as limitações deste trabalho inerentes à natureza da informação 

adquirida através de dados secundários (35), por exemplo, sub-registros, erros de 

classificação, despreparo administrativo e dificuldades de transmissão dos dados em 

municípios com menos recursos (34, 43). Dessa forma, recomenda-se cautela na interpretação 

dos resultados, haja vista que ainda são necessárias melhoras no desenvolvimento de sistemas 

de informações visando à maior integração, confiabilidade, abrangência e acessibilidade 

destes (33). Contudo, segundo Marques et al. (34), os sistemas de informação em saúde 

constituem importantes ferramentas de gestão das ações de saúde bucal na Estratégia SF (34).  

Após análise dos dados, verificou-se o perfil de baixa densidade demográfica de 

ambos os arcos estudados, além do baixo desenvolvimento do Arco Norte. A desigualdade de 

distribuição dos indicadores estudados se fez presente ao longo da faixa de fronteira, com 

destaque, no tocante aos indicadores de saúde bucal, para a condição desfavorável do estado 

do Pará, bem como para os resultados satisfatórios apresentados pelo estado do Mato Grosso 

do Sul. Assim como foi observado pior desempenho do Arco Norte em relação aos 

indicadores socioeconômicos/ demográficos e de saúde bucal em comparação ao Arco 

Central.  

Por fim, destaca-se o impacto gerado pela presente investigação para subsidiar a 

tomada de decisões dos gestores em saúde adequadas às necessidades locais, como a 

priorização dos municípios da faixa de fronteira com piores indicadores socioeconômicos, 

bem como a possibilidade de desenvolvimento de políticas de recursos humanos e outras 

estratégias, visando ao fortalecimento da capacidade do sistema de saúde na diminuição das 

iniquidades em saúde bucal, na Faixa de Fronteira do Brasil, no Arco Central e, 

principalmente, no Arco Norte.  
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5.2 Associação entre indicadores socioeconômicos e saúde bucal nos Arcos Central e 
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Resumo 

 

Introdução: Na perspectiva de fomentar a Política Nacional de Saúde Bucal na faixa de 

fronteira, foi investigada a associação dos indicadores socioeconômicos/demográficos e de 

provisão de saúde com os indicadores de saúde bucal nos municípios dos Arcos Central e 

Norte da faixa de fronteira brasileira. Metodologia: Foi conduzido um estudo com dados 

secundários oriundos de quatro bancos de dados eletrônicos referentes ao ano 2013, que 

foram processados no programa SPSS versão 17.0 e submetidos à análise bivariada de 

associação pelo teste qui-quadrado, bem como à regressão linear múltipla e regressão logística 

multinomial. Resultados e Discussão: Na regressão linear, foi constatado que, apenas no 

Arco Central, a cobertura de 1ª consulta odontológica se associou aos indicadores de saúde 

bucal média de escovação supervisionada e cobertura de Equipe de Saúde Bucal (relação 

direta), assim como à proporção de exodontias em relação aos procedimentos individuais e à 

razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população (relação inversa). Com a 

regressão logística, foi verificada associação da cobertura de 1ª consulta odontológica com a 

cobertura de Equipe de Saúde da Família no Arco Central, assim como da proporção de 

exodontias com a densidade demográfica e a cobertura de Equipe de Saúde da Família (Arco 

Central), e com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Arco Norte. Dessa 

maneira, a valorização de medidas de promoção da saúde, visando à melhoria das condições 

socioeconômicas e dos serviços públicos de saúde podem favorecer o progresso dos 

indicadores de saúde bucal da população residente na faixa de fronteira estudada.   

 

Palavras-chave: Saúde na Fronteira, Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal. 
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Introdução 

 

A fronteira brasileira é normatizada pela Constituição Federal, que delimita a 

Faixa de Fronteira como a extensão de 150 km de largura paralela à linha divisória terrestre 

brasileira (1) e dividida em três arcos (Norte, Central e Sul) e 17 sub-regiões (2, 3). A faixa 

abrange cerca de 6% da população (10 milhões de habitantes) (4), em 588 municípios, 

distribuídos em onze estados da federação, colocando o Brasil em contato com dez outras 

nações sulamericanas (2, 3). 

Com os impactos da globalização, a fronteira tem se destacado nas agendas 

econômica e política, com ênfase na dimensão social da integração e, em especial, na proteção 

social à saúde (5). Contudo, a territorialização das políticas de saúde, de forma que assegure 

atenção maior nas especificidades de cada local e atenda melhor às necessidades do público-

alvo, ainda desafia a saúde pública brasileira (6).  

No Brasil, 27% dos territórios localizam-se em faixa de fronteira, 

tradicionalmente tratados como local de isolamento e configurando-se como regiões de baixo 

desenvolvimento socioeconômico e marcadas por profundas iniquidades sociais (7). Nessa 

faixa, são concentrados os piores indicadores de saúde (7), haja vista que as iniquidades 

sociais estão intimamente associadas com desigualdades na saúde das populações (8).  

A localização fronteiriça do município ocasiona importantes especificidades para 

a formulação das políticas de saúde, como: dificuldade de acesso por meio terrestre; grande 

mobilidade de população dos países vizinhos em busca de atendimento no sistema de saúde 

brasileiro, cujo fluxo não é contabilizado no cálculo dos recursos do SUS; presença de 

profissionais de saúde estrangeiros (legais e ilegais) e a necessidade da cooperação 

internacional para a prevenção e controle de doenças como malária, tuberculose e AIDS (9). 

Responsável por fluxos transfronteiriços, a assimetria nos serviços promove, na 

maioria das cidades, a predominância de fluxos dirigidos ao Brasil (10). Contudo, a 

inexistência de padrões uniformes de atenção ao estrangeiro no lado do Brasil resulta em 

decisões pessoais de gestores e profissionais de saúde, dificultando o planejamento de ações 

integradas entre os sistemas de saúde dos municípios brasileiros e de outros países (10, 11). 

A saúde bucal da população brasileira exige ações pertinentes na legitimação do 

papel do Estado como protetor da saúde pública, as quais  priorizem os sujeitos que 

apresentam qualidade de vida insatisfatória, dispondo ações e investimentos nos serviços 

odontológicos aos cidadãos em estado de vulnerabilidade, conforme as suas necessidades 

(12), como é o caso da população fronteiriça. 



76 
 

Nesta perspectiva, é necessário o fortalecimento dos sistemas de saúde por meio 

da formação de recursos humanos voltados para responder às necessidades locais e o 

desenvolvimento de instituições de educação em saúde que adotem a cooperação 

internacional em saúde (13). Porém, em vários municípios fronteiriços brasileiros, ainda 

prevalecem o isolamento das ações de integração, dificuldades de comunicação, ausência de 

compartilhamento de informações e de concretização de acordos firmados, o que dificulta, 

sobremaneira, a integração (5).  

Diante desta exposição inicial, este estudo buscou analisar os indicadores de saúde 

bucal dos municípios dos Arcos Central e Norte da faixa de fronteira do Brasil, segundo 

variáveis socioeconômicas/ demográficas e de provisão de serviços de saúde.   

 

Materiais e métodos 

 

Trata-se de uma pesquisa de dados secundários referentes ao ano de 2013 nos 99 

municípios que integram o Arco Central e nos 71 que formam o Arco Norte, totalizando 170 

municípios da Faixa de Fronteira brasileira.  

Compreendendo os estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o 

Arco Central possui oito sub-regiões e grande diversidade na organização territorial (3). Já o 

Arco Norte é caracterizado pela ruralidade de sua população e considerado um arco indígena, 

tanto por grandes áreas de reserva, quanto por sua importância étnico-cultural. Dividido em 

seis sub-regiões, ele engloba a fronteira do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima (3), 

enfrentando dificuldades quanto à assistência em saúde, as quais são agravadas pela escassez 

de estradas e transportes velozes (4). 

No levantamento das informações, foram utilizados registros oriundos dos 

seguintes bancos de dados eletrônicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 

http://www.ibge.gov.br), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD - 

http://www.pnud.org.br) e sistemas de informação em saúde do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS - http:///www.datasus.gov.br) e do Departamento de 

Atenção Básica (DAB - http://dab.saude.gov.br/portaldab).  

Na condução do estudo, foram utilizadas, como variáveis dependentes, os 

seguintes indicadores de saúde bucal:  

a) Cobertura de Equipes de Saúde Bucal (ESB): afere o acesso da população à saúde bucal, 

cujo cálculo utiliza a carga horária dos cirurgiões-dentistas (14), sendo disponibilizado no 

banco de dados do DATASUS;   
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b) Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada: reflete o alcance da escovação 

dental com orientação/supervisão de um profissional de saúde (15), sendo calculada pela 

média anual de participantes dessa ação coletiva durante o ano, dividida pela população e 

multiplicada por 100 (14), a qual também é disposta no DATASUS; 

c) Proporção de exodontia em relação aos procedimentos clínicos individuais: calculada pela 

razão entre o número total de extrações dentárias (exodontia de dente permanente e 

exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante) sobre os procedimentos individuais 

curativos e preventivos (31 procedimentos clínicos) multiplicada por 100 (14). Esse 

indicador revela o grau de mutilação na assistência odontológica do município (8); 

d) Cobertura de primeira consulta odontológica programática: indicador calculado pela 

divisão do total de primeiras consultas realizadas no ano pela população total multiplicada 

por 100. Ele indica o acesso da população a exame clínico odontológico, com finalidade de 

diagnóstico e elaboração de plano preventivo-terapêutico, ou seja, não inclui atendimento 

sem seguimento previsto, como urgência e emergência (8, 15-17); 

e) Razão entre procedimentos odontológicos coletivos e a população: mensura a população 

coberta pelos procedimentos odontológicos coletivos (bochecho fluorado, aplicação tópica 

de flúor e escovação dental supervisionada). O numerador consiste na soma da quantidade 

de procedimentos coletivos apresentada no ano, dividida por 12 meses, enquanto o 

denominador corresponde à população residente no município. Este indicador se apresenta 

na forma de razão, em que  numa relação favorável, os valores estão mais distantes de 0,0 e 

próximos de 1,0 (18). 

Por sua vez, as variáveis independentes do estudo foram: densidade demográfica, 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), Índice Gini, cobertura de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e cobertura de 

Equipe de Saúde da Família (ESF).  

Densidade demográfica é a concentração de uma população no território, dada 

pelo quociente entre o total da população da área e sua extensão territorial (hab/km
2
). Já o PIB 

per capita é o valor médio agregado, por indivíduo, dos bens e serviços finais produzidos em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado (19). O IDHM, um indicador do padrão 

de vida, considera características de renda, educação e longevidade em sua medida, o qual 

varia de 0 a 1 e, quanto maior o valor, melhores são as condições sociais (20). Por sua vez, o 

Índice Gini mensura a desigualdade de renda, com valores que variam entre 0 e 1, em que 0 

corresponde à igualdade absoluta e 1 à desigualdade absoluta (15, 21). As coberturas de ACS 

e ESF são disponibilizadas no DAB.  
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Foi selecionada a quantidade apresentada dos procedimentos, uma vez que 

contempla todos os procedimentos informados ao sistema (17). Em virtude do uso de dados 

disponíveis ao acesso público, portanto sem identificação pessoal, o estudo dispensou a 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos. 

