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“Tudo tem o seu tempo determinado, e há 
tempo para todo o propósito debaixo do 
céu. 

 
Há tempo de nascer, e tempo de morrer;  
tempo de plantar, e tempo de colher; 
tempo de matar, e tempo de curar; 
tempo de derrubar, e tempo de edificar; 
tempo de chorar, e tempo de rir; 
tempo de prantear, e tempo de dançar; 
tempo de espalhar pedras, e tempo de 
juntar pedras; 
tempo de abraçar, e tempo de afastar-se 
de abraçar; 
tempo de buscar, e tempo de perder;  
tempo de guardar, e tempo de lançar fora; 
tempo de rasgar, e tempo de coser;  
tempo de calar, e tempo de falar; 
tempo de amar, e tempo de odiar;  
tempo de guerra, e tempo de paz.” 
 
                                       Eclesiastes 3:1-8  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ec/3/1-8
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RESUMO 

 

O estado do Ceará é o terceiro estado com maior índice de Pessoas com Deficiência 

(PcD), superando os índices nordestino e nacional. Historicamente, PcD tem 

dificuldade de acesso aos serviços odontológicos, apesar de suas condições de 

saúde bucal (SB) serem desfavoráveis em relação à população em geral. Este 

estudo tem como objetivo analisar as condições sociodemográficas e as condições 

de SB das PcD, assim como o acesso à atenção odontológica dessas pessoas em 

uma Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), Fortaleza-CE. Realizou-se uma 

pesquisa transversal e quantitativa, com 230 PcD da área de abrangência da UAPS 

Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza-CE. Utilizou-se para avaliação um formulário 

estruturado, com dados sociodemográficos e de acesso, e para as condições de SB 

um Indicador Comunitário em SB (ICSB). A análise estatística mostrou maior 

prevalência de PcD intelectual (34,6%) e motora (32,7%), predominando a faixa 

etária acima de 60 anos (37%), com equilíbrio ente o sexo masculino (49,1%) e 

feminino (50,9%), a maioria solteiras (52,2%) e sem profissão/ocupação (73%), 

43,9% eram analfabetas e com renda familiar em torno de 1,5 a 2 salários mínimos. 

Sobressaiu as deficiências adquiridas (73,5%), e a presença de 75,2% do cuidador. 

Quanto ao acesso à atenção odontológica na UAPS, verificou-se pouca procura pelo 

atendimento (35,2%), sendo que, 72,2% nunca foram atendidos pelo dentista da sua 

unidade, 52,6% receberam orientação de higiene oral, 89,6% nunca participaram de 

atividades de promoção e 87,8% nunca receberam a visita de um profissional de SB. 

Dentre as PcD, a maioria demonstrou desconhecimento sobre o agendamento 

(85,2%) e a prioridade (69,1%) para o atendimento odontológico para PcD. Sobre as 

condições de SB, prevaleceram as doenças periodontais (86,9%), seguida da cárie 

dentária (43,7%). Identificou-se o edentulismo (28,6 %), e quanto ao uso e 

necessidade de prótese, 29,6% faziam uso e 56, 3% necessitavam de algum tipo de 

prótese. Diante dos resultados, conclui-se ser necessário conhecer a realidade das 

PcD, para organização dos serviços e planejamento de ações que venham ampliar e 

priorizar o acesso; qualificar a atenção odontológica dessas pessoas no âmbito 

local; e, consequentemente, melhorar as suas condições de SB. 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência. Estratégia Saúde da Família. Saúde 

Bucal. Acesso aos Serviços de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

The state of Ceará is the third state with the highest rate of People with Disabilities 

(PWDS), surpassing the Northeast and national rates. Historically, PWDS has limited 

access to dental services, although their oral health (OH) conditions are unfavorable 

when compared to the general population. This study aims to analyze the 

sociodemographic conditions and the conditions of the OH of the PWDS, as well as 

the access to dental care of these people in a Unit of Primary Health Care (UPHC), 

Fortaleza-CE. A cross-sectional and quantitative research was made with 230 PWDS 

of the coverage area of UPHC Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza-CE. A 

structured form was used to evaluate, with sociodemographic and access data, and 

for the OH conditions a Community Indicator in OH (CIOH). The statistical analysis 

showed a higher prevalence of People with Intellectual Disabilities (34.6%) and 

People with Motor Disabilities (32.7%), predominantly aged over 60 (37%), with 

balance between males (49.1%) and females (50.9%), most of them single (52.2%) 

and with no profession/occupation (73%), 43.9% were illiterate and with a family 

income around 1.5 to 2 minimum wages. Stood out the acquired deficiencies 

(73.5%), and the presence of 75.2% of the caregiver. Regarding the access to dental 

care in the UPHC, it was verified a little demand for the service (35.2%), of which, 

72.2% were never treated by his unit dentist, 52.6% received oral hygiene care, 

89,6% never participated of promotion activities and 87.8% never received a visit 

from an OH professional. Among the PWDS, most showed ignorance about the 

schedule (85.2%) and priority (69.1%) of the dental care for PWDS. About OH 

conditions prevailed the periodontal disease (86.9%), followed by the dental caries 

(43.7%). It was identified edentulism (28.6%), and on the use and need of 

prostheses, 29.6% used and 56, 3% required some type of prosthesis. Given the 

results, it is clear the need to know the reality of the PWDS, for the organization of 

services and the planning of actions that will expand and prioritize access, qualify the 

dental care of these people at the local level, and therefore improve their conditions 

of OH. 

Keywords: People with Disabilities. Family Health Strategy. Oral Health. Access to 

Health Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em termos constitucionais, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

pode ser considerada como o maior movimento de inclusão social já visto na História 

do Brasil, devido o compromisso político do Estado brasileiro com os direitos dos 

seus cidadãos à saúde (BRASIL, 2007).  

Dentre os princípios do SUS, a universalidade do acesso merece um 

destaque, pois traz consigo uma das questões básicas, que é a necessidade da 

população de ter acesso aos serviços de saúde, sem os quais os direitos não estão 

garantidos (GIOVANELLA; FLEURY, 1996; LORA, 2004; OLIVEIRA, 2008). 

Com a implantação do SUS, a saúde no Brasil passou a ser direito de 

todos e dever do Estado, e mudanças no modelo de assistência à saúde ocorreram 

com a finalidade de priorizar a Atenção Básica (AB), destacando-se em 1994 o 

Programa Saúde da Família (PSF), que, posteriormente, passou a ser Estratégia 

Saúde da Família (ESF), como uma nova proposta do Ministério da Saúde (MS) de 

reorganizar as ações da AB, reorientando a assistência à saúde, enfatizando a 

promoção e prevenção, incorporando os princípios e diretrizes do SUS.  A inserção 

da saúde bucal (SB) na ESF, só ocorreu em 2000, diante da necessidade de ampliar 

a atenção odontológica para a população brasileira, sendo uma proposta de 

mudança no modelo excludente e tecnicista para um modelo de inclusão social e de 

promoção da saúde, que valorize o trabalho em equipe, a epidemiologia e a 

interdisciplinaridade, tendo o conceito de cuidado como eixo de reorientação do 

modelo (ARAUJO; ROCHA, 2007; BRASIL, 2011a).  

Em 2004, o MS lançou oficialmente a Política Nacional de Saúde Bucal 

(PNSB), denominada Brasil Sorridente, com o objetivo de reorganizar a prática e 

qualificar as ações e serviços de saúde bucal, oferecidos para os cidadãos de todas 

as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos 

brasileiros por meio do SUS (BRASIL, 2004a). 

Políticas Públicas de Saúde como o SUS, ESF e PNSB vêm enfrentando, 

ao longo dos anos, o desafio de tornar suas ações e serviços de saúde mais 

acessíveis à população, para que realmente seja conquistada a garantia da atenção 

à saúde, assim como o direito de todos à saúde (CARVALHO et al., 2004; LORA, 

2004).  
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Em relação ao acesso à saúde bucal, para ampliar a oferta e a qualidade 

dos serviços prestados no âmbito da integralidade do cuidado e do trabalho em 

equipe multidisciplinar, a PNSB propõe que a inserção da saúde bucal nos 

diferentes programas de saúde se processe, observando-se as linhas de cuidado, 

que preveem o reconhecimento de especificidades próprias da idade e consideram a 

condição de vida, estabelecendo protocolos de atendimentos para determinados 

grupos etários e prioritários, como Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2004a; 

SILVESTRE et al., 2013). 

No caso específico dessa pesquisa, enfatizou-se o grupo das Pessoas 

com Deficiência (PcD), sendo o objeto deste estudo. Segundo convenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU), PcD são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, auditiva, visual, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2009). 

Em termos epidemiológicos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que cerca de um bilhão de pessoas no mundo convivam com alguma forma 

de deficiência, algo em torno de 15% da população mundial. Dentre essas pessoas, 

cerca de 200 milhões apresentam dificuldades funcionais consideráveis e possuem 

piores perspectivas de saúde comparadas às pessoas sem deficiência (OMS, 2012).  

Ainda de acordo com a OMS, em torno de 10% das pessoas de qualquer país, em 

tempo de paz, apresentam algum tipo de deficiência, das quais 5% apresentam 

deficiência mental; 2% física; 1,5% auditiva; 0,5% visual e 1% múltipla (SILVA; 

PANHOCA; BLANCHMAN, 2004). 

No Brasil, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), censo de 2010, apontam que 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de 

deficiência, o que corresponde a 23,91% da população brasileira. Destas, 12,7 

milhões (6,7% da população total) possuem, pelo menos, um tipo de deficiência 

severa. A pesquisa mostra ainda que entre as pessoas com deficiência que vivem 

no Brasil, a deficiência mais comum é a visual (18,8%), seguida da motora (7,0%); 

auditiva (5,1%) e intelectual (1,4%) (IBGE, 2011). 

Esse mesmo censo de 2010 revelou que o Estado do Ceará foi 

considerado o terceiro estado com o maior índice de PcD no Brasil (27,69%), 

superando os índices nordestino (26,63%) e nacional (23,91%), sendo que a 

deficiência mais comum entre os cearenses é a visual (22,15%) (IBGE, 2011). Em 
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Fortaleza, capital do estado, em 2000, data do último levantamento por município, os 

dados obtidos constam que 15% da população apresenta algum tipo de deficiência 

(IBGE, 2003).  

A OMS afirma que a prevalência das deficiências no mundo é de uma 

pessoa a cada dez e que mais de 2/3 não recebem nenhum tipo de assistência 

odontológica (BRASIL, 1992; SAMPAIO; CESAR; MARTINS, 2004). No Brasil, 

alguns estudos como o de Pereira et al. (2010), que avaliou as condições de saúde 

bucal dos pacientes com deficiência atendidos no Projeto de Extensão do Curso de 

Odontologia em Canoas-RS, constatou que aproximadamente 80% dos pacientes 

apresentavam experiência de cárie.  

As PcD podem apresentar condições de saúde bucal associada à sua 

doença de base, ou o tipo de deficiência apresentada pode torná-las mais 

vulneráveis às doenças da cavidade bucal, o que confirma a necessidade de 

inclusão desse grupo populacional na atenção odontológica (BRASIL, 2002). Esses 

pacientes necessitam de um atendimento diferenciado, prioritário e integral. Devido 

às limitações da deficiência, muitos desses indivíduos não conseguem realizar uma 

higiene oral eficiente, e consequentemente apresentam maior frequência de 

problemas bucais relevantes como a cárie e a doença periodontal. Normalmente 

seus pais/responsáveis possuem dificuldades de encontrar atendimento 

odontológico adequado para suas demandas, além de enfrentarem outras 

dificuldades como: as barreiras arquitetônicas, limitações financeiras, medo, 

ignorância ou negligência em relação à saúde bucal e, principalmente, carência de 

profissionais qualificados e interessados em tratar tais pacientes (CANCINO et al., 

2005)   

O acesso das PcD no SUS deve acontecer como ocorre para todo e 

qualquer paciente, ou seja, de preferência por meio da AB. Para tanto, os serviços 

devem se organizar a fim de ofertarem atendimento prioritário no âmbito da atenção 

primária, considerada um campo importante na ótica da inclusão e dos direitos de 

cidadania da PcD (OTHERO; DALMASO, 2009).  

Nesse sentindo, o MS estabelece no Caderno da Atenção Básica nº 17, 

em seu tópico Atenção à Saúde Bucal de PcD, que as ESB na ESF devem ser 

capazes de acolher, avaliar e prestar assistência odontológica a pacientes 

deficientes, e estes só devem ser encaminhados ao atendimento de nível secundário 

– Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e terciário (ambiente hospitalar), 
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nos casos em que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) extrapolem essa 

capacidade (BRASIL, 2006a, 2010). 

A UBS, como porta de entrada do sistema, deve ser responsável pela 

garantia do acesso universal aos serviços de saúde às PcD, constituindo-se como 

local ideal de atendimento, devido a sua proximidade geográfica e sociocultural com 

a comunidade circundante. A grande maioria desses usuários possui necessidade 

de atendimento solucionável no âmbito da atenção primária, nas UBS, desde que os 

locais estejam adaptados e as equipes capacitadas para esse atendimento (BRASIL, 

2006b; CUNHA; VIEIRA-DA-SILVA, 2010). 

Entretanto, para que esse acesso realmente aconteça, é necessário que 

seja implementada a Política Nacional de Saúde da PcD, e que assegure a saúde 

bucal numa perspectiva de atenção integral a essas pessoas. A Política Nacional de 

Saúde da PcD (2002), em conformidade com esse ideário democrático, assegurou 

os direitos dessas pessoas nos mais diferentes campos. 

A partir de então, outros instrumentos legais foram estabelecidos para a 

integração da PcD. Mais recentemente, o MS instituiu por meio do Decreto 7.612/11 

o Plano Nacional dos Direitos da PcD – Plano Viver sem Limite, e pela portaria nº 

793/12 a Rede de Cuidados à PcD (BRASIL, 2012a) Considerando que a linha do 

cuidado é a imagem pensada para expressar os fluxos assistenciais seguros e 

garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde, 

incorpora a ideia da integralidade na assistência à saúde, o que significa unificar 

ações preventivas, curativas e de reabilitação; proporcionar o acesso a todos os 

recursos tecnológicos que o usuário necessita (FRANCO, C.; FRANCO,T., 2003). 

No âmbito da saúde bucal, a Rede de cuidados à PcD no SUS se propõe 

a garantir o atendimento odontológico qualificado e integral a todas as PcD.  

Contudo, dados e informações acerca da acessibilidade dessas pessoas aos 

serviços odontológicos são muito limitados, mesmo diante de políticas públicas que 

garantem a atenção integral e asseguram o acesso a bens e serviços de saúde 

(BRASIL, 2012a; FRANÇA; PAGLIUCA; BAPTISTA, 2008). 

Nesse contexto, atuando como cirurgiã-dentista (CD) na ESF do 

município de Fortaleza-CE, desde 2006, na Unidade de Atenção Primária à Saúde 

(UAPS) Maria de Lourdes Jereissati, percebe-se na prática cotidiana que as ESB 

não realizavam uma busca criteriosa dos usuários com deficiência, para cadastrá-los 

e definir as ações que garantam seu atendimento odontológico, conforme 
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recomenda o MS no caderno nº 17 da AB (BRASIL, 2006a). Observa-se que 

geralmente esses usuários tinham acesso ao atendimento odontológico por uma 

queixa de dor, como demanda de emergência/urgência. Então sensibilizada com 

essa situação do acesso e com as condições de saúde bucal dessas pessoas, como 

defensora do SUS e solidária às políticas de integração da PcD, surgiu a 

necessidade e o interesse de realizar esse projeto de pesquisa com as PcD do meu 

território.  

A ideia desse estudo também foi instigada e subsidiada pelos resultados 

de outras pesquisas envolvendo PcD, e principalmente a realizada por uma cirurgiã-

dentista (CD) da ESF do município de Fortaleza, em 2012, sobre “Acessibilidade das 

PcD aos Serviços Públicos Odontológicos em Fortaleza-CE”. Participaram dessa 

pesquisa uma amostra de 293 pessoas, das quais 89 eram CD atuantes na ESF e 

204 PcD, seja ela motora, auditiva ou visual, entre 3 a 97 anos, residentes no 

município de Fortaleza. A pesquisa demonstrou os seguintes resultados: 43,1% dos 

usuários com deficiência não reconhecem seu atendimento como prioritário na 

UAPS; 52,5% não costumam procurar o serviço odontológico e dos que buscam o 

serviço, 76,3% encontram dificuldade para receber atendimento odontológico e 

84,5% o fazem em caráter de urgência. Quanto à organização dos serviços 

odontológicos, a referida pesquisa verificou que 45% dos usuários desconhecem os 

serviços ofertados na unidade. Esse estudo concluiu que a pequena procura e a 

baixa utilização dos serviços odontológicos por PcD, na UAPS, pode ser 

consequência da dificuldade enfrentada por essas pessoas em superar barreiras 

culturais na busca e obtenção de atenção à saúde bucal, assim como da 

necessidade imperativa de reorientação dos serviços odontológicos (ROCHA, 2012).  

Nesse sentindo, como profissional da ESF do município de Fortaleza, os 

dados da pesquisa acima despertaram preocupação e ainda mais a curiosidade de 

estudar não só o acesso à atenção odontológica das PcD, mas também conhecer 

perfil sociodemográfico e as condições de saúde bucal dessas pessoas no território 

da minha unidade. Surgindo os seguintes questionamentos: Quantas PcD têm no 

território? Será que todas as PcD estão tendo acesso à atenção odontológica? 

Como estão as condições de saúde bucal dessas pessoas? Tais questionamentos 

serviram para nortear o objetivo dessa pesquisa que consiste em estudar o perfil 

sociodemográfico e as condições de saúde bucal das PcD, e do seu acesso à 

atenção odontológica na UAPS. 
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 Diante do exposto, os dados acima citados em relação à PcD, 

principalmente referente aos altos índices do estado do Ceará (27,69%) e os 

resultados da pesquisa feita em  Fortaleza sobre acessibilidade dessas pessoas, por 

si só, já justifica a relevância da proposta deste estudo, que culmina com a proposta 

da Política Nacional de Saúde da PcD, ao determinar o aprimoramento nos 

processos de acolhimento, inclusão social, atenção e referência, voltados às 

especificidades das PcD para que elas possam ter melhor acesso aos serviços de 

saúde, contribuindo assim, para fortalecer a implantação da Rede de Cuidados  PcD 

no âmbito do SUS. Essa rede está sendo discutida e estruturada em todos os níveis 

de atenção, e um dos seus componentes organizativos é a AB, tendo como pontos 

de atenção UAPS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Atenção 

Odontológica. 

Acredita-se que os resultados desta pesquisa venham a contribuir para 

que as Equipes de Saúde dessa UAPS tenham conhecimento da realidade das PcD 

do seu território, apropriando-se desses resultados para o planejamento das ações e 

organização dos serviços, que venham ampliar e priorizar o acesso, melhorar e 

qualificar a atenção odontológica a essas pessoas, no âmbito local, de uma maneira 

humanizada, com intuito de promover efetivamente a inclusão e igualdade social, 

resgatar a cidadania e possibilitar o cuidado integral, em conformidade com  os 

princípios e diretrizes do SUS. Além de servir de motivação e incentivo para que os 

profissionais da ESF dessa e de outras unidades de saúde do município de 

Fortaleza-CE possam realizar projetos como esse no seu território, em relação as 

PcD. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Iniciou-se a revisão de literatura relatando um pouco sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Política Nacional de 

Saúde Bucal (PNSB), resgatando nessas políticas públicas de saúde questões 

relacionadas à cidadania, direitos constitucionais, lutas sociais, acesso e inclusão 

social, que são questões que estão diretamente relacionadas com PcD, nosso objeto 

de estudo. 

 

2.1  O SUS e a ESF, na perspectiva do acesso à saúde 

 

A garantia da atenção à saúde, assim como o direito de todos à saúde, 

somente é adquirida se a população tiver condições de acesso às ações e aos 

serviços de saúde. No Brasil, esses direitos foram conquistados, ao longo da história 

de lutas sociais e políticas iniciadas por várias instituições legais e movimentos 

sociais, que culminaram com a criação do SUS (LORA, 2004). 

O SUS é uma política social e universalista, criado em 1990, resultante da 

Reforma Sanitária, baseada juridicamente nas definições legais estabelecidas no 

Artigo 196 da Constituição Federal de 1988, sendo regulamentada pelas Leis 

Orgânicas nº 8.080/90 e nº 8.142/90, e considerou a saúde como “direito de todos e 

dever do Estado” (BRASIL, 2007).  

A criação do SUS constituiu um grande avanço social e político, podendo 

ser considerado como o maior movimento de inclusão social na História do Brasil e, 

em termos constitucionais, representou o compromisso político do Estado brasileiro 

para com os direitos dos seus cidadãos (BRASIL, 2007). Garantiu medidas sociais e 

econômicas que visam à redução do risco de doença e de outros agravos, 

possibilitando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação (BRASIL, 1988). Formulado em diretrizes organizativas e 

princípios doutrinários, os quais se complementam e se articulam no amoldamento 

da lógica e do ideário de organização do sistema (VASCONCELOS; PASCHE,2009).  
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           Os princípios doutrinários que atribuem extensa legitimidade ao SUS 

consistem em: Universalidade, Integralidade e Equidade. Porém, o direito à 

informação se constitui um requisito básico para firmação da cidadania.  

As diretrizes organizativas mais significativas do SUS correspondem à: 

Descentralização, Regionalização e Hierarquização dos serviços, e a Participação 

Comunitária (VASCONCELOS; PASCHE, 2009). 

               A Universalidade do Acesso merece aqui uma ressalva, pois entre os 

princípios do SUS, ela traz consigo uma das questões básicas, que é a necessidade 

da população de ter acesso aos serviços de saúde, sem os quais os direitos não 

estão garantidos. A universalidade da atenção implica na formulação de um modelo 

social ético e equânime norteado pela inclusão social e pela solidariedade humana 

(GIOVANELLA; FLEURY, 1996; LORA, 2004; OLIVEIRA, 2008). 

              Nesse sentido, desde a criação do SUS até os dias atuais, vivencia-se um 

impasse na concretização do acesso universal aos serviços de saúde, marcado por 

uma luta constante de fortalecimento da saúde como bem público e pela construção 

de uma utopia social e igualitária, tendo a saúde como direito individual e coletivo, 

necessitando de um redirecionamento de uma nova prática construída a partir de 

uma gestão democrática e participativa, para que de fato o SUS seja efetivamente 

consolidado (ASSIS; VILLA; NASCIMENTO, 2003). 

            Assim, após a criação do SUS, o Estado começou a adotar políticas de 

ampliação do acesso à atenção básica, promovendo a um maior número de pessoas 

uma diversidade de ações e serviços de saúde. Segundo Oikawa (2001), esta 

universalização do acesso à atenção vem sendo implementada ao longo das duas 

últimas décadas por uma série de mecanismos legais, institucionais e 

organizacionais, objetivando unificar e descentralizar a atenção à saúde. 

           Nesse contexto, dentre o universo das experiências que foram surgindo, 

destacou-se, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) renomeado como 

Estratégia Saúde da Família (ESF), como uma nova proposta do Ministério da 

Saúde (MS) de atuar nesse setor, mudando toda a antiga concepção de atuação dos 

profissionais de saúde, saindo da medicina curativa e passando a atuar na 

integralidade da assistência (ARAÚJO; ROCHA, 2007; BRASIL, 2011a). 

A ESF visa a atender o indivíduo e a família de forma integral e contínua, 

no seu ambiente físico e sociocultural, desenvolvendo ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde. Tem como objetivo reorganizar, ampliar e qualificar a 
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assistência, a partir da atenção primária, em conformidade com os princípios do 

SUS, imprimindo uma nova dinâmica de atuação das equipes de saúde, com 

definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população, o estímulo 

à organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social e o 

estabelecimento de parcerias, buscando desenvolver ações intersetoriais, 

configurando-se, portanto, como a porta de entrada do modelo de atenção 

(ANDRADE et al., 2007; BRASIL,1997, 2004b, 2011a) 

A ESF, formada por equipes multiprofissionais, atua a partir de um 

conjunto de ações conjugadas em sintonia com os princípios de territorialização, 

intersetorialidade, descentralização, corresponsabilização e priorização de grupos 

populacionais com maior risco de adoecer ou morrer, orientada pelos atributos 

essenciais da Atenção Primária em Saúde (APS): acesso, vínculo, elenco de 

serviços, coordenação ou integração dos serviços. A indissociabilidade entre gestão 

e a atenção são fundamentais no desenvolvimento dessas ações (ANDRADE et al., 

2007; BRASIL,1997, 2004b, 2011a). 

No Brasil, a ESF destacou-se como uma estratégia de real implantação 

do SUS e de seus princípios doutrinários e organizacionais. Atualmente, a portaria 

2488/11 do MS, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

considerando a ESF como estratégia prioritária para reorganização da APS. É 

inegável a significativa expansão da ESF em âmbito nacional como reorganizadora 

da APS, ampliando o acesso, a resolutividade e o impacto na situação de saúde das 

pessoas e comunidade (BRASIL, 2011a). 

 

2.2 Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) - Brasil Sorridente 

 

Mesmo sendo a integralidade um dos princípios doutrinários da ESF, a 

inclusão da saúde bucal só aconteceu após 06 anos de sua implantação, em 2000, 

devido à divulgação dos dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio 

(PNAD), que mostraram que 30 milhões de brasileiros estavam totalmente excluídos 

de atenção odontológica. Com isso, o MS, diante da necessidade de ampliar a 

atenção em saúde bucal para a população brasileira, melhorar os índices 

epidemiológicos e incluir ações de saúde bucal na ESF, estabeleceu incentivo 

financeiro para formação das ESB, o que representou um importante aporte no 

financiamento público da odontologia, resultando um grande impulso na sua 
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expansão e no aumento da rede de serviços em todo o país (CARVALHO et al., 

2004; SILVESTRE et al., 2013).  

              Em 2004, o MS lançou oficialmente a Política Nacional de Saúde Bucal 

(PNSB), denominado Brasil Sorridente, no qual foram apresentadas as diretrizes do 

MS para organização da atenção à saúde bucal, no âmbito do SUS, com o intuito de 

ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população 

brasileira, reunindo uma série de ações voltada para os cidadãos de todas as idades 

(BRASIL, 2004a; SILVESTRE et al., 2013).  

               A PNSB – Brasil Sorridente – se constitui num marco na história das 

Políticas Públicas no Brasil na medida em que incorpora uma política centrada na 

vigilância em saúde, foco na família, guiada por linhas do cuidado. Suas principais 

linhas de ação são a reorganização da atenção básica em saúde bucal, 

principalmente com a implantação das ESB na ESF; a ampliação e qualificação da 

atenção especializada, especialmente com a implantação de Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias (LRPD), como elementos estruturantes da atenção secundária. Na 

Atenção Especializada encontra-se também a Assistência Hospitalar (BRASIL, 

2004a). 

             Para a Odontologia, a implantação da PNSB representa, ao mesmo tempo, 

um avanço significativo e um grande desafio. Vislumbra-se uma possibilidade de 

aumento de cobertura, a oferta de mais serviços, assegurando atendimentos nos 

níveis secundários e terciários de modo a buscar a integralidade da atenção, de 

efetividade na resposta às demandas da população e de alcance de medidas de 

caráter coletivo. As maiores possibilidades de ganhos situam-se nos campos do 

trabalho em equipe, das relações com os usuários e da gestão, implicando uma 

nova forma de se produzir o cuidado em saúde bucal. (BRASIL, 2004a; PUCCA, 

2004, 2006). 

              Nesse sentindo, no âmbito da integralidade do cuidado e na busca de um 

trabalho em equipe multi e interdisciplinar, foram elaborados protocolos de 

atendimento para determinados grupos etários, prioritários e especiais, como o de 

PcD. Dessa maneira, cabe à ESB atender as PcD de acordo com sua competência 

de ação e escopo, acolhendo, prestando assistência às queixas, orientando para 

realização de exames complementares e encaminhando para unidades de atenção 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.php?conteudo=assistencia_hospitalar
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especializada somente quando necessário, de acordo como previsto nas diretrizes 

(BRASIL, 2004a; PUCCA, 2004, 2006). 

 

2.3 Acesso/acessibilidade aos serviços de saúde 

 

O SUS, assim como os outros sistemas de saúde de vários países 

europeus, orienta-se pelo princípio de acesso universal e igualitário. O princípio 

constitucional de justiça social nos serviços de saúde pode ser traduzido em 

igualdade no acesso entre indivíduos socialmente distintos (VAN DOORSLAER; 

WAGSTAFF; RUTTEN, 1993; OLIVEIRA, 2008). 

              O acesso aos serviços de saúde constitui um dos pontos mais pertinentes 

dentre as variáveis que atuam na dificuldade da efetiva consolidação do SUS, 

necessitando de uma análise das questões referentes aos problemas encontrados 

pelo usuário que busca esse serviço. A maneira primordial para análise dessas inter-

relações é o acesso (GIOVANELLA; FLEURY, 1996). 

Para Pereira (2002) o acesso à saúde envolve múltiplos aspectos de 

ordem socioeconômica e cultural que extrapolam a assistência à saúde. Portanto o 

acesso deve ser garantido a todos os níveis de complexidade, sejam de ordem 

médica, odontológica, sanitária, epidemiológica e ambiental. 

               Dessa forma, de acordo com a legislação vigente em saúde pública no 

Brasil, a Constituição Federal, Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes, Artigo 7º, 

relata que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 

ou conveniados que integram o SUS, desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no art. 198, devem obedecer, além de outros princípios, a universalidade 

de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e a integralidade 

de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema. Assim, as políticas públicas de saúde devem ser 

formuladas dando ênfase à questão do acesso (BRASIL, 1988).  

A definição de acesso tem significado amplo, complexo, ainda de uso 

impreciso, variando entre autores, sendo ainda hoje alvo de debate e discussão 

(TRAVASSOS; MARTINS, 2004). Acesso refere-se à possibilidade de utilizar 

serviços de saúde quando necessário, implica garantia de ingresso do indivíduo no 

sistema, ou o uso de bens e serviços considerados socialmente importantes, sem 
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obstáculos físicos, financeiros ou de outra natureza, de forma que os indivíduos 

possam usufruir desses serviços de maneira contínua e organizada (FRENK, 1985; 

ANDRADE et al., 2004). Para Donabedian (1973) ultrapassa a entrada nos serviços, 

representa a adequação entre as características do serviço oferecido e as 

expectativas e necessidades trazidas pelo paciente. 

                De uma forma geral, o conceito de acesso aos serviços de saúde está 

relacionado à percepção das necessidades de saúde, à conversão destas 

necessidades em demanda e à conversão das demandas em uso dos serviços de 

saúde (PEREIRA, 2002).               

Alguns autores, como Donabedian (1973), empregam o substantivo 

acessibilidade – caráter ou qualidade do que é acessível –, enquanto outros 

preferem o substantivo acesso – ato de ingressar, entrada –, ou ambos os termos 

para indicar o grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados de saúde. 

A terminologia acessibilidade também é variável. Para Donabedian (1973) 

acessibilidade é um dos aspectos da oferta de serviços relativos à capacidade de 

produzir serviços e de responder às necessidades de saúde de uma determinada 

população.  

Starfiel (2002) refere-se à acessibilidade como a característica da oferta e 

o acesso é a forma como as pessoas percebem a acessibilidade, ou seja, a 

disponibilidade, as dificuldades/facilidades para conseguirem os serviços de saúde 

de que necessitam e, portanto, o acesso aos mesmos. É nessa perspectiva que se 

pode afirmar que a forma como as pessoas percebem a disponibilidade de serviços 

afeta a decisão de procurá-los. 

Para o MS acessibilidade significa o grau de ajuste entre as 

características dos serviços e as características da população na busca e obtenção 

da atenção. Conceito importante porque possibilita verificar se os serviços 

favorecem de fato o acesso do usuário, sendo desta forma influenciada por diversas 

barreiras: geográficas – que representam a localização do estabelecimento, a 

distância a ser percorrida, os obstáculos a serem transpostos, entre outros; 

funcionais – horários e dias de atendimento e de agendamento de consultas, 

capacidade de atendimento de demanda, programas e ações de saúde oferecidas, 

entre outros; culturais – desrespeito e desconhecimento dos hábitos e costumes da 

população, destacando-se as questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e 

populações específicas; e econômicas – medicamentos, exames e consultas 
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especializadas não fornecidas, transporte, dentre outros. Sendo de extrema 

importância a avaliação de todas essas dimensões da acessibilidade (BRASIL, 

2006b) 

O estudo das questões referentes à acessibilidade aos serviços de saúde 

é de vital importância para a garantia da universalidade da atenção. Para Oliveira, et 

al. (2012) a acessibilidade a serviços de saúde refere-se às características destes 

que permitem que sejam facilmente utilizados pelos usuários, porém a persistência 

de barreiras no processo de busca e utilização dos serviços gera oportunidades 

diferenciadas entre os grupos sociais na obtenção do cuidado em saúde, que muitas 

vezes caracterizam situações de injustiça social, proporcionando que indivíduos com 

condições socioeconômicas mais favoráveis  façam maior e melhor uso dos serviços 

de saúde. Uma maneira de se estudar as condições de acessibilidade aos serviços é 

utilizando-se da metodologia da Territorialização em Saúde, adotada pela ESF. 

Outro conceito importante para a melhoria das condições de acessibilidade aos 

serviços é o Acolhimento, que hoje é tratado como diretriz operacional. 

A melhoria das condições de acesso aos serviços deve ser permeada 

pelo aumento do coeficiente de vínculo entre o profissional e a comunidade 

assistida. Coeficiente este que se eleva à medida que ambos passam a conviver, 

cotidianamente, na unidade de saúde e no território de abrangência. A ESF trabalha 

com ferramentas que aproximam esses dois lados, atuando no território por meio da 

adscrição de clientela, do diagnóstico situacional e do planejamento de ações 

dirigidas aos problemas de saúde, de forma pactuada com a comunidade 

fortalecendo o vínculo e, portanto, facilitando e garantindo o acesso (DI GIOVANI, 

2001). De acordo com Rohr e Barcellos (2008) a equidade e o acesso aos serviços 

de saúde estão diretamente relacionados aos obstáculos da assistência à saúde, 

como a insuficiência de recursos e/ou a ineficiência de seu uso.  

Alguns autores, como Travassos e Martins (2004), argumentaram que o 

conceito de acessibilidade é mais comum que o de acesso e que prevalece a ideia 

de que o acesso é uma dimensão do desempenho dos sistemas de atenção à saúde 

associada à oferta. Segundo essas autoras, a utilização dos serviços de saúde 

representa o centro do funcionamento dos sistemas de saúde. Os fatores 

determinantes do uso dos serviços de saúde variam em função do tipo de serviço 

(ambulatório, hospital, assistência domiciliar) e da proposta assistencial (cuidados 
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preventivos ou curativos ou de reabilitação). O que vai determinar esta utilização são 

fatores relacionados: 

 

a) à necessidade de saúde – morbidade, gravidade e urgência da doença;  

b) aos usuários – características demográficas (idade e sexo), geográficas 

(região), socioeconômicas (renda, educação), culturais (religião) e 

psíquicas;  

c) aos prestadores de serviços – características demográficas (idade e 

sexo), tempo de graduação, especialidade, características psíquicas, 

experiência profissional, tipo de prática, forma de pagamento;  

d) à organização – recursos disponíveis, características da oferta 

(disponibilidade de médicos, hospitais, ambulatórios), modo de 

remuneração, acesso geográfico e social;  

e) à política – tipo de sistema de saúde, financiamento, tipo de seguro de 

saúde, quantidade, tipo de distribuição dos recursos, legislação e 

regulamentação profissional e do sistema. 