Para a análise de regressão logística entre as variáveis, estas foram transformadas 

em dados qualitativos ordinais (Quadro 1). Bases de dados oficiais foram utilizadas na 

categorização das variáveis socioeconômicas e demográficas de densidade demográfica (22), 

PIB per capita (23) e IDHM (20), enquanto o Índice de Gini foi categorizado em quartis. Já a 

categorização das variáveis de saúde bucal e de provisão de serviços de saúde levou em 

consideração parâmetros baseados em metas nacionais estipuladas para as coberturas de ESF 

(24) e ESB (25), média de escovação dental supervisionada (26), proporção de exodontia em 

relação aos procedimentos individuais (26) e, por fim, para a cobertura de 1ª consulta 

odontológica (27). Em virtude da ausência de meta estabelecida para a variável razão entre 

procedimentos odontológicos coletivos e população, ela foi avaliada em quartis, da mesma 

maneira que a cobertura de ACS obedeceu à categorização da cobertura de ESF.   

 

Quadro 1: Categorização das variáveis dependentes e independentes.  

Indicadores Categorias 

Densidade demográfica 

(hab/km
2
) 

< 5 5 a 10 11 a 50 51 a 200 201 a 5000 

PIB per capita (R$) 
0 -  

7.000,00 

    7.001,00 - 

14.000,00 

  14.001,00 - 

21.000,00 

  21.001,00 - 

28.000,00 
>  28.001,00 

IDHM  
  0,000 - 

0,499 

  0,500 -    

0,599 

  0,600 - 

0,699 

  0,700 - 

0,799 
> 0,800 

Índice Gini 
  0,000 - 

0,249 

  0,250 -    

0,499 

  0,500 - 

0,749 

  0,750 - 

1,000 
  

Cobertura de ACS (%) 
Ruim              

0 - 19,99 

Regular            

20 - 39,99 

Bom            

40 - 59,99 

Ótimo         

60 - 79,99 

Excelente      

80 - 100,00 

Cobertura ESF (%) 
Ruim              

0 - 19,99 

Regular            

20 - 39,99 

Bom            

40 - 59,99 

Ótimo         

60 - 79,99 

Excelente      

80 - 100,00 

Cobertura ESB (%) 
Ruim              

0 - 19,99 

Regular            

20 - 39,99 

Bom            

40 - 59,99 

Ótimo         

60 - 79,99 

Excelente      

80 - 100,00 

Média de escovação 

supervisionada (%) 

Ruim             

0 - 0,99 

Regular          

1,0 - 1,99 

Bom             

2,0 - 2,99 

Ótimo           

3,0 - 3,99 

Excelente         

> 4,0 

Proporção exodontia/ 

individuais 

Ruim             

> 16 

Regular       

12,0 - 15,99 

Bom            

8,0 - 11,99 

Ótimo              

4,0 - 7,99 

Excelente             

0 - 3,99 

Cobertura 1
a
 consulta 

odontológica (%) 
Ruim                

0 - 9,99 
Regular               

10 - 19,99 
Bom                  

20 - 29,99 
Ótimo               

30 - 39,99 
Excelente                

> 40  

Razão de coletivos/ 

população 

  0,000 - 

0,249 

  0,250 -    

0,499 

  0,500 -   

0,749 

  0,750 -   

1,000 
  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabulação dos dados foi efetuada utilizando-se o programa Microsoft Office 

Excel
®
, de onde foram exportados para o programa estatístico Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) versão 17.0 para a realização da análise, na qual diferenças com p-

valor < 0,05 foram consideradas estatisticamente significantes.  

Para análise da relação entre as variáveis quantitativas, foi utilizado o modelo de 

regressão linear múltipla, tendo como variável dependente a cobertura de primeira consulta 

odontológica, a fim de verificar-se o quanto cada indicador de saúde bucal, isoladamente, 

explicou a sua variação.  

Os dados qualitativos ordinais foram expressos em forma de frequência absoluta e 

percentual e utilizou-se o teste do qui-quadrado para análise bivariada para análise da 

associação entre as variáveis dependentes e independentes. Em seguida, foi utilizado um 

modelo de regressão logística forwardstepwise a partir de todas as variáveis que apresentaram 

nível de significância inferior a 0,2 na análise bivariada. 

 

Resultados 

 

Foram realizadas as associações entre desfechos em saúde bucal (Cobertura de 

ESB, Média de escovação dental supervisionada, Proporção de exodontia em relação aos 

procedimentos clínicos individuais, Cobertura de 1ª consulta odontológica e Razão entre 

procedimentos coletivos e a população) e indicadores ligados ao perfil de desenvolvimento 

humano e desigualdade de renda, bem como à provisão de saúde.    

No Arco Central, foi revelada associação entre o IDHM e a proporção de 

exodontia (p = 0,04), com uma relação inversa entre as variáveis, ou seja, quanto maior o 

IDHM, menor a proporção desse procedimento. Já o índice Gini mostrou associação direta 

com a média de escovação dental supervisionada (p = 0,05), significando que quanto maior a 

desigualdade de renda, maior a prática de escovação supervisionada observada nos 

municípios. Tal padrão se repetiu ao comparar a cobertura de ESF e as variáveis cobertura de 

ESB (p < 0,01) e cobertura de 1ª consulta odontológica (p = 0,02), resultando em melhor 

acesso da população à equipe odontológica e à primeira consulta com o cirurgião-dentista à 

medida que é maior a implantação da Estratégia Saúde da Família (Tabela 1).  

Por sua vez, a análise do Arco Norte constatou associação positiva da cobertura de 

ESB com o IDHM (p < 0,01) e cobertura de ESF (p < 0,01), da média de escovação 

supervisionada com o PIB per capita (p < 0,01) e o IDHM (p < 0,01) e da cobertura de 1ª 

consulta odontológica com a cobertura de ACS (p = 0,02). Em contrapartida, a proporção de 
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exodontia em relação aos procedimentos individuais se associou com os indicadores IDHM (p 

= 0,03) e índice Gini (p = 0,04), contudo, esta associação foi inversa, em que o aumento do 

IDHM ocorreu juntamente à diminuição na proporção de exodontia, assim como à medida 

que se aumentou o índice Gini, houve diminuição desta proporção. Por fim, nenhuma variável 

independente estudada se associou com a razão entre procedimentos coletivos e a população 

(p > 0,05) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Associações entre desfechos em saúde bucal e indicadores socioeconômicos/ 

demográficos e de provisão de saúde, Arcos Central e Norte, Faixa de Fronteira do Brasil, 

2013.  

Variáveis independentes 

Cobertura 

de ESB 

Média de 

escovação 

supervisionada 

Proporção 

exodontia/ 

individuais 

Cobertura de 

1ª consulta 

odontológica 

Razão 

coletivos/ 

população 

p p p p p 

ARCO CENTRAL 

     Densidade demográfica a  0,18 0,78 0,42 0,65 0,74 

PIB per capita b 0,41 0,66 0,42 0,40 0,14 

IDHM 0,92 0,70 0,04 0,60 0,56 

Índice Gini 0,76 0,05 0,62 0,60 0,40 
Cobertura de ACS c 0,76 1,00 0,69 0,82 0,99 

Cobertura de ESF c  0,00 0,95 0,40 0,02 0,84 

ARCO NORTE 

     Densidade demográfica a  0,19 0,89 0,17 0,99 0,93 

PIB per capita b 0,06 0,00 0,76 0,37 0,55 

IDHM 0,00 0,00 0,03 0,21 0,73 

Índice Gini 0,58 0,84 0,04 0,52 0,81 

Cobertura de ACS c 0,79 0,98 0,86 0,02 0,99 

Cobertura de ESF c 0,00 0,95 0,31 0,76 0,91 
a medida em habitantes/km2; b medido em R$; c medida em %; p < 0,05, Teste qui quadrado de Pearson. 

 

Quando da análise de regressão linear múltipla da cobertura de primeira consulta 

odontológica em relação aos demais indicadores de saúde bucal, no Arco Central, foi 

comprovada associação desta variável com a cobertura de ESB nos estados de Mato Grosso e 

Rondônia (p < 0,01). No Mato Grosso, a média de escovação supervisionada [(0,00 (0,60)] e a 

cobertura de ESB [0,00 (0,43)] se associaram positivamente (r
2
 > 0) com o desfecho avaliado, 

influenciando diretamente na melhoria do acesso da população à primeira consulta 

odontológica. Por outro lado, os indicadores de proporção de exodontia [(p = 0,00 (-15,72)] e 

razão de procedimentos coletivos [(0,01 (-15,62)] estabeleceram relação inversa com a 

variável investigada (r
2
 < 0), evidenciando que o aumento das primeiras consultas favoreceu a 

diminuição da proporção entre as exodontias e os demais procedimentos odontológicos 

individuais, bem como da razão dos procedimentos odontológicos coletivos pela população. 

No Arco Norte, esse método de análise não indicou associação significativa da cobertura de 
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primeira consulta odontológica com outros indicadores de saúde bucal (p > 0,05) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Análise de Regressão Linear Múltipla da cobertura de primeira consulta 

odontológica em relação aos indicadores de saúde bucal, Arcos Central e Norte, Faixa de 

Fronteira do Brasil, 2013.   

 

 

Média de 

escovação 

supervisionada 

Proporção de 

exodontia/ 

individuais 

Procedimentos 

coletivos/ 

população 

Cobertura 

de ESB 

  ARCO CENTRAL 0,50 0,30 0,30 0,00 (0,47) 

E
st

ad
o
 MS 0,23 0,68 0,67 0,30 

MT 0,00 (0,60) 0,00 (-15,72) 0,01 (-15,62) 0,00 (0,43) 

RO 0,17 0,55 0,55 0,01 (0,59) 

ARCO NORTE 0,22 0,48 0,48 0,1 

E
st

ad
o
 

AC 0,28 0,37 0,37 0,7 

AM 0,38 0,92 0,91 0,1 

AP 0,37 0,67 0,66 0,6 

PA 1,00 1,00 1,00 1,0 

RR 0,76 1,00 0,57 0,4 
1,000 (sem dado); p < 0,05, Regressão Linear Múltipla; dados expressos em forma de "p-Valor (r²)". 

 

Os resultados obtidos a partir da regressão logística multinomial entre as variáveis 

dependentes e as independentes foram estatisticamente significantes (p < 0,05) apenas em 

relação à cobertura de primeira consulta odontológica e à proporção de exodontias em relação 

aos procedimentos clínicos individuais.  

No tocante à cobertura de primeira consulta odontológica, observou-se 

permanência de associação positiva da cobertura de ESF com o desfecho (p < 0,05) no Arco 

Central, demonstrando que a variável cobertura ESF melhorou a cobertura de primeira 

consulta odontológica em municípios com cobertura regular deste indicador. No entanto, 

nenhuma das variáveis apresentou associação com o desfecho em questão no Arco Norte (p > 

0,05) (Tabela 3).  
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Tabela 3- Análise de Regressão Logística Multinomial entre a Cobertura de primeira consulta 

odontológica e indicadores socioeconômicos/ demográficos e de provisão de serviços de 

saúde, Arcos Central e Norte, Faixa de Fronteira do Brasil, 2013. 

Variáveis 

independentes 

ARCO CENTRAL ARCO NORTE 

Ruim Regular Bom Ótimo Excelente Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Densidade demográfica (hab/km
2
) 

  < 5 - 0,99 1,00 - - - 0,55 0,81 0,99 0,91 

  5 a 10 - 0,99 1,00 - - - 0,42 0,71 0,94 0,98 

  11 a 50 - 0,99 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

  51 a 200 - 1,00 1,00 - - - - - - - 

  201 a 5000 - - - - - - - - - - 

PIB per capita (R$) 

  0 – 7.000,00 - 0,99 1,00 - - - 0,67 0,99 0,75 0,97 
  7.001,00 - 14.000,00 - 0,54 1,00 - - - 0,72 0,97 0,87 0,95 

  14.001,00 - 21.000,00  - 0,76 1,00 - - - 0,49 0,92 0,92 0,99 

  21.001,00 - 28.000,00  - 0,54 1,00 - - - - - - - 

  > 28.000,00 - 1,00 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

IDHM  

  Muito baixo - - - - - - - - - - 

  Baixo  - - - - - - 0,49 0,77 0,89 0,93 

  Médio  - 0,99 1,00 - - - 0,42 0,84 0,89 0,99 

  Alto  - 0,17 0,99 - - - 0,31 0,89 0,94 0,92 

 

Muito alto - 1,00 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

Índice Gini 

  0,000 - 0,249 - - - - - - - - - - 
  0,250 - 0,499 - 0,85 0,93 - - - - - - - 

  0,500 - 0,749 - 1,00 1,00 - - - 0,77 0,11 0,92 0,91 

 

0,750 - 1,000 - - - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

Cobertura de ACS (%) 

  Ruim: 0 - 19,99 - 1,00 1,00 - - - 0,69 0,92 0,82 0,82 

  Regular: 20 - 39,99 - 1,00 1,00 - - - - - - - 

  Bom: 40 - 59,99 - 1,00 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Ótimo: 60 - 79,99 - 0,71 1,00 - - - 0,69 0,99 0,06 0,96 

  Excelente: 80- 100,00 - 1,00 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

Cobertura de ESF (%) 

  Ruim: 0 - 19,99 - - 1,00 - - - 0,40 0,19 0,37 0,90 
  Regular: 20 - 39,99 - 1,00 1,00 - - - 0,93 0,51 0,52 0,76 

  Bom: 40 - 59,99 - 0,02 0,99 - - - 0,91 0,22 0,25 0,91 

  Ótimo: 60 - 79,99 - 0,01 0,99 - - - 0,80 0,43 0,93 0,50 

  Excelente: 80- 100,00 - 1,00 1,00 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 

p < 0,05, Regressão Logística Multinomial; dados expressos em forma de ―p-valor (r2)‖ 

"-" = Não houve nenhum estado com aquela variável naquela categoria 

 

Verificou-se, no Arco Central, associação da proporção de exodontia de dentes 

permanentes em relação aos procedimentos clínicos individuais com a variável densidade 

demográfica (p < 0,01), indicando que a existência de uma prática odontológica mais 

mutiladora foi uma tendência dos municípios de pequena densidade populacional, e que a 

baixa densidade demográfica contribuiu para que os estados obtivessem resultados ruins e 

regulares no tocante à proporção de exodontia em relação aos procedimentos individuais. Foi 

observada ainda associação da proporção desse procedimento com a cobertura de ESF (p = 

0,05), revelando que altas coberturas dessas equipes favoreceram os municípios deste arco da 
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fronteira a apresentarem uma proporção de exodontia regular. Já a análise do Arco Norte 

apontou associação desse desfecho apenas com o IDHM (p < 0,01), ocorrência que designa o 

efeito do IDHM na melhora da proporção de exodontia em municípios cuja classificação foi 

boa ou ruim (Tabela 4).  

 

Tabela 4- Análise de Regressão Logística Multinomial entre a Proporção de exodontia em 

relação aos procedimentos clínicos individuais e indicadores socioeconômicos/ demográficos 

e de provisão de serviços de saúde, Arcos Central e Norte, Faixa de Fronteira do Brasil, 2013. 

Variáveis independentes 
ARCO CENTRAL ARCO NORTE 

Ruim Regular Bom Ótimo Excelente Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Densidade demográfica (hab/km
2
) 

  < 5 0,00 0,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

  5 a 10 0,00 0,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

  11 a 50 1,00 1,00 0,99 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

  51 a 200 1,00 1,00 1,00 1,00 - - - - - - 

  201 a 5000 - - - - - - - - - - 

PIB per capita (R$) 

  0 – 7.000,00 0,94 0,86 1,00 0,96 - 0,98 1,00 0,99 1,00 - 

  7.001,00 - 14.000,00 0,67 0,89 0,96 0,76 - 0,98 1,00 0,99 1,00 - 

  14.001,00 - 21.000,00  0,77 0,88 0,95 0,52 - 1,00 1,00 0,99 1,00 - 

  21.001,00 - 28.000,00  0,61 0,95 0,96 0,85 - - - - - - 
  > 28.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

IDHM  

  Muito baixo - - - - - - - - - - 

  Baixo  - - - - - 0,36 1,00 0,91 0,98 - 

  Médio  0,21 0,94 0,93 0,93 - 0,01 1,00 0,00 0,97 - 

  Alto  0,35 0,19 0,76 0,92 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

 

Muito alto 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

Índice Gini 

  0,000 - 0,249 - - - - - - - - - - 

  0,250 - 0,499 0,47 0,66 0,45 0,46 - - - - - - 

  0,500 - 0,749 1,00 1,00 1,00 1,00 - 0,95 0,99 0,97 0,99 - 

 

0,750 - 1,000 - - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

Cobertura de ACS (%) 

  Ruim: 0 - 19,99 0,98 0,98 0,98 0,97 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

  Regular: 20 - 39,99 1,00 1,00 0,99 0,98 - - - - - - 

  Bom: 40 - 59,99 0,98 0,96 0,97 0,98 - 1,00 0,99 1,00 1,00 - 

  Ótimo: 60 - 79,99 0,26 0,97 1,00 0,22 - 0,16 1,00 0,98 1,00 - 

  Excelente: 80 - 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

Cobertura de ESF (%) 

  Ruim: 0 - 19,99 0,99 0,99 0,99 0,97 - 0,75 0,90 0,98 0,99 - 

  Regular: 20 - 39,99 0,96 0,96 0,95 1,00 - 0,36 0,95 0,97 0,99 - 

  Bom: 40 - 59,99 0,76 0,40 0,95 0,48 - 0,14 0,99 0,97 0,98 - 

  Ótimo: 60 - 79,99 0,78 0,05 0,90 0,62 - 0,95 0,99 0,95 1,00 - 
  Excelente: 80 - 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p<0,05, Regressão Logística Multinomial. Dados expressos em forma de ―p-valor (r2)‖ 

"-" = Não houve nenhum estado com aquela variável naquela categoria 

 

 

 

 



84 
 

Discussão 

 

O monitoramento e a avaliação em saúde têm como propósito fundamental dar 

suporte ao processo decisório (16), além disso, eles contribuem para a equidade na 

implementação de serviços de saúde, haja vista que podem direcionar recursos adicionais às 

áreas com maiores necessidades (28).  

Além de extensa (15.719 km), a faixa de fronteira brasileira é caracterizada pela 

diversidade de ecossistemas e de povoamento, desde áreas com baixíssima densidade 

populacional ao Norte até áreas densamente povoadas ao Sul, bem como por variados graus 

de integração com países lindeiros e outras áreas do país (4). Portanto, do ponto de vista 

epidemiológico e da melhor definição das políticas de saúde, a análise dos indicadores de 

saúde deve envolver os diversos arcos da fronteira (29). 

Optou-se por um estudo que identificasse os efeitos dos fatores socioeconômicos/ 

demográficos e da provisão de serviços de saúde sobre os indicadores de saúde bucal na Faixa 

de Fronteira brasileira em razão da relevância deste tipo de estudo na política e no 

planejamento em saúde pela identificação de áreas críticas no tocante aos problemas 

sociossanitários, as quais devem ser consideradas na elaboração de estratégias adequadas às 

suas características (30).  

Foram utilizados dados secundários provenientes dos sistemas de informação em 

saúde, os quais favorecem o planejamento adequado da oferta de serviços (28) e a tomada de 

decisão (31). Tais sistemas constituem unidades de produção, análise e disseminação de dados 

(28) com o objetivo de subsidiar a implementação e avaliação das ações de saúde 

desenvolvidas (16, 28).  

Devem ser consideradas as limitações inerentes à natureza destas informações (28, 

32), uma vez que o tipo de dados utilizado está sujeito a sub-registros, erros de classificação 

ou mesmo ao despreparo administrativo e às dificuldades de transmissão dos dados em 

municípios com menos recursos (8, 28, 32). Apesar disso, os estudos transversais ou 

seccionais são importantes ferramentas no campo da vigilância em saúde (33) e permitem 

identificar associações entre os indicadores de saúde bucal e os determinantes 

socioeconômicos e de provisão de serviços odontológicos (8).  

Outra limitação desse tipo de estudo é a dificuldade de se controlar fatores de 

confundimento (30). Contudo, a utilização de modelos de regressão múltipla tem a capacidade 

de neutralizar tais fatores na análise da relação entre as variáveis, beneficiando a validade do 

estudo (34). Embora fundamentais à avaliação do desempenho das equipes e da evolução da 
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situação da saúde bucal (17), são escassos os estudos descritivos e analíticos dos indicadores 

de saúde bucal no Brasil (16) e, especialmente, sobre a saúde bucal compreendendo a Faixa 

de Fronteira brasileira (35).  

Sendo o Brasil um dos países mais desiguais em distribuição de renda, com 

evidências da influência desse fator na saúde (36) e, portanto, na saúde bucal da população 

(37), o impacto dos fatores socioeconômicos e demográficos no contexto dos serviços de 

saúde bucal tem sido amplamente abordado, com diferentes estudos demonstrando a relação 

entre desigualdades sociais e a saúde bucal dos brasileiros (8, 17, 28, 34). Nesse contexto, este 

trabalho tem o mérito de ser o pioneiro na avaliação do papel exercido pelos fatores 

relacionados ao perfil sociodemográfico, de desenvolvimento humano, de distribuição de 

renda e de acesso a políticas de cuidado em saúde na vulnerabilidade da população da faixa de 

fronteira brasileira no tocante à saúde bucal.  