 

Vale ressaltar que a acessibilidade, ou o acesso, a ações e serviços de 

saúde tem sido considerada como um dos componentes principais da qualidade da 

atenção à saúde (DONABEDIEN, 2003). No entanto, não basta dispor dos serviços 

em posições estratégicas e considerar que o acesso esteja assegurado. É 

conveniente avaliar, constantemente, se os serviços estão realmente atingindo os 

seguimentos que mais necessitam de atenção, por exemplo PcD.  

Em geral, a preocupação das autoridades sanitárias é direcionada para a 

falta ou a dificuldade de acesso de subgrupos menos privilegiados da população. A 

vigilância dos grupos em maior risco, com particular atenção em suas necessidades 

em saúde, é postulada como forma de verificar acesso aos serviços e assegurar a 

equidade (TAYLOR, 1992). A equidade é entendida como igualdade no acesso à 

saúde e deve ser provida como um direito de todo cidadão. Um princípio de justiça 

social. É importante destacar que o acesso/acessibilidade dos serviços de saúde é 

um fator de fundamental importância para que essa equidade seja concretizada 

(TRAVASSOS, 1997). 
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2.4 Acesso à saúde bucal 

 

A problemática do acesso à atenção à saúde bucal não é uma questão 

recente. Durante anos, a saúde bucal esteve à margem das políticas públicas de 

saúde, mas, mesmo assim, o acesso dos brasileiros aos serviços odontológicos 

sempre foi difícil e limitado (BRASIL, 2004a; VIANA et al., 2011). 

Um dos eixos do Programa Brasil Sorridente é a busca do acesso 

universal à assistência odontológica, adotando ações integrais, voltadas para todas 

as faixas etárias, e aos grupos prioritários e especiais, inclusive PcD. Porém, 

existem poucas informações acerca do uso de serviços odontológicos por parte da 

população brasileira. Por meio da PNAD, pode-se conseguir um retrato da situação 

dos serviços odontológicos no Brasil, e ter condições de averiguar se está havendo 

algum progresso no que se refere a políticas públicas voltadas para a saúde bucal. 

Geralmente, nos resultados dessas pesquisas, é relatado baixo acesso aos serviços 

odontológicos, havendo diferenças significativas entre os estados, sendo menor nas 

regiões mais pobres, principalmente nos estados da região norte. Sendo assim, os 

pobres, homens e idosos são os que apresentaram valores de acessibilidade mais 

baixos (PINHEIRO et al., 2006). 

A PNAD (1998) apresentava um módulo específico de demanda sobre 

necessidade, acesso e utilização dos serviços de saúde. A partir desses dados, 

constatou-se que dentre todos os serviços odontológicos realizados pelo serviço 

público, o SUS financiou apenas 24,2% desses atendimentos, enquanto para 

atendimentos de saúde não-odontológicos o SUS financiou 52,4% (ANTUNES; 

NARVAI, 2010) 

Conforme dados da PNAD (1998), quase um quinto (19%) da população 

brasileira nunca consultou um dentista. Em 2003, os resultados da PNAD 

demonstraram que caiu para 15,7% o percentual dos entrevistados que nunca 

haviam ido ao dentista. Após 10 anos, ao comparar o dado da PNAD-1998 com a 

PNAD-2008, observou-se que houve uma queda de 19% para 7,8% em relação ao 

número de brasileiros que nunca foram ao dentista. Embora essa redução tenha 

sido em torno de 11,5%, esse dado foi considerado alarmante, pois correspondia a 

21.805.474 brasileiros (IBGE, 2010), comprovando que a falta de acesso às ações e 

serviços ainda é um grande problema na saúde bucal. 
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No estado do Ceará, o SB Ceará 2004, apresentou alguns resultados 

relevantes em relação ao acesso aos serviços odontológicos no Estado. Nesse 

estudo, verificou-se que nos grupos etários: 15 a 19 anos; 35 a 44 anos e 65 a 74 

anos, 89% já tinha feito uma consulta odontológica pelo menos uma vez na vida, 

sendo que 37% há menos de 01 ano, 17% entre 01 e 02 anos e 35% há mais de três 

anos, consequentemente 11% nunca tinha ido ao dentista na vida. Dentre os 

entrevistados, 66% foram atendidos no serviço público, 13% no privado liberal e 5% 

no privado suplementar. No que se refere aos motivos da ida ao dentista, foi relatado 

que 17% foram consultas de rotina, 41% por causa da dor e 23% cavidades nos 

dentes (CEARÁ, 2004). 

               Viana et al., (2011) destacaram que a cobertura populacional pelas 

ESF/ESB é um dos elementos constitutivos do acesso, mas não é o suficiente para 

indicar que o acesso tenha sido ampliado e que os serviços de saúde estejam sendo 

utilizados adequadamente. Desde a implantação das ESB houve uma grande 

expansão das mesmas no Brasil, mas pouco tem sido feito para monitorar os 

impactos, inclusive para propor novas estratégias para melhoria do acesso da 

população aos serviços odontológicos.  

De modo geral, as dificuldades de acesso, também chamadas de 

barreiras de acesso aos cuidados bucais, e as taxas de utilização desses serviços 

podem se apresentar diferenciadas por várias razões, como acessibilidade 

geográfica, econômica, cultural e funcional. O conhecimento sobre essas barreiras 

de acesso pode gerar informações importantes para a implantação da política de 

saúde bucal (ROHR; BARCELOS, 2008). Existem barreiras concernentes ao 

indivíduo que são: baixa percepção de necessidade, ansiedade e medo, custos e 

dificuldade de acesso. Entre os fatores limitantes à prática da odontologia, aparecem 

a inadequação dos recursos humanos, a formação inadequada dos profissionais, a 

má distribuição geográfica da mão de obra e a ocorrência de estresse ocupacional. 

As barreiras concernentes à sociedade se referem ao número insuficiente de ações 

de promoção de saúde, a instalações impróprias dos serviços e ao reduzido apoio 

financeiro à pesquisa (ALBUQUERQUE et al., 2004). 

A importância da identificação das barreiras de acesso ao atendimento 

odontológico, responde à necessidade de atingir clientelas específicas e sondar 

grupos ainda não alcançados pelos serviços de saúde, como os PcD. Tais grupos, 

em geral, não buscam esses serviços por iniciativa própria porque, embora 
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percebam as necessidades de tratamento, não se sentem seguros quanto à sua 

indicação formal (FINCH et al., 1988). Ao investigar barreiras ao atendimento 

odontológico, deve-se enfatizar questões fundamentais que dizem respeito à 

equidade, integralidade, humanização, acesso e qualidade da atenção odontológica 

(ALBUQUERQUE et al., 2004). 

Talvez seja a saúde bucal, dentro das condições de vida da população 

brasileira, uma das áreas que mais traduz as desigualdades em relação ao acesso 

aos serviços de saúde. Dentre os fatores que levam a uma oferta desigual dos 

serviços odontológicos, destacam-se: o modelo assistencial privatista predominante 

no Brasil, desigualdade socioeconômica, má distribuição dos profissionais de saúde, 

baixa capacidade instalada e financiamento irregular do setor, comprometendo, 

assim, o acesso aos serviços, especialmente da população menos favorecida 

socioeconomicamente. A condição socioeconômica apresentou-se como um fator 

significante para a utilização dos serviços de saúde bucal: indivíduos inseridos nas 

classes econômicas mais favorecidas procuram mais por serviços. Apesar dos 

esforços feitos nos últimos anos, ainda é alta a disparidade nas desigualdades das 

condições socioeconômicas da população no acesso aos serviços de saúde bucal 

(VIANA et al., 2011; JACCOTTET et al., 2012). 

            De acordo com os dados do projeto SB Brasil 2010 (BRASIL, 2011b), o 

Brasil passou a fazer parte do grupo de países com baixa prevalência de cárie. 

Apesar de o perfil epidemiológico das doenças bucais estar mudando, 

principalmente com a redução da prevalência e severidade da cárie aos 12 anos de 

idade, é evidenciado que tal fato não ocorre de forma equânime na população, ou 

seja, as desigualdades sociais presentes, implicam em desigualdades nos padrões 

de doenças e também no padrão de utilização dos serviços, com prejuízo aqueles 

de maior risco social, também válidos aos agravos em saúde bucal (FIGUEIREDO, 

2001; MATOS et al., 2002; BRASIL, 2004a).  

               Quanto à utilização dos serviços de saúde, os serviços odontológicos são 

menos utilizados do que os serviços de atenção à saúde geral. Embora a saúde 

bucal seja reconhecida como parte integrante e inseparável da saúde geral do 

indivíduo, os problemas bucais, em sua maioria, não causam ameaça à vida 

diretamente, sendo compostos, em geral, de alguns episódios agudos e 

prontamente tratáveis (BARROS; BERTOLDI, 2002). Dessa forma, as razões de sua 

importância estão em sua alta prevalência, demanda pública elevada aos serviços, 
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impacto sobre a vida dos indivíduos e sociedade em termos de dor, desconforto, 

limitação, deficiência social e funcional, interferindo sobre a qualidade de vida 

(BALDIRSSEROTTO, 1995). 

               A inserção das Equipes de Saúde Bucal na ESF (2000) e a implantação da 

PNSB – Brasil Sorridente (2004) contribuirão de forma significante para 

reorganização e ampliação das ações e serviços de saúde bucal, favorecendo um 

avanço expressivo no que se refere ao sistema público de saúde bucal no Brasil. 

Porém os investimentos já realizados nesta área ficam aquém do que realmente a 

população necessita em termos de serviços odontológicos ofertados pelo Estado, e 

o acesso e a utilização dos serviços odontológicos no SUS continua sendo um 

desafio para a Odontologia. (NARVAI; FRAZÃO, 2008; ROHR; BARCELOS, 2008) 

A assistência odontológica pública no Brasil tem se restringido quase 

completamente aos serviços básicos, ainda assim com grande demanda reprimida. 

Sua utilização no Brasil é baixa, ficando uma parcela importante da população sem 

acesso a esses serviços. Nesse sentido, ainda são necessários esforços para que 

seja efetivada uma política ampla capaz de reduzir desigualdades sociais no acesso, 

num processo do cuidado e na avaliação dos resultados epidemiológicos da área de 

saúde bucal. A problemática da demanda publica dos serviços odontológicos ainda é 

elevada (ANTUNES; NARVAI, 2010). 

A universalidade do acesso aos serviços de saúde bucal ainda parece 

uma realidade longínqua. Mais do que garantir o acesso, vale lembrar que o modelo 

de assistência odontológica deve ser constante, universal, justo, eficiente, de caráter 

integral e resolutivo, capaz de satisfazer tanto usuários como profissionais de saúde, 

de forma a contribuir para melhorar a qualidade de vida da população (ROHR; 

BARCELOS, 2008). A partir desse contexto, mudanças na organização dos serviços 

odontológicos devem ser feitas, e a rede de AB deve ser responsável pela maioria 

das ações em saúde bucal, funcionando como porta de entrada, de maneira 

resolutiva. Certamente, esse é um desafio ainda a se vencer na grande maioria dos 

municípios brasileiros.    

Existem vários trabalhos na área do acesso aos serviços de saúde, 

porém, são poucas as pesquisas do acesso aos serviços de saúde bucal, 

principalmente, após a inserção da saúde bucal na ESF (ROCHA, 2006). 
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2.5 Pessoas com Deficiência (PcD) 

 

A sociedade sempre encontrou dificuldades em lidar com PcD. Essas 

dificuldades são frutos do legado histórico e da falta de informação, gerando 

preconceito e despreparo da sociedade para atendê-las (MATARAZZO, 2009).  

Definir a PcD pressupõe analisar conceito discrepantes daqueles 

produzidos no campo das Políticas Públicas e das Instituições sociais. Essas 

pessoas são denominadas geralmente como portadoras, termo usado em relação 

àqueles que tem ou adquiriram alguma deficiência como portadoras de doenças, o 

que obrigatoriamente não ocorre. Ademais, conceitua-se toda PcD como pessoas 

com necessidades especiais, conceito também impróprio, haja vista necessidade 

especial não significa que a pessoa tem deficiência (FÁVERO, 2004). À medida que 

o conceito de deficiência foi ampliado, estabeleceu-se uma interação entre a PcD, a 

limitação da atividade e os fatores do contexto socioambiental. A deficiência, antes 

conceituada como incapacidade, passa a ser entendida como uma dificuldade no 

desempenho pessoal (SILVA; PANHOCA; BLANCHMAN, 2004). Então, atualmente, 

o termo considerado mais politicamente correto é “pessoa com deficiência” (LIPPO, 

2008; MATARAZZO, 2009). 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU 

definiu que a PcD é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Reconhece-se que a deficiência é 

um conceito em evolução e que é resultante da interação entre pessoas com 

deficiência e barreiras comportamentais e ambientais que impedem sua participação 

plena e eficaz na sociedade de forma igualitária, portanto, não se restringe ou é 

atributo da pessoa, e sim do ambiente a sua volta (BRASIL, 2009)  

Esse modelo representa uma mudança de paradigma de uma perspectiva 

medica e individual (modelo médico) em que a deficiência “estaria na pessoa” para 

uma perspectiva social e estrutural (modelo social), no qual a deficiência está na 

sociedade, que não consegue acolher as diferentes formas de existência, e não no 

indivíduo. A deficiência, assim como a funcionalidade compreendem uma interação 

dinâmica entre problemas de saúde e fatores contextuais, tanto pessoais quanto 

ambientais (OMS, 2012)  
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           Segundo a Academia Americana de Odontopediatria (2006), na odontologia é 

considerado Paciente com Necessidades Especiais (PNE) todo usuário que 

apresenta uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, 

física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser 

submetido a uma situação odontológica convencional. Assim, entende-se que as 

PcD são consideradas uma parcela de pacientes do grupo de PNE. 

Em relação ao Brasil, a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência serviu de instrumento para orientar ações do setor de 

saúde voltadas a esse segmento social, e pelo Decreto nº 3.298/99, adotou o 

conceito que considera: “Pessoa com deficiência aquela que apresenta, em caráter 

permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividades 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (BRASIL, 1999). 

No Brasil, para fins de delimitação da problemática das deficiências, são 

utilizadas, nas Políticas da PcD, os tipos de deficiências mais abrangentes e 

frequentes, segundo a classificação adotada pela OMS, com as definições 

estabelecidas pelos Decretos Nº 3.298/99 e Nº 5.296/04, que classificam as pessoas 

mediante as deficiências por elas apresentadas em cinco categorias (BRASIL, 

2004c):  

 

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 

função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções;  

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;  

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 

visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
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com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 

medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 

60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;  

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 

como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais / 

interpessoais / acadêmicas; atividades de vida diária, vida comunitária, 

autossuficiência; saúde e segurança; lazer e trabalho  

e) Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

 

De acordo com o Relatório Mundial sobre Deficiência (OMS, 2012) a 

deficiência faz parte da condição humana e quase todas as pessoas tem ou terão 

uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas. 

Diversos fatores contribuem para isso, como o envelhecimento, o aumento da 

população idosa e a sobrevida dos bebês prematuros e de baixo peso, graças à 

melhoria da tecnologia nos hospitais e medicações de alta geração. 

De acordo com a OMS, cerca de 10% das pessoas de qualquer país, em 

tempo de paz, apresentam algum tipo de deficiência, das quais: 5% apresentam 

deficiência mental; 2% física; 1,5% auditiva; 0,5% visual e 1% múltipla (BRASIL, 

2002; SILVA; PANHOCA; BLANCHMAN, 2004).  

                 O Brasil vem se organizando em termos de dados estatísticos oficiais 

sobre as PcD. Pela Lei nº 7.853/89, ficou obrigatória a inclusão de itens específicos 

nos censos nacionais. O Censo Demográfico de 1991, pela primeira vez, incluiu 

essas questões, e indicou 1,49% de PcD na população brasileira (BRASIL, 2010). 

No censo realizado no ano 2000, o IBGE, utilizando nova abordagem 

conceitual e metodológica (CIF/percepção de funcionalidade), identificou 24,5 

milhões de pessoas com algum tipo de deficiência (14,5% da população brasileira), 

desde alguma dificuldade para andar, ouvir e enxergar, até as graves lesões 

incapacitantes. A metodologia adotada incluiu, na contagem, muitos idosos que 

apresentam dificuldades para se locomover, ver e/ou ouvir. Ao se considerar apenas 

as pessoas com limitações mais severas (percepção de incapacidade) o percentual 

encontrado foi de 2,5% do total da população (4,3 milhões de pessoas) (BRASIL, 

2010).  
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O Censo 2010 possibilitou a investigação acerca da existência ou não de 

algum tipo de deficiência permanente por autodeclaração, sendo os tipos de 

deficiência investigados a visual, auditiva, mental e motora (IPECE, 2012).  Tendo os 

seguintes resultados: 48,1% de deficientes visuais, 4,1% físicos, 8,3% mentais, 

22,9% motores e 16,7% auditivos. Demonstrou, também, que o número de pessoas 

com deficiência aumenta com a idade e que há uma maior quantidade dessas 

pessoas no Nordeste (16,8%) quando comparado ao sudeste brasileiro (13,1%) 

(LIMA; ARRUDA; GUERRA, 2006).  

No âmbito estadual, de acordo com os resultados do IBGE (2011), o 

Estado do Ceará, é o terceiro com o maior índice de PcD no Brasil, o percentual da 

população residente no Estado com algum tipo de deficiência é de 27,69%, superior 

aos índices nordestino (26,63%) e nacional (23,92%), sendo a deficiência visual a 

mais incidente nos cearenses (22,15%), seguida da deficiência física com 8,08% e 

auditiva com 6,23%. Em números absolutos, a pesquisa indicou que no Ceará há 

mais de dois milhões de pessoas com pelo menos uma das deficiências 

investigadas (IPECE, 2012). A nível municipal, Fortaleza, capital do estado, a 

população é de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, e segundo dados 

apenas do ano 2000, revelou uma estimativa de que 293 mil pessoas possuem 

algum tipo de deficiência, o que significava quase 15% da população (IBGE, 2011). 

Dados como esses em relação às PcD confirmam a necessidade de 

inclusão desse segmento populacional em todos os setores sociais, haja vista que 

para as PcD, a palavra inclusão tem o significado de possibilitar a elas iguais 

oportunidades de cuidados, não apenas o tratamento convencional, mas o 

tratamento diferenciado (HADDAD, 2007). Entretanto, embora haja um esforço 

louvável para acertar, o mais importante – a inclusão – vem sendo feito de maneira 

muito mais lenta que o desejável (MATARAZZO, 2009). A sociedade se preocupa 

muito com a incapacidade desses indivíduos, porém esquece que eles necessitam 

de educação e atendimento especiais. 

No Brasil a todo o momento ocorrem mudanças e inovações sobre o tema 

“Pessoas com Deficiência”. Isso acontece com a finalidade de diminuir a 

desigualdade e promover a inclusão social dessas pessoas. Nessa perspectiva é 

que o Brasil se encontra dentro de 1/3 dos países membros da ONU que dispõem 

de legislação para as PcD (BRASIL, 2008b). 
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Os direitos que as PcD possuem estão estabelecidos na Constituição 

Federal e se referem à acessibilidade, educação, trabalho, saúde e assistência 

social, transporte, cultura e lazer, entre outros. A Constituição Federal, juntamente 

com o Poder Público, tem o dever de assegurar às PcD o pleno exercício e a 

viabilização de seus direitos individuais e sociais, sua integração social; promover 

ações governamentais visando ao cumprimento das leis; conferir tratamento 

prioritário e adequado aos assuntos relativos às PcD; implementar as políticas que 

assegurem os direitos dessas pessoas, com a criação e o desenvolvimento de 

planos, programas e projetos específicos (BRASIL, 2008b). 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência promulgada 

pelo Estado brasileiro, por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

resultou numa mudança paradigmática das condutas oferecidas às pessoas com 

deficiência, elegendo a “acessibilidade” como ponto central para a garantia dos 

direitos individuais. Seu propósito é promover, proteger e assegurar o exercício 

pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para 

todas as pessoas com deficiência e promover respeito pela sua dignidade inerente 

(BRASIL, 2009). 

Assim, segundo apontam alguns autores, no campo da saúde às ações 

destinadas a PcD não são marcadas pelos desígnios da integralidade, ou seja, nos 

moldes da universalidade. Nessa ótica, a implementação de uma política atinente à 

saúde da PcD e sua consolidação no cenário brasileiro é um demonstrativo da 

situação a ser estudada num contexto de ações focalizadas e descontínuas, 

portanto produtoras de desigualdades que acentuam as iniquidades vivenciadas por 

essa parcela da população. Contudo, a garantia da integralidade da assistência à 

PcD deve ultrapassar os aspectos das boas práticas de saúde e da organização dos 

serviços adequados, centrando-se no acolhimento das necessidades e dos desejos 

de saúde específicos dessa população (FRANÇA; PAGLIUCA; BAPTISTA, 2008). 

 

2.6  Acesso à atenção odontológica das PcD e suas condições de saúde bucal  

 

A Convenção sobre os Direitos de Cidadania da PcD representa um 

marco definitivo para os direitos humanos e sua clientela especifica. Considerada 

um tratado do direito internacional veio para promover, defender e garantir melhor 

qualidade de vida e emancipação cidadã para as PcD, e no artigo 25, reforça o 
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direito dessas pessoas em alcançar um alto padrão de cuidados com a saúde, sem 

discriminação (OMS, 2012). 

No Brasil existem poucos estudos sobre as reais condições de vida e 

saúde da pessoa que vive com deficiência. Desse modo, dimensionar 

quantitativamente e qualitativamente a problemática que envolve essas pessoas é 

uma tarefa complexa, haja vista a ausência de produção de informações 

sistemáticas sobre essa população. As instituições públicas de saúde não dispõem 

de informações aptas a diagnosticar com precisão a situação de saúde e as 

necessidades da PcD (BRASIL, 2006a).   

Nesse sentindo, por iniciativa do MS, em 1991, foi criado o Programa de 

Atenção à Saúde da PcD (BRASIL,1992). Esse programa teve como objetivo o apoio 

ao desenvolvimento de pesquisas e de estudos epidemiológicos que buscassem o 

diagnóstico da situação dos serviços de assistência à saúde da PcD e o 

levantamento das necessidades dessa clientela. Com os resultados, esperava-se 

obter dados para planejar, implantar, acompanhar e avaliar a assistência integral à 

saúde e à reabilitação dessas pessoas. Porém, mesmo existindo há 24 anos, esse 

programa ainda não foi implantado em sua plenitude no nosso país, apesar de suas 

diretrizes continuarem atuais (RIBEIRO; PINHEIRO, 2004). 

Existe uma determinação, desde a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 23, Capítulo II, que: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios cuidarem da saúde e assistência públicas, da proteção e 

garantia das PcD” (BRASIL, 1988). No entanto, para que isso aconteça, 

instrumentos legais foram necessários para regulamentar os ditames constitucionais 

relativos a esse grupo populacional, tendo como destaque, no campo da saúde, A 

Política Nacional de Saúde da PcD, criada pela Portaria n° 1060/2002. Essa política 

é voltada para a inclusão da PcD em toda a rede de serviços do SUS. Define como 

seus propósitos gerais um amplo leque de possibilidades que vai da prevenção de 

agravos à proteção da saúde, passando pela reabilitação (BRASIL, 2010). Apesar 

de legítima, sem discutir seu mérito, a Política Nacional de Saúde da PcD ocorre de 

modo tardio na agenda da política de proteção social, quase vinte e cinco anos após 

a criação do SUS. 

Para a implementação desta Política, a AB tem papel de fundamental 

importância, pois com a ESF trabalhando com áreas territorializadas de 

abrangência, capilariza o cuidado à saúde e ao adoecimento, aproximando os 
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serviços das comunidades, famílias e indivíduos. Os processos de trabalho devem 

incorporar, ao reconhecer seus territórios de responsabilidade sanitária, um olhar 

especialmente voltado às PcD que habitam as comunidades. Daí a importância do 

tema ser incluído nas capacitações, manuais, cartilhas, projetos de pesquisa, 

protocolos técnicos e clínicos, sensibilizando gestores, profissionais e comunidades 

(BRASIL, 2010). 

A população com deficiência, historicamente, tem dificuldades de acesso 

aos serviços primários de saúde, pois, tradicionalmente, é considerada como usuária 

dos serviços especializados (ROCHA, E., 2006). PcD necessitam, em muitos casos, 

de um maior apoio do setor de saúde, entretanto pouco se sabe sobre a capacidade 

deste de atender, de forma integral, a esta necessidade. Um dos aspectos 

importantes dessa atenção integral relaciona-se ao acesso dessa parcela da 

população aos serviços de saúde. O acesso pleno da população com deficiência 

pressupõe serviços organizados para recebê-la; a articulação de ações intersetoriais 

que facilitem a chegada desses usuários aos mesmos e um modelo assistencial 

centrando em princípio ético pautado na proposta de humanização do SUS e dirigido 

à inclusão e participação social de todas as pessoas. (ROCHA, E., 2006; ROCHA, 

R., 2006) 

 Há muito ainda o que se trabalhar nos processos de Acolhimento, 

Atenção, Referência e Contrarreferência, voltados às especificidades das PcD para 

que elas possam ter acesso às Unidades de Saúde, em todo o País, sem barreiras 

(arquitetônicas ou atitudinais), como todos os demais cidadãos brasileiros (BRASIL, 

2010). 

No que tange à atenção odontológica da PcD, segundo estimativa da 

OMS, a prevalência das deficiências no mundo é de uma pessoa a cada dez e que 

mais de 2/3 não recebem nenhum tipo de assistência odontológica. (BRASIL, 1992; 

SAMPAIO, CEZAR e MARTINS, 2004).  

              Segundo Cancino et al. (2005) pacientes deficientes apresentam 

necessidades de cuidado em saúde bucal e enfrentam dificuldades para encontrar 

os serviços apropriados às suas demandas como barreiras arquitetônicas, limitações 

financeiras, medo, ignorância ou negligência em relação à saúde bucal e, 

principalmente, carência de profissionais qualificados e interessados em tratar tais 

pacientes.  
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             Geralmente as condições de saúde bucal das PcD são desfavoráveis e seu 

acesso à atenção odontológica é limitado. Algumas pesquisas mostram a dificuldade 

de acesso, como um estudo sobre o uso de serviços de assistência médica bucal 

por crianças de Lagos, na Nigéria, o qual revelou que aquelas com deficiências ou 

com menores condições socioeconômicas não usavam adequadamente os 

consultórios odontológicos. Outra pesquisa realizada na Austrália sobre tratamento 

dentário de crianças com deficiência, concluiu que não eram atendidas as 

necessidades relativas a tratamentos simples de 41% da amostra pesquisada (OMS, 

2012).             

             Os pacientes com deficiências têm um risco maior em desenvolver doenças 

bucais, que, por sua vez, podem ter um impacto direto e negativo em sua saúde. Os 

problemas odontológicos são frequentes nesses pacientes. A incidência de cárie 

dentária e doença periodontal são geralmente altas, sendo igual ou superior ao da 

população em geral (SOUZA FILHO; NOGUEIRA; MARTINS, 2010). O grau de 

limitação da própria deficiência, a dificuldade da realização da higiene bucal, a dieta 

alimentar, geralmente rica em carboidratos e alimentos pastosos, além do fato de 

muitas vezes terem sua higiene oral negligenciada pelos seus responsáveis são 

fatores que favorecem o acúmulo de placa bacteriana e, consequentemente, o 

aparecimento dessas patologias (SILVA; LOBÃO, 2010). 

            Em um estudo realizado por Queiroz, et.al (2014), foram avaliadas as 

condições de saúde bucal de alunos com deficiências de uma Escola Especial da 

cidade de Patos-PB, de uma amostra de 74 alunos examinados (deficientes 

intelectuais, auditivos, visuais e múltiplos), foi observado que 52% dos alunos 

apresentaram uma condição de higiene oral deficiente e índice médio de cárie 

dentária com uma prevalência muito alta.                 

                    Para Previtali et al. (2012) cada grupo de PcD deve ter uma abordagem 

odontológica específica considerando e respeitando a condição incapacitante de 

cada tipo de deficiência, avaliando-se os riscos, as necessidades versus 

oportunidades e o custo/benefício para o tratamento odontológico. 

Baseado nesse contexto, constata-se a necessidade de inclusão desse 

segmento populacional na atenção odontológica, haja vista que sua inclusão 

significa respeitar as necessidades próprias da sua condição, possibilitá-las o 

acesso aos serviços públicos de saúde, aos bens culturais e produtos decorrentes 

do avanço social, político, econômico e tecnológico (BRASIL, 2001). Esse processo, 
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entretanto, tem sido bastante irregular com avanços em alguns setores e lentidão 

em outros. Neste sentido, o acesso à assistência odontológica precisa ser 

incentivado para esse grupo populacional. 

O tratamento odontológico integral, com medidas preventivas e 

educativas, além do tratamento reabilitador, pode modificar o perfil das PcD 

estimulando sua participação social como cidadãos (FIGUEIREDO et al., 2003). 

Assim, a atenção integral à saúde das PcD deverá incluir a saúde bucal e a 

assistência odontológica nos programas de saúde pública destinados à população 

em geral, tendo a AB organizada em redes assistenciais e como porta de entrada do 

SUS. 

Com relação ao atendimento odontológico, a grande maioria das PcD 

podem e devem ter esse atendimento solucionado no âmbito da AB, nas UBS. De 

acordo com o Caderno da AB nº 17, em seu tópico Atenção à Saúde Bucal de PcD, 

a orientação é que: 

 
Serviços de saúde devem realizar uma busca criteriosa dos usuários com 
deficiência, cadastrá-los e definir as ações para garantir seu atendimento. 
As equipes de saúde bucal devem ser capacitadas a fim de que possam, 
em nível local, estarem aptas ao atendimento destes usuários, em níveis 
crescentes de complexidade de atendimento. Protocolos podem ser 
elaborados, com a definição, em cada nível de atenção, dos cuidados a 
serem tomados (de acordo com diagnóstico médico, condições de saúde e 
tratamento, agravos associados, limitações e capacidades individuais de 
cada paciente). Em seguida, definir os critérios de encaminhamento e os 
fluxos de referência e contrarreferência (BRASIL, 2008a, p.92). 

 

Sendo assim, a maioria desses atendimentos deveria ser feito na AB, mas 

não se tem dados sobre isso. Na prática, observa-se ainda um número injustificável 

de encaminhamentos desses pacientes para unidade de referência – CEO.  

No estudo feito por Rocha (2012) com PcD, no município de Fortaleza, 

constatou-se que a UBS foi a mais procurada em detrimento do CEO, representando 

80% da procura por atendimento. Este dado nos leva a acreditar no relevante papel 

das ESB na ESF, onde a UBS funciona como porta de entrada da população no 

âmbito da AB, apesar do motivo da procura, na maioria das vezes, estar relacionada 

aos casos de dor aguda. Em relação ao motivo que leva as PcD à procura de 

atendimento odontológico, a dor se constitui na principal razão que leva a esta busca 

no Brasil (COSTA; MACIEL; CAVALCANTE, 2008). Todavia o que se pode observar 

é que, apesar da opção pela UBS, um pouco menos da metade dos usuários teve 
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que esperar por mais ou menos uma semana para ser atendido e seu problema de 

certo sanado, conforme os resultados desse estudo. 

Os resultados comprovam os dados da literatura, pois, apesar da ampla 

legislação brasileira sobre a prioridade de atendimento nas UBS da PcD, o 

cumprimento e a efetividade destas leis no dia-a-dia ainda merecem 

questionamentos. Sabe-se que na odontologia, as PcD fazem parte do rol de 

pacientes especiais, que têm prioridade no atendimento, e que o serviço de saúde 

deve estar pronto para atendê-los. Atualmente Conselho Federal de Odontologia 

(CFO) por meio da Resolução 167/15 normatiza o agendamento e o atendimento 

prioritário às pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida 

nas clínicas e consultórios odontológicos, inclusive em relação à agenda de 

consultas (CFO, 2015).  

                O acesso das PcD deve ser prioritário, independentemente do tipo de 

deficiência, e não basta somente ser garantido por leis, é necessário que haja 

participação e mobilização social, assim como que os serviços de saúde captem e 

consigam mobilizar estas famílias. As UBS necessitam propor melhorias na oferta de 

serviços à sociedade, melhorias estas que ofereçam acesso a pessoas com 

qualquer deficiência, pois só assim estarão exercendo a verdadeira responsabilidade 

social (ROCHA, 2012). 

Entretanto não basta garantir somente o acesso, as práticas de educação 

em saúde referentes à ida periódica ao dentista se constituem em ação importante 

na promoção da saúde bucal dessas pessoas. O apoio da família em procurar esse 

tipo de ajuda profissional também é de grande valor. A integração dos familiares/ 

responsáveis/cuidadores é um fator essencial no sucesso do tratamento 

odontológico da PcD e na melhoria das condições de saúde bucal desse grupo 

populacional (HADDAD, 2007). A atenção odontológica aos PcD não visa somente 

ao manuseio de técnicas odontológicas, é essencial que aconteça uma boa 

interação multiprofissional e familiar que proporcione o cuidado integral do paciente. 

Além disso, a equipe de saúde deve fazer um esforço simultâneo para aumentar a 

autonomia e estimular práticas de autocuidado por pacientes, famílias e 

comunidades. Esses fatores são importantes, pois a busca da autonomia dos 

cidadãos é um dos requisitos das ações de promoção de saúde (BRASIL, 2004a). 
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2.7  Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

 

Segundo Mendes (2007) Redes de atenção à Saúde (RAS) são arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 

que integradas por meio de sistemas de apoio técnicos, logístico e de gestão 

buscam garantir a integralidade do cuidado. 

Para Cecílio e Merhy (2002), o cuidado é um somatório de decisões 

quanto ao uso de tecnologias (duras, leves-duras e leves), de articulação de 

profissionais e ambientes em um determinado tempo e espaço, que tenta ser o mais 

adequado possível às necessidades de cada paciente. Para outros autores 

(PINHEIRO; GUIZARDI, 2004), a definição do cuidado é indissociável de sua 

integralidade. “É o tratar, o respeitar, o acolher, o atender o ser humano em seu 

sofrimento, em grande medida fruto de sua fragilidade social”. Então a Linha do 

Cuidado Integral expressa os fluxos assistenciais seguros e garantidos ao usuário, 

incorpora a ideia da integralidade na assistência à saúde, o que significa unificar 

ações preventivas, curativas e de reabilitação; proporcionar o acesso a todos os 

recursos tecnológicos que o usuário necessita. Diante disso, é possível verificar que, 

atualmente, uma proposta de organização da rede de saúde são as linhas de 

cuidado (FRANCO, C.; FRANCO, T., 2003) 

Nessa perspectiva, a Rede de Atenção à Saúde (RAS) é fundamental 

para garantir acesso universal dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, de 

acordo com suas necessidades, e para oferecer atenção integral e longitudinal. Há 

evidências, provindas de vários países, de que as RAS melhoram os resultados 

sanitários, sociais e econômicos dos sistemas de atenção à saúde (MENDES, 

2007). 

Nesse sentindo, atualmente no Brasil, em relação às PcD, vem se 

discutindo sobre a Rede de Cuidados à PcD (RCPcD) no âmbito do SUS. Por meio 

do Decreto 7.612/11 foi instituído o Plano Nacional dos Direitos da PcD – Plano 

Viver sem Limite, com a finalidade de promover, por meio da integração e 

articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos 

direitos das PcD. Dando sequência ao processo, o MS editou e publicou a portaria nº 

793/12 instituindo a Rede de Cuidados à PcD, por meio da criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para as PcD temporária ou permanente; 
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progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito do SUS 

(BRASIL, 2012a). 