Na análise de regressão linear, percebeu-se que, a cobertura de ESB contribuiu 

significativamente para o aumento da cobertura de 1ª consulta odontológica apenas no Arco 

Central, especialmente, nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Esta realidade foi análoga à 

constatada por Marques et al. (16), em que quanto maior a cobertura de ESB na Estratégia 

Saúde da Família, maior o número de primeiras consultas odontológicas programáticas. Em 

contrapartida, no Mato Grosso, a influência do indicador de proporção de exodontia sobre a 

cobertura de 1ª consulta se distancia das observações de Zermiani et al. (28), que encontraram 

maior número de exodontia por habitante nos municípios com maior quantidade de primeiras 

consultas odontológicas. Quanto aos resultados da razão de procedimentos odontológicos 

coletivos pela população, observou-se concordância com outro estudo (17), o qual apontou 

que a priorização de procedimentos clínicos nos municípios de menor porte pode ocasionar a 

baixa valorização das ações preventivas. Contudo, este fator não foi capaz de justificar a 

contribuição da média de escovação supervisionada para a cobertura de 1ª consulta neste 

estado, o que pode indicar uma intensificação da prática de escovação supervisionada no ano 

pesquisado.   

Após a regressão logística, no Arco Central, a permanência da associação entre a 

cobertura de 1ª consulta odontológica e a cobertura de ESF nos municípios em que essa 

cobertura foi boa ou ótima destaca a importância da referida estratégia de reorganização da 

Atenção Primária em Saúde Bucal, tanto no acesso quanto na maior provisão de serviços de 

saúde bucal aos usuários do serviço público no Brasil. Este resultado é consoante com os 

achados de Pimentel et al. (17), que averiguaram maior acesso da população à primeira 

consulta odontológica nos municípios com maiores coberturas de ESF em Pernambuco, 
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citando a proximidade dos serviços da residência dos usuários, preconizada pela Estratégia 

como facilitadora do primeiro contato. Todavia, a fragilidade do registro do indicador de 

primeiras consultas odontológicas é um aspecto bastante recorrente na literatura (16, 17, 30). 

Muitas vezes, ocorre superestimação deste indicador, uma vez que elas devem ser informadas 

apenas uma vez ao ano (16), assim como não devem ser incorporados os atendimentos de 

urgência/emergência, pois não representam intervenção para a adequada recuperação e 

controle das doenças bucais e nem demonstram resolutividade para os serviços, visto que o 

paciente pode não retornar para conclusão do tratamento (30).  

Já a associação da proporção de exodontia em relação aos procedimentos 

individuais com a densidade demográfica, neste arco, ratifica o ponto de vista de outros 

pesquisadores (17), cujos resultados mostraram que o perfil dos municípios com valores mais 

elevados em relação às exodontias e de serem de pequeno porte, com baixa proporção da 

população cadastrada e uma relação de uma ESB para mais de duas ESF.  

Corroborando Fischer et al. (8), que relataram a persistência da característica 

mutiladora do indicador de proporção de exodontias mesmo em locais com maiores 

coberturas da Estratégia de Saúde da Família, este estudo verificou ainda no referido arco, 

associação da proporção de exodontia em relação aos procedimentos individuais com a 

cobertura de ESF. Uma provável justificativa pode ser encontrada na afirmação de Portela e 

Ribeiro (38) de que a implantação dessa estratégia ocorreu de forma mais acelerada em 

municípios de pequeno porte, com baixa ou nenhuma capacidade instalada e foi mais 

incipiente nos grandes centros urbanos. 

Por sua vez, a associação negativa da proporção de exodontia em relação aos 

procedimentos individuais com o IDHM observada no Arco Norte condiz com os achados de 

outras investigações, que também constataram relação significativa e inversa entre os 

indicadores socioeconômicos (IDH e renda per capita) e a experiência de cárie (39). Tal 

conclusão concorda também com o relato de Guimarães et al. (34) de que as variáveis 

socioeconômicas se correlacionaram negativa e significativamente à experiência de cárie 

dentária.  

É pertinente salientar que a interpretação dos resultados apresentados seja 

cautelosa, visto a fragilidade anteriormente citada dos sistemas de informação dos serviços de 

saúde no Brasil. Porém, são dados importantes que podem auxiliar no planejamento das ações 

dos serviços de saúde (8). Ressalta-se, ainda, que, por se tratar de um estudo transversal, o 

modelo utilizado não permite fazer inferências causais, permite somente demonstrar 

associações entre os diversos níveis das variáveis explicativas e os desfechos (40). 
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A metodologia utilizada e a análise dos resultados obtidos permitiram concluir 

que, após isolados os fatores de confundimento, no Arco Central, a cobertura de 1ª consulta 

odontológica sofreu a influência dos demais indicadores de saúde bucal, sobretudo no estado 

do Mato Grosso. Além disso, as variáveis de cobertura de 1ª consulta e de proporção de 

exodontia em relação aos procedimentos individuais nos municípios da faixa de fronteira 

estiveram associadas à densidade demográfica, IDHM e cobertura de ESF.    

Assim, estes achados podem auxiliar os gestores da região estudada para 

reorientação das políticas de saúde bucal, ao passo que sugerem o reconhecimento da 

importância da promoção de saúde e da valorização de ações dirigidas à melhoria da 

qualidade de vida da população para melhorar os indicadores de saúde bucal. Nesse contexto, 

medidas sociais, econômicas e políticas voltadas ao enfrentamento da exclusão social 

precisam caminhar junto com a promoção da saúde bucal. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, comprovou-se a distribuição desigual dos indicadores de saúde 

bucal, socioeconômicos/ demográficos e de provisão de serviços de saúde, de acordo com o 

arco de domicílio, em que uma situação menos favorável foi observada no Arco Norte. 

Ademais, os resultados do presente estudo atestaram associação de aspectos socioeconômicos 

e da provisão de serviços de saúde  com a cobertura de 1ª consulta odontológica e a proporção 

de exodontia em relação às ações odontológicas básicas individuais na região fronteiriça. Tais 

conclusões sugerem que a melhoria dos indicadores sociais e dos serviços públicos 

odontológicos têm impacto positivo para o acesso à primeira consulta odontológica e para a 

consolidação de um modelo assistencial de saúde bucal menos voltado para a prática 

cirúrgico-mutiladora nos municípios da faixa de fronteira estudados.  

Estes achados têm especial importância para os serviços de saúde bucal, pois 

podem auxiliar os gestores da região estudada no tocante ao planejamento das ações em saúde 

bucal, de modo a incrementar, nos Arcos Central e Norte da faixa de fronteira brasileira, o 

acesso à assistência odontológica com qualidade e, sobretudo, com equidade. 

 

  



93 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, G. et al. Analysis of the evolution and determinants of income-related 

inequalities in the Brazilian health system, 1998–2008. Rev Panam Salud Publica, v. 33, n. 2, 

p. 90–97, 2013.  

 

ALVES FILHO, P. SANTOS, R. V. VETTORE, M. V. Desigualdades socioambientais na 

ocorrência de cárie dentária na população indígena no Brasil: evidências entre 2000 e 2007. 

Rev Bras Epidemiol,v. 16, n.3, p. 692-704, 2013. 

 

ANDRADE, F. R.; NARVAI, P. C. Population surveys as management tools and health care 

models. Rev. Saúde Pública. v. 47, n. 3, p. 154-160, 2013. 

 

ANDRADE, M. V. et al. Desigualdade socioeconômica no acesso aos serviços de saúde no 

Brasil: um estudo comparativo entre as regiões brasileiras em 1998 e 2008. Economia 

Aplicada, v. 17, n. 4, p. 623-645, 2013. 

 

ARANTES, R.; SANTOS, R. V.; FRAZÃO, P. Between-group differences in dental caries in 

the Xavante Indians from Central Brazil. Rev Bras Epidemiol, v. 13, n. 2, p. 1-13, 2010. 

 

ARAÚJO, G. M. S. Fatores socioeconômicos contextuais associados à condição bucal de 

adolescentes no Brasil. 2013. 76f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.  

 

AZEVEDO, S. T. O transfronteiriço e o atendimento público de saúde na fronteira 

Brasil/Paraguai. Revista Perspectiva Geográfica, Marechal Cândido Rondon (PR), v. 7, n. 8, 

2012. 

 

BAHIA.  Diretoria da Atenção Básica. Caderno de Avaliação e Monitoramento da Atenção 

Básica (CAMAB). 2013a. Disponível em: 

<http://www.saude.ba.gov.br/dab/index.php?option=com_content&view=article&id=450:cam

ab&catid=17:coord-de-avaliacao-e-monitoramento&Itemid=145> Acesso em: 18 dez. 2014. 

 

BAHIA. Secretaria da Saúde. Pactuação das Diretrizes, Objetivos e Indicadores 2013- 2015 

(SISPACTO) e Programação das Ações do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 

(PROGVS). 2013b. Disponível em: 

<http://www1.saude.ba.gov.br/obr/DOWNLOAD/TEXTOS%20SISPACTOEPROGVS.PDF

> Acesso em: 18 dez. 2014.  

 

BASTOS, P. F. A estratégia de Saúde da Família no contexto social-urbano do Recife: uma 

contribuição à análise das desigualdades territoriais na saúde e seus determinantes. 2009. 

135f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 

 

BATISTA, S. M. O. Associação entre indicadores de Atenção Primária em Saúde Bucal e 

condições socioeconômicas e de provisão de serviços públicos odontológicos nos municípios 

do estado de Goiás. 2010. 76f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Pública) – 

Centro de Pesquisas Ageu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2010. 

 

BOING, A. F.; PERES, M. A. KOVALESKI, D. F.; ZANGE, S. E.; ANTUNES, J. L. F. 

Estratificação sócio-econômica em estudos epidemiológicos de cárie dentária e doenças 



94 
 

periodontais: características da produção na década de 90. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 21, n. 3, p. 673-678, 2005.  

 

BONTEMPO, C. G. C.; NOGUEIRA, V. M. R.; GIMENEZ, R. P. Cooperação em saúde em 

fronteiras internacionais: a busca da igualdade em saúde. Cad. IberAmer. Direito Sanit., 

Brasília, v. 2, n. 2, p. 908-919,  jul./dez. 2013. 

 

BOURGEOIS, D. M.; LLODRA, J. C. Global burden of dental condition among children in 

nine countries participating in an international oral health promotion programme, 2012–2013. 

International Dental Journal, v. 64, n. 2, p. 27–34, 2014. 

 

BRAGA, J. U.; HERRERO, M. B.; CUELLAR, C. M. Transmissão da tuberculose na tríplice 

fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 7, p. 1271-1280, 

2011. 

 

BRANCO, M. L. Saúde nas fronteiras: o direito do estrangeiro ao SUS. Cad. Ibero-amer. Dir. 