A Rede de Cuidados à PcD busca ampliar o acesso e a articulação nos 

pontos de atenção à PcD, garantindo o atendimento integral e de qualidade a essas 

pessoas. A organização da Rede conta com os seguintes componentes: I - Atenção 

Básica, tendo como pontos de atenção as UBS, que contará com o Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) e Atenção Odontológica; II - Atenção Especializada em 

Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas 

Deficiências, tendo como pontos de atenção os Centros Especializados em 

Reabilitação (CER), CEO e oficinas ortopédicas; III - Atenção Hospitalar e de 

Urgência e Emergência, por meio da identificação dos pontos de atenção para o 

atendimento das emergências ambulatoriais e hospitalares, estando eles 

consonantes com a Política Nacional de Urgência e Emergência. Esses 

componentes serão articulados entre si, de forma a garantir a integralidade do 

cuidado e o acesso regulado a cada ponto de atenção e/ou aos serviços de apoio, 

observadas as especificidades inerentes e indispensáveis à garantia da equidade na 

atenção a estes usuários (BRASIL, 2012a). 

Nessa Rede, a Saúde Bucal propõe garantir o atendimento odontológico 

qualificado e integral a todas as PcD, que deve ser iniciado na AB, o que não é 

resolvido nas UBS pelas ESB é referenciado para o nível secundário – CEO ou 

terciário – atendimento hospitalar – apenas os casos que apresentarem 

necessidades especiais para o atendimento. Dessa forma, os serviços de saúde 

bucal devem estar organizados para receber e ofertar atendimento prioritário ao 

usuário com deficiência (BRASIL, 2012a). 

O usuário deve ser atendido prioritariamente no serviço mais próximo de 

sua residência, o que exige organizar os serviços e pontos de atenção da Rede de 

Cuidados à Saúde da PcD em cada região de saúde, dispondo de estrutura física e 

funcional e de equipes multiprofissionais devidamente qualificadas e capacitadas 

para a prestação de assistência especializada em reabilitação para PcD, de modo 

articulado aos demais pontos de atenção da AB, hospitalar e de urgência e 

emergência (BRASIL, 2013). Para que isso se efetive, pode-se dispor de um 

conjunto de mecanismos, entre os quais se destacam: estabelecimento de redes de 

atenção à saúde (em seus componentes e pontos de atenção) a partir de uma linha 

de cuidado integral à saúde da PcD; implementação de diretrizes e protocolos de 
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atendimento; definição de fluxos assistenciais que atendam as especificidades e 

necessidades desses usuários; criação e/ou aprimoramento de sistema de 

regulação e avaliação dos serviços oferecidos, visando à qualidade do cuidado 

(BRASIL, 2013). 

No que se refere ao atendimento odontológico, o Plano Viver sem Limite, 

por meio da Rede de cuidados à PcD prevê: 

 
 Aumento em 20% no financiamento do SUS para os CEO para 

atendimento à PcD. A Portaria nº 1.341/12 estabelece incentivos 

financeiros a todos os CEO habilitados pelo MS que aderirem à Rede 

de Cuidados à PcD (BRASIL, 2012b). Com isso os CEO deverão 

ampliar e qualificar o cuidado às especificidades da PcD que necessite 

de atendimento odontológico no âmbito das especialidades definidas 

pelos CEO (BRASIL, 2012c). 

 Adequação física e aquisição de equipamentos para centros 

cirúrgicos em hospitais gerais. Em relação ao componente Atenção 

Hospitalar e de Urgência e Emergência na Rede de Cuidados à PcD, a 

saúde bucal deverá ampliar o acesso às urgências e emergências 

odontológicas, bem como ao atendimento sob sedação ou anestesia 

geral, adequando centros cirúrgicos e equipes para esse fim (BRASIL, 

2012a); 

 Qualificação de profissionais da odontologia brasileira para 

atendimento de PcD. É importante ressaltar que a finalidade não é 

apenas capacitar os trabalhadores do SUS para a reprodução de 

técnicas, protocolos e normas, mas se espera que, acima de tudo, seja 

uma oportunidade única de repensar o processo de trabalho, para que 

possam reconhecer e responder, da forma mais adequada possível, às 

necessidades de saúde das PcD, fazendo o cuidado com essa 

população ser uma prática diária. 

 
No estado do Ceará, a Política Estadual para PcD foi definida em 2001, e 

em 2008 foi criada a Coordenação Estadual da Área Técnica de Saúde da PcD.  

Sendo apresentado o Plano Estadual de Estruturação da Rede de Cuidados à PcD 

no Ceará para o período 2013 a 2016, com base na aplicação dos instrumentos 
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elaborados pela Área Técnica de Saúde da PcD (Viver sem Limite / MS) junto a 

todas as Regionais de Saúde. A análise dos seus conteúdos possibilitou a 

elaboração de um diagnóstico de necessidades infraestruturais para definição da 

rede. A estruturação da Rede de Cuidados à PcD é de grande relevância para o 

Estado do Ceará, tendo em vista a necessidade de organizar ações e serviços de 

saúde para atendimento dessa população. A Rede está organizada por região de 

saúde, e deverá fortalecer o Plano Nacional Viver sem Limites, no âmbito do Estado, 

além de representar, portanto, o anseio de profissionais, familiares e PcD, para que 

as ações e serviços de saúde sejam oferecidas de maneira acessível, digna e 

resolutiva a esses usuários (CEARÁ, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

  

3 OBJETIVOS 

  

3.1 Geral 

 

Estudar o perfil sociodemográfico e as condições de saúde bucal das 

PcD, e do seu acesso à atenção odontológica em uma UAPS, Fortaleza-CE. 

 

3.2  Específicos 

 

 Identificar as PcD da área de abrangência da UAPS; 

 Conhecer o perfil sociodemográfico das PcD da área de abrangência 

da UAPS;  

 Averiguar o acesso à atenção odontológica sob a ótica das PcD; 

 Avaliar as condições de saúde bucal dessas pessoas, a partir de um 

Índice Comunitário. 
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

A pesquisa trata-se de um estudo transversal individual, visto que as PcD, 

objeto de estudo, foram avaliadas em um único momento, no caso no período de 

fevereiro a abril de 2016. Além disso, foi utilizada uma abordagem quantitativa, pois 

possibilita tanto a coleta quanto o tratamento das informações serem quantificados, 

classificados e analisados, utilizando-se técnicas estatísticas (DALFOVO; LANA; 

SILVEIRA, 2008). E quanto à sua natureza, classifica-se como um estudo descritivo, 

devido à finalidade de descrever sobre esse grupo populacional e estabelecer 

relações entre as variáveis em estudo (GIL, 2002). 

 

4.2 Localização do estudo 

 

Este estudo foi realizado em UAPS do município de Fortaleza, capital do 

estado do Ceará. Fortaleza está localizada no litoral leste do estado, com área 

territorial de 314 km², uma população estimada de 2,5 milhões de habitantes, 

considerada a 5º maior capital do Brasil em população residente. Quando se 

decompõe essa população por gênero, verifica-se que a cidade tem um maior 

percentual de mulheres (53,19%) do que de homens (46,81%), sendo a 9ª maior 

proporção do país. A densidade demográfica da cidade liderou o ranking dentre as 

capitais que tinham as maiores densidades demográficas (7.786,52 hab /Km²) do 

país (IBGE,2010; IPECE, 2010). 

A cidade possui 119 bairros e administrativamente está dividida em 7 

Secretarias Regionais (SR): I, II, II, IV, V, VI e Regional do Centro. Cada uma destas 

secretarias (exceto a do Centro) possui um Distrito de Saúde, o qual é responsável 

pela organização das unidades de saúde e pelas condições de saúde daquele 

território. Os distritos de saúde são subordinados à Secretária Municipal de Saúde – 

SMS (IPECE, 2010). 

Essa divisão é mostrada na figura a seguir: 
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Figura 01 – Mapa da cidade de Fortaleza de acordo com a divisão das Secretarias 
Regionais, Fortaleza, Ceará, 2016. 

Fonte: www.fortaleza.ce.gov.br 

 

A Secretaria Regional VI (SR VI) tem uma população estimada em 

556.487 mil habitantes, uma área de 13.492,50 Km², densidade demográfica 37,7 

hab/km², sendo considerada uma das mais populosas e extensas do município. De 

acordo com os dados do Plano Municipal de Saúde de Fortaleza 2010-2013, 

abrange 29 bairros, correspondentes a 42% do território de Fortaleza, e atualmente 

possui 27 UAPS. No entanto, a SR VI é apenas a terceira em termos de renda 

média pessoal, embora seja uma das maiores regionais administrativas de 

Fortaleza, correspondendo a 22% da população total. Isso significa uma potencial 

desigualdade espacial de renda dentro desta mesma regional administrativa (IPECE, 

2010). 
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Figura 02 – Mapa da Secretaria Regional VI, de acordo com a distribuição dos 
bairros, Fortaleza, Ceará, 2016.  

 

Fonte: www.fortaleza.ce.gov.br 

 
O local escolhido para realizar o presente estudo foi a área de 

abrangência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, unidade de saúde pertencente a 

SR VI, devido à pesquisadora atuar como cirurgiã-dentista da ESF nessa unidade 

desde 2006, e ter percebido durante a prática do cotidiano do serviço a necessidade 

estudar essa temática nesse território. 

 A UAPS Maria de Lourdes Jereissati está localizada no conjunto 

Tancredo Neves, bairro Jardim das Oliveiras. Sua localização fica próximo da UAPS 

Manoel Carlos de Gouveia (SR VI), da UAPS Benedito Arthur de Carvalho (SR II) e 

da BR 116 e do Lagamar. Segundo estimativa do IBGE (2010) para o ano de 2015, 

a população total do bairro é de 31.582 habitantes, correspondendo a 1,2% da 

população de Fortaleza. Atualmente, de acordo com o Atesto Municipal de 
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Funcionamento das Unidades de Atenção Primária à Saúde, a área de abrangência 

da UAPS Maria de Lourdes Jereissati tem uma população aproximadamente de 

23.895 pessoas cadastrada no Sistema de Informação Básica (SIAB) (FORTALEZA, 

2016), abrangendo as seguintes regiões: Conjunto Tancredo Neves e Tasso 

Jereissati, Favela do Cinquentinha e Santo Afonso, Comunidades do Vila Verde e 

Vila Cazumba.  

No início do ano de 2014, houve um processo de Reterritorialização na 

área em estudo, redefinindo 7 macroáreas (631, 632, 633, 642, 674, 686, 712), com 

7 EqSF / 7 ESB, totalizando respectivamente 40 microáreas. A cobertura de 

EqSF/ESB é plena, ou seja, 100% de cobertura, e cada macroárea apresenta, 

aproximadamente 3.500 pessoas, apesar de que atualmente existem microáreas 

sem cobertura de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e também 1 ESB foi 

descredenciada (DANTAS et al., 2016; FORTALEZA, 2016). 

 
Figura 03 – Fotografia da divisão do bairro Jardim das Oliveiras, Fortaleza, Ceará, 
2016  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2016)  
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Segundo o Plano Diretor de Atenção Primária da Unidade (PDAPU) 

(2016) a área de abrangência é habitada na maioria por pessoas carentes, 

composta de famílias de baixa renda e escolaridade, a maior parte da população é 

constituída de adultos jovens, adolescentes e crianças; no que diz respeito ao 

gênero, a maioria é do sexo feminino; além disso, a população da cidade convive 

com problemas sociais como saneamento, moradia, violência e drogas, que 

agravam o processo de adoecimento dessas famílias. Verifica-se o predomínio de 

pequenos comerciantes, principalmente economia informal, além da atividade de 

reciclagem – catadores de lixo – que está em expansão. Parte das famílias também 

é beneficiada pelo programa do governo federal – Bolsa Família (DANTAS et al., 

2016). 

               Em relação às condições sanitárias, esse território possui rede de água e 

esgotamento sanitário e coleta de lixo. Entretanto, algumas comunidades de risco 

não possuem esse tipo de serviço. A rede de apoio à saúde é composta por: escolas 

e creches; igrejas; ONGs; centro comunitário; Centro de Referência de Assistência 

Social; conselho tutelar; Juizado de Pequenas Causas e Comando da Polícia Militar. 

Nessa UAPS, devido os determinantes sociais desfavoráveis da área de 

abrangência, existe uma demanda muito grande pela procura dos serviços de 

saúde, dificultando a organização da mesma (DANTAS et al., 2016). 

 

4.3  População do estudo 

 

              A população pesquisada foi composta por PcD, que apresentassem 

qualquer tipo de deficiência, segundo a classificação adotada pela OMS, com as 

definições estabelecidas pelos Decretos Nº 3.298/99 e Nº 5.296/04 (BRASIL, 

2004c), de qualquer idade, cor e sexo, residentes na área de abrangência da UAPS 

Maria de Lourdes Jereissati, durante a coleta de dados. Como critério de inclusão, 

durante o período da pesquisa, as PcD poderiam estar cadastradas ou não no SIAB 

do município de Fortaleza, desde que estivessem cientes e concordassem em 

participar do estudo individualmente ou por meio de seus responsáveis quando não 

conseguiam responder às questões prontamente. 

Considerou-se critério de exclusão as PcD ou/e seus responsáveis, que, 

por algum motivo qualquer, não foram encontradas no seu domicílio no dia da 

realização da pesquisa, com data previamente agendada. O critério de 
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retirada/descontinuidade apontado foi aquele que, após a coleta dos dados, a PcD 

ou seu responsável solicitasse a retirada do estudo. 

 

4.4  Instrumentos de pesquisa e coleta de dados 

 

              Antes de iniciar a coleta de dados, a pesquisadora convidou os ACS do 

território e uma Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) das ESB, para colaborarem na 

pesquisa. Nesse sentindo, foi realizada, inicialmente, uma reunião com os ACS e 

com a ASB, com a finalidade de esclarecer a natureza do estudo, explicar a 

metodologia e objetivos, e principalmente enfatizar a importância de suas 

participações na realização da pesquisa. Nessa ocasião, também foi entregue a 

cada ACS um instrumento para levantamento epidemiológico rápido e estimado das 

PcD do território. Esse instrumento consiste em um questionário simples e objetivo, 

construído pela própria pesquisadora, contendo apenas dados de identificação 

como: o nome, o endereço, o tipo de deficiência e o contato das PcD, preenchido 

pelo próprio ACS de acordo com os dados da sua microárea (APÊNDICE A). Esse 

levantamento prévio subsidiou o planejamento e direcionamento da coleta de dados 

das PcD durante a realização da pesquisa.  

Nessa pesquisa, para coleta de dados, o instrumento utilizado para 

entrevistar as PcD foi um formulário, estruturado com perguntas fechadas e 

semiabertas, organizado em dois blocos (I e II), com a finalidade de investigar as 

variáveis sociodemográficas e as variáveis em relação ao acesso à atenção 

odontológica das pessoas em estudo (APÊNDICE B). As questões fechadas 

apresentaram alternativas a serem escolhidas pelas PcD ou seus responsáveis no 

momento da entrevista; já as questões semiabertas foram respondidas de acordo 

com as suas expectativas e percepções. Esse instrumento foi construído pela 

pesquisadora, a partir da adaptação de outros que foram idealizados e aplicados em 

estudos prévios por (ROCHA, 2012; GOMES, 2014; SB, 2010). 

O Quadro 1 mostra as variáveis sociodemográficas e as variáveis 

relacionadas ao acesso à atenção odontológica das PcD que foram abordadas na 

pesquisa. 
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Quadro 1 – Bloco I: Dados sociodemográficos das PcD; Bloco II: Dados relacionados 
ao acesso à atenção odontológica das PcD 

Bloco Variáveis a serem investigadas 

Bloco I - 
Dados 

sociodemográficos 
das PcD 

Idade, sexo, naturalidade, estado civil, escolaridade, religião, cor/raça, 
profissão/ocupação, condição familiar, composição familiar, com quem mora, 
número de pessoas por domicílio, tempo de moradia no bairro, renda 
familiar, tipo de deficiência, origem e tempo da deficiência, cuidador, grau de 
parentesco com o cuidador, instituição/escola que frequenta, se possui 
auxílio assistencial ao deficiente, benefício de programa social e plano de 
saúde. 

Bloco II 
- Dados 

relacionados ao 
acesso à atenção 
odontológica das 

PcD 

 Antes da Deficiência: “Se já foi ao dentista alguma vez”;  “Qual o motivo”;  
“Onde procurou esse atendimento odontológico”; “Qual o motivo de não 
procurar o dentista?”; Na condição de PcD: “Se já recebeu alguma 
orientação sobre higiene oral”;  “ Se já participou de alguma atividade de 
promoção /prevenção de saúde bucal?; “Se recebeu alguma visita em sua 
casa de algum profissional da saúde bucal”; “Se procurou o atendimento 
odontológico da Unidade”; “Se foi atendido pelo dentista da Unidade”; “Se 
encontrou alguma dificuldade para o atendimento”; “Quais essas 
dificuldades”;  “Como é o agendamento para PcD na Unidade”, “Se tem 
alguma prioridade”, “Quando foi o seu último atendimento”, “Onde foi esse 
atendimento”, “Em caso do SUS, qual o local do atendimento”; “ Principal 
motivo da procura”, “Quanto tempo levou para ser agendado”, “Se houve 
dificuldades para este atendimento”; “ Como classificaria esse atendimento 
na Unidade”; “Quem respondeu a entrevista” 

 

 

Também, na coleta de dados da pesquisa, foi realizado um Exame Clínico 

Odontológico para avaliação das condições da saúde bucal das PcD. Para tal fim, o 

instrumento aplicado foi o Indicador Comunitário em Saúde Bucal - ICSB, um 

formulário elaborado e já validado por Saintrain (2007) (ANEXO C). Esse ICSB, além 

dos dados básicos de identificação da pessoa examinada (nome, data de 

nascimento, idade, sexo e endereço), possui os seguintes dados em relação às 

condições de saúde bucal, conforme demostrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Variáveis e definições do ICSB para avaliação das condições de saúde 
bucal das PcD 

Variáveis Definição 

1-Capacidade mastigatória Número de dentes existentes na boca 

2-Grau de severidade 
Sem cárie visível, Presença de tártaro, Gengivas inflamadas, Uma 
ou mais cáries visíveis, Três ou mais cáries visíveis, Raiz residual, 

Agravos aos tecidos moles 

3-Tipos e localização de 
agravos aos tecidos 
moles 

Tipo: Bolhas, Lesões e/ou Feridas, Manchas vermelhas, Manchas 
esbranquiçadas, Manchas escuras, Outros agravos 

Localização: Assoalho da boca, Lábios, Bochechas, Palato, Língua, 
Outros locais 

4-Uso e necessidade de 
Prótese 

Tipo: Superior e/ou Inferior 
Necessidade: Se possui ou necessita 

 

Continua 
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Quadro 2 – Variáveis e definições do ICSB para avaliação das condições de saúde 
bucal das PcD (Conclusão) 

Variáveis Definição 

5-Possui escova de dente Sim ou não 

6-Utilização da pasta de 
dente 

Sim ou não 

7-Visita ao dentista no 
último ano 

Sim ou não 

8-Motivo da visita ao 
dentista 

Emergência ou visita regular 

 

As entrevistas e os exames clínicos odontológicos ocorreram nos 

domicílios das PcD, realizadas pela própria pesquisadora, por meio de visitas 

previamente agendadas, com o apoio do ACS responsável por cada microárea, para 

identificar a população residente em estudo em sua área de abrangência, baseado 

no levantamento prévio realizado por eles antes da coleta dos dados. Também 

contou com a presença da ASB, que foi treinada pela pesquisadora, para registro 

dos dados dos exames. 

As PcD foram avaliadas por meio da aplicação conjunta dos instrumentos 

descritos acima, num período determinado, e em horários a combinar, conveniente e 

comum para todos os sujeitos envolvidos na pesquisa. Como se tratava de PcD, o 

tempo para realização de cada entrevista e de cada exame não foi estipulado, pois 

dependia do tipo, do grau e da dificuldade encontrada de cada deficiência. Durante a 

realização dos exames bucais nos domicílios, essas pessoas mantiveram-se em 

uma posição confortável para si, e o examinador considerou as limitações de cada 

deficiência, principalmente em relação à abertura da boca para os exames, 

respeitando a decisão de aceitação ou recusa do participante em fazer o exame 

bucal.   

 Durante a coleta de dados no domicílio, em relação ao ambiente, dentro 

do possível e respeitando a condição de moradia de cada participante, foram 

realizados em um compartimento da casa, individualizado, com portas fechadas, 

respeitando a privacidade da PcD e propiciando a criação de ambiente organizado e 

calmo, favorecendo a concentração do sujeito para a emissão e registro das 

respostas nos instrumentos. 

O Exame Clínico Odontológico das PcD no domicílio teve suas 

adaptações e limitações ao ambiente, realizado a olho nu, utilizando a luz natural do 
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dia e com o auxílio de uma lanterna portátil, usando apenas espátula de madeira 

descartável para exame intraoral da cavidade bucal. A examinadora estava 

equipada de avental, gorro, máscara e luvas descartáveis, na hora do exame, 

respeitando as medidas mínimas de E.P.I / Biossegurança prevista para esse tipo de 

procedimento.  

 

4.5  Processamento e análise de dados 

 

 Os dados foram digitados e tabulados no Microsoft Excel e exportados 

para o software Statistical Packcage for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0 

para Windows no qual as análises foram feitas adotando uma confiança de 95% 

para todas as avaliações, sendo os mesmos expressos em forma de frequência 

absoluta e percentual e comparados entre si por meio do teste de Fisher ou qui-

quadrado. A análise estatística foi auxiliada por um estatístico solicitado a colaborar 

na análise dos dados, e teve como objetivo demostrar com detalhes o estudo 

aplicado às PcD. Para este fim, os resultados dos dados foram organizados e 

apresentados em tabelas e figuras acerca das variáveis sociodemográficas, em 

relação às características pertinentes ao acesso à atenção odontológica e às 

condições de saúde bucal dos participantes, de acordo com os objetivos do estudo. 

 

4.6 Considerações éticas 

 

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

(CEP) em Seres Humanos da Universidade Federal do Ceará, com o parecer de 

número 1. 403. 832 (ANEXO B), respeitou todos os procedimentos éticos, os quais 

estão em conformidade com a norma do CONEP (Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa), e a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde (CNS, 2012).  

 Os princípios éticos fundamentais foram priorizados em todas as etapas 

da investigação: autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça e equidade. 

Lembrando que os riscos para o desenvolvimento desta pesquisa serão mínimos, 

pois a probabilidade e magnitude do dano ou desconforto previsto antecipadamente 

não são maiores do que aqueles vivenciados no seu cotidiano. Os riscos da 

pesquisa se limitaram a um possível constrangimento de pequena ordem, no que 



59 
 

  

tange à abordagem das questões de cunho pessoal e da própria limitação da 

deficiência de cada participante; na possibilidade de despertar um pouco de medo, 

ansiedade e incômodo durante os exames da cavidade bucal em alguns 

participantes, que é considerado aceitável no meio odontológico, principalmente se 

tratando de pessoas com deficiências. A fim de reduzir ao máximo o risco mínimo, o 

projeto foi executado por um profissional qualificado, sob acompanhamento ético. 

Já os benefícios adquiridos pela realização da pesquisa foram: a 

contribuição com as Equipes de Saúde Bucal da unidade de saúde em estudo, no 

sentindo de permitir conhecer as condições sociodemográficas e de saúde bucal das 

Pessoas com Deficiência (PcD) do seu território, assim, como também, como 

acontece o acesso à atenção odontológica; o incentivo à apropriação do 

conhecimento sobre os processos de possível organização dos serviços e 

planejamento das ações, que venham a ampliar e priorizar o acesso, bem como 

melhorar e qualificar à atenção odontológica a essas pessoas no âmbito local; e o 

impacto, que se estima ser de ordem positiva, nos ambientes em que a pesquisa 

será realizada. 

Todas as PcD ou seus responsáveis que participaram do estudo foram 

informados verbalmente dos objetivos e dos procedimentos antes de sua adesão à 

pesquisa, e receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE C) em duas vias para devida autorização. Para as PcD menores de 18 

anos, capazes de responder prontamente as questões se assim quiserem, tinha o 

Termo de Assentimento (TA) (APÊNDICE D) em duas vias para devida autorização, 

após assinatura do TCLE pelo seu responsável. A coleta de dados só foi efetuada 

após assinatura do TCLE, aplicado às PcD ou aos seus responsáveis, caso a PcD 

seja incapaz de responder a entrevista, garantindo assim, a autorização para a 

pesquisa.  Em virtude de implicações legais, e a fim de manter princípios éticos, as 

identidades dos sujeitos foram mantidas em sigilo e as informações 

confidencialmente garantidas.  O material coletado, conforme acordado, só será 

utilizado em trabalhos de caráter exclusivamente científico (livros, artigos para 

publicação em periódicos e relatórios de pesquisa) elaborados somente pela 

pesquisadora e orientadora.  

Para que a pesquisa de campo fosse iniciada, foi feito um acordo com 

Secretaria Municipal de Saúde do município eleito para estudo, concedido por meio 

da Declaração do Termo de Anuência (ANEXO A).  
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados a seguir serão apresentados, por questões didáticas, de 

acordo com os objetivos propostos no presente estudo em relação às PcD, em 

quatro subseções, a saber: Identificação das PcD na área de abrangência da UAPS; 

Perfil sociodemográfico; Acesso à atenção odontológica e Condições de saúde bucal 

das PcD.  

 

5.1  Identificação das PcD na área de abrangência da UAPS 

 

Para elaboração desta investigação científica, levou-se em consideração 

as 7 macroáreas da área de abrangência do território em estudo, composta por 40 

microáreas. Contudo, no momento da pesquisa, 5 microáreas estavam sem ACS, 

contando com a cooperação mútua dos ACS das outras microáreas para 

identificação das PcD.           

                  Baseado nos resultados do levantamento, a deficiência intelectual/mental 

demonstrou ter o maior percentual (34,6%), concentrando o maior número de 

pessoas (n=90), seguida da deficiência física/motora (32,7%) (n=85), múltiplas (15%) 

(n=39), visual (10%) (n=26), e a auditiva com o menor percentual (7,7%) (n=20).  

Vale salientar que a deficiência intelectual/mental e a deficiência 

física/motora eram as maiores causas das deficiências, totalizando 67,3%(n=175) 

das PcD. Em relação à quantidade de PcD por macroárea, constatou-se que as 

macroáreas 642 (21,2%) (n=55) e 674 (20,4%) (n=53) apresentaram os maiores 

percentuais, cujo os principais tipos de deficiência registradas foram a física/motora e 

a intelectual/mental, sendo que a deficiência intelectual/mental foi maior na 

macroárea 674 (9,6%) (n=25), e a física/motora na macroárea 642 (8,1%) (n=21) 

(Tabela 1). 
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Tabela 01 – Distribuição das tipologias de deficiências, nas macroáreas da UAPS 
Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 
 

Macro-
área 

Tipos de Deficiências 

Visual Auditiva Física Intelectual Múltiplas Total 

n % n % N % n % n % n % 

631 7 2,7 3 1,2 18 6,9 9 3,5 4 1,5 41 15,8 
632 4 1,5 1 0,4 15 5,8 12 4,6 9 3,5 41 15,8 
633 1 0,4 0 0,0 3 1,2 2 0,8 0 0,0 6 2,3 
642 5 1,9 5 1,9 21 8,1 18 6,9 6 2,3 55 21,2 
674 5 1,9 3 1,2 12 4,6 25 9,6 8 3,1 53 20,4 
686 3 1,2 3 1,2 9 3,5 14 5,4 7 2,7 36 13,8 
712 1 0,4 5 1,9 7 2,7 10 3,8 5 1,9 28 10,8 

Total 
UAPS 

26 10,0 20 7,7 85 32,7 90 34,6 39 15,0 260 100,0 

 

5.2  Perfil sociodemográfico das PcD 

 

Após o levantamento inicial realizado pelos ACS, foram identificadas 260 

PcD, das quais 30 se recusaram a participar ou não se encontravam no domicílio no 

dia da visita para a coleta de dados, perfazendo uma amostra final de 230 

participantes. Nessa amostra, prevaleceu as deficiências intelectual/mental (34,8%) 

(n=80) e física/motora (32,6%) (n=75), totalizando 67,4% (n=155) de todas as 

deficiências.  

 Entre as PcD entrevistadas, a idade variou de 01 a 95 anos, com média 

de 48,7 anos, predominando a faixa etária acima de 60 anos (37%) (n=85) 

(DP=+24,2). Salientando-se que, adultos e idosos totalizaram 86%( n=198) de todos 

os entrevistados. Notou-se pouca diferença (1,8%) (n=04) entre o número de 

pessoas do sexo masculino (49,1%) (n=113) e do sexo feminino (50,9%) (n=117). 

Quanto ao estado civil, a maioria das PcD estudadas eram solteiras (52,2%) (n=120) 

e no que tange à profissão/ocupação, a maior parcela de PcD, 73% (n=168) não 

trabalhava. Essa população caracterizou-se pelo predomínio de pessoas analfabetas 

(43,9%) (n=101), que declararam ser de cor branca (75,2%), (n=173) e possuíam 

renda familiar em torno de 1,5 a 2 salários mínimos (43,9%) (n=101). O salário 

mínimo nacional vigente quando da realização da pesquisa era de R$ 880,00 (880 

reais e 00 centavos). No tocante à religião, 87% (n=200) relataram ter alguma 

religião, com predomínio da católica (55,7%) (n=128), e quanto à naturalidade, 51,7% 

(n=119) nasceram na capital cearense (Tabela 2). 
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Após a comparação estatística das variáveis do perfil sociodemográdico 

com os tipos de deficiência, observou-se que as variáveis: idade, estado civil, 

ocupação/profissão, e naturalidade apresentaram diferença significativa entre as 

categorias de PcD (p<0,05). Assim, na variável idade, as deficiências visual (58,3%) 

(n=14), motora (54,7%) (n=41) e auditiva (53,3%) (n=8) se concentraram na faixa de 

idade acima de 60 anos, por outro lado, a deficiência intelectual apresentou-se com 

prevalência significante até os 50 anos de idade, e as deficiências múltiplas 

apresentaram prevalência significante até os 20 anos de idade e acima dos 60 

(41,7%) (n=15), e em números absolutos, acima de 60 anos (p<0,001). 

Na análise do estado civil, destacou-se a deficiência intelectual com a 

maior associação (83,8%) (n=67) com pessoas solteiras em relação às outras 

categorias. No entanto, as deficiências visual (33,3%) (n=8); (20,8%) (n=3), auditiva 

(20%) (n=3); (20%) (n=3) e motora (33,3%) (n=25); (16%) (n=12) mostraram 

associação direta com os estados civis casado(a) e viúvo(a), respetivamente. As 

deficiências múltiplas mostraram-se concentrados entre pessoas solteiras (50%) 

(n=18) e viúvas (22,2%) (n=8) (p<0,001). 

Em relação à ocupação/profissão, a maioria das PcD visual (29,2%) 

(n=7), auditiva (40%) (n=6) e motora (32%) (n=24) era aposentada, enquanto a 

ausência de profissão/ocupação é significantemente mais observada nas PcD 

intelectual (87,5%) (n=70) seguida das múltiplas (77,8%) (n=28) (p<0.001).   

Na variável naturalidade, as PcD intelectual (70%) (n=56) e múltiplas 

(58,3%) (n=21) são significantemente mais naturais da capital que as com 

deficiências visual (54,2%) (n=13), auditiva (66,7%) (n=10) e motora (54,7%) (n=41), 

(oriundas dos demais municípios) (p=0,001) (Tabela 2). 

             
Tabela 2 – Distribuição do perfil sociodemográfico das pessoas com deficiências da 
UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 
 

  Tipo deficiência 
 

 

  
Visual Auditiva Motora Intelectual Múltiplas p-Valor 

 
Total 

Idade 
      

 

Até 10 anos 1 0 2 10* 5* <0,001 18 
  4,2%    0,0% 2,7% 12,5% 13,9% 

 
7,8% 

11 a 20 anos 0 1 2 8* 3* 
 

14 
     0,0% 6,7% 2,7% 10,0% 8,3% 

 
6,1% 

 

Continua 
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Tabela 2 – Distribuição do perfil sociodemográfico das pessoas com deficiências da 
UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. (Continuação) 
 

  Tipo deficiência 
 

 

  
Visual Auditiva Motora Intelectual Múltiplas p-Valor 

 
Total 

21 a 30 anos 2 1 6 19* 4 

 
32 

  8,3% 6,7% 8,0% 23,8% 11,1% 
 

13,9% 
31 a 40 anos 1 1 6 12* 4 

 
24 

  4,2% 6,7% 8,0% 15,0% 11,1% 
 

10,4% 
41 a 50 anos 1 2* 5 14* 3 

 
25 

  4,2% 13,3% 6,7% 17,5% 8,3% 
 

10,9% 
51 a 60 anos 5* 2 13 10 2 

 
32 

  20,8% 13,3% 17,3% 12,5% 5,6% 
 

13,9% 
Mais de 60 
anos 

14* 8* 41* 7 15* 

 
     85 

 
58,3% 53,3% 54,7% 8,8% 41,7% 

 
37,0% 

Sexo 
      

 
Masculino 10 5 36 46 16 0,327 113 
  41,7% 33,3% 48,0% 57,5% 44,4% 

 
49,1% 

Feminino 14 10 39 34 20 

 
117 

  58,3% 66,7% 52,0% 42,5% 55,6% 
 

50,9% 
Estado civil 

      
 

Casado(a) 8* 3* 25* 4 6 <0,001 46 
  33,3% 20,0% 33,3% 5,0% 16,7% 

 
20,0% 

Solteiro(a) 4 5 26 67* 18* 
 

120 
  16,7% 33,3% 34,7% 83,8% 50,0% 

 
52,2% 

Viúvo (a) 5* 3* 12* 0 8* 
 

28 
  20,8% 20,0% 16,0%    0,0% 22,2% 

 
12,2% 

Divorciado(a) 0 0 1 3 1 
 

5 
     0,0% 0,0% 1,3% 3,8% 2,8% 

 
2,2% 

Separado(a) 1 2 7 3 2 
 

15 
  4,2% 13,3% 9,3% 3,8% 5,6% 

 
6,5% 

União Estável 6 2 4 3 1 
 

16 
  25,0% 13,3% 5,3% 3,8% 2,8% 

 
7,0% 

Profissão/ 
ocupação 

      
 

Aposentado(a) 7* 6* 24* 3 8 <0,001 48 
  29,2% 40,0% 32,0% 3,8% 22,2% 

 
20,9% 

Trabalha 0 1 4 1 0 
 

6 
     0,0% 6,7% 5,3% 1,3%    0,0% 

 
2,6% 

Estudante 1 0 1 6 0 
 

8 
  4,2%    0,0% 1,3% 7,5% 0,0% 

 
3,5% 

Não trabalha 16 8 46 70* 28* 
 

168 
  66,7% 53,3% 61,3% 87,5% 77,8% 

 
73,0% 

Escolaridade 
      

 
Analfabeto(a) 10 5 20 43 23 0,058 101 

  41,7% 33,3% 26,7% 53,8% 63,9% 
 

43,9% 
Alfabetizado(a) 6 3 14 8 5 

 
36 

  25,0% 20,0% 18,7% 10,0% 13,9% 
 

15,7% 
        

Continua 
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Tabela 2 – Distribuição do perfil sociodemográfico das pessoas com deficiências da 
UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. (Conclusão) 
 

  Tipo deficiência 
 

 

  
Visual Auditiva Motora Intelectual Múltiplas p-Valor 

 
Total 

Escolaridade 
(cont.) 

     
 

 

Educação 
Infantil 

0 1 2 3 0 

 
 

     0,0% 6,7% 2,7%       3,8%    0,0% 
 

2,6% 
Ensino  5 5 32         21 6 

 
69 

Fundamental 20,8% 33,3% 42,7%      26,3%   16,7% 
 

30,0% 
        
Ensino Médio 3 1 7 5 2 

 
18 

  12,5% 6,7% 9,3%   6,3% 5,6% 
 

7,8% 
Cor 

      
 

Branca 16 10 57 61 29 0,933 173 
  66,7% 66,7% 76,0% 76,3% 80,6% 

 
75,2% 

Parda 6 4 12 15 5 
 

42 
  25,0% 26,7% 16,0% 18,8% 13,9% 

 
18,3% 

Negra 2 1 6 4 2 
 

15 
  8,3% 6,7% 8,0% 5,0% 5,6% 

 
6,5% 

Renda familiar 
      

 

<1 S.M¥ 0 0 1 3 1 0,629 5 
     0,0%    0,0% 1,3% 3,8% 2,8% 

 
2,2% 

1 S.M 11 7 38 28 11 
 

95 
  45,8% 46,7% 50,7% 35,0% 30,6% 

 
41,3% 

Entre 1.5 e 2 10 6 27 41 17 
 

101 
S.M. 41,7% 40,0% 36,0% 51,3% 47,2% 

 
43,9% 

Entre 2.5 e 3  2 2 6 8 6 
 

24 
S.M. 8,3% 13,3% 8,0% 10,0% 16,7% 

 
10,4% 

Entre 3.5 e 4 S.M 1 0 3 0 1 
 

5 
  4,2%    0,0% 4,0%    0,0% 2,8% 

 
2,2% 

Religião 
      

 
Católica 18 9 41 40 20 0,731 128 

  75,0% 60,0% 54,7% 50,0% 55,6% 
 

55,7% 
Evangélica 4 4 23 26 12 

 
69 

  16,7% 26,7% 30,7% 32,5% 33,3% 
 

30,0% 
Espírita 0 0 1 0 0 

 
1 

     0,0%    0,0% 1,3%    0,0%    0,0% 
 

0,4% 
Outras 0 0 2 0 0 

 
2 

     0,0%    0,0% 2,7%    0,0%    0,0% 
 

0,9% 
Não tem 2 2 8 14 4 

 
30 

  8,3% 13,3% 10,7% 17,5% 11,1% 
 

13,0% 
Naturalidade        
Capital 11 4 27 56* 21* 0,001 119 
 45,8% 26,7% 36,0% 70,0% 58,3%  51,7% 
Outros municípios 13* 10* 41* 19 12  95 
 54,2% 66,7% 54,7% 23,8% 33,3%  41,3% 
Outra origem 0 1 7 5 3  16 

     0,0% 6,7% 9,3% 6,3% 8,3%  7,0% 
Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. ¥ SM – Salário Mínimo. *p<0,05, teste 
qui-quadrado       

6 
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Na tabela 3, foram apresentadas outras características estudadas das 

PcD. No que se refere ao vínculo familiar, ou seja, o papel/função da PcD no núcleo 

familiar, como membro familiar, no geral sobressaiu a figura do filho(a) (37,9%) 

(n=85). No entanto, detectou-se significância estatística entre as categorias de 

deficiência. Como membro familiar, a mãe sobressaiu em todas as categorias, 

exceto nas deficiências intelectuais que apresentaram maior concentração da figura 

do filho (70%) (n=56) em relação as demais categorias. O membro familiar pai foi 

significantemente mais prevalente em pacientes com deficiência visual (33,3%) (n=8) 

e motora (325) (n=24) (p<0.001).  

Em relação à coabitação dessas PcD, a soma dos maiores registros 

(96,5%) (n=222) foi com cônjuges e/ou filhos, com parentes, com pais, com a mãe. 

Contudo, na análise estatística entre as categorias, notou-se que um percentual 

expressivo de PcD intelectual morava com os pais (36,5%) (n=29) ou com a mãe 

(31,3%) (n=25) (p<0.001); as PcD múltiplas (22,2%) (n=8) com a mãe (p<0.001); as 

PcD visual (70,8%) (n=17), auditiva (60%) (n=9) e motora (57,6%) (n=43) com 

cônjuges e/ou filhos (p<0.001). Por outro lado, não houve diferença significante entre 

o número de PcD que moravam com o pai, irmão, avós, parentes, amigo, instituição, 

só ou outros, por tipo de deficiência.   

Quanto ao quesito de frequentar escola/instituição, identificou-se que uma 

grande parcela das PcD (88,3%) (n=203) não o faziam, existindo uma correlação 

estatística significante entre as categorias e essa variável. As PcD intelectual eram 

as que frequentavam mais a escola (21,3%) (n=17), que as demais categorias 

(p=0.009). 

Verificou-se também nesse estudo que 57% (n=131) das PcD recebiam 

auxílio assistencial de deficiente pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

mas apenas 26,1% (n=60) tinham outros benefícios de programas sociais do 

governo, que auxiliam a família, perfazendo um total de 83,1% (n=191) de PcD 

beneficiadas com alguma ajuda financeira do governo. Sendo que essas variáveis 

apresentaram uniformidade entre as categorias, sem diferença estatística relevante 

entre as PcD (p=0.057).  
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Tabela 3 – Distribuição das características das pessoas com deficiência, da UAPS 
Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 

 Tipo de deficiência 
 

 

  
Visual Auditiva Motora Intelectual Múltiplas p-Valor 

 
Total 

Condição familiar 
      

 

Pai 8* 2 24* 3 7 <0,001 44 
  33,3% 13,3% 32,0% 3,8% 19,4% 

 
19,1% 

Mãe 10* 7* 27* 5 11* 
 

60 
  41,7% 46,7% 36,0% 6,3% 30,6% 

 
26,1% 

Filho 1 3 10 56* 15 
 

85 
  4,2% 20,0% 13,3% 70,0% 41,7% 

 
37,0% 

Outro Grau 5 3 14 16 3 
 

41 
  20,8% 20,0% 18,7% 20,0% 8,3% 

 
17,8% 

Com quem 
mora 

       

Pais 1 2 4 29* 5 <0,001 41 
  4,2% 13,3% 5,3% 36,3% 13,9% 

 
17,8% 

Pai 0 0 1 0 2 0,145 3 
     0,0%    0,0% 1,3%    0,0% 5,7% 

 
1,3% 

Mãe 0 0 2 25* 8* <0,001 35 
     0,0%    0,0% 2,7% 31,3% 22,2% 

 
15,2% 

Cônjuge e/ou 
Filhos 

17* 9* 43* 9 16 <0,001 94 

  70,8% 60,0% 57,3% 11,3% 44,4% 
 

40,9% 
Irmão(a) 1 0 5 9 1 0,323 16 
  4,2%    0,0% 6,7% 11,3% 2,8% 

 
7,0% 

Avós 1 0 1 2 0 0,722 4 
  4,2%    0,0% 1,3% 2,5%    0,0% 

 
1,7% 

Parente 5 2 13 25 7 0,232 52 
  20,8% 13,3% 17,3% 31,3% 19,4% 

 
22,6% 

Amigo 0 0 1 2 0 0,758 3 
     0,0%    0,0% 1,3% 2,5%    0,0% 

 
1,3% 

Instituição 1 1 0 1 1 0,328 4 
  4,2% 6,7%    0% 1,3% 2,8% 

 
1,7% 

Só 1 1 6 3 1 0,722 12 
  4,2% 6,7% 8,0% 3,8% 2,8% 

 
5,2% 

Outros 0 0 0 1 0 0,757 1 
     0,0%    0,0%    0,0% 1,3%    0,0% 

 
   4% 

Frequenta 
escola/instituição 

      

 

Sim 3 1 4 17* 1 0,009 26 
  12,5% 6,7% 5,3% 21,3% 2,8% 

 
11,3% 

Não 21* 14* 71* 63 35* 
 

204 
  87,5% 93,3% 94,7% 78,8% 97,2% 

 
88,7% 

 Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado  

 

Também nessa pesquisa, enfatizou-se algumas características em 

relação a deficiência e ao cuidador das PcD, em que estas variáveis apesentaram 

significância positiva quando realizada a análise estatística por categorias 

(PV<0,05), conforme demonstrado na tabela 4.            
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 Quanto à origem da deficiência, entre os participantes da pesquisa, 

destacou-se a deficiência adquirida (73,5%) (n=169) em relação à congênita (26,5%) 

(n=61). Na análise comparativa entre as PcD, as deficiências intelectuais (41,3%) 

(n=33) e múltiplas (36,1%) (n=13) são significantemente mais de origem congênita 

(p<0,001).  

 Entre as PcD adquiridas, um percentual maior (38,5%) (n=65) convive 

com a deficiência há 6 anos. Porém, na comparação estatística por categoria, as 

PcD visual (36,4%) (n=8) se enquadravam mais na categoria entre 7 e 12 anos; as 

com deficiência auditiva (36,4%) (n=4) há mais de 36 anos; as com deficiência 

motora (53%) (n=35) e múltiplas (47,8%) (n=11) até 6 anos; e as PcD intelectual 

entre 13 e 36 anos (p=0,005). 

 Neste estudo, foi marcante a presença do cuidador nas famílias das PcD, 

observou-se que 75,2% (n=173) possuíam, com uma associação significantemente 

maior das deficiências intelectual (92,5%) (n=74) e múltiplas (91,7%) (n=33), 

conforme demonstrou a comparação estatística por categorias (p<0,001).  

 Quanto ao grau de parentesco com o cuidador, no geral, a maior parcela 

foi representada pela mãe (24,8%) (n=67). Na associação estatística, as deficiências 

visuais (45,5%) (n=5) apontam significativamente o cônjuge como cuidador; as 

auditivas, o cuidador é representado significativamente por outro parente (33,3%) 

(n=2) ou não têm grau de parentesco (16,7%) (n=1); nas motoras (36,7%) (n=18) e 

múltiplas (33,3%) (n=11), apareceu o filho significativamente como cuidador; e nas 

intelectuais, o cuidador é representado pela mãe (63,5%) (n=47) ou pelo irmão(a) 

(20,3%) (n=15) (p<0,001). 

 No quesito quem respondeu à entrevista, 55,7% (n=128) foi respondida 

pelo responsável/cuidador. Só que, baseado na correlação estatística por 

categorias, nas deficiências visual (75%) (n=18) e motora (74,75) (n=56), a maioria 

foi respondido significantemente pela própria PcD (p<0,001). Nas demais categorias, 

o responsável/cuidador foi quem mais respondeu ao questionário. 
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Tabela 04 – Distribuição das características da deficiência e cuidador das PcD da 
UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 

 Tipo de deficiência 
 

 

  Visual Auditiva Motora Intelectual Múltiplas p-Valor Total 

Origem da 
deficiência 

      

 

Congênita 2 4 9 33* 13* <0,001 61 
  8,3% 26,7% 12,0% 41,3% 36,1% 

 
26,5% 

Adquirida 22* 11* 66* 47 23 
 

169 
  91,7% 73,3% 88,0% 58,8% 63,9% 

 
73,5% 

Se adquirida: tempo 
(anos) 

      

 

Até 6  6 3 35* 10 11* 0,005 65 
  27,3% 27,3% 53,0% 21,3% 47,8% 

 
38,5% 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado       

 

De 7 a 12  8* 1 16 8 4 
 

37 
  36,4% 9,1% 24,2% 17,0% 17,4% 

 
21,9% 

De 13 a 24  4 3 7 17* 4 
 

35 
  18,2% 27,3% 10,6% 36,2% 17,4% 

 
20,7% 

De 25 a 36  1 0 4 7* 1 
 

13 
  4,5%    0,0% 6,1% 14,9% 4,3% 

 
7,7% 

Mais de 36  3 4* 4 5 3 
 

19 
  13,6% 36,4% 6,1% 10,6% 13,0% 

 
11,2% 

Presença do 
cuidador 

      

 

Sim 11 6 49 74* 33* <0,001 173 
  45,8% 40,0% 65,3% 92,5% 91,7% 

 
75,2% 

Não 13* 9* 26* 6 3 
 

57 
  54,2% 60,0% 34,7% 7,5% 8,3% 

 
24,8% 

Grau de parentesco 
do cuidador 

      

 

Filho(a) 2 1 18* 3 11* <0,001 35 
  18,2% 16,7% 36,7% 4,1% 33,3% 

 
20,2% 

Cônjuge 5* 0 13 3 3 
 

24 
  45,5%    0,0% 26,5% 4,1% 9,1% 

 
13,9% 

Irmão(a) 1 0 8 15* 1 
 

25 
  9,1%    0% 16,3% 20,3% 3,0% 

 
14,5% 

Mãe 1 2 4 47* 13  67 
  9,1% 33,3% 8,2% 63,5% 39,4%  38,7% 
Pai 0 0 1 2 1  4 
    0,0%    0,0% 2,0% 2,7% 3,0%  2,3% 
Outro parente 1 2* 4 4 1 

 
12 

  9,1% 33,3% 8,2% 5,4% 3,0% 
 

6,9% 
Não tem  1 1* 1 0 3 

 
6 

parentesco 9,1% 16,7% 2,0%    0,0% 9,1% 
 

3,5% 
Quem respondeu à 
entrevista 

      

 

PcD 18* 6 56* 14 8 <0,001 102 
  75,0% 40,0% 74,7% 17,5% 22,2% 

 
44,3% 

Responsável 6 9* 19 66* 28* 
 

128 
  25,0% 60,0% 25,3% 82,5% 77,8% 

 
55,7% 
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5.3  Acesso à atenção odontológica das PcD 

 

Ao ser questionado acerca do acesso aos serviços de saúde bucal, 

aproximadamente quase todos os entrevistados (90,9%) (n=209) afirmaram já terem 

ido ao dentista alguma vez na vida. Dentre os locais prestadores de assistência 

odontológica, (81,8%) (n=171) confirmaram ter ido ao SUS, 14,4% (n=30) foram ao 

setor privado/liberal ou plano de saúde, e 3,8% (n=8) em outros locais.  

A figura 4 apresenta os motivos da ida alguma vez ao dentista pelas PcD 

em estudo. Quando inquiridos sobre os motivos de ida ao dentista, sobressaiu a 

exodontia (53,6%) (n=112) como principal motivo da procura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Distribuição percentual de motivos de busca de serviços de saúde bucal das pessoas com 
deficiência da UAPS Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 

 

A figura 5 mostra os motivos da não procura ao dentista pelas PcD.  Entre 

os que afirmaram nunca ter ido ao dentista (9,1%) (n=21), o principal motivo 

apontado foi acreditarem que não tinham necessidade/não precisavam (42,9%) 

(n=9), seguido do medo (23,8%) (n=5). 
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Figura 5 - Distribuição percentual de motivos de não procurar os serviços de saúde bucal das 
pessoas com deficiência da UAPS Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 
 

Em relação ao acesso das PcD à atenção odontológica na UAPS, 

conforme os resultados da amostra geral, observou-se pouca procura das PcD ao 

atendimento, registando 35,2% (n=81) dessas pessoas. Contudo, a maioria 

demonstrou desconhecimento sobre o agendamento (85,2%) (n=196) e a prioridade 

(69,1%) (n=159) para o atendimento odontológico para PcD na UAPS (Tabela 5) 

(Tabela 6). 

Do total dos entrevistados, 72,2% (n=166) nunca foram atendidos pelo 

dentista da sua unidade/equipe. Ao se interrogar sobre a dificuldade encontrada 

para o atendimento odontológico na Unidade, 53,9% (n=124) responderam não 

saber das dificuldades, 22,2% (n=51) relataram não terem dificuldades, e 23,9% 

(n=55) afirmaram encontrar alguma dificuldade para o atendimento, sobressaindo as 

duas principais dificuldades: problemas do serviço de saúde (falta de profissional, 

falta de material, equipamento quebrado etc.), com 61,8% (n=34) e dificuldade de 

deslocamento até o serviço de saúde com 22,2% (n=12).   

Na associação das variáveis: procura por atendimento odontológico 

(p=0,141), atendimento pelo dentista na unidade (p=0.120) e dificuldade no 
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atendimento (p=0,525), com os tipos de deficiência, não mostraram diferença 

significante entre as categorias. 

             Ao realizar a associação estatística das variáveis “Procura por Atendimento 

Odontológico na Unidade” com o “Conhecimento das PcD sobre o Agendamento do 

Atendimento”, observou-se, no geral da amostra, que as PcD que menos 

procuraram atendimento odontológico (94%) (n=140) foram aquelas que não sabiam 

como era o agendamento (p<0.001). Considerando-se por categorias, essa mesma 

associação foi vista de maneira estatisticamente significante nas PcD visual (100%) 

(n=15) (p=0,005), motora (96,5%) (n=55) (p<0.001) e múltiplas (91,3%) (n=21) 

(p=0,009). Entretanto, nas PcD auditiva (p=0,292) e intelectual (p=0,152) não houve 

associação positiva entre essas variáveis. (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Associação entre as variáveis “ Procura do Atendimento Odontológico na 
Unidade e ” Conhecimento sobre o Agendamento de PcD para o Atendimento 
Odontológico na Unidade”, por deficiência, das pessoas com deficiência da UAPS 
Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 

  
Procurou atendimento 

odontológico 
   Sim Não p-Valor 

Conhecimento do agendamento do 
atendimento odontológico 

   Todos 
   Sabe 25* 9 <0,001 

  30,9% 6,0%  
Não sabe 56 140*  
  69,1% 94,0%  

Visual 
  

 
Sabe 4* 0 0,005 
  44,4% 0,0%  
Não sabe 5 15*  
  55,6% 100,0%  

Auditiva    
Sabe 2 1 0,292 
  33,3% 11,1%  
Não sabe 4 8  
  66,7% 88,9%  

Motora    
Sabe 6* 2 <0,001 
  33,3% 3,5%  
Não sabe 12 55*  
  66,7% 96,5%  

Intelectual    
Sabe 7 4 0,152 
  20,0% 8,9%  
Não sabe 28 41  
  80,0% 91,1%  

           Continua 
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Tabela 5 – Associação ente as variáveis “Procura do Atendimento Odontológico na 
Unidade” e “Conhecimento sobre o Agendamento de PcD para o Atendimento 
Odontológico na Unidade”, por deficiência, das pessoas com deficiência da UAPS 
Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. (Conclusão) 

  
Procurou atendimento 

odontológico 
   Sim Não p-Valor 

Conhecimento do agendamento do 
atendimento odontológico 

   Múltiplas    
Sabe 6* 2 0,009 
  46,2% 8,7% 

 Não sabe 7 21* 
   53,8% 91,3% 
  Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado       

             

Em outra associação, envolvendo as variáveis “Procura por Atendimento 

Odontológico na Unidade” com o “Conhecimento sobre a Prioridade do Atendimento 

Odontológico na Unidade à PcD”, considerando-se toda a amostra, as PcD que mais 

sabiam sobre a prioridade para atendimento foram as que mais procuraram o 

atendimento na unidade (55%) (n=33) (p<0,001). A mesma associação, feita por tipo 

de deficiências, mostrou-se presente, apenas entre as PcD intelectual (60%) (n=9) 

(p=0,012) e múltiplas (71,4%) (n=15) (p=0,012). As PcD visual (p=0,066), auditiva 

(p=1,0) e motora (p=0,544) não mostraram associação entre a procura para o 

atendimento e o conhecimento sobre a prioridade. (Tabela 6) 

 

Tabela 6 – Associação das variáveis “Procura do Atendimento Odontológico na 
Unidade” e “Conhecimento sobre a prioridade de PcD para o atendimento”, por 
deficiência, das pessoas com deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, 
Fortaleza, Ceará, 2016. 

  
Tem prioridade para atendimento na 

unidade 
   Sim Não Não sabe p-Valor 

Procurou atendimento 
  

 
 Todos 

  
 

 Sim 33* 5 43 <0,001 
  55,0% 45,5% 27,0%  
Não 27 6 116*  
  45,0% 54,5% 73,0%  

Visual     
Sim 2 2 5 0,066 
  100,0% 66,7% 26,3%  
Não 0 1 14  
  0,0% 33,3% 73,7%  

     

Continua 
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Tabela 6 – Associação das variáveis “Procura do Atendimento Odontológico na 
Unidade” e “Conhecimento sobre a prioridade de PcD para o atendimento”, por 
deficiência, das pessoas com deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, 
Fortaleza, Ceará, 2016. (Conclusão) 

  
Tem prioridade para atendimento na 

unidade 
   Sim Não Não sabe p-Valor 

Procurou atendimento 
  

 
 Auditiva     

Sim 2 0 4 1,000 
  40,0% 0,0% 40,0%  
Não 3 0 6  
  60,0% 0,0% 60,0%  

Auditiva     
Sim 2 0 4 1,000 
  40,0% 0,0% 40,0%  

Motora     
Sim 5 1 12 0,544 
  29,4% 50,0% 21,4%  
Não 12 1 44  
  70,6% 50,0% 78,6%  

Intelectual     
Sim 15* 2 18 0,012 
  71,4% 33,3% 34,0%  
Não 6 4 35*  
  28,6% 66,7% 66,0%  

Múltiplas     
Sim 9* 0 4 0,012 
  60,0% 0,0% 19,0%  
Não 6 0 17*  
 40,0% 0,0% 81,0%  

 Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado       
 

Também foi realizada uma análise estatística entre as variáveis “Procura 

por Atendimento Odontológico na Unidade” com “a Presença do Cuidador”, porém, 

não houve associação significante, considerando-se toda a amostra (p=0,767) ou por 

tipo de deficiência (p>0,05). 

No que se refere ao acesso a outras atividades de saúde bucal além do 

atendimento odontológico, uma parcela de 52,6% (n=121) confirmou ter recebido 

orientação de higiene oral. Em contrapartida, 89,6% (n=206) afirmaram não ter 

participado de nenhuma atividade de promoção de saúde bucal, e 87,8% (n=202) 

declararam não ter recebido a visita de um profissional de SB em sua casa. Não 

houve associação relevante por categorias em relação a essas variáveis (orientação 

de higiene oral (p=0,057); participação em promoção de saúde (p=0,947) e a visita 

do profissional de SB (p=0,103).   
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No quesito “Último Atendimento Odontológico”, a amostra como um todo, 

por sua vez, mostrou que 54,3% (n=125) das PcD não tiveram atendimento 

odontológico nos últimos dois anos ou mais. Entre os que tiveram (45,7%) (n=105), 

os registros maiores foram no período de 2 anos ou mais (23,9%) (n=55) e no 

período de 1 a 2 anos (10,4%) (n=24), cujo 75,2% (n=79) ocorreram no SUS, e 

desses 50% (n=40) foram realizados na Unidade de Saúde. Na análise estatística 

por categoria, verificou-se que as PcD intelectual foram as que mais 

significantemente tiveram o último atendimento odontológico de 1 a 6 meses (18,8%) 

(n=15) e de 1 a 2 anos (16,3%) (n=13), enquanto que as demais categorias foram 

inversamente associadas ao último atendimento odontológico (p=0.002). O tipo de 

deficiência não teve influência em relação ao local que foi realizado o último 

atendimento (p=0,312), inclusive se foi no SUS (p=0,511) 

De acordo com os que realizaram seu último atendimento na Unidade de 

Saúde, no total geral, 60% (n=24) reportaram que a cárie foi o principal motivo da 

procura, ressaltando que, na associação por categoria, esse motivo foi mais  

significante entre as PcD intelectual (85,7%) (n=12), enquanto, entre as PcD auditiva 

(33,3%) (n=1) e múltiplas (33,3%) (n=2) foi mais o atendimento de rotina, nas PcD 

motora (48,5%) (n=5) foi mais a dor, e a categoria outros motivos foi mais significante 

entre as PcD visual (33,3%) (n=2) (p=0,023). No resultado geral, majoritariamente, 

100%( n=40) afirmaram que o agendamento ocorreu em menos de uma semana 

(p=1,000), e quanto à qualidade/satisfação do atendimento, 90% (n=36) classificaram 

como ótimo ou bom (p=0,331), sendo que na análise estatística, não houve diferença 

relevante por tipo de deficiência.  

As principais características do último atendimento odontológico das PcD 

estão apresentadas na tabela 7  

 

Tabela 7– Distribuição em relação ao último atendimento odontológico das pessoas 
com deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 

  Tipo deficiência 
   Visual Auditiva Motora Intelectual Múltiplas p-Valor 

Período/tempo 

      01 a 06 meses 0 2 0 15* 1 0,002 
  0,0% 13,3% 0,0% 18,8% 2,8% 

 06 meses a 01  1 0 3 4 0 
 ano 4,2% 0,0% 4,0% 5,0% 0,0% 
 01 a 02 anos 3 2 3 13* 3 
   12,5% 13,3% 4,0% 16,3% 8,3% 
 Continua 
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Tabela 7– Distribuição em relação ao último atendimento odontológico das pessoas 
com deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 
(Continuação) 

02 anos ou mais 7 3 19 18 8 
   29,2% 20,0% 25,3% 22,5% 22,2% 

 Não teve 13* 8* 50* 30 24* 
   54,2% 53,3% 66,7% 37,5% 66,7% 
 Prestador de 

serviço/local 
      SUS 6 3 18 41 11 0,312 

  54,5% 42,9% 72,0% 82,0% 91,7% 
 Serviço privado 3 3 3 6 0 
   27,3% 42,9% 12,0% 12,0% 0,0% 
 Plano de Saúde 2 1 3 2 1 
   18,2% 14,3% 12,0% 4,0% 8,3% 
 Outros 0 0 1 1 0 
   0,0% 0,0% 4,0% 2,0% 0,0% 
 Se no SUS, local: 

      Unidade de  6 3 11 14 6 0,511 
Saúde 85,7% 100,0% 61,1% 34,1% 54,5% 

 CEO 0 0 4 10 3 
   0,0% 0,0% 22,2% 24,4% 27,3% 
 Hospital 0 0 0 4 0 
   0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 0,0% 
 UPA 0 0 0 1 0 
   0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 
 Outros 1 0 3 12 2 
   14,3% 0,0% 16,7% 29,3% 18,2% 
  

Se no caso tiver 
sido na UBS: 
 
Motivo da procura 
atendimento 

      Rotina 0 1* 1 0 2* 0,023 
  0,0% 33,3% 9,1% 0,0% 33,3% 

 Dor 1 1 5* 2 1 
   16,7% 33,3% 45,5% 14,3% 16,7% 
 Cárie 3 1 5 12* 3 
   50,0% 33,3% 45,5% 85,7% 50,0% 
 Outros 2* 0 0 0 0 
   33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Tempo para 

agendamento 
      Menos de uma  6 3 11 14 6 1,000 

semana 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
        

Classificação do 
atendimento 

      Ótimo 1 0 1 5 4 0,331 
  16,7% 0,0% 9,1% 35,7% 66,7% 

 Continua 



76 
 

  

Tabela 7– Distribuição em relação ao último atendimento odontológico das pessoas 
com deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 
(Conclusão) 

Bom 5 3 7 8 2 
   83,3% 100,0% 63,6% 57,1% 33,3% 
 Regular 0 0 2 1 0 
   0,0% 0,0% 18,2% 7,1% ,0% 
 Ruim 0 0 1 0 0 
   0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 
  Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado  

 

5.4 Condições de Saúde Bucal das PcD 

 

Das 230 PcD entrevistadas, 206 foram avaliadas as condições de SB, 

visto que, 24 recusaram e/ou apresentavam dificuldades para o exame da cavidade 

oral durante a coleta dos dados. As avaliações em SB foram realizadas por meio do 

Indicador Comunitário em Saúde Bucal – ICSB (SAINTRAIN, 2007).  

No item da capacidade mastigatória do ICSB, a avaliação foi de acordo 

com a quantidade de dentes presentes na cavidade oral. Nessa avaliação, para fins 

didáticos, a autora deste estudo propôs uma autodefinição de dois grupos, divididos 

de acordo com o número de dentes e consequentemente o grau de 

suficiência/insuficiência da capacidade dentária funcional para mastigação, 

deglutição, fonação e estética. O grupo dos edentados/edêndulos/desdentados foi 

constituído por pessoas com ausência total de dente na cavidade oral, consideradas 

com insuficiência dental. O grupo dos dentados, por sua vez, foi constituído por 

pessoas com a presença de pelo menos um dente na boca, consideradas que 

possuíam algum grau de suficiência dental, este grupo foi subdividido em pessoas 

com 1 a 19 dentes, e em pessoas com 20 ou mais dentes na cavidade oral. Tal 

divisão baseou-se nas metas para SB da OMS para o ano de 2000, quanto ao 

número mínimo de dentes em condições funcionais, em que estabeleceu como 

parâmetro pelo menos a presença de 20 dentes na cavidade oral, na faixa etária de 

35 a 74 anos (OMS, 1999)   

Dessa maneira, na avaliação da amostra geral das PcD examinadas, 

identificou-se um grupo menor de edêndulos/edentados/desdentados, equivalente a 

28,6% (n=59). No grupo dos dentados (71,35%) (n=147), houve pouca diferença 

entre o percentual dos que possuíam de 1 a 19 dentes (36,4%) (n=75) e os que 

possuíam 20 ou mais dentes na cavidade oral (35%) (n=72) 
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 Quanto à avaliação estatística por categorias, percebeu-se que o número 

de PcD auditiva (42,9%) foi significantemente mais associado ao edentulismo, ao 

passo que as PcD motora (41,7%) aos dentados de 1 a 19 dentes, e as PcD 

intelectual ao grupo dos dentados com mais de 20 dentes (53,1%) (p=0,011), 

conforme demostrado na figura 6. 

 
 Dados expressos em forma de frequência percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado  
 
Figura 6 – Distribuição da classificação por quantidade de dentes na cavidade oral, por deficiência, 
das pessoas com deficiência da UAPS Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016 

      

           Na avaliação das condições de SB, quanto aos tipos de severidades bucais, 

destacou-se a presença de cálculo dental com o maior percentual (53,9%) (n=111) 

diagnosticado na amostra geral das PcD examinadas, seguida da cárie dentária 

(43,7%) (n=90), gengivite (33%) (n=68), raiz residual (30,1%) (n=62), e por último, 

agravos dos tecidos moles com o registro de 2,4% (n=5). Vale ressaltar que as 

doenças periodontais totalizaram o maior percentual de todos os agravos, ou seja, 

86,9% (n=179) das PcD possuíam cálculo dental e/ou gengivite. Ao diagnosticar a 

cárie dentária, prevaleceu “três ou mais cáries visíveis” (31,1%) (n=64). E no quesito 

quantidade de raiz residual, entre as que possuíam, em sua maioria apresentavam 

mais de duas raízes (11,7%) (n=24). O estudo não apresentou diferença significativa 

por categorias para essas variáveis (p>0,05) (Tabela 8).         

 

1 a 19 dentes 
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Tabela 8 – Distribuição das condições de saúde bucal, de acordo com os tipos de 
severidades bucais, das pessoas com deficiência da UAPS Maria de Lourdes 
Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 

           Condições de Saúde Bucal n % 

Tipos de Severidades:   

 Presença de cálculo dental 111 53,9 

 Gengivite 68 33,0 

 Presença de cárie dentária   

Uma ou duas cáries visíveis 26 12,6 

Três ou mais cáries visíveis 64 31,1 

Tipos de Severidades:   

Presença de Raiz residual   

Uma 19 9,2 

Duas 19 9,2 

Mais de duas 24 11,7 

 Agravos aos tecidos moles 5 2,4 
 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
 

No que diz respeito ao uso e necessidade de prótese, ao analisar o uso de 

prótese dentária, na amostra geral das Pcd examinadas, identificou-se que 15% 

(n=31) usavam só a superior e 14,6% (n=30) faziam uso das bimaxilares (superiores 

e inferiores), perfazendo um total de 29,6% (n=61), ou seja 70,4% (n=145) não 

possuíam nenhum tipo de prótese. Na avaliação por deficiências, observou-se 

diferença estatística (p<0.001). O uso de próteses superiores foi significantemente 

mais observado nas PcD motora (27,8%) (n=20), e as bimaxilares nas PcD auditiva 

(28,6%) (n=4) e motora (20,8%) (n=15). A ausência de prótese foi mais observada 

nas PcD intelectual (93,8%) (n=60) (Tabela 9).  

 Quanto à necessidade de prótese dentária, no geral, a maioria (56,3%) 

(n=116) revelou ter necessidade de algum tipo de prótese, sobressaindo próteses 

bimaxilares (35%) (n=72). Na análise por categorias, ocorreu significância estatística 

(p=0.046). A necessidade de prótese inferior foi mais identificada nas PcD visual 

(22,7%) (n=5) e motora (29,2%) (n=21), as próteses bimaxilares mais nas PcD visual 

(45,5%) (n=10) e auditiva (42,9%) (n=6). A não necessidade de próteses foi mais 

marcante nas PcD múltiplas (61,8%) (n=21) (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Distribuição da necessidade e do uso de prótese dentária, por 
deficiências, das pessoas com deficiência da UAPS Lourdes Jereissati, Fortaleza, 
Ceará, 2016. 
  Tipo de deficiência   

  Visual Auditiva Motora Intelectual Múltiplas p-Valor 

Uso de prótese 
     

  
Superior 3 1 20* 2 5 <0,001 
  13,6% 7,1% 27,8% 3,1% 14,7%   
Bimaxilar 3 4* 15* 2 6   
  13,6% 28,6% 20,8% 3,1% 17,6%   
Não possui 16 9 37 60* 23   

Necessidade de 
prótese        

Superior 1 0 1 4 0 0,046 
  4,5% 0,0% 1,4% 6,3% 0,0%   
Inferior 5* 1 21* 6 5   
  22,7% 7,1% 29,2% 9,4% 14,7%   
Bimaxilar 10* 6* 25 23 8   
  45,5% 42,9% 34,7% 35,9% 23,5%   
Não necessita 6 7 25 31 21*   
  27,3% 50,0% 34,7% 48,4% 61,8%   

 Dados expressos em forma de frequência percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado. 