Sanit, v. 2, n. 1, p. 40-54, jan./jul. 2013. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MIN). Secretaria de Programas 

Regionais. Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 

Fronteira. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2005a. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MIN). Secretaria de Programas 

Regionais. Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira - PDFF. 

Brasília: Ministério da Integração Nacional, 2009a.  

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Atenção Básica, Secretaria de 

Assistência à Saúde, Ministério da Saúde. Evolução do credenciamento e implantação da 

Estratégia Saúde da Família. Brasília. 2010b. Disponível em: <http://dab.saude. 

gov.br/historico_cobertura_sf.php>. Acesso em: 21 jul. 2014. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

Orientação de auditoria em odontologia do SNA. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2669 de 3 de 

novembro de 2009. Estabelece prioridades, objetivos, metas e indicadores de monitoramento e 

avaliação do Pacto pela Saúde nos componentes pela Vida e de Gestão, e as orientações, 

prazos e diretrizes do seu processo de pactuação para o biênio 2010-2011. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2009b.  

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Sistema Integrado de 

Saúde das Fronteiras – SIS-Fronteiras. Relatório de Desempenho de Projeto. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010a. Disponível em 

<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=23980>Acess

o em: 5 mai. 2014. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 

Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2013/2015. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. 

 



95 
 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria-Executiva. Departamento de Apoio à Gestão 

Descentralizada. Pactuação unificada de indicadores: avaliação 2007. Brasília: Editora do 

Ministério da Saúde, 2010c. 

 

BRASIL. Portaria Nº 21, de 5 de janeiro de 2005. Aprova a Relação dos Indicadores da 

Atenção Básica - 2005 a serem pactuados entre municípios, estados e Ministério da Saúde. 

Diário Oficial da União (DOU), Brasília, DF, 7 jan. 2005b.  Disponível em: <http:// 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/416013/pg-62-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-07-

01-2005>. Acesso em: 10 jan. 2015. 

 

BRAZ, R. M. et al. Dependência espacial das epidemias de malária em municípios da 

Amazônia Brasileira. Rev Bras Epidemiol, v.17, n.3, p. 615-628, jul./set. 2014. 

 

BRAZ, R. M.; DUARTE, E. C.; TAUIL, P. L. Caracterização das epidemias de malária nos 

municípios da Amazônia Brasileira em 2010. Cad. Saúde Pública, v. 29, n. 5, p. 935-944, 

2013. 

 

BUENO, R. E.; MOYSÉS, S. T.; BUENO, P. A. R.; MOYSÉS, S. J. Determinantes sociais e 

saúde bucal de adultos nas capitais do Brasil. Rev Panam Salud Publica, v. 36, n. 1, p. 17-23, 

2014. 

 

BUSS, P. M.; LEAL, M. C. Saúde global e diplomacia da saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 25, n. 12, p. 2540-2541, dez. 2009. 

 

BUTIERRES, M. C. Assimetrias no acesso e na garantia do direito à saúde do trabalhador 

na fronteira Brasil-Uruguai. 2011. 130p. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-

graduação em Serviço Social) – Faculdade de Serviço Social, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 

CAMPOS, A. C. V. et al. Indicadores socioeconômicos e de saúde da Atenção Básica nos 

municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Arq Odontol, Belo Horizonte, v. 48, n. 

1, p. 6-12, jan./mar. 2012. 

 

CARNUT, L.; SILVA, J. L. Saúde bucal na estratégia de saúde da família: das desigualdades 

sociais à inserção das ações. J Manag Prim Health Care, v. 3, n. 2, p. 186-196, 2012. 

 

CASTRO, J. M.; RODRIGUES-JÚNIOR, A. L. A influência da mortalidade por causas 

externas no desenvolvimento humano na Faixa de Fronteira brasileira. Cad. Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 195-200, jan. 2012. 

 

CAZOLA, L. H. O. et al. Atendimentos a brasileiros residentes na fronteira Brasil-Paraguai 

pelo Sistema Único de Saúde. Rev Panam Salud Publica, v. 29, n. 3, p. 185–190, 2011. 

 

CELESTE, R. K.; NADANOVSKY, P. Aspectos relacionados aos efeitos da desigualdade de 

renda na saúde: mecanismos contextuais. Cien Saude Colet, v. 15, n. 5, p. 2507-2519, 2010. 

 

CERRONI, M. P. Magnitude das doenças de notificação compulsória e qualidade das ações 

de vigilância epidemiológica na região de fronteira do Brasil, 2007 – 2009. 2012. 86f. 

Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 

2012. 



96 
 

 

COMISSÃO PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA 

FAIXA DE FRONTEIRA (CDIF). Mapas gerais. 2010. Disponível em: 

<http://cdif.blogspot.com.br/> Acesso em: 13 jun. 2014.  

 

COOGAN, M. M,; GREENSPAN, J.; CHALLACOMBE, S. J. Oral lesions in infection with 

Human Immunodeficiency Virus. Bull World Health Organ, v. 83, n. 9, p. 700-706, 2005. 

 

COSTA, L. S. et al. O complexo produtivo da saúde e sua articulação com o desenvolvimento 

socioeconômico nacional. Revista do Serviço Público, v. 64, n. 2, p. 177-199, abr./jun. 2013.  

 

COSTA, S. M. et al. Desigualdades na distribuição da cárie dentária no Brasil: uma 

abordagem bioética. Cien Saude Colet, v. 18, n. 2, p. 461-470, 2013. 

 

FERNANDES NETO, P. Caracterização da faixa de fronteira continental norte do Brasil. 

2003. 40p. Monografia - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003. 

 

FISCHER, T, K.; PERES, K. G.; KUPEK, E.; PERES, M. A.  Indicadores de atenção básica 

em saúde bucal: associação com as condições socioeconômicas, provisão de serviços, 

fluoretação de águas e a Estratégia de Saúde da Família no Sul do Brasil. Rev Bras Epidemiol, 

v. 13, n. 1, p. 126-138, 2010. 

 

FISCHER, T. K. Indicadores de atenção básica em saúde bucal: associação com as condições 

socioeconômicas, fluoretação de águas e a estratégia de saúde da família no Sul do Brasil. 

2008. 125 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2008.  

 

FORTES, P. A. C.; RIBEIRO, H. Saúde Global em tempos de globalização. Saúde Soc, v. 23, 

n. 2, p. 366-375, 2014. 

 

GADELHA, C. A. G. et al. Saúde e territorialização na perspectiva do desenvolvimento. 

Cien Saude Colet, v. 16, n. 6, p. 3003-3016, 2011. 

 

GADELHA, C. A. G.; COSTA, L. Integração de fronteiras: a saúde no contexto de uma 

política nacional de desenvolvimento. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p.  214-

226, 2007. 

 

GIMENO, S. G. A.; SOUZA, J. M. P. Utilização de estratificação e modelo de regressão 

logística na análise de dados de estudos caso-controle. Rev Saúde Pública, v. 29, n. 4, p. 283-

289, 1995. 

 

GIOVANELLA, L. et al. Saúde nas fronteiras: acesso e demandas de estrangeiros e 

brasileiros não residentes ao SUS nas cidades de fronteira com países do MERCOSUL na 

perspectiva dos secretários municipais de saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 

2, p. 251-266, 2007. 

 

GOES, P. S. A. et al. Avaliação da atenção secundária em saúde bucal: uma investigação nos 

centros de especialidades do Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, n. 28, p. 81-89, 

2012. 

 



97 
 

GOMES, S. T. Eu, tu, ele...nós outros: fronteiras, diálogos e novas Identidades. Revista 

Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Três Lagoas (MS), v. 12, n.7, p. 38-50, 

nov. 2010. 

 

GUIOTOKU S. K. et al. Iniquidades raciais em saúde bucal no Brasil. Rev Panam Salud 

Publica, v. 31, n. 2, p. 135-141, 2012.  

 

HERKRATH, F. J. et al. Desempenho dos Centros de Especialidades Odontológicas frente ao 

quadro sociodemográfico dos municípios do Amazonas, Brasil, 2009. Saúde em Debate, v. 

37, n. 96, p. 148-158, jan./mar. 2013. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Atlas do Censo 

demográfico 2010. Rio de Janeiro, 2013. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Diretoria de 

Pesquisas. Coordenação de Contas Nacionais. PIB - Per capita - Brasil - 2008 a 2014.  2015. 

Disponível em: < http://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita> Acesso 

em: 02 abr. 2015. 
 

KASTRUP, E.; PESSÔA, L. R. Desafios da Cooperação Internacional Sul-Sul:  Brasil e 

Venezuela, um processo horizontal, sustentável e estruturante. Revista Tempus Actas de 

Saúde Coletiva, p.41-50, 2012. 

 

KICKBUSCH, I. et al. Global health diplomacy: training across disciplines. Bull World 

Health Organ, v. 85, n. 12, p. 971-973, dez. 2007. 

 

KICKBUSCH, I. Global health: a definition 2002. New Haven: Yale, 2013. Disponível 

em:<http://www.ilonakickbusch.com/kickbusch-wAssets/docs/global-health.pdf>. Acesso 

em: 21 jan. 2015. 

 

KIRSCHBAUM, C. Decisões entre pesquisas quali e quanti sob a perspectiva de mecanismos 

causais. Rev.Bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 28, n. 82, jun. 2013.  Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269092013000200011&lng=en

&nrm=iso>. Accesso em: 31 jul.  2014. 

 

LEMÕES, M. A. M. Sistema Integrado de Saúde em região de Fronteira: desafios do acesso 

da população aos serviços de atenção primária à saúde. 2012. 50p. Monografia 

(Especialização em Gestão em Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2012.  

   

LIRA JÚNIOR, R. et al. Indicadores socioeconômicos e desigualdades em saúde bucal no 

Brasil. Rev Odontol Bras Central, v. 20, n. 52, p. 20-24, 2011. 

 

MACHADO, M. H.; PAULA, A. E.; AGUIAR FILHO, W. O trabalho em saúde no 

MERCOSUL: uma abordagem brasileira sobre a questão. Cad. Saúde Pública, v. 23, n. 2, p. 

292-301, 2007.  

 

MACINKO, J.; LIMA-COSTA, M. F. Horizontal equity in health care utilization in Brazil, 

1998–2008. Int J Equity Health, v. 11, n. 33, p. 1-8, 2012. 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita


98 
 

 

MARQUES, A. B. et al. Sistemas de Informação como ferramenta de monitoramento das 

ações de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família da região metropolitana de Curitiba-PR. 

Rev. Bras. Pesq. Saúde, Vitória, v. 16, n. 1, p. 82-89, jan./mar. 2014. 

 

MATTOS, G. C. M. et al. A inclusão da equipe de saúde bucal na Estratégia Saúde da 

Família: entraves, avanços e desafios. Cien Saude Colet, v. 19, n. 2, p. 373-382, 2014. 

 

MOREIRA, R. S.; NICO, L. S.; TOMITA, N. E. A relação entre o espaço e a saúde bucal 

coletiva: por uma epidemiologia georreferenciada. Cien Saude Colet, v. 12, n. 1, p. 275-284, 

2007. 