 

Nesse estudo, após a análise das condições de SB das PcD examinadas, 

por meio dos resultados da presença das severidades bucais, achou-se necessária a 

realização/análise de associações dessas condições bucais, com algumas 

características/variáveis das PcD já estudadas anteriormente nesta pesquisa, 

demostrando-se abaixo os seguintes resultados das associações: 

Na associação estatística das variáveis “Procura do Atendimento 

Odontológico na UBS” com “As condições de SB das PcD”, considerando a amostra 

geral, não ocorreu relação significativa entre a procura do atendimento com a 

presença das severidades de SB nas PcD.  Por categorias, as PcD auditiva (66,7%) 

(n=4) (p=0.036) e múltiplas (83,3%) (n=10) (p=0.017) que apresentaram cálculo 

dental, assim como também as PcD intelectual (26,7%) (n=8) (p=0.001) e múltiplas 

(33,3%) (n=4) (p=0,024) que tinham uma ou duas cáries (26,7%), foram as que 

significantemente mais procuravam o atendimento odontológico. As PcD que tinham 

gengivite, três ou mais cárie, raiz residual e agravo nos tecidos moles, não 

apresentaram diferença positiva em relação à busca por atendimento odontológico, 

por categorias (p>0.05). (Tabela10) 
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Tabela 10 – Associação entre as variáveis “Procura do Atendimento Odontológico na 
Unidade” e “Condições de Saúde Bucal”, por deficiências, das pessoas com 
deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 

  
Procura do atendimento odontológico na 

unidade 
   Sim Não p-Valor 

Cálculo dental 
   Visual 7 6 0,138 

  77,8% 46,2% 
 Auditiva 4* 1 0,036 

  66,7% 12,5% 
 Motora 9 28 0,892 

  50,0% 51,9% 
 Intelectual 20 17 0,178 

  66,7% 50,0% 
 Múltiplas 10* 9 0,017 

  83,3% 40,9% 

 Gengivite   

 Visual 2 3 0,962 

  22,2% 23,1%  
Auditiva 3 1 0,124 

  50,0% 12,5%  
Motora 4 16 0,543 

  22,2% 29,6%  
Intelectual 14 11 0,242 

  46,7% 32,4%  
Múltiplas 5 9 0,966 

  41,7% 40,9%  

Uma ou duas cáries    

Visual 1 0 0,219 

  11,1% 0,0%  

Auditiva 1 0 0,231 

  16,7% 0,0%  

Motora 5 6 0,089 

  27,8% 11,1%  

Intelectual 8* 0 0,001 

  26,7% 0,0%  

Múltiplas 4* 1 0,024 

  33,3% 4,5%  

Três ou mais cárie    

Visual 3 4 0,899 

  33,3% 30,8%  

Auditiva 2 1 0,347 

  33,3% 12,5%  

Motora 4 12 0,844 

  22,2% 22,2%  

Intelectual 14 15 0,838 

  46,7% 44,1%  

Múltiplas 4 5 0,503 

  33,3% 22,7%  

Continua 
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Tabela 10 – Associação entre as variáveis “Procura do Atendimento Odontológico na 
Unidade” e “Condições de Saúde Bucal”, por deficiências, das pessoas com 
deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, Fortaleza, Ceará, 2016. 
(Conclusão) 

  
Procura do atendimento odontológico na 

unidade 
   Sim Não p-Valor 

Raiz residual    

Visual 2 3 0,962 

  22,2% 23,1%  

Auditiva 9 9 0,305 

  50,0% 12,5%  

Motora 6 16 0,768 

  33,3% 29,6%  

Intelectual 14 10 0,155 

  46,7% 29,4%  

Múltiplas 3 4 0,638 

  25,0% 18,2%  

Agravo nos tecidos moles    

Visual 0 0 1,000 

  0,0% 0,0%  

Auditiva 0 0 1,000 

  0,0% 0,0%  

Motora 1 2 1,000 

  5,6% 3,7%  

Intelectual 0 1 1,000 

  0,0% 2,9%  

Múltiplas 0 1 1,000 

  0,0% 4,5%  
 Dados expressos em forma de frequência percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado       

 
Em outra associação estatística entre as variáveis “Orientação de Higiene 

Oral” e “As condições de SB das PcD”, tanto no geral como por categorias, não 

houve significância entre as PcD que possuíam severidades de SB e as que 

receberam ou não orientação de higiene oral (p>0.05), exceto as PcD motora com 

presença de raiz residual (41,5%) (n=17), em que apresentaram associação mais 

significantemente com as que não receberam orientação de higiene oral (p=0.021). 

Por fim, ao analisar a relação das variáveis “Presença do Cuidador” com 

“As condições de SB das PcD”, percebeu-se que a presença do cuidador não 

influenciou significantemente nas severidades de SB das PcD, de um modo geral 

(p>0.05). Porém, por categorias, constatou-se que as PcD intelectual que 

apresentam três ou mais cáries visíveis (83,3%) (n=5) (p=0.049) e as PcD múltiplas 

com raízes residuais (66,7%) (n=2) (p=0.039), assim como as PcD motora com 



82 
 

  

agravo nos tecidos moles (12,5%) (n=3) (p=0,012), significantemente, são as que 

mais têm associação com as que não possuem cuidador (p=0.049) (Tabela11). 

 
Tabela 11 – Associação entre as variáveis “Presença do Cuidador” e “Condições de 
Saúde Bucal”, das pessoas com deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, 
Fortaleza, Ceará, 2016. 
 

  Presença do cuidador 
   Sim Não p-Valor 

Cálculo dental    
Visual 4 9 0,245 
  44,4% 69,2%  
Auditiva 3 2 0,334 
  50,0% 25,0%  
Motora 25 12 0,868 
  52,1% 50,0%  
Intelectual 33 4 0,645 
  56,9% 66,7%  
Múltiplas 17 2 0,694 

  54,8% 66,7%  

Gengivite    
Visual 2 3 0,962 

  22,2% 23,1%  
Auditiva 3 1 0,124 

  50,0% 12,5%  
Motora 12 8 0,457 

  25,0% 33,3%  
Intelectual 22 3 0,564 

  37,9% 50,0%  
Múltiplas 12 2 0,347 

  38,7% 66,7%  

Uma ou duas cáries    

Visual 0 1 0,394 

  0,0% 7,7%  

Auditiva 0 1 0,369 

  0,0% 12,5%  

Motora 7 4 0,817 

  14,6% 16,7%  

Intelectual 8 0 0,331 

  13,8% 0,0%  

Múltiplas 5 0 0,451 

  16,1% 0,0%  

Três ou mais cárie    

Visual 2 5 0,421 

  22,2% 38,5%  

Auditiva 1 2 0,707 

  16,7% 25,0%  

Motora 10 6 0,728 

  20,8% 25,0%  

 Continua. 
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Tabela 11 – Associação entre as variáveis “Presença do Cuidador” e “Condições de 
Saúde Bucal”, das pessoas com deficiência da UAPS Maria de Lourdes Jereissati, 
Fortaleza, Ceará, 2016. (Conclusão) 
 

  Presença do cuidador 
   Sim Não p-Valor 

Intelectual 24 5* 0,049 

  41,4% 83,3%  

Múltiplas 7 2 0,098 

  22,6% 66,7%  

Raiz residual    

Visual 2 3 0,962 

  22,2% 23,1%  

Auditiva 29 11 0,172 

  16,7% 37,5%  

Motora 14 8 0,717 

  29,2% 33,3%  

Intelectual 22 2 0,825 

  37,9% 33,3%  

Múltiplas 5 2* 0,039 

  16,1% 66,7%  

Agravo nos tecidos moles    

Visual 0 0 1,000 

  0,0% 0,0%  

Auditiva 0 0 1,000 

  0,0% 0,0%  

Motora 0 3* 0,012 

  0,0% 12,5%  

Intelectual 1 0 1,000 

  1,7% 0,0%  

Múltiplas 1 0 1,000 

  3,2% 0,0%  
 Dados expressos em forma de frequência percentual. *p<0,05, teste qui-quadrado.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Identificação das PcD na área de abrangência da UAPS 

 

Poucos estudos discutem as condições de vida e saúde da PcD. Essa 

temática ainda não é bem dimensionada nem mesmo no censo demográfico, haja 

vista o IBGE não ter aprofundado aspectos relativos à PcD e suas características na 

coleta dos dados realizado em 2010 (BRASIL, 2006a).  Assim, a escassez de 

estudos na literatura com amostras de PcD, bem como que avaliaram duas 

importantes variáveis, como acesso à atenção odontológica e condições de saúde 

bucal tornam relevante a realização da presente investigação. Em contrapartida, a 

limitada literatura dificultou em termos de comparação/parâmetros dos resultados 

entre estudos em diferentes populações de PcD, impondo limitações a esse estudo.  

 É imprescindível salientar que PcD constituem um grupo heterogêneo, 

que reúne em uma mesma categoria indivíduos que podem ter 

diferentes condições motoras, sensoriais, intelectuais ou múltiplas. Por conseguinte, 

as ações de saúde voltadas para esse segmento da população têm que levar em 

conta um mosaico de diferentes necessidades e especificidades (BERNARDES et 

al., 2009).  

A real prevalência das deficiências é um tema controverso com 

estatísticas discrepantes em alguns estudos consultados. Alguns dos 

fatores que contribuem para essa controvérsia são atribuídos às diferentes 

definições adotadas e de suas variações. Para esse estudo, adotou-se a 

classificação da OMS, com as definições estabelecidas pelos Decreto Nº3.298/99 e 

Nº5.296/04 que classificaram as pessoas mediante as deficiências por elas 

apresentadas, em cinco categorias mais abrangentes e frequentes:  visual, auditiva, 

física/motora, mental/ intelectual e múltiplas (BRASIL, 2004c). 

De acordo com o conhecimento da autora dessa pesquisa, é a primeira 

vez que um estudo desta natureza e amplitude, envolvendo PcD, é realizado na área 

de abrangência da UAPS Maria de Lourdes. Atividades como o Levantamento das 

PcD na área fortalece as principais diretrizes de articulação entre a Política de 

Atenção à Saúde da PcD e AB. Uma das atribuições e competências da ESB no 

cuidado à PcD é participar da busca ativa, que consiste em identificar e localizar as 

PcD no território (área de abrangência) atentando para sinais e sintomas, ou 
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alterações de comportamento que possam significar dor de origem bucal, assim 

como também fazer o mapeamento com o auxílio dos ACS e das EqSF. Acredita-se 

que essas ações são fundamentais para a priorização da atenção odontológica à 

PcD pelas equipes da AB, principalmente pela ESB (BRASIL,2004a).  

Atualmente a área de abrangência da UAPS Maria de Lourdes apresenta 

uma população aproximadamente 23.895 pessoas cadastradas no SIAB. Baseado 

nesses dados populacionais, os resultados da pesquisa revelaram que 

aproximadamente quase 1% da população apresenta algum tipo de deficiência. 

Imagina-se que essa parcela de PcD pode ter sido considerada baixa 

quando comparada com outras morbidades da área, como as doenças crônicas que 

são alvos frequentes de programas de saúde específicos, com políticas de 

prevenção, controle e tratamento por parte das autoridades em saúde. 

Desnecessário dizer que se trata de eventos em saúde diferenciados em relação às 

deficiências, entretanto, estas últimas podem ter um impacto na saúde e na vida 

cotidiana das pessoas tão importante quanto essas doenças. Porém, importância 

semelhante não é dada à questão das deficiências (CEZAR et al., 2005) 

Em relação à SB, geralmente essa parcela de usuários deficientes, 

apresenta pouca habilidade motora e/ou sensorial para realizar uma higiene bucal 

satisfatória, o que pode resultar maior prevalência do processo inflamatório gengival 

e/ou instalação da doença cárie. Além disso, a condição de SB desses pacientes 

costuma ser negligenciada, seja pelo acesso restrito aos profissionais ou por 

limitações inerentes à deficiência (LAZZARETTI; RIGO; FERNANDES, 2013) 

Baseado no exposto, defende-se que, embora as PcD dessa área 

representem aproximadamente 1% da população, essas merecem uma atenção 

individualizada, como estabelecimento de vínculos, motivação e promoção em SB, 

que são elementos capazes de ajudar na superação dos obstáculos impostos pela 

própria deficiência, conferindo um tratamento prioritário, adequado e integral com a 

finalidade de melhorar suas condições de SB, diminuir a desigualdade e promover a 

inclusão social dessas pessoas. 

Quanto à prevalência das deficiências nessa área, verificou-se um maior 

predomínio da deficiência intelectual/mental (34,6%), seguida da física/motora 

(32,7%), totalizando no geral 67,3% das deficiências. Esses dados corroboram com 

estudos realizados com os dados do SIAB, em 2012, mostrando que das 19.027.100 

famílias cadastradas pelas ESF com ESB (I e II) em todo o Brasil, 706.498 famílias 
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apresentavam, ao menos, uma PcD, considerando-se os tipos intelectual e física 

(BRASIL, 2008c). Em relação à macroárea, destacaram-se as macroáreas 642 

(21,2%) e 674 (20,4%) com os maiores percentuais de PcD, cujo os principais tipos 

de deficiência registradas foram a intelectual/mental e a física/motora. Esses 

resultados chamam a atenção para a necessidade das equipes de saúde dessa 

área, em especial nas macroáreas retromencionadas, ao elaborar as ações de 

inclusão social das PcD, priorizar as deficiências intelectual/mental e motora/física, 

visto que, foram as mais prevalentes.  

O Caderno da AB nº 17 do MS, no tópico Atenção à Saúde Bucal de PcD, 

orienta que os serviços de saúde devem realizar uma busca criteriosa das PcD, 

cadastrá-las e definir as ações para garantir seu atendimento (BRASIL,2008a). 

Nesse sentindo, o conhecimento do tipo de deficiência e sua prevalência pelos 

profissionais se torna necessário para direcionamento do planejamento de ações 

que atenda às necessidades específicas de cada deficiência.  

Segundo a OMS, os países em desenvolvimento têm 10% da sua 

população com deficiência sendo que destas 50% são deficientes 

intelectuais/mentais. No Brasil, de acordo com os dados divulgados pelo censo 2010 

(IBGE, 2011), 23,9% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de 

deficiência, sendo que a deficiência mais comum é a visual (18,8%), seguida da 

motora (7,0%); auditiva (5,1%) e por último a intelectual (1,4%).  No âmbito estadual, 

o estado do Ceará é o terceiro com o maior índice de PcD no Brasil (27, 69%) e a 

deficiência visual também é a que aponta o maior percentual (22,15%). Assim, a 

deficiência visual aparece como a mais prevalente nos brasileiros e nos cearenses 

(IPECE, 2012). Vale ressaltar, que na presente pesquisa, a deficiência visual 

registrou apenas 10% de todas as deficiências da área em estudo.  

 

6.2 Perfil sociodemográfico das PcD 

    

A determinação das prevalências das deficiências na população e a 

definição do perfil sociodemográfico dos deficientes podem evidenciar a verdadeira 

face desse grupo de indivíduos. Esses dados podem orientar a assistência a essas 

pessoas, fornecendo base sólida para planejamento de políticas públicas de saúde, 

otimizando gastos e melhorando serviços. 
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Os aspectos sociais relacionam-se a oportunidades e acesso, em suas 

mais variadas aplicações na sociedade. Já, os aspectos demográficos estão 

associados a características culturais e sociais. Enfim, uma pior condição social está 

associada a um menor acesso a medidas de prevenção, controle e tratamento de 

morbidades, resultando em piores condições de saúde. Paralelamente, os aspectos 

demográficos podem determinar maior capacidade de percepção dos agravos e das 

limitações impostas por eles (McGRATH; BEDI, 2000).  

Diante desse contexto, fez-se necessário no estudo, o conhecimento do 

perfil sociodemográficio das PcD dessa área, para melhor averiguar o seu acesso à 

atenção odontológica e avaliar suas condições de SB. Esta questão tornou o tema 

da presente pesquisa ainda mais concludente. 

Nesse sentindo, algumas características sociodemográficas da amostra 

do estudo se destacaram e merecem serem analisadas e discutidas. No que 

concerne à idade, observou-se que apesar da área de abrangência da UAPS Maria 

de Lourdes ser representada em sua grande maioria por adultos jovens, 

adolescentes e crianças, conforme o PDAPU/2016 (DANTAS et al., 2016), o estudo 

revelou que o grupo etário predominante de PcD foi idoso acima de 60 anos (37%), 

em que adultos e idosos totalizaram 86% de todos os deficientes entrevistados. 

Esses resultados reafirmaram os dados do Censo 2010 em relação à proporção de 

pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas segundo os grupos de 

idade, em que se constatou que 7,5% das crianças de 0 a 14 anos de idade 

apresentaram pelo menos um tipo de deficiência, essa deficiência aumentou com a 

idade, registrando-se maior (24,9%) na população de 15 a 64 anos de idade e 

atingiu mais da metade da população de 65 anos ou mais de idade (67,7%) (IBGE, 

2011).  

Ainda em relação à idade, verificou-se na presente pesquisa que as 

deficiências que se mais destacaram na faixa etária acima de 60 anos foram a visual 

(58,3%), motora (54,7%) e auditiva (53,3%). Pode-se atribuir que esse aumento 

proporcional da prevalência de deficiência em relação à idade advém das limitações 

do próprio fenômeno do envelhecimento e a consequente perda de funcionalidades, 

em que há uma perda gradual da acuidade visual e auditiva e da capacidade motora 

do indivíduo (IBGE, 2011). À medida que cresce a esperança de vida, a tendência é 

aumentar a incapacidade funcional da população idosa. O aumento significativo 

dessa camada da população traz um desafio para a atenção à saúde a ser dada a 
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esta faixa etária, como os problemas de saúde bucal advindos do envelhecimento do 

ser humano que começarão a aparecerem em maior escala (MARIN et al., 2013; 

PUCCA JR, 2008).  

Nesse estudo, quanto ao sexo, o relativo equilíbrio verificado nos 

percentuais de pessoas do sexo masculino (49,1%) e do sexo feminino (50,9%), 

coincidiram com outras pesquisas, como um estudo realizado em PcD atendidas no 

projeto de extensão do curso de odontologia, em Canoas/RS, em que se percebeu 

também um equilíbrio entre os pacientes do sexo masculino (50,7%) e feminino 

(49,3%) (PEREIRA et al., 2010). Entretanto, esse equilíbrio não é demonstrado nos 

estudos da população brasileira, em que a razão de sexo para a população brasileira 

foi de 96,0 e para a população com deficiência foi de 76,7. Esse valor indica que, no 

segmento populacional da PcD, para cada 100 mulheres existiam 76,7 homens 

(IBGE,2011).  

Apesar da diferença insignificante entre o sexo masculino e feminino na 

presente pesquisa, essa amostra de PcD, conforme os resultados já citados acima, 

foi caracterizada na maioria por adultos e idosos. Na população idosa, considera-se, 

em geral, que há predominância de mulheres (IBGE, 2011). Nesse sentindo, 

imagina-se que indicadores relacionados ao sexo refletem o conhecido fato de que 

os homens morrem mais cedo do que as mulheres, o que ocorre com frequência 

muito mais alta no segmento das PcD. Por outro lado, embora as mulheres sejam 

mais atingidas pela deficiência em virtude de comporem o maior estrato da 

população com mais de 60 anos, as morbidades produtoras de redução da 

capacidade entre homens merecem intervenções contundentes.  

Sabe-se que a exposição masculina a maioria dos riscos (violência, 

acidentes de trânsito e doenças crônicas) e a baixa procura dos serviços de saúde 

para prevenção e a reabilitação no tratamento de doenças são responsáveis pela 

manutenção dos homens como principais detentores dos problemas de saúde que 

levam à incapacidade. Já as mulheres têm as mais altas taxas de morbidade em 

quase todas as doenças crônicas não fatais. Além disso, elas são mais inclinadas a 

prestar atenção aos sinais e sintomas e a procurar assistência mais frequentemente 

que os homens (SEADE, 2006).  Assim, a esse respeito, quanto ao sexo, pode-se 

identificar pesquisas nas quais a maior quantidade de PcD será do sexo feminino, 

como estudos em que a quantidade de PcD do sexo masculino pode ser maioria, 

dependendo das condições sociodemográficas da população em estudo.  
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Quanto ao estado conjugal, percebeu-se que poucas PcD eram casadas 

(20%) ou tinham uma união estável (7%), ou seja, viviam com um companheiro(a), o 

que provavelmente pode levar à necessidade de cuidado de terceiros ou a enfrentar 

situação de abandono na ausência de pais e familiares para prestar cuidado. De 

forma semelhante ao que foi encontrado na literatura, um exemplo de pesquisa que 

aponta para essa inferência é o estudo de Marin et al. (2013), os quais avaliaram as 

condições sociodemográficas e de saúde de PcD com idade acima de 50 anos, e de 

seus respectivos cuidadores, e constataram que 93% das PcD entrevistadas não 

tinham companheiro(a). Rosa et al. (2006) ao realizarem um estudo sobre redes de 

apoio, observaram que a frequência de ajudas recebidas em relação ao estado 

conjugal, tende a ser menor para os solteiros, viúvos e divorciados, quando 

comparado aos casados. A condição de PcD requer a constituição de arranjos 

familiares diferenciados daqueles que normalmente acontecem com pessoas que 

envelhecem com o companheiro e na companhia dos filhos, os quais, na maioria das 

vezes, prestam-lhe cuidados (CHACON, 2010)              

Conforme resultados já mencionados nessa pesquisa, houve diferença no 

tocante ao estado conjugal por deficiência, destacando-se a deficiência 

intelectual/mental com um relevante registro (83,8%) de pessoas solteiras em 

relação as outras categorias. No entanto, os estados civis viúvo e casado mostraram 

associação direta com as deficiências visual, auditiva e motora. Para tal situação, 

supõem-se que o estado civil das PcD intelectual esteja associado as próprias 

características dessa deficiência, ao grau de incapacidade, em virtude da sua 

dependência e vulnerabilidade serem mais acentuado em relação as outras 

deficiências, além do que, geralmente, estão associadas às causas congênitas 

(GUEDES PINTO, 2003; MUGAYAR, 2000).  

A deficiência intelectual normalmente está presente desde o nascimento, 

manifestando-se antes dos dezoito anos de idade. Essa condição é irreversível, 

caracterizada pela dificuldade ou incapacidade de desenvolver uma comunicação 

normal e uma vida doméstica autônoma. Além disso, são comuns: dificuldade de 

relacionamentos interpessoais sociais simples, ausência de autossuficiência (até 

mesmo com os cuidados pessoais), habilidades limitadas para aprender coisas 

novas e um mínimo de relação e sensibilidade comunitária (CALDAS JR.; 

MACHIAVELLI, 2013) 
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Nos resultados da pesquisa em relação à ocupação/profissão, percebeu-

se que 73% das PcD não trabalhavam, e no que tange aos tipos de deficiência, a 

intelectual/mental teve a maior influência, registrando o maior percentual entre os 

que não trabalhavam (87,5%). De acordo com os dados do Censo 2010, o nível de 

ocupação do total de pessoas de 10 anos ou mais de idade foi de 53,3%, enquanto 

que para a parcela daquelas com pelo menos uma das deficiências investigadas foi 

de 46,2%. Tanto o nível de ocupação como na taxa de atividade por tipo de 

deficiência investigada nesse censo revelaram que a deficiência intelectual/mental 

exerceu uma maior influência sobre a participação na força de trabalho, atuando 

como fator limitante, apresentando os menores níveis de ocupação, tanto para a 

população masculina quanto para a feminina (IBGE,2011).           

Ao longo da história, a sociedade praticava a exclusão social da PcD e 

criava padrões que os consideravam como incapazes para realizar atividades 

relacionadas ao trabalho. Conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) de 2010, do Ministério do Trabalho e do Emprego, referente à inclusão das 

PcD no mercado de trabalho formal, constatou-se que dos poucos mais de 44 

milhões de postos de trabalho apenas 306,013 mil (0,7% do total) são ocupados por 

PcD. Os números evidenciam, também, que a exclusão de PcD intelectual nas 

atividades relacionadas ao trabalho é maior do que em outras deficiências, pois são 

as que têm menos representatividade nos empregos formais e revelaram o menor 

rendimento (RAIS, 2010). 

Para Tanaka e Manzini (2005), a falha no processo de formação e 

qualificação profissional é o aspecto que maior dificulta a inserção da PcD no 

trabalho, além de fatores individuais, econômicos e sociais. Segundo Souza e 

Kamimura (2010) o mundo capitalista, requer um trabalhador cada vez mais 

qualificado, criando assim as desigualdades sociais e gerando o desemprego, 

dificultando ainda mais a inserção da PcD no mundo do trabalho. A luta pela 

inclusão da PcD, no mercado de trabalho, é uma forma de garantir o direito de 

desenvolver-se, de comunicar-se com a sociedade em que está inserido e com o 

mundo, oferecer oportunidade de conhecer o novo, desenvolver potencialidades e 

habilidades produtivas. 

A respeito do grau de escolaridade, essa população de PcD caracterizou-

se pelo predomínio de pessoas analfabetas (43,9%). O grau de escolaridade pode 

ser considerado, assim como a renda, determinante na escolha por estilos de vida 
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mais saudáveis ou não, além de influenciar a percepção dos indivíduos sobre sua 

saúde, bem como o autocuidado (FIGUEIREDO; WASSAL; FLÓRIO, 2006)   

A escolaridade é uma variável que, na maioria dos estudos, aparece 

como determinante do padrão de frequência odontológica, mostrando que indivíduos 

com mais anos de escolaridade têm mais acesso e utilizam mais os 

serviços (ROHR; BARCELLOS, 2008). No estudo de Moreira, Nuto e Nations (2004) 

foi revelado que pessoas com maior nível educacional demonstram um 

comportamento mais cuidadoso com seus dentes. 

  Em relação à PcD, no estudo de Queiroz et al. (2014), que consistiu na 

avaliação das condições de saúde bucal de PcD de uma Escola Especial da cidade 

de Patos-PB, ao correlacionar os pacientes com alto índice de cárie com a 

escolaridade do responsável, pôde-se observar que quanto menor o nível de 

instrução do responsável, maior a chance de a criança ter cárie dentária. Sobre o 

nível educacional dos pais, Starfield (1982) observou que os baixos níveis de 

escolaridade dos responsáveis se associam às piores condições de saúde em geral, 

pois parecem afetar os cuidados preventivos e o julgamento sobre o significado de 

doenças.            

Segundo o censo 2010, a taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos 

ou mais de idade da população geral foi de 90,6%, sendo que, para a população de 

pelo ao menos uma das deficiências investigadas, essa taxa se reduz para 81,7%. O 

nível de instrução também mostrou diferenças significativas. Enquanto 61,1% da 

população de 15 anos ou mais de idade com deficiência não tinha instrução ou 

possuía apenas o fundamental incompleto, esse percentual era de 38,2% para as 

que declararam não ter nenhuma das deficiências investigadas, representando uma 

diferença de 22,9 pontos percentuais.  Para a Região Nordeste, observou-se ainda a 

maior diferença entre as taxas de alfabetização e o nível de instrução da população 

total e daquela com pelo menos uma deficiência (IBGE, 2011). 

Em relação à renda familiar, uma parcela maior da população de PcD 

(43,9%) possuía renda familiar em torno de 1,5 a 2 salários mínimos, considerando 

que o salário mínimo no período da pesquisa era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta 

reais) em abril/2016. No censo 2010, notou-se que o rendimento do trabalho em 

salários mínimos na população com deficiência foi maior que a população sem 

deficiência nas classes de menor rendimento: até 1/2, acima de 1/2 a 1 e na classe 
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sem rendimento. As diferenças ficaram menores à medida que a renda nominal 

aumentou (IBGE, 2011). 

Evidencia-se, assim, a relação entre pobreza e deficiência. De acordo 

com a OMS, 80% das PcD vivem com baixa renda (OMS, 2012). No Brasil, mais de 

26 milhões de PcD vivem com um rendimento mensal de até um salário mínimo 

(IBGE, 2011). Investigações de Elias, Monteiro e Chaves (2008) com crianças com 

deficiência (mielomeningocele) indicam que as famílias pesquisadas se encontram 

próximas ou abaixo da linha de pobreza. Essa situação dificulta o acesso aos 

serviços em decorrência da renda e distância entre os domicílios e os serviços de 

saúde especializados.            

A condição socioeconômica apresentou-se como um fator 

significante para a utilização dos serviços de saúde bucal: indivíduos inseridos nas 

classes econômicas mais favorecidas procuram mais por serviços odontológicos 

(ROHR; BARCELLOS, 2008). Matos et al. (2002), em estudo transversal realizado 

na cidade de Bambuí (MG) com 1.221 indivíduos, mostraram que as pessoas com 

maior renda familiar visitaram mais regularmente dentistas. 

Sabe-se que, geralmente PcD tem condições de higiene oral precárias, 

consideradas um dos maiores problemas de saúde bucal desse grupo populacional. 

Esse fato é agravado, entre outros fatores, pela baixa renda familiar (ABREU, 

PAIXÃO; RESENDE, 1999).  Tal situação pode ser constatada, também no estudo 

de Queiroz et al. (2014), uma vez que a maioria dos alunos (52%) apresentou 

índices de higiene oral deficiente, baixo poder aquisitivo, em que 43,9% dos 

entrevistados relataram viver com menos de um salário mínimo, associado ao fato 

de quase 50% dos responsáveis não possuírem sequer o Ensino Fundamental I 

completo. 

Notou-se, que a amostra de PcD em estudo, foi caracterizada pela baixa 

escolaridade e renda familiar, e pela falta de ocupação/profissão. É possível que 

esses achados possam influenciar, de maneira desfavorável, no acesso aos serviços 

odontológicos e nas condições de saúde bucal dessa população. Em um outro 

estudo, como o de Peres et al. (2002) foi citado que as desigualdades 

socioeconômicas e sociodemográficas são fatores condicionantes da maioria dos 

problemas bucais, assim como das condições de acesso e utilização dos serviços 

odontológicos. 
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Quanto à variável cor/raça, a pesquisa mostrou que a população 

deficiente em estudo se caracterizou por pessoas que declararam ser de cor branca 

(75,2%), sem influências significativas entre as categorias. O estudo de Castro et al. 

(2008), realizado em São Paulo, sobre as prevalências de deficiências segundo 

características demográficas e socioeconômicas, bem como as suas causas, revelou 

que nas prevalências das deficiências não foram verificadas diferenças quanto à 

cor/raça. Contudo, no Censo 2010, a deficiência não ocorreu de maneira uniforme 

nos grupos raciais. Conforme os dados, o maior percentual de pessoas com pelo 

menos uma das deficiências investigadas se encontrava na população que se 

declarou preta ou amarela, ambas com 27,1%, enquanto que o menor percentual foi 

da população indígena, com 20,1% (IBGE,2011). 

Nesse mesmo estudo de Castro et al. (2008), no que cerne à naturalidade, 

as análises mostraram não haver associação significativa com a prevalência da 

deficiência. Todavia, na presente pesquisa apresentou diferenças significativas 

quanto a naturalidade, em relação às categorias.  

No concernente à maior frequência de sujeitos católicos (55,7%), também 

se verifica valores corroborando com a literatura, tendo em vista que, segundo dados 

do IBGE, 2011, a maioria dos brasileiros (73,8%) constitui-se de fiéis do catolicismo.  

  No que se refere ao vínculo familiar, como membro da família, no geral 

sobressaiu a figura do filho(a) (37,9%), sendo mais evidente na deficiência intelectual 

(70%), em relação as demais categorias.  De acordo com um estudo sobre rede de 

apoio e pessoas com deficiência física, realizado em João Pessoa /PB, as categorias 

familiares mais citadas e mais importantes nesse estudo foram as pertencentes à 

família nuclear, ou seja, pais (24,2%), filhos (56,7%), maridos/esposas (33,3%) e 

irmãos (22,5%) (HOLANDA et al.,2015). 

 Considerando-se as dificuldades enfrentadas pelas PcD e a importância 

do apoio social, faz-se necessário conhecer a estruturação da rede de apoio familiar 

que essas pessoas estão inseridas, visto que esta rede pode contribuir para 

interação social, facilitar o acesso aos serviços de saúde e a inclusão social das 

mesmas. Assim, em relação com quem moram essas PcD, os maiores registros 

(96,5%) foram com cônjuges e/ou filhos, com parentes, com pais, com a mãe, 

demonstrando a possível formação de uma rede de apoio familiar domiciliar. Dado 

semelhante também foi encontrado no estudo, citado anteriormente, de Marin et al. 
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(2013), em que, entre as pessoas com deficiência acima dos 50 anos que 

participaram do estudo, 97,7% residiam com algum familiar. 

A família e uma pequena rede de apoio agregada são as principais fontes 

de cuidados às PcD, sendo fundamental destacar que não existem políticas ou 

ações mais amplas voltadas para o apoio ao familiar e a esta rede. 

Os profissionais e o serviço de saúde atuam em um determinado contexto, com seus 

valores, finalidades e práticas; a condição de ter deficiência é permeada por 

estigmas, conflitos e desigualdades. Incorporados nos serviços, nas políticas e na 

sociedade, discursos e práticas complementam-se para o direcionamento do 

trabalho e dos cuidados em saúde (OHTERO; DALMASO,2009). Há forte evidência 

de que uma rede social pessoal estável, sensível, ativa e confiável atua como um 

fator de proteção para a saúde, funciona como agente de ajuda e encaminhamento, 

afeta a pertinência e a rapidez da utilização de serviços de saúde, acelera os 

processos de cura e aumenta a sobrevida, ou seja, é geradora de saúde (HOLANDA 

et al., 2015). 

Quanto à questão de frequentar escola/instituição, a maioria das PcD 

pesquisadas (88,3%) não o faziam. Este resultado está em consonância com outros 

encontrados na literatura, em que, geralmente, as PcD não frequentam a escola, 

como o estudo de Lemos e Katz (2012), que avaliaram as condições de saúde bucal 

e o acesso ao atendimento odontológico de crianças deficientes (paralisia cerebral) 

de 6 a 12 anos, em um centro de referência em Recife/PE. Verificou-se que a maior 

parcela das crianças (48,5%) não frequentava a escola. 

Outro dado considerável em relação à frequência escolar dessa 

população em estudo, foi que, entre as PcD que frequentavam a escola/instituição, o 

maior registro foi de PcD intelectual/mental (21,3%), em relação as demais 

categorias. Assim como no presente estudo, esse resultado também foi constatado 

em uma investigação científica realizada por Saviani (2005), com pessoas adultas 

com deficiência mental leve, no município de Ribeirão Preto/SP, a qual apontou que, 

80% das PcD participantes estudam atualmente, cursando supletivo ou aulas 

particulares e os outros 20% da população não estudam mais. Por outro lado, outras 

pesquisas afirmaram que PcD intelectual apresentam baixa escolaridade, como o 

estudo de Bernardes et al. (2009). Segundo esses autores, essa população é mais 

estigmatizada, mais pobre e tem os níveis mais baixos de escolaridade, situações 

essas que violam direitos humanos universais. 
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A Constituição Federal de 1988 garantiu “o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. A esse respeito, observou-se avanços na perspectiva de ampliar a 

inclusão social e educacional das PcD. Esse atendimento educacional especializado 

deve ser oferecido dentro das escolas comuns, e o Decreto n° 7.611 garantiu “um 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na 

igualdade de oportunidades”. Com base nos dispositivos legais pertinentes, espera-

se a ampliação de oportunidades para PcD, a fim de mantê-las ativas e 

participativas, e inseridas na sociedade desde a infância (BRASIL, 2011c). 

Identificou-se no estudo que 83,1% das PcD entrevistadas eram 

beneficiadas com alguma ajuda financeira do governo federal. Dentre os benefícios, 

o Auxílio Assistencial de Deficiente pelo INSS corresponde a 57% dos casos, e 

26,1% corresponde a outros benefícios de programas sociais do governo que 

auxiliam à família. Diante dessa situação, associado ao fato de ser uma população 

caracterizada de baixa renda e que a maior parte das PcD não trabalhava, acredita-

se que, na maioria das famílias das PcD, a renda familiar estava condicionada a 

esses benefícios. 

 Conforme sinalizado anteriormente, a ampla maioria das PcD eram 

idosos, apesar de serem considerados deficientes, uma parcela já era aposentada 

pela própria idade, ou por tempo de serviço, ou por invalidez ou eram pensionistas e, 

em virtude da aposentadoria, não recebiam os outros benefícios do governo federal. 

Esse fato despertou atenção, visto que, ser idoso e ter uma deficiência constituem 

situações de vulnerabilidades. Os idosos constituem uma parcela da população 

vulnerável ao estado de pobreza, pois passam a sobreviver principalmente da 

aposentadoria e tendem a necessitar de maior quantidade de recursos financeiros, 

devido ao aumento das despesas, sobretudo com a saúde, e principalmente para 

aqueles que envelhecem com doenças e incapacidades (BARROS; MENDONÇA; 

SANTOS, 1999). 

De acordo com a causa/origem as deficiências podem ser congênitas ou 

adquiridas. Deficiências congênitas são aquelas adquiridas antes do nascimento ou 

mesmo posterior a tal, no primeiro mês de vida, seja qual for a sua causa. 

Deficiências adquiridas ocorrem após o nascimento e podem acometer o sujeito em 

diferentes etapas da vida, sendo consequentes a causas não traumáticas, e também 

causas traumáticas (CALDAS JR.; MACHIAVELLI, 2013). 
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Quanto à origem da deficiência, entre os participantes da pesquisa, 

destacou-se a deficiência adquirida (73,5%) em relação à congênita (26,5%).  

Verificou-se que as deficiências intelectual (41,3%) e múltiplas (36,1%) são mais de 

origem congênita, enquanto que as demais são mais de origem adquiridas. 

Resultados concordantes com essa investigação foram possíveis de serem vistos, 

no estudo de Castro et al. (2008) sobre as prevalências de deficiências visual, 

auditiva e motora, segundo características demográficas e socioeconômicas, bem 

como as suas causas. Esses autores detectaram que tais deficiências aumentaram 

com a idade, foram mais prevalentes em mulheres e em pessoas com menor 

escolaridade, sendo suas principais causas as doenças e as causas externas. 

Nesse caso, os cuidados em saúde deveriam ser direcionados às pessoas de 

grupos de risco para essas deficiências, ou seja, àquelas de idade avançada, com 

maior ênfase para as mulheres. Daí a importância de se conhecer a origem das 

deficiências. 

As equipes de saúde necessitam ter uma visão ampla e completa da PcD 

e reconhecer a etiologia das deficiências para poder instituir um tratamento 

adequado, em virtude dessas pessoas necessitarem de um atendimento 

diferenciado e de um rigoroso programa de prevenção com envolvimento das 

famílias (GUEDES PINTO, 2003; MUGAYAR, 2000).  

Outra investigação que também coincidiu com os resultados da pesquisa, 

quanto a origem da deficiência, foi a avaliação de pacientes com deficiência 

atendidos no Projeto de extensão do curso de odontologia, (Canoas/RS). De acordo 

com os distúrbios apresentados pelos pacientes, 23,2% eram distúrbios congênitos, 

sendo os demais de outra origem não congênita (PEREIRA et al.,2008) 

Acredita-se que o maior percentual de deficiências adquiridas pode estar 

relacionado à elevada carga de doenças crônicas e degenerativas associadas ao 

envelhecimento, e às causas externas (violência, acidentes, entre outros). Como a 

ocorrência de deficiências tem relação direta com o aumento da longevidade 

populacional e com o incremento de ocorrências por causas externas, a 

porcentagem de PcD nas comunidades tende a aumentar com o passar do tempo, 

principalmente as adquiridas (CASTRO et al., 2011). A determinação das principais 

causas das deficiências pode fornecer suporte e informações para que sejam feitos 

trabalhos preventivos e de controle, visando a evitar a incidência das deficiências e 
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também implementar seu tratamento e reabilitação. Assim, percebe-se que a maioria 

das causas das deficiências poderia ser evitadas e combatidas. 

No estudo, observou-se que entre as PcD adquiridas, um percentual 

maior (38,5%) convive com a deficiência há 6 anos. Na realidade analisada, bem 

como em outros estudos de prevalência da deficiência ou de causas relacionadas, a 

convivência com o agravo é recente, pois a maioria refere menos de dez anos, 

aspecto preponderante em estudo sobre deficientes em uma cidade do Paraná (BIM; 

BENATO; VICENTIM, 2007).   

Porém, na avaliação por categoria, em relação ao tempo das deficiências 

adquiridas, as PcD visual se enquadravam mais entre 7 e 12 anos; as com 

deficiência auditiva na faixa com mais de 36 anos; as com deficiência motora e 

múltiplas, até 6 anos; e as com deficiência intelectual entre 13 e 36 anos. Numa 

correlação do tipo e do tempo das deficiências com as causas relacionadas, 

baseado nessa investigação, supõe-se que, a deficiência intelectual demandou mais 

tempo, devido normalmente estar presente desde o nascimento, manifestando-se 

antes dos dezoito anos de idade, e frequentemente associada às causas congênitas 

(fatores de risco e causas pré-natais e perinatais) (CALDAS JR.; MACHIAVELLI, 

2013). Contudo, nas demais deficiências, a prevalência aumenta com a idade, e 

habitualmente a causa está associada com às doenças e aos estados incapacitantes 

do envelhecimento, e com as causas externas. 

Então, confirmando-se com o estudo anterior de Castro et al. (2008), ao 

pesquisarem sobre a prevalência e causas das deficiências, afirmaram que a 

prevalência aumenta com a idade, revela-se associada ao sexo e à escolaridade, 

têm relação com fatores sociais na coletividade, e que as causas atribuídas às 

deficiências variam de acordo com a natureza do problema e com o sexo das 

pessoas.      

A deficiência pode gerar limitações de toda a ordem. De modo geral, as 

PcD apresentam deficiências físicas, mentais e sensoriais que geram limitações para 

deslocamento, alimentação, comunicação, aprendizagem, lazer e trabalho. Essas 

limitações causam dependência para as atividades de vida diária e prática, 

prejudicando a autoestima e o desenvolvimento intelectual, social e cultural dos 

sujeitos. Os familiares/responsáveis identificados como cuidadores informais são 

aqueles que geralmente ajudam a PcD a diminuir tais dificuldades (WAGNER et al., 

2010). 
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Para Othero e Dalmaso (2009), a família/cuidador tem importante papel 

na saúde da PcD no que diz respeito ao cuidado e ao contato com os profissionais 

de saúde, recebendo instruções que complementem o tratamento da PcD. A 

conscientização/orientação de familiares/cuidadores é de vital importância para a 

manutenção da saúde bucal e bem-estar geral das PcD. (LAZZARETTI; RIGO; 

FERNANDES, 2013) 

Baseado nesse contexto, uma característica marcante encontrada entre 

as famílias das PcD estudadas foi a presença de 75,2% do cuidador, cujo os 

maiores registros foram nas deficiências intelectuais (92,5%) e múltiplas (91,7%). 

Talvez, a presença mais significativa do cuidador nas deficiências intelectual e 

múltiplas possa ser justificada pelo grau de comprometimento neuropsicomotor 

dessas deficiências em relação as outras categorias, gerando maior incapacidade e 

consequentemente maior dependência. Assim como nessa pesquisa, um estudo 

envolvendo escolares com deficiência neuropsicomotora, entre 7 e 14 anos de 

idade, de Centro de Reabilitação de Pelotas, revelou que 71% dos escolares 

incluídos neste estudo eram dependentes de um cuidador para realizar a higiene 

bucal (NASILOSKI et. al, 2015). 

Nesse mesmo estudo de Nasiloski et. al, (2015), confirmou-se que a 

maioria dos escolares (85%) tinha a figura da mãe como principal cuidador. Essa 

afirmação vai de encontro com os resultados da presente pesquisa em relação ao 

grau de parentesco com o cuidador, em que a parcela maior (24,8%) era 

representada pela mãe. Esse achado também condiz com o estudo de Bicalho, 

Lacerda e Catafesta (2008), que confirmaram ser a mulher, historicamente, a 

cuidadora tradicional; geralmente as que residem no mesmo domicílio, se tornam as 

cuidadoras de seus maridos, de pais e até mesmo de filhos. Assim, instruir a 

família/cuidador, especialmente as mães, sobre dieta e higiene bucal adequadas, 

benefícios do tratamento odontológico precoce e dos retornos periódicos preventivos 

deve ser a primeira medida para assegurar a saúde bucal das PcD (TRENTIN; 

SILVA; LINDEIN, 2010). 

De acordo com o grau de parentesco do cuidador, percebeu-se que nas 

deficiências visuais (45,5%) geralmente o cuidador é o cônjuge; nas auditivas, outro 

parente (33,3%) ou não tem grau de parentesco (16,7%); nas motoras (36,7%) e 

múltiplas (33,3%), o filho; e nas intelectuais, o cuidador é representado pela a mãe 

(63,5%) ou o irmão(a) (20,3%). Mesmo com essa diferença no grau de parentesco 
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quando se comparou por categorias, na maioria das deficiências, a família continua 

sendo a principal fonte de suporte às PcD, seja qual for a origem, a intensidade ou a 

duração da deficiência (TURNBULL; TURNBULL, 2009). Imagina-se, portanto, que 

diferentes arranjos familiares deverão ser constituídos com vistas a manter sua 

sobrevivência, principalmente em relação aos cuidados em saúde à PcD. Supõe-se, 

então, que esses arranjos familiares operam de acordo com as características de 

cada deficiência, suas necessidades e o grau de dependência de cada uma, e a 

partir daí define-se o grau de parentesco do cuidador.  

Ainda no estudo de Bicalho, Lacerda e Catafesta (2008), esses autores 

também afirmaram que no enfrentamento do desconhecido, o cuidador/responsável 

de uma pessoa dependente tende a assumir total responsabilidade quanto à 

situação vivenciada. Imagina-se que este fato pode ser confirmado durante o estudo, 

quando 55,7% dos responsáveis/cuidadores pelas PcD responderam às entrevistas. 

Vale ressaltar que, na maioria das PcD visual (75%) e motora (74,5%), quem 

respondeu à entrevista foi a própria PcD. Acredita-se que tal situação pode ser 

justificada, em virtude dessas deficiências apresentarem pouca associação com a 

presença do cuidador em relação as outras categorias, demonstrando assim menor 

grau de dependência com o mesmo.   

Dessa maneira, as ESB além de acolher, atender as PcD de acordo com 

sua competência de ação e escopo, prestando assistência, devem orientá-las   para 

que as elas possam tornar-se sujeitos ativos no processo de cuidado, garantindo-

lhes o maior grau de autonomia possível (CALDAS JR.; MACHIAVELLI, 2013).         

 

6.3 Acesso à atenção Odontológica das PcD 

 

As políticas de SB vêm enfrentando, ao longo dos anos, o desafio de 

tornar suas ações e serviços mais acessíveis para população. Apesar dos avanços 

das políticas públicas, dos esforços feitos nos últimos anos, ainda é grande a 

desigualdade social no acesso aos serviços de SB (BARROS; BERTOLDI, 2002; 

ROHR; BARCELLOS, 2008).           

A Odontologia vem se destacando pelo seu avanço tecnológico e 

científico, porém percebe-se um paradigma, quanto mais avanço menos acesso. 

Moraes, Bertolozzi e Hino (2011) consideram que o acesso ao sistema de saúde e 

às suas tecnologias não ocorre de forma equitativa, ainda que isto seja preconizado 
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pelo SUS. As condições socioeconômica e cultural da maioria da população 

brasileira não têm permitido que suas ações se estendam nas dimensões que seria 

de se esperar, com o objetivo de uma assistência odontológica adequada, 

promovendo saúde e qualidade de vida. E quando se trata de PcD esta situação se 

agrava. A atenção odontológica a essa população tem se mostrado precária, 

incipiente e excludente, o que pode ser traduzido pela vivência dessas pessoas e 

suas famílias (ABREU; PAIXÃO; RESENDE, 1999). Dessa maneira, há de se 

repensar as formas de se organizar o Sistema Público de Saúde, o qual deve ser 

alicerçado por adequadas políticas públicas, fator essencial para garantir a saúde 

das PcD. Essas ações devem ser implementadas como forma de reduzir as 

desigualdades e/ou iniquidades.  

Segundo a OMS, cerca de 10% da população mundial é constituída por 

PcD, apesar da necessidade de um acompanhamento odontológico adequado, 

apenas 3% da população total de deficientes tem acesso aos tratamentos 

odontológicos (OMS, 2012). Dois terços da população mundial de PcD não recebem 

nenhuma atenção em saúde bucal e, em decorrência da grande variação na 

proporção de incapacitados nas diversas localidades, os aspectos de saúde integral 

para esse grupo populacional não incluem sua reabilitação buco-dental (RAVAGLIA, 

1997).              

As PcD apresentam necessidades de cuidado em SB e enfrentam 

dificuldades para encontrar os serviços apropriados às suas demandas como 

barreiras arquitetônicas, limitações financeiras, medo, ignorância ou negligência em 

relação à SB e, principalmente, carência de profissionais qualificados e interessados 

em tratar tais pacientes. Esses pacientes, às vezes, são encaminhados de um 

profissional para outro e, por fim, não recebem o tratamento de que necessitam, 

aumentando, com isso, os riscos de comprometer sua saúde bucal e sua qualidade 

de vida (CANCINO et al., 2005) 

Assim, o aprofundamento do conhecimento e entendimento das 

condições de acesso à atenção odontológica para PcD se fazem necessário, como 

fornecimento de subsídios para o planejamento em SB, estruturando e melhorando 

os serviços de forma que atendam a esse grupo populacional de maneira adequada.  

Na pesquisa, ao se questionar o acesso dos entrevistados aos serviços 

odontológicos, alguns resultados se mostraram diferenças da realidade acima 

descrita e de outras pesquisas já realizadas. Observou-se que, apesar de ter sido 
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uma população caracterizada pelo analfabetismo, baixa renda e de pessoas sem 

profissão/ocupação, quase todos entrevistados (90,9%) confirmaram já ter ido 

alguma vez na vida ao dentista. Porém, esses dados diferenciaram do resultado da 

PNAD, em que entre as pessoas menos favorecidas, 38,5% nunca foram ao 

dentista, sendo necessário planejamentos e ações que visem a reduzir as 

disparidades socioeconômicas e aumentar a utilização dos serviços odontológicos 

(IBGE, 2010).                 

O acesso e a utilização aos serviços odontológicos no SUS 

tem sido um desafio para a SB. Sua utilização no Brasil ainda é baixa, ficando uma 

parcela importante da população sem acesso a esses serviços (BARROS; 

BERTOLDI, 2002). Embora os resultados da pesquisa tenham demostrado 81,8% de  

utilização do SUS, como principal local prestador de serviço, não é o que reflete a 

realidade da SB brasileira. Esse resultado demostra que serviço público, é para 

muitos usuários, o principal meio de acesso ao atendimento odontológico, porém 

problemática da demanda pública aos serviços odontológicos ainda é elevada, o que 

gera uma demanda ao setor privado, sendo este responsável por uma parcela 

significativa da cobertura a esses serviços (ROCHA; GOÉS, 2012). Em estudo 

realizado por Machado et al. (2012) com 3391 adultos, esses autores procuraram 

estimar a prevalência do uso regular de serviços odontológicos por adultos e idosos 

em comunidade vulnerável e identificar fatores associados. A prevalência de uso 

regular de serviços privados foi aproximadamente o dobro quando comparada ao 

serviço público. Em outra pesquisa, o uso regular foi 43,0% maior nas instituições 

privadas que nas instituições públicas (OLIVEIRA et al, 2008). Segundo Rocha e 

Goés (2012), não se pode deixar de considerar o fato de que os serviços privados 

ainda respondem por boa parcela do acesso aos serviços de SB. 

No que diz respeito ao principal motivo da procura do dentista, na 

pesquisa sobressaiu a exodontia (53,6%). Tal motivo, pode estar associado as 

antigas práticas odontológicas, visto que a população estudada é composta na sua 

maioria por adultos e idosos (86%) que geralmente foram reféns das exodontias no 

passado e hoje são vítimas de grandes perdas dentárias. Durante muito tempo no 

Brasil inexistiu uma política pública de saúde bucal. O acesso da população à 

assistência odontológica era extremamente difícil, já que a oferta se limitava quase 

que exclusivamente pelos serviços privados, acessíveis para grupos favorecidos 

socioeconomicamente. Agravando esse fato, praticava-se um modelo de atenção 
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clínico e mutilador, que atuava sobre as consequências das doenças bucais. Devido 

às precárias condições em que chegavam ao tratamento milhares de brasileiros, os 

poucos serviços públicos oferecidos realizavam como principal procedimento as 

exodontias (AZEVEDO, 2014). Atualmente, com a evolução das pesquisas, está 

sendo incorporada nas práticas de SB, apesar de uma maneira muito lenta e 

incipiente, a filosofia de promoção da saúde, melhorando assim os padrões de 

incidência e severidade da cárie dentária.  

Vale ressaltar que numa comparação realizada entre serviços 

odontológicos privados, públicos e de sindicatos, os serviços públicos tendiam a 

fazer muito mais tratamentos por extração e muito menos por restauração (MATOS 

et al., 2002). No caso especifico da PcD, essa tendência ainda se torna relevante, 

pois além da dificuldade em encontrar profissionais capacitados para o atendimento 

odontológico, existe, muitas vezes, a falta de recursos odontológicos, juntamente  a 

falta de recursos financeiros de seus familiares no custeio do tratamento 

especializado, o que contribui para que sejam adotadas, na maioria dos casos, 

soluções radicais e tardias no tratamento odontológico desses pacientes, como a 

realização de exodontias múltiplas (TOMITA; FAGOTE, 1999)               

No percentual dos entrevistados que nunca foram ao dentista (9,1%), 

constatou-se que o principal motivo foi considerar que não havia necessidade/não 

precisava (42,9%). Mesmo esse motivo ter sido registrado por uma  minoria, merece 

ser discutido, pois no estudo de Nunes (2008) a necessidade percebida mostrou-se 

como um fator determinante para o acesso aos serviços de saúde e para o padrão 

de utilização desses serviços, alertando ainda que a maioria das pessoas avaliam de 

forma favorável suas condições bucais, refletindo a sua autopercepção, que para 

esse autor se for pouco condizente com a realidade, dificulta a procura pelo sujeito 

de acesso aos serviços odontológicos, o que mostra não apenas sobre sua condição 

bucal, como seu bem-estar, uma vez que é a percepção que condiciona o paciente a 

buscar o profissional/serviço odontológico.  

A saúde no seu sentindo abrangente é entendida como o resultado das 

condições básicas de vida, liberdade de expressão e garantia de acesso aos 

serviços de saúde. Em relação ao acesso à SB, mesmo com os avanços ocorridos 

nas políticas públicas de SB implementadas nos últimos anos, tais como a inclusão 

da ESB na Estratégia Saúde da Família e a implantação dos CEO, pelo MS, autores 

como Rocha e Goés (2012) afirmam que são necessários esforços para efetivar 



103 
 

  

políticas que buscam reduzir desigualdades sociais no acesso, no processo do 

cuidado e na avaliação dos resultados epidemiológicos da área de saúde bucal. 

  No caso de PcD imagina-se que essa questão do acesso seja mais 

agravante ainda e necessite de maiores esforços. Dessa forma, a implantação de 

serviços de saúde que contemplem e permitam o acesso destas pessoas é 

fundamental e tem ganhado destaque na agenda da saúde brasileira. Nessa 

perspectiva, o Brasil está em constante mobilização para atender às crescentes 

demandas das PcD.  No caso mais recente foi a criação da Rede de Cuidados à 

Saúde da PcD, cujo objetivo é promover o acesso às ações e serviços de saúde, 

ofertando cuidado qualificado e humanizado de forma integral, às PcD no SUS. 

Nessa Rede, a Saúde Bucal propõe garantir o atendimento odontológico qualificado 

e integral a todas as PcD, que deve ser iniciado na AB, o que não é resolvido nas 

UBS pelas ESB, é referenciado para o nível secundário – CEO ou terciário – 

atendimento hospitalar – apenas os casos que apresentarem necessidades 

especiais para o atendimento. Dessa forma, os serviços de saúde bucal devem estar 

organizados para receber e ofertar atendimento prioritário ao usuário com deficiência 

(BRASIL, 2012a)  

Para França, Pagliuca e Baptista (2008), embora as PcD tenham 

conquistado políticas que assegurem acesso a bens e serviços, encontram 

dificuldades de inclusão nos campos de educação e mercado de trabalho, devido à 

pouca instrução, à desqualificação e às estratégias de resistência das empresas 

para contratação destas pessoas. Essas dificuldades repercutem em outros setores 

sociais, como o da saúde bucal, por exemplo, caracterizando a necessidade de 

implementar ações educacionais, atenção à saúde e reabilitação para reintegrá-las à 

sociedade.  

Diante do exposto, pode-se refletir o quão estas questões relacionadas ao 

acesso aos serviços odontológicos no SUS se constituem ainda em um grande 

desafio tanto para os gestores, profissionais e usuários da rede de saúde pública, 

principalmente no âmbito da PcD. Nesse sentindo, um dos achados que mais 

causou surpresa no estudo foi a pouca procura e utilização dos serviços 

odontológicos na UBS pelas PcD dessa área, considerando a condição de ser um 

usuário deficiente. Aproximadamente dois terços (64,85) não procuraram o 

atendimento na UBS, e cerca de setenta por cento delas (72,2%) confirmaram nunca 

terem sido atendidas pelo dentista da Unidade/Equipe.   
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À luz de outros estudos, percebeu-se que a baixa procura dos serviços 

odontológicos por PcD não se restringe apenas a área de abrangência da UAPS 

Maria de Lourdes. O estudo realizado por Rocha (2012), no município de Fortaleza-

CE envolvendo PcD, revelou a falta de procura aos serviços odontológicos em geral, 

e a pequena utilização dos serviços odontológicos do SUS, de forma mais 

específica. Aproximadamente um terço das PcD entrevistadas relatou nunca ter 

procurado o atendimento odontológico na UBS e cerca de quarenta por cento delas 

nunca foram atendidas por dentista do serviço público de Fortaleza. Em outra 

pesquisa realizada na província de Ontário, no Canadá, foi relatado que apesar de 

89% dos dentistas atenderem PcD, um pequeno percentual dessas pessoas procura 

por tratamento odontológico, apesar da maioria delas acreditar na importância do 

cuidado com a saúde oral e não encontrar dificuldade de acesso (KONERU; SIGAL, 

2009). 

Em tais pesquisas, assim como na área pesquisada, a explicação para 

este fato não é precisa, mas acredita-se que pode estar relacionada a múltiplos 

aspectos como o perfil sociodemográfico, socioeconômico, educacional e cultural 

das PcD, dificuldade de acesso aos serviços de saúde devido à limitação imposta 

pela deficiência, barreiras geográficas e arquitetônicas da área e da UBS, dificuldade 

de comunicação, a falta de prioridade na atenção dispensada a estas pessoas e o 

desconhecimento na sistemática dos serviços odontológicos. Segundo Rohr e 

Barcelos (2008) as dificuldades do acesso e utilização dos serviços odontológicos 

apresentam-se diferenciadas por várias razões, como acessibilidade geográfica, 

econômica, cultural, funcional e de comunicação.  

 A cerca do relato dos entrevistados sobre alguma dificuldade para o 

atendimento odontológico na UBS, aproximadamente metade deles (53,9%) não 

sabiam responder. Provavelmente essa resposta pode ser compreendida pela falta 

da procura (64,85%) e utilização desse serviço pela maioria das PcD (72,2%), já 

citada nesta pesquisa, então não poderiam falar de um serviço que não utilizavam. 

Ainda em relação às dificuldades do atendimento odontológico, na outra 

parcela restante (46,1%) de entrevistados, 22,2% responderam não ter dificuldade, e 

23,9% afirmaram ter alguma, e estes, apontaram como principal dificuldade os 

problemas no serviço (61,8%), seguida do deslocamento a UBS (22,2%). Como 

dentista dessa unidade de saúde, deduzi que o maior percentual para os problemas 

no serviço atrelou-se ao fato de ter conhecimento que essa UBS, durante a 
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pesquisa, estava a quase um ano sem atendimento odontológico devido à falta de 

material, comprometimento da estrutura do consultório odontológico, e nos anos 

anteriores, constantemente vinha tendo problemas nesse sentindo durante a atual 

gestão. Já a dificuldade de deslocamento, imagina-se que pode ser explicada, de 

certa forma, pela maior quantidade de PcD intectual/mental e física/motora verificada 

nessa área, conforme revelada na pesquisa. Estas, dependendo da condição de 

mobilidade das ruas e dos espaços sociais e do grau da deficiência, possuem maior 

ou menor autonomia, e, consequentemente, maior ou menor acesso e inclusão às 

ações sociais. Sabe-se que a falta de autonomia é um fator limitante do acesso, o 

que pode parcialmente explicar a baixa procura destas pessoas pelo serviço 

(SIQUEIRA et al., 2009).  

Outro achado nesta pesquisa que despertou atenção foi o percentual de 

entrevistados que desconheciam o processo de agendamento para atendimento 

odontológico de PcD na UBS (85,2%), assim como a prioridade para tal (69,1%), 

demonstrando que uma parcela grande desses usuários deficientes estava 

desinformada a respeito da sistemática de organização dos serviços da unidade e 

sobre seus direitos como PcD. Na análise das associações estatísticas realizadas, 

verificou-se que no geral da amostra, as PcD que menos procuraram atendimento 

odontológico (94%) foram aquelas que não sabiam como era o agendamento. Assim 

como também, as PcD que mais sabiam sobre a prioridade para atendimento foram 

as que mais procuraram o atendimento na unidade (55%). Tal situação, pode 

explicar uma das razões da baixa procura do atendimento odontológico na UBS 

pelas PcD, visto que a comunicação se apresenta como um dos fatores 

determinantes do acesso e utilização dos serviços odontológicos (ROHR; 

BARCELLOS, 2008). Dados de um estudo realizado por Bender, Molina e Mello 

(2010) apontaram falhas na comunicação estabelecida com o usuário, desde uma 

inadequada orientação quanto à realização da consulta, ao aviso ao usuário sobre o 

agendamento.  

O Brasil possui uma legislação bastante avançada no que tange aos 

direitos de PcD. Contudo, existe uma grande lacuna entre os direitos descritos na 

legislação e realidade cotidiana dessas pessoas. A falta de acesso à informação é 

provavelmente um dos fatores responsáveis por essa lacuna. Torres, Mazzoni e 

Alves (2002) apontaram que o maior obstáculo à acessibilidade da PcD não são as 
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barreiras arquitetônicas, mas o acesso à informação e, consequentemente, a 

aspectos importantes relacionados a ela, como a educação, o trabalho e o lazer. 

 Apesar de o Brasil contar com um moderno arcabouço legal para a 

garantia dos direitos das PcD, estudo de opinião realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Defesa de Pessoas Portadoras de Deficiência (IBDD) sobre as condições de vida 

das PcD no Brasil, em que foram entrevistadas 10.273 PcD em todas as regiões do 

Brasil no ano de 2010, atestou que 77% dos entrevistados afirmaram que estes 

direitos não são respeitados (IBDD, 2010).  

No que se refere à ampliação do acesso e qualificação da AB, as 

diretrizes da PNSB propunham duas formas de inserção transversal da SB nos 

diferentes programas integrais de saúde: 1) por linhas de cuidado; e 2) por condição 

de vida. A organização deste modelo prevê a criação de fluxos que impliquem ações 

resolutivas das equipes de saúde, centradas no acolher, informar, atender e 

encaminhar (referência e contrarreferências). Implica na ausência de barreiras de 

acesso ao usuário, que deve conhecer cada lugar que compõe a estrutura do 

serviço, a partir da sua vivência nele (BRASIL, 2006a). Com relação à organização 

por ciclo de vida, mais especificamente no que se refere à PcD, o Caderno 17 de AB 

de Saúde Bucal do MS recomenda que: 

 

Os serviços devem se organizar para ofertar atendimento prioritário no 
âmbito da atenção primária (porta de entrada), devendo haver Unidades de 
Referência Especializada e Hospitalar para os casos de maior 
complexidade e os que necessitem de atendimento sob anestesia geral. O 
atendimento a estas pessoas, por requerer uma atenção em todos os níveis 
de complexidade, impõe a necessidade de um rigoroso trabalho integrado 
da equipe de saúde (BRASIL, 2006ª, p.68 ). 
 

Sabe-se que na odontologia, as PcD fazem parte do rol de pacientes 

especiais que têm prioridade no atendimento, e que o serviço de saúde deve estar 

pronto para atendê-los. Atualmente Conselho Federal de Odontologia (CFO) por 

meio da Resolução 167/2015 normatiza o agendamento e o atendimento prioritário 

às pessoas portadoras de necessidades especiais ou mobilidade reduzida nas 

clínicas e consultórios odontológicos, inclusive em relação à agenda de consultas 

(CFO, 2015).  

Na análise estatística por categorias, das associações da procura do 

atendimento odontológico na UBS e o conhecimento do agendamento e da 

prioridade, ocorreu diferenças significativas entre as categorias. Mesmo com essas 

diferenças, defende-se que o acesso das PcD deve ser prioritário, 
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independentemente do tipo de deficiência, e não basta somente ser garantido por 

leis, é necessário que haja participação e mobilização social, assim como que os 

serviços de saúde captem e consigam mobilizar essas famílias.  

Entretanto não basta garantir somente o acesso aos serviços de saúde. 

Atualmente, com o conceito amplo de saúde, tem sido dado grande ênfase às 

estratégias voltadas para melhoria dos padrões e modos de vida da população. 

Todavia, na pesquisa, no quesito ao acesso à atenção Odontológica, os resultados 

referentes ao acesso dos entrevistados a outras atividades de SB, além do 

atendimento odontológico propriamente dito, houve pouco registro dessas 

atividades, sendo que 52,6% haviam recebido orientações de higiene oral, porém, 

89,6% afirmaram nunca ter participado de nenhuma atividade de promoção de SB e 

87,8% nunca receberam nenhum profissional de SB em sua casa. Esses dados 

foram considerados desfavoráveis, merecendo maiores reflexões, em virtude de 

estarem em desencontro com as diretrizes da PNSB. Esta preconiza uma 

reorganização da atenção em SB em todas as esferas de atenção, tendo o conceito 

do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma concepção 

de saúde não centrada somente na doença, mas, sobretudo, na promoção da boa 

qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, pela 

incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do 

desenvolvimento de ações intersetoriais. (BRASIL, 2004a) 

De acordo com Smith (2000), o acesso a serviços de promoção da saúde 

é importante na determinação da qualidade de vida e do estado de saúde de PcD. 

As doenças bucais são altamente preveníveis, mas é necessário tornar as pessoas 

aptas para sua prevenção através do conhecimento sobre os fatores de risco, para 

que possam tornar-se sujeitos no processo de promoção de SB, o que levará, 

também, à promoção da saúde geral (WATT, 2005). 

  Embora existam algumas barreiras para o acesso à promoção da saúde, 

a deficiência não pode ser considerada em si a causa dessa situação, mas sim 

alguns agentes externos, tais como a falta de profissionais capacitados, ambientes 

não adaptados, entre outros. Em particular, muitas dessas barreiras ocorrem devido 

à escassez de sistemas de serviços ou rigor com políticas públicas destinadas a 

prestar apoio para esta população. Além disso, pode-se notar a falta de serviços 

relacionados à promoção da saúde, além de medidas preventivas para esta 

população em especifico (BERNARDES et al., 2009; CASTRO et al., 2008, 2011). 
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A promoção de SB por meios preventivos está direcionada à educação e 

motivação, incentivando o paciente a criar hábitos de higiene oral e manter sua 

saúde em dia (ALVES; VOLSCHAN; HASS, 2004). Além disso, Horowitz (1995) 

lembra que o processo de educação envolve, sobretudo, a mudança 

comportamental. Geralmente, o aparecimento das doenças bucais é atribuído à falta 

de informação aos pacientes e seus responsáveis sobre como preveni-las. Contudo, 

Petry e Pretto (1999) citam que para que seja possível fazer com que as pessoas 

aprendam como manter a saúde não basta explicar-lhes as causas das doenças e 

como evitá-las, sendo necessário criar a vontade de aprender, despertando a 

atenção das pessoas, criando assim o interesse necessário que desencadeie a 

ação, para atingir os resultados visados. 

No caso das PcD, a falta de informação e instrução de higiene oral é 

ainda mais grave devido à estreita relação entre o grau de limitação de cada 

deficiência com a dificuldade da realização da higiene bucal, muitas vezes, não são 

capazes de realizar sua própria higienização, ou a realiza de maneira inadequada e 

os pais ou responsáveis nem sempre se preocupam com sua saúde bucal. Em 

algumas deficiências, dependendo do grau da limitação, além da orientação de 

higiene oral, as pessoas precisam ser orientadas sobre a especificidade de sua dieta 

alimentar, pois geralmente é rica em carboidratos e alimentos pastosos (AGUIAR et 

al, 2000). 

Sabe-se que a escovação ainda é considerada o principal, mais efetivo, 

simples, acessível e difundido meio de prevenção das doenças bucais, 

principalmente da carie e doença periodontal, mas para que a mesma aconteça 

adequadamente é necessário que as pessoas sejam orientadas e estimuladas à sua 

prática diária. A educação e motivação em SB das PcD (e de seus 

responsáveis/cuidadores) possibilitaria a menor necessidade de procedimentos 

realizados em ambiente clínico odontológico ou até mesmo hospitalar, oferecendo à 

estas pessoas a chance de viverem com a saúde bucal adequada (SHYAMA et al., 

2001). 

Apesar da sua importância para realização dos cuidados profiláticos em 

relação à higienização oral dos pacientes, e consequentemente melhoria das 

condições de saúde bucal, considerou-se ainda pouco praticada pelos profissionais, 

conforme os dados dessa pesquisa (52,6%) e de outras realizadas anteriormente. O 

estudo de Guerreiro e Garcias (2006), realizado em Pelotas-RS, com pacientes com 
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paralisia cerebral, demonstrou que, embora 51,2% das crianças já tenham 

consultado, ao menos uma vez, com dentista, apenas dois terços relatam ter 

recebido informações sobre como evitar problemas bucais, ou seja, 

aproximadamente um terço (33%) dos pacientes, mesmo indo ao profissional, não 

receberam informações preventivas. 

Às vezes, o atendimento odontológico às PcD é dificultado, seja pelo 

comprometimento físico, mental, social ou fisiológico e/ou pelas barreiras de acesso 

(MUGAYAR, 2005). Esta constatação mostra a necessidade dos profissionais das 

equipes de saúde da AB, como coordenadores do cuidado na rede de cuidado à 

PcD, realizarem visitas domiciliares as PcD do seu território, como ato da prevenção 

e do cuidar. A visita domiciliar é uma alternativa de promover cuidado em SB a 

essas pessoas e seus responsáveis/cuidadores, principalmente àquelas que não 

conseguem ou têm dificuldades de se deslocarem à UBS (FLÓRIO et al., 2007; 

CARDOSO et al., 2011). Nesta linha de raciocínio da promoção da saúde, Petty e 

Pretto (1999) ressaltaram que, para auxiliar os pacientes em suas necessidades de 

manter e buscar saúde, é fundamental conhecer a realidade em que vivem; o modo 

de vida, crenças, valores, anseios; sua organização na comunidade; a solução dos 

problemas individuais e coletivos, suas doenças e tratamento, como usam o corpo; o 

conceito de qualidade de vida e a expectativa de ter doença ou saúde. Dessa 

maneira, propõe-se, que a visita domiciliar à PcD deve fazer parte da prática diária 

das EqSF, como uma maneira de auxiliar na inclusão social, no sentido de 

desenvolver os princípios de autocuidado e autonomia, melhorando, assim, a 

qualidade de vida dessa população.  

Do exposto, as equipes de saúde dessa unidade devem repensar sobre 

as atuais práticas de SB às PcD realizadas na sua área de abrangência, visto que, 

para as PcD obterem um acesso integral à saúde, elas devem estar inseridas em um 

modelo de atenção odontológica voltado para promoção de saúde, associando 

métodos educativos, preventivos e reabilitadores, sem se limitarem apenas às 

atividades curativas. Para a organização desse modelo de atenção à SB, é 

fundamental que sejam pensadas as “linhas do cuidado” com a criação de fluxos 

que impliquem ações resolutivas das equipes de saúde, centradas no fortalecimento 

da autonomia do usuário, implicando-o no processo terapêutico.  A busca da 

autonomia dos cidadãos é outro requisito das ações de promoção de saúde. A 

equipe de saúde deve fazer um esforço simultâneo para aumentar a autonomia e 
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estimular práticas de autocuidado por pacientes, famílias e comunidades, 

principalmente na linha do cuidado à PcD (BRASIL, 2004a). 

As PcD apresentam inúmeros problemas decorrentes de diferentes bases 

etiológicas com a probabilidade de ocorrência de distúrbios de comunicação, 

locomoção e sentido, sendo constantes os problemas de ordem médica e 

odontológica, que comprometem, sobremaneira, seu bem-estar. Essas pessoas, de 

certa forma, também têm características de dependência e fragilidade em virtude do 

processo incapacitante, o que dificulta a execução das suas tarefas diárias e dos 

cuidados em saúde, necessitando da ajuda de um cuidador (GILL; TINETTI ,1998).  