 

NOGUEIRA, V. M. R.; DAL PRÁ, K. R.; FERMIANO, S. A diversidade ética e política na 

garantia e fruição do direito à saúde nos municípios brasileiros da linha da fronteira do 

MERCOSUL. Cad. Saúde Pública, v. 23, n.2, p. 227-236, 2007. 

 

PEITER, P. C. A Geografia da Saúde na Faixa de Fronteira Continental do Brasil na 

Passagem do Milênio. 2005. 314f. Tese (Doutorado em Geografia) - Instituto de Geociências, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 

 

PEREIRA, A. M. M. et al. Atenção primária à saúde na América do Sul em perspectiva 

comparada: mudanças e tendências. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 36, n. 94, p. 482-

499, jul./set. 2012. 

 

PEREIRA, C. R. S. Impacto da Estratégia Saúde da Família com Equipe de Saúde Bucal 

sobre indicadores de saúde bucal: Análise em municípios do Nordeste com mais de 100 mil 

habitantes. 2011. 124f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Centro de Ciências da 

Saúde, Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2011.  

 

PESSÔA, L. R. et al. Saúde: um olhar sobre a experiência de fortalecimento da Rede Haitiana 

de Vigilância, Pesquisa e Educação em Saúde, no âmbito do Projeto TRIPARTITE Brasil-

Haiti-Cuba. Divulgação em Saúde para Debate, n. 49, p. 165-171, 2013. 

 

PETERSEN, P. E. et al. The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bull 

World Health Organ.   v. 83, n. 9, p. 661-669, 2005. 

 

PETERSEN, P. E. Policy for Prevention of Oral Manifestations in HIV/AIDS: The Approach 

of the WHO Global Oral Health Program. Adv Dent Res, v. 19, p. 17-20, apr. 2006. 

 

PIMENTEL, F. C. et al. Análise dos indicadores de saúde bucal do Estado de Pernambuco: 

desempenho dos municípios segundo porte populacional, população cadastrada no Sistema de 

Informação da Atenção Básica e proporção na Estratégia Saúde da Família. Cad. Saúde 

Colet., Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 54-61, 2014. 

 

PREUSS, L. T.; NOGUEIRA, V. M. R. O pacto pela saúde nas cidades-gêmeas da fronteira 

do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai. Textos & Contextos, v.11,  n. 2, p. 320-

332, ago./dez. 2012.  

 



99 
 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Atlas do 

desenvolvimento humano no Brasil. 2013. Disponível em: 

<http://atlasbrasil.org.br/2013/o_atlas/idhm> Acesso em: 22 fev. 2014.  

 

QUEIROZ, L. G.; GIOVANELLA, L. Agenda regional da saúde no Mercosul: arquitetura e 

temas. Rev. Panam Salud Publica, v. 30, n. 2, p. 182–188, 2011. 

 

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE – RIPSA. Indicadores 

básicos para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações. Brasília, 2008. 

 

RODRIGUES, D.; MONTEIRO, L.; MELO, M. Paradigmas quantitativo e qualitativo no 

cotidiano da investigação. Interfaces Científicas - Humanas e Sociais, v. 2, n. 1,      p. 9-16, 

2013.  

 

RODRIGUES-JÚNIOR, A. L.; CASTILHO, E. A. AIDS e doenças oportunistas 

transmissíveis na faixa de fronteira brasileira. Rev Soc Bras Med Trop, v. 43, n. 5, p. 542-547, 

set./out. 2010. 

 

SILVA, A. R. F. Perspectivas das políticas territoriais na faixa de fronteira internacional da 

Amazônia Oriental brasileira: estados do Pará e do Amapá. 2011. 190f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. 

 

SILVA, J. F. S.; MATTOS, I. E. Padrão de distribuição do câncer em cidade da zona de 

fronteira: tendência da mortalidade por câncer em Corumbá, Mato Grosso do Sul, no período 

1980-2006. Epidemiol. Serv. Saúde, v. 20, n.1, p. 65-74, 2011. 

 

SOUZA, M. L. et al. A saúde e a inclusão social nas fronteiras. Florianópolis: Ed. Boiteux, 

2008. 

 

SPOSATI, A. Mapa da exclusão/inclusão social. Rev Elet Jor Cient. 2002. 

 

TEIXEIRA, N. D.; FACCHINI, L. A.; CASTILHO, E. D. Avaliação da evolução da demanda 

de saúde bucal através do uso de sistemas de informação em saúde. Rev. Enferm. Saúde, 

Pelotas (RS), v. 1, n. 1, p. 50-55, jan./mar. 2011. 

 

VIANA, A. L. D. et al. Sistema de saúde universal e território: desafios de uma política 

regional para a Amazônia Legal. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 117-131, 

2007. 

 

ZERMIANI, T. C.; PIMENTEL, B.V.; BUFFON, M. C. M.; DITTERICH, R. G. Indicadores 

de desenvolvimento humano e de saúde bucal na atenção básica nos municípios da região 

metropolitana de Curitiba-PR. RFO, Passo Fundo, v. 19, n. 2, p. 185-192, mai./ago. 2014. 

 

 

 

  



100 
 

APÊNDICE A – RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARCO NORTE DA FAIXA DE 

FRONTEIRA 

 

N Cód. IBGE UF MUNICÍPIO 

1 1200013 AC Acrelândia 

2 1200054 AC Assis Brasil 

3 1200104 AC Brasiléia 

4 1200138 AC Bujari 

5 1200179 AC Capixaba 

6 1200203 AC Cruzeiro do Sul 

7 1200252 AC Epitaciolândia 

8 1200302 AC Feijó 

9 1200328 AC Jordão 

10 1200336 AC Mâncio Lima 

11 1200344 AC Manoel Urbano 

12 1200351 AC Marechal Thaumaturgo 

13 1200385 AC Plácido de Castro 

14 1200807 AC Porto Acre 

15 1200393 AC Porto Walter 

16 1200401 AC Rio Branco 

17 1200427 AC Rodrigues Alves 

18 1200435 AC Santa Rosa do Purus 

19 1200500 AC Sena Madureira 

20 1200450 AC Senador Guiomard 

21 1200609 AC Tarauacá 

22 1200708 AC Xapuri 

23 1300060 AM Amaturá 

24 1300201 AM Atalaia do Norte 

25 1300409 AM Barcelos 

26 1300607 AM Benjamin Constant 

27 1300706 AM Boca do Acre 

28 1300904 AM Canutama 

29 1301506 AM Envira 

30 1301654 AM Guajará 

31 1301803 AM Ipixuna 

32 1302108 AM Japurá 

33 1302306 AM Jutaí 

34 1302405 AM Labrea 

35 1303007 AM Nhamundá 

36 1303502 AM Pauini 

37 1303601 AM Santa Isabel do Rio Negro 

38 1303700 AM Santo Antônio do Içá 

39 1303809 AM São Gabriel da Cachoeira 

40 1303908 AM São Paulo de Olivença 

41 1304062 AM Tabatinga 

42 1304237 AM Tonantins 

43 1304302 AM Urucará 

44 1600105 AP Amapá 
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N Cód. IBGE UF MUNICÍPIO 

45 1600204 AP Calçoene 

46 1600238 AP Ferreira Gomes 

47 1600279 AP Laranjal do Jari 

48 1600501 AP Oiapoque 

49 1600154 AP Pedra Branca do Amapari 

50 1600550 AP Pracuúba 

51 1600055 AP Serra do Navio 

52 1500404 PA Alenquer 

53 1500503 PA Almeirim 

54 1503002 PA Faro 

55 1505106 PA Óbidos 

56 1505304 PA Oriximiná 

57 1400050 RR Alto Alegre 

58 1400027 RR Amajari 

59 1400100 RR Boa Vista 

60 1400159 RR Bonfim 

61 1400175 RR Cantá 

62 1400209 RR Caracaraí 

63 1400233 RR Caroebe 

64 1400282 RR Iracema 

65 1400308 RR Mucajaí 

66 1400407 RR Normandia 

67 1400456 RR Pacaraima 

68 1400472 RR Rorainópolis 

69 1400506 RR São João da Baliza 

70 1400605 RR São Luiz 

71 1400704 RR Uiramutã 
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APÊNDICE B – RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARCO CENTRAL DA FAIXA DE 

FRONTEIRA 

N Cód. IBGE UF MUNICÍPIO 

1 1100015 RO Alta Floresta d'Oeste  

2 1100379 RO Alto Alegre do Parecis 

3 1100346 RO Alvorada d'Oeste  

4 1100452 RO Buritis  

5 1100031 RO Cabixi  

6 1100700 RO Campo Novo de Rondônia  

7 1100056 RO Cerejeiras  

8 1100924 RO Chupinguaia  

9 1100064 RO Colorado do Oeste  

10 1100072 RO Corumbiara  

11 1100080 RO Costa Marques  

12 1100106 RO Guajará-Mirim  

13 1100148 RO Nova Brasilândia d'Oeste  

14 1100338 RO Nova Mamoré  

15 1100502 RO Novo Horizonte do Oeste  

16 1101450 RO Parecis  

17 1100189 RO Pimenta Bueno  

18 1101468 RO Pimenteiras do Oeste  

19 1100205 RO Porto Velho  

20 1101476 RO Primavera de Rondônia 

21 1100288 RO Rolim de Moura  

22 1100296 RO Santa Luzia d'Oeste  

23 1101484 RO São Felipe d'Oeste 

24 1101492 RO São Francisco do Guaporé 

25 1100320 RO São Miguel do Guaporé  

26 1101500 RO Seringueiras  

27 1100304 RO Vilhena  

28 5101258 MT Araputanga  

29 5101605 MT Barão de Melgaço 

30 5101704 MT Barra do Bugres 

31 5102504 MT Cáceres  

32 5102686 MT Campos de Júlio  

33 5103304 MT Comodoro 

34 5103361 MT Conquista d'Oeste  

35 5103437 MT Curvelândia 

36 5103809 MT Figueirópolis d'Oeste  

37 5103957 MT Glória d'Oeste  

38 5104500 MT Indiavaí 

39 5105002 MT Jauru  

40 5105234 MT Lambari d'Oeste  

41 5105622 MT Mirassol d'Oeste 

42 5106109 MT Nossa Senhora do Livramento 

43 5106182 MT Nova Lacerda  

44 5106505 MT Poconé 
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N Cód. IBGE UF MUNICÍPIO 