Nesse sentindo, ao se correlacionar estatisticamente as variáveis 

“Procura por Atendimento Odontológico na Unidade” com “a Presença do Cuidador”, 

não houve associação positiva, demonstrando-se que a presença do cuidador não 

influenciou no acesso das PcD ao atendimento odontológico, neste estudo. 

Entretanto, a demora da família/responsável de buscar atendimento 

odontológico para PcD não se constitui um caso raro. A desestruturação familiar 

diante das demandas de uma PcD, assim como a urgência de outros tratamentos de 

saúde (médicos, fonoaudiológicos, fisioterapêuticos e outros), levam ao adiamento 

ou mesmo ao negligenciamento dos cuidados em SB (SCHMIDT, 1995). 

Segundo Barros e Montilha (2011), em muitas situações, o cuidador 

informal, geralmente um membro familiar, não tem opção, pois é o único familiar 

disponível para realizar o acompanhamento do paciente em domicílio, assumindo 

totalmente a responsabilidade sem ter com quem dividi-la. O sentimento de dever do 

cuidador pelo cuidado de seu familiar permeia, na maioria das vezes, uma situação 

de obrigação, pois, mesmo que exista o amparo de outros familiares, a sobrecarga 

maior acaba sendo sempre de um só membro da família na grande maioria das 

situações.   

Esses autores, ainda, mostraram em seus estudos que os cuidadores 

estão sobrecarregados e precisam de mais atenção dentro das práticas profissionais 

voltadas para o tratamento das PcD. Isso deve levar os profissionais responsáveis 

pelo tratamento de PcD a refletir que precisam estar preparados para uma situação 

bem mais complexa do que imaginam, pois ela não só diz respeito à pessoa em 

questão, como também abrange toda a estrutura familiar, utilizando uma abordagem 

multiprofissional, que envolva não só os seus aspectos clínicos, mas suas 

repercussões psicológicas e sociais, tanto para a PcD como para a família.  
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No estudo já citado de Lemos e Katz (2012) sobre a avaliação de SB e o 

acesso ao tratamento odontológico em PcD (paralisia cerebral), realizado num 

centro de referência em Recife-PE, as crianças pesquisadas apresentaram 

experiência de cárie mais elevada e aproximadamente 60%  necessitavam de algum 

tipo de tratamento, sendo que, a maior parte dos cuidadores apresentava baixo nível 

de escolaridade e baixo nível socioeconômico, com a grande maioria das famílias 

vivendo com até dois salários mínimos e pertencendo às classes econômicas com 

menor poder de mercado. De acordo com a literatura, esses fatores em relação ao 

cuidador também dificultam o acesso e a continuidade de tratamento odontológico 

neste grupo populacional (CAMARGO, 2005). 

A grande maioria dos cuidadores informais no Brasil ainda está sem 

suporte como informações e orientações necessárias para dar assistência às PcD. 

Contudo se o cuidador familiar tivesse acesso às orientações e dicas de como cuidar 

do outro e também de como se cuidar, o trabalho seria menos árduo e mais fácil de 

suportar (BARROS; MONTILHA, 2011). Assim, se não for dada a devida atenção ao 

cuidador, dando informações e orientações em SB necessárias, este pode 

representar uma barreira para o acesso.  

Talvez essa situação do papel do cuidador, relatada pelos os estudos 

acima descritos, justifique o fato de 75,2% das PcD pesquisadas confirmarem ter o 

cuidador, porém apenas 35,2% procuraram atendimento odontológico na unidade, 

evidenciando-se, assim, que a presença do cuidador não foi fator determinante no 

acesso, conforme já revelado na análise estatística.   

Nas linhas do cuidado, as práticas de educação em saúde referentes à 

ida periódica ao dentista para as PcD se constituem em uma importante ação de 

promoção de saúde. Contrariando essa afirmativa, a pesquisa detectou que na 

amostra geral, mais da metade das PcD (54,3%) não tiveram atendimento 

odontológico nos últimos dois anos ou mais antes da entrevista, e que somente 

11,3% confirmaram seu último atendimento a menos de um ano. Todavia, na análise 

por categoria, verificou-se que apenas as PcD intelectual foram as que mais 

significante tiveram o último atendimento odontológico de 1 ano a 6 meses (18,8%), 

em relação as demais categorias. Conforme dados do último levantamento 

epidemiológico, SB Brasil 2010, constatou-se que 53,9% dos adolescentes, 49% dos 

adultos e 30,4% dos idosos, visitaram o dentista no último ano (BRASIL, 2011b). 

Independentemente do tipo de deficiência, estes dados da última visita ao dentista, 



112 
 

  

quando comparado com os dados dos levantamentos epidemiológicos nacionais, 

mostraram que ainda tem muito o que melhorar em relação à frequência ao dentista, 

especialmente por serem PcD, a interação das mesmas com os profissionais, a 

família e a sociedade. Tais interações são importantes e fundamentais para o 

sucesso do tratamento, evitando o aumento de suas necessidades acumuladas 

(OLIVEIRA; GINO, 2011).  

Neste estudo, em relação ao tipo da prestação de serviço do último 

atendimento odontológico, o SUS foi o principal prestador (75,2%). Estes achados 

demostraram que o SUS ainda é, para muitas PcD, o principal meio de acesso ao 

atendimento odontológico, então, destaca-se a importância de se reorganizar esses 

serviços para suprir as necessidades dessa parcela da população tão carente de 

cuidados. E dentre as PcD que realizaram esse atendimento no SUS, os serviços da 

UBS foram os mais procurados em detrimento aos outros, representando 

aproximadamente 50% dos atendimentos. Esses dados coincidiram com os 

resultados dos estudos de Queiroz et al. (2014), ao avaliarem as condições de 

saúde bucal de PcD de uma escola especial de Patos-PB. Quando questionados 

sobre o local de atendimento para tratamento odontológico, 73,7% procuravam as 

instituições públicas, sendo que 50,9% afirmaram ter sido a UBS mais próxima de 

casa.   

Todavia, apesar desses estudos revelarem a opção de aproximadamente 

50% pela UBS em relação aos outros prestadores de serviços, esse percentual pode 

ser considerado insatisfatório quanto ao acesso e resolutividade na AB, levando-se a 

refletir sobre o papel das ESB na Estratégia Saúde da Família. A UBS deve 

funcionar como porta de entrada da população no âmbito da AB, com a possibilidade 

de resolutividade de até 80% dos problemas de saúde bucal. Dessa maneira, a 

maioria das necessidades de cuidados bucais da população deficiente deve ser 

atendida pela ESB na AB (BRASIL, 2006a, 2011a). 

No estudo de Freire et al. (2009), foram constatadas dificuldades de 

acesso a serviços ambulatoriais de maneira geral pelas PcD, levando-as a procurar 

diretamente os hospitais a fim de que fossem atendidas, fato este preocupante, pois 

além de sobrecarregar os hospitais, mostra que os níveis primários de atendimento 

não estão acessíveis a esta população.  

Na Rede de Cuidados à Saúde das PcD, a porta de entrada do usuário é 

a UBS ou os serviços de emergência ou pronto atendimento, no qual será assistido, 
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receberá orientação e/ou encaminhamento para o nível de atenção mais adequado 

ao seu caso, se necessário. Essa dinâmica possibilitará uma distribuição racional da 

clientela, evitando a sobrecarga de qualquer um dos serviços. Nessa Rede, as ESB 

são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo seu 

encaminhamento aos CEO ou a atenção terciária (atendimento hospitalar) apenas 

nos casos de maior complexidade (BRASIL, 2012a). Nesse sentindo, o MS, no 

tópico Atenção à Saúde Bucal de PcD, recomenda que as ESB devem ser 

capacitadas a fim de que possam, em nível local, estarem aptas ao atendimento 

destes usuários, em níveis crescentes de complexidade de atendimento (BRASIL, 

2006a). 

A AB deve ser um cenário de vivências, experiências, construções e 

ressignificações, nesse sistema de cuidados que as PcD estão inseridas. A 

vinculação dos serviços no território à prática do acolhimento nas UBS, o 

fortalecimento do trabalho transdisciplinar e intersetorial, o matriciamento, a 

abordagem adequada às condições específicas das deficiências em todas as 

intervenções de saúde são exemplos de ações que devem ser articuladas para 

garantir essa rede de cuidados. A precocidade na detecção e a intervenção em 

relação às deficiências constituem pontos importantes no perfil do atendimento que 

se deseja construir para esse grupo populacional. Essas pessoas precisam ter 

acesso a todos os outros tipos de serviços sem qualquer tipo de barreira, seja física, 

de informação ou de conhecimento (GIRONDI et al., 2014). 

Para Veras (2001), apesar da AB ser campo para o desenvolvimento das 

práticas de atenção à saúde da PcD, especificamente no que se refere à inclusão, 

integração social e dos direitos de cidadania, essas práticas ainda são pouco 

contempladas. Tal situação pode ser confirmada na presente pesquisa, por meio dos 

resultados desfavoráveis da análise do acesso das PcD à atenção odontológica na 

UBS. No campo da saúde da PcD, reitera-se a importância do papel da AB no 

cuidado integral à saúde destas pessoas, no entanto, este ainda se constitui um 

desafio, exigindo reflexão sobre as práticas atuais e sobre as possibilidades de 

construções futuras. 

Merece destaque também, neste estudo, o principal motivo apontado pela 

amostra total das PcD, para a procura do seu último atendimento na UBS, que no 

caso foi a cárie dentária (60%). Esse achado diferencia de outras pesquisas, nas 

quais mostram que no Brasil, a dor se constitui o principal motivo que leva as PcD à 
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procurado atendimento odontológico (COSTA et al., 2008).  Estudos relatam que 

não apenas no Brasil, mas também em outros países, onde não se dá a devida 

atenção aos PcD, a história da doença cárie é mais elevada que na média da 

população em geral, devido, principalmente, à dificuldade de manutenção de uma 

higiene bucal satisfatória, havendo a necessidade de se priorizar ações preventivas 

e curativas para essas pessoas (TOMITA; FAGOTE, 1999). Nesse sentindo, 

acredita-se que a dor seja vista como uma consequência do processo mais 

avançado da cárie dentária, quando esta não é prevenida ou tratada precocemente.  

Na avaliação por categorias, a cárie como principal motivo da procura, 

mostrou-se mais intensificada entre as PcD intelectual (85,7%), enquanto, entre as 

PcD auditiva (33,3%) e múltiplas (33,3%) foi mais o atendimento de rotina, nas PcD 

motora (48,5%) foi mais a dor, e outros motivos predominaram entre as PcD visual 

(33,3%). Essa diversidade de motivos por deficiência quanto à procura do 

atendimento odontológico pode ser vista também em outras investigações realizadas 

anteriormente, como o estudo de Flório et al. (2007),  com PcD múltiplas de uma 

escola especial de Araras-SP. Com relação à razão para a última visita ao cirurgião-

dentista, esses autores identificaram que a necessidade da realização de 

tratamentos curativos foi a razão relatada por 55% dos indivíduos, seguida da 

procura como parte da rotina por 25% dos indivíduos.  Em outra pesquisa, realizada 

com PcD visuais, com relação à procura pelo dentista, 35,41% dos entrevistados 

relataram procurar regularmente a cada 6 meses, 33,33% procuram ocasionalmente 

e 31,26% procuram somente quando acreditam estar com algum problema dental 

(CERICATO, 2007).              

Outro dado relevante em relação a esse último atendimento na UBS foi 

que todas as PcD que foram atendidas conseguiram agendar a consulta em menos 

de uma semana, ou seja, não houve dificuldade para agendamento. Dado 

considerado positivo, e que superou as expectativas de outras realidades, que 

enfrentam a dificuldade de acesso aos serviços odontológicos, tornando-se um 

desafio. Contrapondo-se a realidade da UBS em estudo, a demora no agendamento 

foi descrita na pesquisa de Cardoso et al. (2011), como uma das dificuldades para o 

atendimento odontológico, de forma que 51% dos cuidadores das PcD relataram 

existir demora no agendamento. 

Ainda sobre o último atendimento odontológico na UBS, 90% dos 

entrevistados avaliaram esse atendimento como bom ou ótimo. Dados do IBGE 
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(2011) demonstram que as pessoas atendidas por problemas odontológicos foram 

as que melhor avaliaram o serviço, 93,6% consideraram o atendimento odontológico 

“muito bom ou bom”, sendo que 68,8% desses atendimentos odontológicos foram 

realizados pela rede particular, somente 31,2% foram realizados pelo SUS. Na 

pesquisa, embora a avaliação tenha sido feita por usuários do UBS/SUS, o resultado 

foi considerado satisfatório e se torna necessário para os sistemas de saúde que 

buscam a melhoria dos serviços. Sabe-se que a satisfação do paciente precisa ser 

tão importante para a avaliação da qualidade do serviço como o desempenho e a 

administração dos sistemas de cuidados de saúde. As percepções dos usuários são 

extremamente necessárias para a avaliação da qualidade dos serviços, pois a 

avaliação do grau de satisfação dos usuários do sistema de saúde é um importante 

indicador a ser considerado no planejamento das ações, principalmente para PcD 

(LIMA; CABRAL; VASCONCELOS, 2010; MOIMAZ et al., 2010).   

 

6.4 Condições de saúde bucal das PcD 

              

Observa-se que estudos na área da PcD procuram ressaltar importantes 

assuntos, tais como acessibilidade, inclusão social, entre outros (RIMMER, 2005). 

No entanto, apesar dos avanços com relação aos conhecimentos e ações 

concernentes a este grupo, percebe-se que na área da saúde ainda são escassos 

os estudos voltados para esta população (CASTRO et al., 2011).  

 No que se refere à SB, ainda não se dispõe de dados de abrangência 

nacional e representativos da magnitude dos problemas das PcD. A situação de 

saúde bucal das PcD não tem sido sistematicamente estudada, e dados fidedignos 

são escassos no Brasil, acarretando a necessita de dados de amplitude nacional. 

Este desconhecimento das reais necessidades de SB dessas pessoas tende a 

limitar a definição dos recursos humanos e dos materiais necessários, bem como o 

planejamento de estratégias de intervenção. Os fatores de risco aos quais os grupos 

de pacientes deficientes estão expostos já são, contudo, bastante conhecidos, e a 

importância dos programas de prevenção eficazes é amplamente documentada na 

literatura (TOMITA; FAGOTE, 1999). 

Sabe-se que a SB é considerada um componente essencial da saúde e 

bem-estar das pessoas, pois melhora a autoimagem, e a qualidade de vida. 

(KORENU; SIGAL, 2009).  Cardoso (1995) relatou que, nas últimas décadas, houve 
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significativa melhora na saúde bucal da sociedade. Entretanto Mugayar (2000) cita 

que, quando se trata de paciente deficiente, a saúde bucal ainda está longe de ser 

satisfatória. Segundo Korenu e Sigal (2009) as PcD têm piores condições de SB e, 

consequentemente, uma pior qualidade de vida do que a população em geral.  

Apesar de dores e infecções bucais terem o potencial de agravar a condição 

sistêmica do paciente com deficiência, infelizmente a SB ainda é vista com pouca 

prioridade quando comparada aos demais cuidados médicos dedicados a estes 

indivíduos (OLIVEIRA; NATAL; SANTOS, 2007). 

As condições de SB das PcD, no Brasil, ainda são muito precárias, 

excludente e, geralmente, comprometida. Em sua maioria, assistida de forma 

esporádica, sem acompanhamento sistemático e, na maior parte das vezes, em 

caráter de benemerência. Uma grande responsabilidade por tal quadro pode ser 

imputada à própria classe odontológica que recusa atendimento clínico e de 

orientação para a saúde, muitas vezes por medo, outras vezes por preconceito 

(RESENDE et al., 2005). 

Diante desse contexto, o planejamento da atenção à saúde da PcD deve 

considerar a importância das informações sobre as condições de saúde da 

população deficiente e suas demandas por serviços de saúde, bem como as 

desigualdades associadas a essas condições. A análise da situação de saúde é 

fundamental para orientar a tomada de decisão dos gestores à medida que traz 

evidências relevantes para a elucidação de pontos essenciais à ação. Em virtude do 

não conhecimento dessa clientela, das suas demandas e anseios, impossibilita o 

desenvolvimento de ações de saúde na sua integralidade, de forma equânime e 

humanitária (OTHERO; DALMASO, 2009).  

Assim, visando a ampliar e a aprimorar o conhecimento científico em 

relação à SB das PcD em estudo, avaliou-se as condições de SB dessa população. 

Conforme já citado no estudo, utilizou-se ICSB, como instrumento de avaliação.  

Segundo Saintrain (2007), idealizadora desse indicador comunitário, a criação do 

ICSB surgiu da necessidade de se obterem dados epidemiológicos capazes de 

facilitar ao cirurgião dentista amenizar as desigualdades em SB da população. Como 

proposta de tecnologia, constitui-se em um instrumento que consiste em uma 

estratégia na qual envolve o ACS para levantar a situação epidemiológica em SB da 

população, por meio da obtenção de dados, de maneira fácil e simples, identificando 

componentes da população com os diversos graus de necessidade odontológica, 
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facilitando o processo de trabalho da ESB, no planejamento, encaminhamento e 

execução das ações, mediante uma demanda programada, baseada no princípio da 

equidade, ou seja, oferecendo prioridade de atenção àqueles que têm maiores 

necessidades. No presente estudo, o avaliador foi a própria autora, com o auxílio 

dos ACS e da ASB da equipe. 

Por questões didáticas, dividiu-se a discussão das condições de SB, em 3 

itens, de acordo com ICSB mostrados a seguir: 

 

6.4.1 Capacidade mastigatória 

 

 De acordo com os itens de avaliação desse instrumento, no quesito 

capacidade mastigatória, verifica-se que esta baseou-se apenas na quantidade de 

dentes na cavidade oral. A simples contagem do número de dentes presentes na 

boca oferece uma posição em relação ao edentulismo (ausência total de dentes) e à 

necessidade de prótese (SAINTRAIN, 2007). Cabe ressaltar que o grau da 

capacidade mastigatória pode ser fundamentalmente condicionado pela perda 

dentária, pelos níveis de edentulismo, uso de próteses dentárias e prevalências de 

cárie e de doenças periodontais (COSTA et al., 2010a). Pode-se dizer que a perda 

dental é tida como temática de relevância avaliada pela saúde pública, haja vista 

que é considerada como uma decorrência das doenças bucais mais prevalentes e 

também em razão da alta ocorrência (RODRIGUES JUNIOR et al., 2012).  Além 

disso, ter saúde bucal implica ainda na possibilidade de uma pessoa exercer 

plenamente funções como mastigação, deglutição e fonação, exercitar a autoestima 

e relacionar-se socialmente sem inibição ou constrangimento, estando diretamente 

vinculada à qualidade de vida (NARVAI; FRAZÃO, 2008).  

Nesse sentindo, no estudo, conforme divisão definida anteriormente pela 

autora durante o estudo para melhor análise e discussão dos dados, na amostra de 

PcD examinadas, identificou-se um grupo de edêndulos/edentados/desdentados, 

pessoas com perda total dos dentes, equivalente a 28,6%, consideradas com 

capacidade dentária funcional insuficiente para mastigação, deglutição e fonação. 

Os outros participantes (71,35%), considerados o grupo dos dentados, 

apresentavam ao menos um elemento dentário, porém, houve pouca diferença entre 

o percentual dos que possuía de 1 a 19 dentes (36,4%) e os que possuíam 20 ou 
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mais dentes na cavidade oral (35%), sendo que este último subgrupo foi 

considerado com capacidade dentária funcional suficiente.          

A elevada ocorrência de perda de elementos dentais foi também 

demonstrada pelos resultados obtidos no levantamento epidemiológico SB Brasil 

2010, segundo o qual o componente de dentes perdidos na faixa etária dos adultos 

foi de 44,7%, aumentando nos idosos para 92% (BRASIL, 2011b).  Supostamente, a 

maior ocorrência de perda dental na atual população de PcD estudada pode estar 

associada à idade média da população (48,7 anos) e ao maior percentual de PcD 

adultas e idosas, perfazendo um total de 86%, como já relatada anteriormente no 

estudo, uma vez que a prática odontológica predominantemente curativa e 

mutiladora no passado constituiu-se, provavelmente, da vivência concreta dos 

sujeitos deste estudo (MALLMANN et al., 2012).  Esta situação pode ser vista 

também em outros estudos realizados anteriormente, como de Manhães e Costa 

(2008), em que verificaram, nas prevalências de doenças bucais, que as exodontias, 

aumentavam principalmente nos níveis populacionais com piores condições 

socioeconômicas e de idade mais elevada. 

Constatou-se ainda neste estudo e em outras investigações que uma 

parcela significativa de PcD encontra-se nas camadas de baixa renda da população, 

constituindo-se de pessoas com menor acesso aos serviços de saúde bucal. Estes 

pacientes, quando conseguem ter acesso aos serviços públicos, o grande acúmulo 

de necessidades e a falta de profissionais habilitados condena-os a tratamentos 

mutilantes como forma de resolução rápida e definitiva (FREIRE et al., 2011).  

 Dependendo do tipo e do grau da deficiência, o tratamento odontológico 

em pacientes deficientes é considerado por muitos cirurgiões-dentistas um desafio, 

por este motivo poucos são os dentistas capacitados a atendê-los, tanto em rede 

pública quanto particular. Sendo esse, apenas um dos motivos que acarreta no 

acesso tardio desses pacientes ao atendimento odontológico. Há poucos centros 

especializados na assistência desses pacientes; poucos e raros são os dentistas 

que se habilitam a fazer esse tipo de tratamento em seus consultórios particulares; o 

tratamento odontológico, às vezes, por ser uma intervenção curativa/restauradora ou 

cirúrgica, é bastante oneroso; e, muitas vezes, ocorre a falta de educação, 

motivação e interesse da família em relação à SB desses indivíduos (AGUIAR et al., 

2000). Em relação ao atendimento da PcD, a Rede de Cuidados à PcD oferece 

incentivo financeiro aos CEO que aderirem à rede para o atendimento das PcD na 
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atenção especializada, nos casos que não forem possíveis de serem resolvidos na 

atenção AB (BRASIL, 2012b).   

A higiene bucal deficitária proporciona também alta prevalência de dentes 

perdidos, ocorrendo com frequência, avulsão “natural e espontânea” (TANAKA et al., 

2009). Comumente, PcD apresentam problemas bucais que afetam severamente os 

elementos dentários, provocando muitas vezes grandes perdas dentárias. 

Dependendo do tipo e do grau da deficiência, são pessoas que geralmente têm 

dificuldade para a realização de higienização bucal satisfatória, devido a própria 

limitação da deficiência e sua dependência.  

A ocorrência da perda dental nas PcD em estudo não se comportou de 

maneira igualitária entre os tipos de deficiência. Percebeu-se que as PcD auditiva 

(42,9%) estavam mais associadas ao edentulismo. Supõe-se que tal fato possa ser 

explicado em virtude de problemas auditivos e de edentulismo serem comuns em 

pessoas com idade avançada, principalmente em idosos, haja vista que, 53,3% das 

PcD auditivas desse estudo concentram-se na faixa etária acima de 60 anos. O 

edentulismo, que no processo de envelhecimento é aceita como uma causa natural, 

provoca além de problemas funcionais, dificuldades na mastigação, deglutição e 

fonação, sendo um fator que pode levar ao aparecimento de anemias, desnutrição e 

problemas digestivos, e também problemas estéticos e biopsicossociais (BATISTA, 

2005).   

Ainda em relação à perda dental por deficiência, identificou-se na 

população em estudo que as PcD motora (41,7%) estavam mais associadas ao 

grupo dos dentados de 1 a 19 dentes, ao passo que, as PcD intelectual ao grupo 

dos dentados com mais de 20 dentes (53,1%). As PcD neuropsicomotoras muitas 

vezes apresentam doenças bucais que comprometem seriamente os dentes levando 

a sua perda. São pessoas que geralmente não têm habilidade para promoverem 

uma higiene oral satisfatória e muitas vezes não permitem que outras a façam, ou a 

façam de maneira inadequada por possuírem comportamento agressivo ou mesmo 

por apresentarem movimentos involuntários que dificultam a higienização 

(RESENDE et al., 2005). 

Em relação especificamente às PcD intelectual, cabe ressalvar na 

presente pesquisa, quanto a perda dentária, que essas pessoas por estarem mais 

associadas ao grupo de dentados acima de 20 dentes, consequentemente, 

apresentaram maior número de dentes na cavidade oral, quando comparadas com 
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as outras categorias. É possível que esse resultado tenha sido condicionado pelo 

fato das PcD intelectual em estudo estarem mais concentradas nas faixas etárias até 

50 anos, como já estudado anteriormente no perfil sociodemográfico, e geralmente, 

os índices de perdas dentária são menores em jovens e adultos, quando 

comparados com os idosos. Também, pode-se levar em conta a coincidência de que 

as PcD intelectual desta pesquisa formam o grupo das que mais realizaram o último 

atendimento odontológico no período entre 6 meses e 1 ano (18,8%), conforme 

revelaram os resultados deste estudo.  

 

6.4.2 Severidades bucais 

 

Os pacientes com deficiência, de um modo geral, apresentam os mesmos 

problemas bucais que os da população como um todo, no entanto, a severidade 

destes problemas apresenta-se mais elevada do que a observada na média da 

população (TEZZA; ZANIN; FLÓRIO, 2006).  Como parte da complexidade do 

conhecimento das necessidades de atenção à PcD está o fato destas, além de 

apresentarem características próprias muito diversificadas, estarem mais sujeitas 

aos quadros infecciosos e problemas gerais, inclusive às doenças mais prevalentes 

na cavidade bucal (SANTOS et al., 2003).  

Estudos que analisam o perfil epidemiológico odontológico dos pacientes 

com deficiência indicam elevados índices de cárie, doença periodontal, edentulismo, 

baixa higiene bucal, e alto índice de traumas. Os levantamentos de dados 

epidemiológicos que caracterizem tal população ainda são incipientes, tanto na 

literatura científica nacional como internacional (MUGAYAR, 2000; OLIVEIRA, 

PAIVA; PORDEUS, 2004)  

 Apesar de as PcD serem acometidas por vários tipos de agravos bucais, 

nesse estudo, dando-se continuidade à avaliação das condições de SB dessa 

população, enfatizou-se as severidades de SB descritos no ICSB (cálculo dental, 

gengivite, cárie dentária, raiz residual e agravos dos tecidos moles), considerando-se 

apenas a prevalência desses agravos e não o grau de severidade. Dessa maneira, 

entre os agravos, destacou-se a presença do cálculo dental com o maior percentual 

(53,9%) diagnosticado na amostra geral das PcD examinadas, seguida da cárie 

dentária (43,7%), gengivite (33%), raiz residual (30,1%), e, por último, agravos dos 

tecidos moles com o registro de 2,4%. Sabe-se, que o cálculo dental e a gengivite 
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são problemas bucais que constituem o grupo das doenças periodontais, então, 

pode-se dizer que entre as severidades bucais nas PcD em estudo, 

quantitativamente, prevaleceram as doenças periodontais, ou seja 86,9% das PcD, 

possuíam cálculo dental e/ou gengivite. 

Pode-se considerar que o biofilme/placa bacteriana ainda é o fator 

etiológico determinante da doença cárie e principalmente na doença periodontal, que 

resulta de respostas imunológicas a infecções bacterianas crônicas e essas 

respostas podem ser modificadas por uma variedade de fatores do hospedeiro como 

mudanças imunológicas, diabetes, estados de imunodeficiência, tabagismo e uso de 

medicamentos, os quais também aumentam a chance de doenças periodontais. Os 

pacientes com deficiência são mais susceptíveis a doenças periodontais, todavia, 

são os que menos recebem cuidados de prevenção (SCHONFELD, 2003).         

Apesar das melhorias nas condições de SB, os avanços e variadas 

opções de tratamentos, a doença periodontal inflamatória continua a afligir uma 

grande porcentagem de adultos e pequena porcentagem de crianças e adolescentes 

em todo mundo (TENG, 2006). No Brasil, em relação à condição periodontal, 

conforme resultados do SB Brasil 2010, destacou-se a presença do cálculo dental 

como condição mais prevalente em todas as faixas etárias, aumentando com a 

idade, atingindo a maior prevalência entre adultos, aproximadamente 64%, 

declinando nos idosos (BRASIL, 2011b). Assim como nesse levantamento, o cálculo 

dental (53,9%) também foi a doença periodontal com a maior prevalência entre as 

PcD pesquisadas no presente estudo. 

A doença periodontal é uma das patologias mais encontradas na 

cavidade oral das PcD, sendo um dos motivos de indícios de inflamação e perda 

dentária que prejudica a mastigação, fonética e estética dessas pessoas 

(ROMANELLI, 2006). Esta afirmação condiz com os resultados do presente estudo, 

em que a presença dessa afecção bucal mostrou-se com alta prevalência entre as 

PcD pesquisadas (86,9%). 

Na população de PcD em estudo, além da elevada presença de doença 

periodontal, a presença da cárie dentária também foi expressiva, com o registro de 

43,7% entre as severidades bucais pesquisadas. A cárie dentária é uma doença 

crônica, infecciosa e de alta prevalência, que afeta os tecidos mineralizados dos 

dentes e possui caráter multifatorial, em função da necessidade de interação de 

vários fatores ditos determinantes (composição da placa e da saliva, capacidade 
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tampão e frequência de ingestão de carboidratos), e fatores de confusão ou 

modificadores, considerados individuais para as diferentes sociedades 

(comportamento, conhecimento, renda e classe social) (MCDONALD; AVERY, 

1995). A identificação de unidade dentária com cavidade visível representa um 

indicador para a necessidade de tratamento e planejamento de ações educativas, 

preventivas e curativas (SAINTRAIN, 2007). 

A cárie dentária continua sendo o principal problema da SB e deve 

receber atenção diferenciada na prática diária, não só em relação ao tratamento 

restaurador, mas também em termos de práticas preventivas planejadas para reduzir 

o problema, pois quando não tratadas progridem para quadros tão severos que 

interferem negativamente na qualidade de vida das pessoas atingidas (MCDONALD; 

AVERY, 1995; ARAUJO IGLESIAS, 2000).  

Apesar de a cárie dentária ter apresentado um significativo declínio no 

mundo, ainda constitui um importante fator limitante para a SB e qualidade de vida 

das pessoas (GALLARRETA et al., 2008). Com relação aos índices de cárie da 

população de uma forma geral, no Brasil, assim como em outros países do mundo, 

tem-se observado uma tendência de queda consistente na experiência da doença 

(NARVAI; CASTELLANOS; FRAZÃO 2000). São apontadas como possíveis causas 

para o declínio da doença medidas como a adição de flúor à água de abastecimento 

público, o emprego de dentifrícios fluoretados em larga escala a partir dos anos de 

1980, aspectos alimentares como modificações no padrão e quantidade de consumo 

de açúcar, associados à melhoria nas condições de vida (NADANOVSKY, 2000).  

Roncalli (2006) acrescenta ainda a estes fatores o maior acesso, no Brasil, à 

atenção em saúde bucal coletiva e a ampliação das ações de promoção e educação 

em saúde bucal decorrentes do aumento das ESB na ESF. 

Castilho, Carvalho e Tosso (2000) relataram que a experiência de cárie 

dentária e doença periodontal em pacientes com deficiência tem sido relatada como 

maior do que a encontrada na população geral. Esses autores, em um estudo com 

176 alunos com deficiência neuropsicomotora e/ou mental, em Belo Horizonte (MG), 

verificaram que as condições de SB desses alunos eram precárias, sendo a 

prevalência, incidência e severidade das doenças cárie e periodontal maiores se 

comparadas aos indivíduos normais, mesmo naqueles que já receberam tratamento 

odontológico.  
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A incapacidade das PcD para manter uma higiene bucal adequada é 

suficiente para explicar o índice elevado de doenças bucais, como a cárie dentária e 

doença periodontal. Esses agravos são frequentes nesses pacientes e a incidência 

são geralmente muito altas, devido aos maiores fatores de risco a que este grupo 

está exposto. Isso se explica devido à estreita relação entre o grau de limitação 

física/mental /sensorial, com a baixa autonomia para realização da higiene oral, a 

especificidade de sua dieta alimentar, geralmente é rica em carboidratos e alimentos 

pastosos, são fatores que favorecem ao acúmulo de placa bacteriana e, 

consequentemente, ao aparecimento do processo inflamatório gengival e/ou 

instalação da doença cárie (CAMPOS et al., 2006; LAZZARETTI; RIGO; 

FERNANDES, 2013) 

A este fator etiológico podem, entretanto, somarem-se outros como, 

respirador bucal, deglutição inadequadas, anormalidade de oclusão, movimentação 

anormal/involuntária da musculatura facial desses pacientes, e efeitos da ingestão 

crônica de medicamentos via oral, diminuição do fluxo salivar assim como 

hospitalizações prolongadas, que são mais específicas de alguns tipos de 

deficiências como a intelectual, motora e múltiplas (CAMPOS et al., 2006; COSTA, 

M. H.; COSTA, M. A.; PEREIRA, 2007).            

Além dos marcadores de saúde inerentes ao quadro clínico da PcD, 

também podem constituir risco à SB desse grupo os fatores socioeconômicos e 

sociodemográficos, como o baixo nível de renda familiar e a baixa escolaridade, 

idade do paciente, e a escassez de serviços odontológicos básicos e especializados 

(COSTA, M. H.; COSTA, M. A; PEREIRA, 2007). Além disso, a condição de SB 

desses indivíduos, muitas vezes, costuma ser negligenciada, pelos seus 

responsáveis/cuidadores, pelo acesso restrito aos profissionais, pela carência de 

informações, e principalmente devido às barreiras sociais que estes pacientes 

enfrentam (COSTA et al., 2010b; NASILOSKI et al., 2015)   

A compreensão dos múltiplos fatores envolvidos na cárie dentária e nas 

doenças periodontais pode contribuir para obtenção de elevados níveis de qualidade 

nos cuidados com esses pacientes, indo em direção a uma compreensão mais 

profunda dos fatores biológicos e sociais envolvidos nessas doenças, 

particularmente em pacientes com deficiência (TENG, 2006). As doenças cárie e 

periodontal, e outras condições bucais, se não tratadas, podem evoluir para dor, 

infecção e perda de função, podem ter um impacto direto e negativo em sua saúde 
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(SILVA; LOBÃO, 2010). Mesmo com o controle da placa bacteriana os pacientes 

com deficiência estão propensos a desenvolver a doença periodontal, esse fato 

pode influenciar em doenças sistêmicas, principalmente doenças cardiovasculares, 

portanto é necessário acompanhamento odontológico para eliminar possíveis focos 

de infecção que colocará em risco tanto a saúde oral como a saúde geral do 

paciente (FERREIRA, 2010). 

Em relação à cárie e doença periodontal, cabe ressaltar ainda neste 

estudo,que não houve diferenças quantitativas dessas severidades bucais, quando 

comparadas entre as deficiências, ocorreu praticamente uma uniformidade da 

prevalência entre as categorias. Talvez, essa situação associa-se ao fato de todas 

as deficiências apresentarem dificuldades para manter uma higiene oral adequada, 

embora cada uma apresente incapacidades diferentes/específicas. Nesse sentindo, 

os dados da pesquisa estão em consonância com os resultados de outros estudos 

realizados anteriormente, em que demostraram serem essas patologias as mais 

prevalentes entre as PcD, independentemente do tipo de deficiência. Pode-se citar o 

estudo realizado por Fernandez et al. (2005), na província de Camagüey, em Cuba, 

em que foram examinadas 87 crianças com deficiência mental, encontrou-se 100% 

de crianças afetadas por doenças bucais; destas, 81% tinham cárie, 73% doença 

periodontal e 65% maloclusão. Outro levantamento sobre as necessidades em SB 

de estudantes de 11 escolas municipais e estaduais para crianças especiais, 

realizado em Belo Horizonte (MG), no ano de 2005/06, em que foram examinados 

2.474 pacientes, encontrou-se 64% destes com dentes permanentes ou decíduos 

cariados e 232 indivíduos que, apesar de estarem com a cárie dentária controlada, 

apresentavam a doença periodontal como maior problema de saúde bucal 

(CAVALCANTE et al., 2006).  