45 5106752 MT Pontes e Lacerda  

46 5106828 MT Porto Esperidião 

47 5106851 MT Porto Estrela 

48 5107156 MT Reserva do Cabaçal 

49 5107206 MT Rio Branco 

50 5107750 MT Salto do Céu  

51 5107107 MT São José dos Quatro Marcos 

52 5107875 MT Sapezal  

53 5107958 MT Tangará da Serra  

54 5108352 MT Vale de São Domingos 

55 5105507 MT Vila Bela da Santíssima Trindade  

56 5000609 MS Amambai  

57 5000708 MS Anastácio  

58 5000906 MS Antônio João  

59 5001102 MS Aquidauana  

60 5001243 MS Aral Moreira  

61 5002100 MS Bela Vista  

62 5002159 MS Bodoquena 

63 5002209 MS Bonito 

64 5002407 MS Caarapó  

65 5002803 MS Caracol 

66 5003157 MS Coronel Sapucaia  

67 5003207 MS Corumbá  

68 5003454 MS Deodápolis  

69 5003488 MS Dois Irmãos do Buriti  

70 5003504 MS Douradina 

71 5003702 MS Dourados  

72 5003751 MS Eldorado  

73 5003801 MS Fátima do Sul  

74 5004007 MS Glória de Dourados  

75 5004106 MS Guia Lopes da Laguna  

76 5004304 MS Iguatemi  

77 5004502 MS Itaporã 

78 5004601 MS Itaquiraí 

79 5004809 MS Japorã 

80 5005004 MS Jardim 

81 5005103 MS Jateí 

82 5005152 MS Juti 

83 5005202 MS Ladário 

84 5005251 MS Laguna Carapã 

85 5005400 MS Maracaju  

86 5005608 MS Miranda 

87 5005681 MS Mundo Novo  

88 5005707 MS Naviraí  

89 5005806 MS Nioaque  

90 5006259 MS Novo Horizonte do Sul  

91 5006358 MS Paranhos 
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N Cód. IBGE UF MUNICÍPIO 

92 5006606 MS Ponta Porã  

93 5006903 MS Porto Murtinho  

94 5007208 MS Rio Brilhante  

95 5007703 MS Sete Quedas  

96 5007901 MS Sidrolândia  

97 5007950 MS Tacuru 

98 5007976 MS Taquarussu 

99 5008404 MS Vicentina  
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ANEXO - INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE MANUSCRITOS 

PROPOSTOS PARA PUBLICAÇÃO  

 Revista Panamericana de Salud Pública  

 

Idioma 

A Revista Panamericana de Salud Pública (RPSP) / Pan American Journal of 

Public Health (PAJPH) publica artigos em espanhol, inglês e português, embora sejam 

aceitos manuscritos redigidos em qualquer dos idiomas oficiais da OPAS (inglês, francês, 

português e espanhol). É recomendado encarecidamente aos autores que escrevam em sua 

língua materna; o uso inadequado de uma língua estrangeira obscurece o sentido e 

enfraquece o rigor científico. Os artigos selecionados para a RPSP/PAJPH nem sempre serão 

publicados no idioma em que foram originalmente escritos; o idioma de publicação será 

decidido segundo a procedência do público para o qual o conteúdo apresente maior interesse 

científico e prático. 

Extensão e apresentação 

O manuscrito completo não deverá exceder 15 a 20 folhas tamanho carta (8,5 x 11") ou 

ISO A4 (212 x 297 mm). Estas devem ser datilografadas com tinta preta em um só lado do 

papel, com espaço duplo ou triplo e com margens superior e inferior de cerca de 2,4 cm. As 

margens direita e esquerda deverão medir pelo menos 2,4 cm. As palavras não deverão ser 

hifenizadas ao final das linhas. As páginas deverão ser numeradas sucessivamente. O original 

deverá ser acompanhado de três cópias de boa qualidade. Não serão aceitas cópias feitas com 

carbono. 

Dá-se preferência aos manuscritos preparados em computador ou processador de 

textos, sendo que uma versão em disquete (de 3,5" ou 5,25") deve ser enviada junto com a 

versão final impressa. Embora seja aceito qualquer equipamento compatível com IBM ou 

Macintosh, o melhor programa é Microsoft Word. O autor deve indicar o programa que foi 

usado na elaboração do artigo. 

Não serão aceitos manuscritos que não cumpram as especificações aqui detalhadas. No 

caso de trabalhos ou citações traduzidos, em parte ou na sua totalidade, uma cópia do texto 

no idioma original deverá acompanhar o manuscrito. 

Os artigos aceitos serão submetidos a um processamento editorial que pode incluir, se 

necessário, a condensação do texto e a supressão ou adição de quadros, ilustrações e anexos. 

A versão editada será remetida ao autor para sua aprovação. 

Título e autores 
O título deve limitar-se a 10 palavras, se possível, e não deve exceder 15. Deve 

descrever o conteúdo de forma específica, clara, breve e concisa. Palavras ambíguas, jargões 

e abreviaturas deverão ser evitados. Um bom título permite aos leitores identificar o tema 

facilmente e, além disso, ajuda aos centros de documentação a catalogar e classificar o 

material com exatidão. 

Imediatamente sob o título, deverão figurar o nome e o sobrenome de cada autor, bem 

como o nome da instituição em que trabalha. A RPSP/PAJPH não publica os títulos, 

distinções acadêmicas etc. dos autores. 

É preciso informar o endereço completo do autor principal ou daquele que deverá se 

encarregar de responder toda a correspondência relativa ao artigo. Se uma caixa postal for 

usada, também é necessário indicar outro endereço onde possa chegar um serviço de entrega 

comercial. 

Resumo e palavras-chave 

Cada trabalho, incluindo as comunicações breves, deverá ser acompanhado de um 

resumo — de cerca de 150 palavras se for descritivo, ou de 250 se for estruturado — que 
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indique claramente: a) os propósitos do estudo; b) lugar e datas de sua realização; c) 

procedimentos básicos (seleção de amostras e métodos de observação e análise); d) 

resultados principais (dados específicos e, se for o caso, sua interpretação estatística); e e) as 

principais conclusões. Deve-se enfatizar os aspectos novos e relevantes. 

Nenhuma informação ou conclusão que não apareça no texto deverá ser incluída. É 

conveniente redigi-lo em estilo impessoal e não incluir abreviaturas, remissões ao texto 

principal ou referências bibliográficas. 

O resumo permite aos leitores determinar a pertinência do conteúdo e decidir se lhes 

interessa ler o documento em sua totalidade. De fato, é a única parte do artigo que muitas 

pessoas lêem e, junto com o título, a que é incluída nos sistemas de disseminação de 

informação bibliográfica, como o Index Medicus. 

Depois do resumo, 3 a 10 palavras-chave ou frases curtas devem ser indicadas para fins 

de indexação em bases de dados como o Index Medicus, cuja lista "Cabeçalhos de assuntos 

médicos" (Medical Subject Headings) deve servir de guia. 

Corpo do artigo 
Em geral, os trabalhos que apresentam pesquisas ou estudos se dividem nas seguintes 

seções correspondentes ao chamado "formato IMRED": introdução, materiais e métodos, 

resultados e discussão. Os trabalhos de atualização e revisão bibliográfica costumam requerer 

outros títulos e subtítulos de acordo com o conteúdo. 

No caso das comunicações breves, as divisões habituais deverão ser suprimidas, 

mantendo-se entretanto essa seqüência no texto. 

Notas de rodapé 

São as explicações que, num tipo de letra menor, aparecem na parte inferior de uma 

página. Serão utilizadas para identificar a afiliação (instituição e departamento) e endereço 

dos autores e algumas fontes de informação inéditas. Essas notas deverão ser separadas do 

texto mediante uma linha horizontal e identificadas por números consecutivos ao longo do 

artigo, colocados como expoentes. 

Referências bibliográficas 

São essenciais para identificar as fontes originais de conceitos, métodos e técnicas 

provenientes de pesquisas, estudos e experiências anteriores; para apoiar os fatos e opiniões 

expressos pelo autor, e orientar o leitor interessado a informar-se com maior detalhe sobre 

determinados aspectos do conteúdo do documento. 

Com exceção dos artigos de revisão bibliográfica e das comunicações breves, a 

RPSP/PAJPH requer no mínimo 20 referências bibliográficas pertinentes e atualizadas. Os 

artigos de revisão em geral terão um maior número de fontes, e as comunicações breves, um 

máximo de 15. 

Todas as referências devem ser citadas no texto com números consecutivos, entre 

parênteses, da seguinte forma: 

"Observou-se (3, 4) que..." 

Ou: 

"Vários autores (1-5) assinalaram que..." 

A lista de referências deverá ser numerada consecutivamente seguindo a ordem das 

citações no texto. Por sua vez, as fontes bibliográficas consultadas mas não citadas no texto 

serão denominadas "bibliografia" e serão ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome dos 

autores. 

A lista de referências ou a bibliografia deverá ser apresentada em folhas separadas, ao 

final do artigo, e elaborada de acordo com as normas descritas a seguir. 

1. Artigos de revistas. É necessário fornecer a seguinte informação: autor(es), título do 

artigo, título abreviado da revista em que foi publicado (sublinhado ou em itálico); ano; 

volume (em números arábicos), número (pode ser omitido se a revista tiver paginação 



107 
 

contínua ao longo de um volume) e páginas inicial e final. Toda a informação será 

apresentada na língua original do trabalho citado. Os seguintes exemplos ilustram o "estilo de 

Vancouver" para a elaboração e pontuação de citações bibliográficas que devem ser 

observadas. 

a. Autores individuais. Os sobrenomes e iniciais dos primeiros seis autores deverão 

ser mencionados; se são mais, a expressão "et al." deverá ser usada. Exemplos: 

Brownie C, Habicht JP, Cogill B. Comparing indicators of health and nutritional 

status. Am J Epidemiol 1986;124:1031-1044. 

Herrero R, Brinton L, Hartge P, Reeves W, Brenes M, Urcuyo R, et al. Determinants of 

the geographic variation of invasive cervical cancer in Costa Rica. Bull Pan Am Health 

Organ1993; 27:15-25. 

b. Artigos que possuem várias partes 

Fitzharding PM, Stevens EM. The small-for-date infant: II, neurological and 

intellectual sequelae. Pediatrics 1972; 50:50-57. 

c. Autor corporativo. Se consta de vários elementos, mencionar da maior para a 

menor. Em revistas publicadas por organismos governamentais ou internacionais, os 

trabalhos sem autor podem ser atribuídos ao organismo responsável: 

Pan American Health Organization, Expanded Program on Immunization. Strategies 

for the certification of the eradication of wild poliovirus transmission in the Americas. Bull 

Pan Am Health Organ 1993; 27:287-295. 

d. Artigo sem autor dentro de uma seção regular de uma revista: 

World Health Organization. Tuberculosis control and research strategies for the 1990s: 

memorandum from a WHO meeting. Bull World Health Organ 1992;70:17-22. 

e. Tipos especiais de artigos e outras comunicações. São indicados entre colchetes: 

Wedeen RD. In vivo tibial XFR measurement of bone lead [editorial]. Archives 

Environ Health 1990; 45:69-71. 

f. Suplemento de um volume: 

Maheshwari RK. The role of cytokines in malaria infection. Bull World Health 

Organ 1990; 68 (suppl):138-144. 

2. Trabalhos apresentados em conferências, congressos, simpósios etc. Somente 

devem constar nas referências se as atas correspondentes tiverem sido publicadas. 

Koeberle F. Pathologic anatomy of entero-megaly in Chagas' disease. Proceedings of 

the 2nd biennial meeting of the Bockus Alumni International Society of Gastroenterology, 

Rio de Janeiro. 1962; 92-103. 

3. Livros e outras monografias. Deverão ser incluídos os sobrenomes e iniciais de 

todos os autores (ou editores, compiladores etc.) ou o nome completo da entidade coletiva; 

título sublinhado (ou em itálico); número da edição; lugar de publicação, casa publicadora e 

ano. Quando procedente, os números do volume e as páginas consultadas deverão ser 

acrescentados, assim como a série a que pertence e o seu número correspondente na série. 

a. Autores individuais: 

Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of 

immune response. 5th ed. New York: Harper and Row; 1974: 215-217. 

b. Autor corporativo que é também editor: 

World Health Organization. The SI for the health professions. Geneva: WHO; 1977. 

c. Como citar um capítulo: 

Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: 

Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic physiology: mechanisms of disease. 

Philadelphia: WB Saunders; 1974:457-472. 

d. Como indicar o número de volumes ou citar um volume em particular: 

Pan American Health Organization. Volume II: Health conditions in the Americas. 
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1990 ed. Washington, DC: PAHO;1990. (Scientific publication 524). 

Pan American Health Organization. Health conditions in the Americas. 1990 ed. 

Washington, DC: PAHO; 1990. (Scientific publication 524; 2 vol). 

e. Como citar um volume que tem título próprio: 

World Health Organization, Volume 2: Instruction manual. In: International 

Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th rev. Geneva: WHO; 1992. 

f. Atas publicadas de congressos, simpósios, conferências etc.: 

DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with 

an unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith R, eds. Proceedings of the third 

annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: 

International Society for Experimental Hematology; 1974: 44-46. 

g. Informes e documentos completos sem autor. Somente serão oferecidos detalhes 

sobre informes escritos que os leitores possam solicitar e obter. É importante indicar o nome 

exato da entidade coletiva responsável pelo documento, título completo, cidade, ano e 

número. Se possível, deve-se dar a fonte do documento. Exemplos: 

National Center for Health Services Research. Health technology assessment reports, 

1984. Rockville, Maryland: National Center for Health Services Research; 1985; DHHS 

publication no (PHS) 85-3373. Available from: National Technical Information Service, 

Springfield, VA 22161. 

4. Fontes inéditas e resumos (abstracts). Não são consideradas referências 

apropriadas os resumos (abstracts) de artigos, os artigos que ainda não tenham sido aceitos 

para publicação, as teses quando ainda são inéditas e os trabalhos não publicados mesmo que 

tenham sido apresentados em conferências. Excetuam-se os artigos já aceitos mas ainda não 

publicados (no prelo). Se for absolutamente necessário citar fontes inéditas, deve-se 

mencioná-las no texto (entre parênteses) ou como notas de rodapé. A citação no texto deverá 

ser feita da seguinte maneira: 

Observou-se
1
 que . . . 

e ao pé da mesma página do manuscrito aparecerá a nota correspondente: 
1
 Herrick JB, [and others]. [Letter to Frank R Morton, Secretary, Chicago Medical 

Society]. Herrick papers. [1923]. Located at: University of Chicago Special Collections, 

Chicago, Illinois. 

No caso de artigos já aceitos mas ainda não publicados (no prelo), deve-se seguir o 

exemplo: 

It has been demonstrated (Little DA, Ecology Center of New York, unpublished 

observations, 1990) that . . . 

5. Comunicações pessoais. Devem ser incluídas unicamente quando oferecerem 

informação essencial não obtenível de uma fonte pública. Somente figuram no texto entre 

parênteses, sem nota de rodapé, da seguinte forma: 

Dr. D.A. Little (Ecology Center of New York, personal communication, 1991) has 

pointed out that . . . 

6. Outros materiais. Devem seguir em geral as indicações para referenciar um livro, 

especificando sua procedência (autores ou entidade responsável), título, tipo do material, 

local de publicação e data. Também devem ser descritos os sistemas necessários para o uso 

de informação em formatos eletrônicos. 

a. Videocassetes: 

World Health Organization. Before disaster strikes [videocassette]. Geneva: WHO; 

1991. 

b. Diapositivos (slides): 

Sinusitis: a slide lecture series of the American Academy of Otolaryngology—Head 

and Neck Surgery Foundation [slide show]. Washington DC: The Academy; 1988. [54 slides 
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and a guide by HC Pillsbury and ME Johns]. 

c. Programas de computador: 

Wechsler interpretation system [computer program]. Wakefield, Rhode Island: Applied 

Innovations; 1983. [1 diskette; 1 guide]. 

d. Audiocassetes: 

Clark RR, et al, eds. American Society for Microbiology prods. Topics in clinical 

microbiology [audiocassette]. Baltimore: Williams and Wilkins; 1976. [24 audiocassettes: 

480 min; accompanied by 120 slides and one manual]. 

e. Bases de dados / CD-ROMs: 

Compact library: AIDS [CD-ROM database updated quarterly]. Version 1.55a. 

Boston: Massachusetts Medical Society, Medical Publishing Group; 1980. [1 compact disk; 

operating system: IBM PC, PS/2 or compatible; 640K memory; MS-DOS 3.0 or later]. 

f. Sites na Internet: 

Pritzker TJ. An early fragment from Central Nepal [Internet site]. Ingress 

Communications. Available: http://www.ingress.com/ ~astanart/pritzker/pritzker.html. 

Accessed 8 June 1995. 

g. Materiais instrucionais: 

Card No. 8 Use of cervical mucus examination as a method for avoiding pregnancy. In: 

World Health Organization and Blithe Centre for Health and Medical Education. Education 

on family fertility: instructional materials on natural methods of family planning for use by 

educators [pamphlets, cards, and posters]. Geneva: WHO; 1982. 

Quadros (ou tabelas) 

Os quadros são conjuntos ordenados e sistemáticos de valores agrupados em linhas e 

colunas. Devem ser usados para apresentar informação essencial de tipo repetitivo — em 

termos de variáveis, características ou atributos — em uma forma facilmente compreensível 

para o leitor. Podem mostrar freqüências, relações, contrastes, variações e tendências 

mediante a apresentação ordenada da informação. Devem ser compreensíveis por si mesmos 

e complementar — não duplicar — o texto. Os quadros não devem conter excesso de 

informação estatística porque resultam incompreensíveis, diminuem o interesse do leitor e 

podem chegar a confundi-lo. 

Cada quadro deve ser apresentado em uma folha separada ao final do artigo, e ser 

identificado com um número correspondente. Deverá apresentar um título breve e claro de 

maneira que o leitor possa determinar sem dificuldades quais dados foram tabulados e o que 

indicarão, além do lugar, data e fonte da informação. O cabeçalho de cada coluna deve 

incluir a unidade de medida e ser o mais breve possível; a base das medidas relativas 

(porcentagens, taxas, índices) deve ser indicada claramente quando forem utilizadas. 

Somente devem ser deixados em branco os espaços correspondentes a dados que não são 

aplicáveis; se falta informação porque não foram feitas observações, os espaços deverão ser 

preenchidos por um pontilhado. 

Linhas verticais não deverão ser usadas, assim como somente três horizontais deverão 

aparecer: uma após o título, outra após os cabeçalhos de coluna e a última ao final do quadro, 

antes das notas, se houver. As chamadas para as notas ao final do quadro deverão ser feitas 

mediante letras colocadas como exponentes, em ordem alfabética; cifras, asteriscos ou outros 

símbolos quaisquer não deverão ser utilizados com esse propósito. 

As comunicações breves poderão apresentar até o limite máximo de dois quadros ou 

figuras. 

Figuras 
As ilustrações (gráficos, diagramas, desenhos lineares, mapas, fotografias etc.) devem 

ser utilizadas para destacar tendências e ilustrar comparações de forma clara e exata. Devem 

ser fáceis de compreender e agregar informação, não duplicá-la. As figuras deverão ser 
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apresentadas em forma de desenhos manuais ou fotografias em branco e preto em papel 

brilhante, ou geradas por computador. Os desenhos e legendas devem ser bem elaborados 

para que possam ser reproduzidos diretamente; deverão ser enviados entre folhas de papelão 

duro que os protejam durante o transporte. Todas as figuras deverão ser perfeitamente 

identificadas no verso. Seus títulos serão tão concisos quanto possível e, ao mesmo tempo, 

bastante explícitos. Notas não deverão ser utilizadas na figura, mas a fonte deverá ser 

indicada no caso de haver sido retirada de outra publicação. 

Os títulos de todas as figuras deverão ser anotados em ordem numérica numa folha 

separada. Se houver espaço suficiente, a explicação dos gráficos ou mapas poderá ser 

incluída dentro da própria figura, mas se não for possível, será incorporada ao título da 

figura. Os mapas e desenhos apresentarão uma escala em unidades SI 

As fotografias são preferíveis em branco e preto, devendo ter grande nitidez e excelente 

contraste, e incluir antecedentes, escala, fonte de origem e data. Cada fotografia deverá ser 

identificada no verso com um número e incluir um título claro e breve. Essa informação 

deverá ser escrita numa etiqueta adesiva no verso da fotografia. 

O excesso de quadros, material gráfico ou ambos diminui o efeito que se deseja 

alcançar. Essa razão, mais o fato de que os quadros e ilustrações são custosos e ocupam 

muito espaço, obriga a uma seleção cuidadosa para realçar o texto. 

Abreviaturas e siglas 
Serão utilizadas o menos possível. É preciso definir cada uma delas na primeira vez em 

que aparecer no texto, escrevendo o termo completo e em seguida a sigla ou abreviatura entre 

parênteses, por exemplo, Programa Ampliado de Imunização (PAI). Serão citadas em 

espanhol ou português, por exemplo, DP (desvio padrão) e não SD (standard deviation), 

exceto quando correspondam a entidades de alcance nacional (FBI) ou sejam conhecidas 

internacionalmente por suas siglas não espanholas ou portuguesas (UNICEF), ou se refiram a 

substâncias químicas cujas siglas inglesas estejam estabelecidas como denominação 

internacional, como GH (hormônio do crescimento), e não HC. 

Unidades de medida 

Deverão ser usadas as unidades do Sistema Internacional (SI), que é essencialmente 

uma versão ampliada do sistema métrico decimal. De acordo com esse sistema, os símbolos 

das unidades não são expressos no plural (5 km e não 5 kms), nem são seguidos de ponto (10 

mL e não 10 mL.), salvo se estiverem no final de uma frase e que por razões ortográficas 

deverão levá-lo. Em português, os números decimais são expressos usando-se a vírgula. As 

cifras devem ser agrupadas em trios, dispostos à direita e à esquerda da vírgula decimal, e 

separados entre si por um espaço simples. Não devem ser separados por nenhum sinal de 

pontuação. 
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