Quanto aos outros agravos de SB pesquisados no presente estudo, no 

caso, a presença de raiz residual (30,1%) e alteração de tecidos moles (2,4%), 

mesmo com registro de índices menores do que a cárie dentária (43,7%), e doença 

periodontal (86,9%), merecem uma atenção diferenciada, não pela presença da 

patologia em si, mas devido à prevenção dos fatores de risco e à gravidade de 

outras doenças que poderão estar associadas. Acredita-se que a simples 

identificação da quantidade de raízes residuais na cavidade oral seja uma prática 

preventiva, no sentindo de evitar a possibilidade de focos infecciosos, que, se não 
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tratados, poderão interferir em problemas sistêmicos, comprometendo tanto a saúde 

oral como geral do paciente, principalmente em PcD (FERREIRA, 2010). 

Assim como também o registro da presença de anormalidades nos 

tecidos moles da cavidade bucal oferece a possibilidade para detectar e prevenir 

precocemente agravos bucais principalmente de natureza maligna, como por 

exemplo o câncer bucal. Tendo em vista que a amostra estudada é composta de 

PcD, e na maioria idosas e adultas, considerados grupos mais vulneráveis para 

problemas de saúde geral e bucal, faz-se necessário a importância da identificação 

dessas severidades de SB para essas pessoas. No atendimento ofertado pela AB, a 

identificação e diagnóstico precoce das lesões da mucosa bucal devem ser 

priorizados, assim como o tratamento deve ser instituído de imediato, de modo a 

deter a progressão da doença e impedir o surgimento de eventuais incapacidades e 

danos decorrentes. Por isso, os serviços de saúde devem buscar o adequado 

desempenho dessas duas ações fundamentais de recuperação da saúde – 

diagnóstico e tratamento (BRASIL, 2004a). 

Tendo em vista que pacientes com deficiência são considerados grupo de 

risco para as doenças bucais (TEZZA; ZANIN; FLÓRIO, 2006), então as equipes de 

saúde devem investir na busca de estratégias para identificar estes fatores e inserir 

a SB na atenção integral à PcD, como forma de prevenir e/ou reduzir os danos 

causados pelas doenças bucais, praticando um modelo de promoção de SB, 

associado aos métodos educativos, preventivos e reabilitadores (RAGGIO; 

TAKEUTI; GUIRÉ, 2001)  

 

6.4.3 Uso e necessidades de prótese 

 

A SB da população brasileira continua sendo marcada por profunda 

desigualdade, como expressa o último levantamento epidemiológico, haja vista que, 

à medida que a idade avança, a condição de SB continua sendo agravada, os 

indivíduos perdem seus dentes, como se essa perda fosse inerente à idade, 

acarretando, muitas vezes o edentulismo (SAINTRAIN, 2007).  

Nas PcD, assim como na população em geral, as perdas dentárias têm 

como principais causas a cárie, doença periodontal e traumatismos (VENÂNCIO et 

al, 2013).  No Brasil, o quadro epidemiológico das perdas dentárias se agrava pela 

histórica falta de acesso aos serviços odontológicos, seja pelo agravamento das 
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condições clínicas que resultam na impossibilidade de outros tipos de tratamento, 

seja pelo modelo de atenção mutilador que durante muito tempo foi praticado devido 

à impossibilidade de encaminhamento dos casos mais complexos para a atenção 

especializada, que muito recentemente tem se estruturado no país (MALLMANN et 

al, 2012). Essas perdas dentárias aumentam a demanda por tratamento reabilitador 

protético.  

A reabilitação com próteses tem como objetivo substituir um ou mais 

dentes ou tecidos de proteção e sustentação ausentes, reabilitando o equilíbrio 

neuromuscular do sistema estomatognático, possibilitando o desempenho e 

manutenção de suas funções, promovendo o bem-estar físico, mental e social. 

(CARR; McGIVENY; BROWN, 2005).  

Nos últimos anos, quanto à situação de SB, a melhoria tem sido 

observada principalmente nas crianças e nos jovens, entretanto, conforme ressaltam 

Mallmann et al. (2012), os adultos e idosos ainda apresentam uma situação 

preocupante, carregam a herança de um modelo assistencial mutilador e de baixa 

cobertura, resultando numa média muito alta de dentes perdidos, e 

consequentemente um acúmulo de necessidade de prótese dentária. Os dados do 

SB Brasil 2010 mostraram uma redução importante nas perdas dentárias em 

adolescentes e adultos, porém o edentulismo foi mais frequente na população idosa, 

permaneceu próximo de 54% (PERES et al., 2013). No presente estudo, entre as 

PcD examinadas, identificou-se uma porcentagem de edêndulos equivalente a 

28,6%, e as PcD auditiva (42,9%) estavam mais associadas ao edentulismo, 

conforme já averiguado anteriormente nos resultados da pesquisa. 

A avaliação do uso e da necessidade de prótese ajudam a entender o 

edentulismo, servindo, ao mesmo tempo, para estimar a gravidade do problema pela 

análise conjunta dos dados de uso e necessidade e para subsidiar ações de 

planejamento a partir da análise das necessidades. 

Com relação ao uso e necessidade de prótese em PcD, pouquíssimos 

estudos foram encontrados com análise e discussão do comportamento desse 

índice nesse grupo populacional, embora seja muito reforçada a importância da SB 

na autoestima e nas relações interpessoais dessas pessoas. Assim, a escassez de 

estudos foi um dos fatores limitantes nessa discussão em relação ao uso e 

necessidade de prótese em PcD, devido à dificuldade de encontrar parâmetros entre 

PcD e entre os tipos de deficiência.          
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Estudos publicados na literatura discutem perdas dentárias, edentulismo e 

uso e necessidade de prótese na população idosa, porém nas outras faixas etárias 

há poucos estudos que exploram e discutem esses dados, tornando-se outro fator 

limitante na discussão. Dessa maneira, considerando-se que neste estudo a maioria 

da população de PcD pesquisada é composta de adultos e idosos (86%), conforme 

dados já revelados anteriormente na pesquisa, e associado ao fato do edentulismo e 

do uso e necessidade de prótese serem mais prevalentes em adultos e idosos do 

que em adolescente, a discussão deste tópico baseou-se em PcD nesses grupos 

etários, categorizados de acordo com as faixas etárias utilizadas no SB Brasil. 

Quanto ao uso de prótese dentária, observou-se que, entre o total de PcD 

examinadas no estudo, sobressaiu o uso de prótese no arco superior, visto que 15% 

usavam só a prótese superior e 14,6% usavam bimaxilares (superiores e inferiores), 

totalizando 29,6% de PcD que faziam uso de próteses. Por categorias, o uso de 

prótese superior foi mais observado nas PcD motora (27,8%), e as bimaxilares nas 

PcD auditiva (28,6%) e motora (20,8%). Acredita-se que independente da pessoa ter 

deficiência ou não, e do tipo de deficiência que possui, o fato do uso de próteses 

superiores ser mais elevado do que de próteses inferiores já era esperado. Segundo 

o SB Brasil 2010, o uso de prótese no arco superior é maior do que no arco inferior 

em todas as faixas etárias e regiões do Brasil, com maior registro em idosos (76,5%) 

(BRASI, 2011b). Assim como nesse estudo, esses dados já foram comprovados em 

vários trabalhos, como destacado por Crispim et al. (2009). A justificativa mais 

plausível para essa demanda é que o arco superior é mais visível, tornando a falta 

de dentes uma questão estética. Ademais, muitos pacientes relatam ter dificuldade 

de adaptação com próteses dentárias para a arcada inferior e sentem desconforto 

ao utilizá-las. Barbosa (2010) avaliou a maior prevalência de uso de prótese superior 

como uma questão muito importante para a autoestima dos pacientes, além das 

justificativas já mencionadas. 

Por outro lado, na amostra total PcD avaliadas que não usavam prótese 

superior (70,4%), o resultado foi considerado elevado quando comparado com os 

dados do não uso de prótese superior do SB Brasil 2010, para adultos (67,2%) e 

idosos (23,5%) (BRASIL, 2011b).  Vale ressaltar que a interpretação dos dados do 

uso de prótese sem o cruzamento com a necessidade de prótese tem limitações, 

pois baixos percentuais de uso podem significar problemas de acesso ao tratamento 

reabilitador ou ausência de necessidade desse tipo de tratamento. 
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No resultado por categorias, o presente estudo demostrou que a ausência 

de prótese foi mais observada nas PcD intelectual (93,8%). Provavelmente, essa 

situação pode ser explicada pelo fato de o maior percentual de PcD intelectual dessa 

pesquisa estar mais concentrada na faixa etária até 50 anos, conforme já visto nos 

resultados deste estudo, sendo que, de acordo com o SB Brasil (2010) o uso de 

prótese é maior na população idosa (BRASIL, 2011b). Ademais, neste estudo, as 

PcD intelectual foram as que mais estavam associadas ao grupo de dentados com 

mais de 20 dentes (53,1%). Além disso, pode-se associar também as próprias 

características clínicas e limitações dessa deficiência, que dependendo do grau de 

incapacidade, muitas vezes, impede ou dificulta o uso de algum tipo de prótese, 

tornando-a contraindicada para esses pacientes. Esse aspecto condiz com o perfil 

epidemiológico dos pacientes do CEO de Feira de Santana (BA), descrito no estudo 

de Santos et al. (2014), em que prevaleceu a deficiência mental, na faixa etária de 0 

a 20 anos, 83,4% não usavam prótese dentária, alguns pela faixa etária, outros por 

apresentarem grande número de unidades dentárias presentes, e em muitos casos, 

o comportamento agressivo e não colaborador impossibilitaria um tratamento 

reabilitador (SANTOS et al., 2014)  

No que tange à necessidade de prótese dentária, no geral, verificou-se 

que 43,7% das PcD examinadas não tinham necessidade de algum tipo de prótese, 

e por categorias, a não necessidade de prótese foi mais marcante nas PcD 

deficiências múltiplas (61,8%). Os resultados do SB Brasil 2010 para a não 

necessidade de prótese demostraram que 86,3% dos adolescentes e 31,2% dos 

adultos não necessitavam de prótese, e a proporção de idosos que não 

necessitavam de prótese dentária foi igual a 7,3% (BRASIL, 2011b).Tendo em vista 

os dados do SB Brasil 2010, ao se comparar com o resultado da pesquisa (43,7%), 

no quesito “não necessidade de prótese”, este resultado da pesquisa não 

apresentou semelhança nem com o grupo de adultos e nem com o grupo de idosos 

desse levantamento, com diferença principalmente em relação aos idosos. 

No presente estudo, ainda sobre a necessidade de prótese, entre o total 

geral das PcD que possuíam necessidade de próteses (56,35), sobressaiu-se a 

necessidade de próteses bimaxilares (35%). Entretanto, por categorias, identificou-

se a necessidade de prótese inferior mais nas PcD visual (22,7%) e motora (29,2%), 

as próteses bimaxilares mais nas PcD visual (45,5%) e auditiva (42,9%).   Diante das 

perdas dentarias ainda expressivas no país, ressalta-se a importância do diagnóstico 
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da situação de SB quanto à necessidade de próteses dentárias, para que a oferta de 

procedimentos especializados e reabilitadores como as próteses se amplie na 

medida da necessidade. Mesmo com o cenário nacional de ampliação da atenção 

secundária a partir da PNSB em 2004, pelo MS, com a implantação dos CEO e 

Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), o déficit histórico na oferta de 

tratamento reabilitador ainda se reflete nos índices de uso e necessidade de prótese, 

com desigualdades regionais marcantes. Os CEO e os LRPD constituem-se num 

avanço nesse sentido, mas certamente ainda não dão conta da demanda reprimida 

(BRASIL, 2004a).  

Além do acúmulo histórico de necessidades, um fator preocupante no 

Brasil é a transição demográfica vivida em todo o mundo, com crescimento 

significativo da população idosa. Sabe-se que o número de PcD tende a crescer à 

medida que a população envelhece, já que o número de doenças crônicas e 

deficiências também aumenta com o avanço da idade. Dessa forma, há necessidade 

de adequação dos serviços de SB do SUS para o atendimento dessa demanda, uma 

vez que PcD apresentam mais fatores determinantes para o desenvolvimento de 

doenças da cavidade bucal, como cárie e doença periodontal, e quando se trata de 

PcD idosas, ainda apresenta elevados índices de perdas dentárias e 

consequentemente de necessidade de prótese, (AZEVEDO, 2014).  

O aumento na oferta de tratamentos especializados é fundamental para 

que não haja agravamento das consequências das doenças bucais até que estas 

sejam controladas, mas tão importante quanto a ampliação da atenção 

especializada  é  a ampliação de ações de promoção, prevenção, diagnóstico e 

tratamento em SB em todos os níveis de atenção, abrangendo todas as faixas 

etárias e todos grupos prioritários, como das PcD, para que haja redução na 

prevalência das principais doenças bucais, tendo como consequência as perdas 

dentárias e necessidade de tratamento reabilitador. 

Nesse estudo, após a análise e discussão das condições de SB das PcD, 

foram realizadas algumas associações dessas condições com determinadas 

características/variáveis das PcD já estudadas anteriormente nesta pesquisa, e os 

resultados foram discutidos a seguir: 

Ao averiguar a relação entre as PcD que apresentavam severidades 

bucais com a procura do atendimento odontológico na unidade, verificou-se que a 

maioria das PcD que apresentaram agravos bucais não necessariamente eram as 



130 
 

  

que mais procuravam o atendimento odontológico, com exceção das PcD auditiva 

(66,7%) e múltiplas (83,3%) que apresentavam cálculo dental e significantemente 

mais procuravam o atendimento odontológico na unidade. O resultado dessa 

associação propicia a acreditar que apesar das condições de SB das PcD serem 

desfavoráveis, seu acesso à atenção odontológica ainda é restrito. Entende-se, que 

neste estudo, isso ficou evidente quando os resultados em relação ao acesso 

revelaram que apenas 35,2 % das PcD procuraram o atendimento odontológico na 

unidade e que 72,2 % nunca foram atendidos pelo dentista da sua unidade/equipe, 

embora, em relação às condições de SB, as PcD estudadas apresentaram índices 

considerados elevados para cárie (43,7%) e principalmente para doenças 

periodontais (86,9%). 

Pressupõe-se que mesmo com o aumento da cobertura assistencial na 

AB e a proposta de mudança do modelo de atenção a partir da implantação da ESF, 

ter trazido melhoria e novas perspectivas para SB no país (PATEL, 2015), o acesso 

à atenção odontológica à PcD ainda continua sendo grande desafio para gestores, 

profissionais e para própria PcD, assim como suas condições de SB continuam 

precárias, conforme já foi discutido neste estudo nos capítulos referentes ao acesso 

e as condições de SB.  No panorama mundial, a OMS estima que a prevalência das 

deficiências seja de uma pessoa a cada dez, e que desse total de deficientes, mais 

de dois terços não recebem nenhum tipo de assistência odontológica (SAMPAIO; 

CEZAR; MARTINS, 2004). 

Na outra associação, ao correlacionar as condições de SB das PcD 

pesquisadas com as que já tinham recebido ou não orientação de higiene oral, 

percebeu-se que na maioria não ocorreu diferença significativa, exceto nas PcD 

motora com presença de raiz residual, que estavam mais associadas às que não 

receberam orientação. Pode-se deduzir que, no geral da amostra, as PcD que 

apresentaram severidades bucais não tiveram interferência significativa com a 

questão de ter recebido ou não orientação de higiene oral.  

Tal situação verificada nessa associação, merece uma reflexão sobre as 

atuais práticas de educação em SB, realizadas pelas ESB dessa unidade, tendo em 

vista, os resultados desfavoráveis já citados em relação à atenção odontológica, em 

que 52,6% das PcD receberam orientação de higiene oral, 89,6% afirmaram não ter 

participado de atividades de promoção de saúde bucal, e 87,8% declararam não ter 

recebido a visita de um profissional de saúde bucal em sua casa, considerando-se o 
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elevado percentual de PcD acometidos por doença periodontal (86,9%) e por cárie 

dentária (43,7%), talvez se faça necessário mudanças dos paradigmas educacionais 

com relação às práticas de orientação de higiene oral  na promoção da saúde bucal 

desse grupo populacional. 

A precária higiene bucal tem sido considerada um dos maiores problemas 

de SB das PcD.  A SB desses pacientes pode ser afetada por diferentes aspectos, 

como a incapacidade física/mental/sensorial e sua condição social, que podem 

limitar ainda mais sua condição de saúde (SHYAMA et al., 2001). As PcD costumam 

ter mais doenças bucais, ausências de dentes e maior dificuldade para receber 

tratamento dentário do que a população em geral, encontrando barreiras até mesmo 

de acesso à orientação de higiene oral. Esse fato é agravado ainda mais pela baixa 

renda familiar, cujas famílias, muitas vezes, mal conseguem comprar alimentos, e 

menos ainda, escovas e cremes dentais (AGUIAR et al., 2000). 

Além disso, nos achados do estudo de Tomita e Fagote (1999), verificou-

se que as dificuldades relacionadas aos procedimentos de higienização podem estar 

associadas à falta ou insuficiência nas instruções de profissionais da área de SB, 

falta de capacitação dos cuidadores, e falta de conhecimento ou acesso à orientação 

de higiene oral por parte desses pacientes e seus familiares. A dificuldade ou até 

mesmo inexistência de se manter hábitos de higienização bucal adequados aumenta 

sobremaneira o risco de cárie e problemas periodontais em PcD (TANAKA et al., 

2009).  

Dessa forma, a orientação de higiene oral para esse grupo de pacientes e 

seus familiares tem grande importância na prevenção de agravos bucais 

(GLASSMAN; MILLER, 2003).  Assim, essas realidades indicam a necessidade de 

se estabelecer protocolos com linhas guias de cuidados em SB, com orientações 

variadas e adequadas para cada grupo específico de PcD.  

Ao associar a presença do cuidador com as condições de SB da amostra 

de PcD em estudo, observou-se, de um modo geral, que a presença do cuidador 

não influenciou significantemente na ocorrência das severidades de SB das PcD. 

Porém, por categorias, constatou-se que as PcD intelectual que apresentaram três 

ou mais cáries visíveis (83,3%) e as PcD múltiplas com raízes residuais (66,7%), 

assim como as PcD motora com agravo nos tecidos moles (12,5%) estavam mais 

associadas às que não possuíam cuidador. Talvez, esse resultado diferenciado para 

essas categorias seja explicado pelo fato das PcD intelectual, múltiplas, e motora, 
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geralmente apresentarem maior grau de dependência para o autocuidado, 

acarretando maiores dificuldades em manter as condições de SB satisfatórias, sem 

a presença de um cuidador. 

Recapitulando neste estudo, a presença marcante do cuidador em 75,2% 

das famílias das PcD, com maior presença significativa nas deficiências intelectuais 

e múltiplas. Contrapondo-se a esse resultado, as PcD examinadas apresentaram 

baixas condições de SB, de acordo com itens analisados do ICSB. 

Uma baixa condição de SB pode interferir na qualidade de vida afetando 

negativamente o bem-estar geral. A constatação de que PcD possuem piores 

condições bucais e, consequentemente, uma pior qualidade de vida do que a 

população em geral, pode ser atribuída a limitações das deficiências, falta de 

cuidados específicos por parte dos cuidadores, quer seja por falta de conhecimento, 

condições de inter-relacionamento com o paciente com deficiência ou pela falta de 

entrosamento com as equipes de saúde que acompanham esses pacientes 

(RESENDE et al., 2005).  

As PcD geralmente dependem de um cuidador para realização de uma 

adequada higienização bucal e assim, melhorar sua saúde bucal, saúde geral e 

manutenção de uma qualidade de vida mais favorável. Por sua vez, os cuidadores, 

necessitam maior conhecimento, comprometimento, orientação e estímulo, por parte 

dos profissionais, para melhorarem as condições de vida das PcD. Isso inclui 

orientações odontológicas e multiprofissionais reconhecendo a PcD como um todo 

(MARTINS; MERLIN; GIOVANI, 2013)  

De acordo com o estudo de Gabre, Martinsson e Gohnberg (2002), um 

dos aspectos a ser considerado, dentro de um plano de orientação e prevenção, é o 

nível de instrução e a disponibilidade dos cuidadores, ou seja, das pessoas 

responsáveis pelo paciente, seja ela um familiar ou não. Nesse aspecto, as PcD 

podem ser consideradas um grupo vulnerável, uma vez que são extremamente 

dependentes de outras pessoas.  O alto grau de dependência dos pacientes com 

deficiência foi observado no estudo de Lemos e Katz (2012), em que, na grande 

maioria dos casos (79%), a higiene oral era realizada pelos cuidadores. 

Dependendo do grau de comprometimento da deficiência, a manutenção 

da SB das PcD também pode ser prejudicada, considerando-se as dificuldades dos 

cuidadores em realizar uma higiene bucal adequada (CASTILHO; BEZERRA; 

PARISI, 2005). No trabalho conduzido por Campanaro, Huebner e Davis, (2010), 



133 
 

  

apenas 10% dos cuidadores referiram realizar sem problemas a higiene bucal das 

crianças com deficiência sob sua responsabilidade. Entretanto, acontecem casos de 

PcD que se apresentam com certa autossuficiência e independência em relação à 

escovação, às vezes, têm a higiene oral negligenciadas pelos cuidadores 

(MARTENS et al., 2000).  

  As famílias das PcD são muitas vezes marginalizadas social e 

emocionalmente e dificilmente recebem adequada educação quanto à saúde bucal 

de seus filhos aumentando as chances de tais pacientes desenvolverem a doença 

cárie/periodontal. Além disso, devido ao excesso de cuidados gerais que estes 

pacientes necessitam, a SB acaba sendo negligenciada (RAGGI; TAKEUTI; GUIRÉ, 

2001). Sabe-se que, muitas vezes, o acesso de PcD aos cuidados de SB é limitado, 

seja pela incapacidade dos cuidadores em identificar a causa ou avaliar 

corretamente a condição bucal do paciente, seja pela incapacidade deles em 

expressar seu desconforto ou dor. 

Diante do exposto, todos estes dados evidenciam a importância de 

instituir programas de atenção à saúde bucal dirigidos aos pacientes com deficiência 

e suas famílias, a fim de promover ações preventivas efetivas, esclarecer dúvidas de 

pacientes e cuidadores/responsáveis, além de estabelecer vínculo entre profissional-

paciente-família (NASILOSKI et al.,2015).   
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7 CONCLUSÃO   

 

No que diz respeito à identificação das PcD na área de abrangência da 

UAPS Maria de Lourdes Jereissati, os resultados do levantamento das PcD 

permitiram concluir que aproximadamente 1% da população tinha algum tipo de 

deficiência, com maior prevalência das PcD mental, seguidas das PcD motora. 

Esses resultados chamam a atenção para a necessidade de as equipes de saúde 

dessa área, ao elaborarem as ações de inclusão social das PcD, priorizem essas 

deficiências, visto que foram as mais prevalentes.             

Esta pesquisa possibilitou conhecer o perfil sociodemográfico das PcD da 

área em estudo, a qual identificou maior predominância de adultos e principalmente 

de idosos, na sua maioria pessoas solteiras, com pouca diferença entre pessoas do 

sexo masculino e feminino, sobressaindo PcD adquiridas. Tais resultados, podem 

remeter à preocupação das equipes de saúde dessa área com a mudança do perfil 

demográfico atualmente, em que, a população envelhecendo, aumenta a 

incapacidade funcional do idoso, e assim a prevalência de deficiências adquiridas 

nessa faixa etária, juntamente com os problemas bucais e doenças crónicas 

inerentes ao processo de envelhecimento. Sabe-se que as deficiências aumentam 

com a idade, então, é preciso que os serviços estejam organizados e as equipes de 

saúde estejam preparadas para atender essa emergente demanda de PcD.   

Também no perfil sociodemográfico da amostra, observou-se que o 

analfabetismo, a baixa renda familiar e falta de ocupação/profissão, predominaram 

entre as PcD. Supõe-se que estes resultados possam interferir negativamente no 

acesso à atenção odontológica e nas condições de SB dessa população deficiente, 

tendo em vista que as desigualdades socioeconômicas e sociodemográficas estão 

presentes na maioria dos agravos bucais, assim como nos indicadores de acesso e 

utilização dos serviços odontológicos.  

Ao averiguar o acesso à atenção odontológica das PcD na UAPS 

pesquisada, considerou-se os resultados desfavoráveis. Reitera-se que ainda há 

muito o que se fazer para garantir que todas as PcD tenham acesso à SB. Verificou-

se pouca procura das PcD pelo atendimento odontológico, sendo que a maioria 

nunca foi atendida pelo dentista da sua unidade, nunca participou de ações de 

promoção e não recebeu a visita de um profissional de SB, e aproximadamente 

metade das PcD tinham recebido orientações de higiene oral. Porém, um dado 
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considerado agravante ao acesso foi o desconhecimento da maioria das PcD sobre 

o agendamento e a prioridade para o atendimento odontológico às PcD, haja vista 

que o estudo revelou que as PcD que mais tinham o conhecimento eram as que 

mais procuravam o atendimento odontológico na unidade. Talvez, o fato do 

desconhecimento possa ser justificado pela falta de cumprimento da legislação 

vigente no que remete aos direitos da PcD, a ineficiência no processo de trabalho e 

organização dos serviços dessa UAPS para acolher e atender PcD, assim como 

desvirtualização dos princípios do SUS e do papel da AB na rede de cuidados à 

PcD. Nesse sentido, registra-se como prioridade, a organização do fluxo para 

atendimento odontológico das PcD desse território.   

No que se refere à avaliação das condições de SB das PcD pesquisadas, 

entre as severidades bucais, prevaleceu uma elevada porcentagem de doenças 

periodontais, seguida da cárie dentária. As perdas dentárias foram frequentes na 

maioria das PcD, destacando-se um grupo de edêndulos/desdentados; e quanto ao 

uso e necessidade de prótese, sobressaiu mais a necessidade do que o uso. 

Pressupõe-se que estes resultados já eram esperados, levando em conta que as 

PcD são consideradas grupo de risco para as doenças bucais. Então, recomenda-se 

que as equipes de saúde devem investir na busca de estratégias para identificar 

estes fatores e inserir a SB na atenção integral à PcD, como forma de prevenir e/ou 

reduzir os danos causados pelas doenças bucais, praticando um modelo de 

promoção de SB, associado aos métodos educativos, preventivos, curativos e 

reabilitadores. 

No geral, espera-se, que os resultados desse estudo tenham contribuído 

para aprofundar o conhecimento sobre a realidade das PcD dessa área, fornecendo 

subsídios que possam ajudar posteriormente na organização dos serviços e 

planejamento de ações, que venham ampliar e priorizar o acesso, qualificar a 

atenção odontológica dessas pessoas no âmbito local, e, consequentemente, 

melhorar as suas condições de cuidado e saúde. 

Como limitação dessa pesquisa, menciona-se a escassez de estudos na 

literatura com amostras de PcD, bem como que tenham avaliado duas importantes 

variáveis, acesso à atenção odontológica e condições de SB. No que se refere à SB, 

ainda não se dispõe de dados de abrangência nacional e representativos da 

magnitude dos problemas das PcD, como por exemplo o SB Brasil-2010, isso 

dificultou em termos de comparação/parâmetros dos resultados entre estudos em 
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diferentes de populações de PcD. Assim como também, os dados utilizados foram 

do último censo de PcD, que ocorreu em 2010, e futuramente deverão ser 

atualizados com os resultados da realização de um censo mais recente.  Outro fator 

que contribuiu para essa limitação é atribuído às diferentes definições adotadas e de 

suas variações para PcD. Ademais, algumas microáreas da UAPS em estudo 

descobertas de ACS durante a coleta dos dados, a recusa de algumas PcD e/ou 

familiares/responsáveis em participar da pesquisa, e a própria limitação de algumas 

deficiências que impediram/dificultaram o exame bucal, influenciaram 

quantitativamente nos resultados, que, apesar da significância da amostra, podem 

demonstrar uma resposta aquém da real situação existente.  

Por fim, a partir deste estudo, vislumbra-se o desenvolvimento de 

pesquisa como esta, envolvendo PcD, seja realizada futuramente em outros 

territórios, com o intuito de promover efetivamente a inclusão, resgatar a cidadania e 

possibilitar a atenção integral às pessoas que vivem com deficiência. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - LEVANTAMENTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
Levantamento Estimado de Pessoas com Deficiência 

 

UAPS Maria de Lourdes Jereissati – SR VI – Fortaleza-CE 

Equipe:___________________________________________________________________ 

Macroárea:___________________________________ Microárea:_____________ 

ACS:_________________________________________  

Dentista da área:_____________________________ Data:_____/ _____/ _______ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Deficiência:_________________________________________________________ 

Contato: ____________________________________________________________ 

 

Nome________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

Deficiência:__________________________________________________________ 

Contato: ____________________________________________________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Deficiência:_________________________________________________________ 

Contato: ____________________________________________________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

Deficiência:_________________________________________________________ 

Contato: ____________________________________________________________ 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

Deficiência:_________________________________________________________ 

Contato: ____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - FORMULÁRIO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

Formulário para Entrevista das Pessoas com Deficiência 

 

Título do Projeto: Condições Sociodemográficas e de Saúde Bucal das 

Pessoas com Deficiência, e do seu Acesso à Atenção Odontológica em uma 

Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), Fortaleza-CE 

 

Data da coleta:____/____/______                      Identificação: ______________ 

BLOCO I: DADOS SOCIODEMOGRAFICOS 

01. Idade (anos completos): ______________________________________________ 

02. Sexo: 1(  )Masculino              2(  ) Feminino 

03. Naturalidade: 1(  ) Capital    2(  ) Interior  3(  ) Outro 

04. Estado civil: 
1(  ) Casado(a)   2(  ) Solteiro(a)               3(  ) Viúvo(a)  
4(  ) Divorciado(a) 5(  ) Separado(a)   
6(  ) União Estável   7(  ) Outros 

05. Escolaridade: 

1(  ) Analfabeto  2(  ) Alfabetizado 
3(  ) Educação Infantil 4(  ) Ensino Fundamental  
5(  ) Ensino Médio  6(  ) Nível Superior  
7(  ) Pós-graduação 

06.Religião: 
1(  ) Católica    2(  ) Evangélica 
3(  ) Espírita  4(  ) Outras  
5(  ) Não tem 

07.Cor / raça (autorreferida): 
1(  ) Branca    2(  ) Parda  
3(  ) Negra   4(  ) Amarela/Indígena 
5(  ) Não informada 

08.Profissão / Ocupação: ______________________________________________ 

09.Condição familiar: 
1(  ) Pai    2(  ) Mãe     3(  ) Filho 
4(  ) Outro grau de parentesco 

10.Com quem mora: 

1(  ) Pais     2(  ) Pai      3(  ) Mãe  
4(  ) Cônjuge e/ou filhos  
5(  ) Com algum (s) irmão (s)   6(  ) Avós 
7(  ) Parentes   8(  ) Amigo (s)               9(  ) Instituição 
10(  ) Sozinho     11(  ) Outros 

11. Nº de pessoas que moram 
nesse domicílio: 

______________________________________________ 

12. Tempo de moradia no 
bairro: 

______________________________________________ 

13. Renda familiar: ______________________________________________ 

14. Tipo de deficiência: 
1(  ) Visual     2(  ) Auditiva   
3(  ) Física/motora  4(  ) Intelectual/mental 
5(  ) Múltiplas deficiências   
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15. Origem da deficiência: 1(  ) Congênita               2(  ) Adquirida 

16. Se adquirida, quanto tempo 
tem a deficiência? 

______________________________________________ 

17. Possui cuidador? 1(  ) Sim   2(  ) Não  3(  ) Não sabe 

18. Em caso de sim, especificar 
o grau de parentesco do 
cuidador: 

____________________________________________ 

19. Frequenta alguma 
instituição/ Escola? 

1(  ) Sim   2(  ) Não  3(  ) Não sabe 

20.Recebe auxílio assistencial 
do Deficiente – INSS? 

1(  ) Sim   2(  ) Não  3(  ) Não sabe 

21. É beneficiário de Programa 
Social? 

1(  ) Sim   2(  ) Não  3(  ) Não sabe 

22. Tem algum Plano de Saúde 
privado? 

1(  ) Sim   2(  ) Não  3(  ) Não sabe 

 

BLOCO II – DADOS RELACIONADOS AO ACESSO À ATENÇÃO ODONTOLÓGICA 

1. Você já foi ao dentista alguma vez? 1(  ) Sim            2(  ) Não 

Em caso de Sim, responder às questões 2 e 3: 

2.Qual o motivo da procura ao dentista? 

1(  ) Dor/emergência 2(  ) Extração 
3(  ) Tratamento 
4(  ) Revisão e/ou prevenção 
5(  ) Outros     
6(  ) Não sabe/não respondeu 

3.Onde procurou o Atendimento Odontológico? 

1(   ) Serviço Público( SUS) 

2(   ) Filantrópico 

3(   ) Serviço Privado (liberal)  

4(   ) Serviço Privado (Plano de Saúde) 

5(   ) Outros 

6(   ) Não sabe/Não respondeu 

Em caso de Não, responder à questão 4; 

04. Qual o motivo de não procurar o dentista? 
 

 

1(  ) Por não precisar / não teve necessidade 
2(  ) Por ter medo   
3(  ) Por falta de tempo 
4(  ) Por falta de dinheiro/condições financeiras 
5(  ) Por  dificuldade de atendimento no setor 

público/SUS 
6(  ) Não sabe/não respondeu 

Na condição de PcD responda: 

05.Você já recebeu alguma orientação sobre 
higiene bucal? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 

06.Você já participou de alguma atividade de 
promoção de saúde bucal? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 

07.Você já recebeu a visita em sua casa de 
algum profissional de saúde bucal ? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 

08.Você já procurou o Atendimento Odontológico 
da sua Unidade? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 

09.Você já foi atendido pelo dentista da sua 
Unidade (equipe)? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 
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10.Você encontra alguma dificuldade para 
Atendimento Odontológico na sua Unidade? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 

Em caso de Sim, responda a questão 11: 

11.Quais as dificuldades encontradas: 

1(   ) Dificuldade de deslocamento até o serviço 
de saúde 

2(   ) Dificuldade para conseguir vaga no 
serviço 

3(   ) Profissional não quis atender por ser 
deficiente  

4(   ) Dificuldade de acesso devido a estrutura 
da Unidade (porta estreita, falta de rampa 
etc.) 

5(   ) Problemas do serviço de saúde (falta de 
profissional, falta de material, 
equipamento quebrado etc.) 

6(   ) Paciente recusou atendimento 

12.Como é agendado o Atendimento 
Odontológico de PcD na sua Unidade? 

1(   ) Pelo ACS 
2(   ) Acolhimento na área / Triagem 
3(   ) Durante o acolhimento diário da Unidade 
4(   ) Grupos especiais / prioritários 
5(   ) Outros  
6(   ) Não sabe 

13.Tem alguma prioridade para Atendimento 
Odontológico à PcD na sua Unidade? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 

14.Quando foi o seu último Atendimento 
Odontológico? 

1(   ) 1 a < 6 meses 
2(   ) 6 meses a > 1 ano 
3(   ) 1 ano < 2 anos 
4(   ) 2 anos ou mais 
5(   ) Não teve 

15.Onde foi realizado o seu último Atendimento 
Odontológico? 

1(   ) Serviço Público (SUS) 
2(   ) Serviço Privado (Liberal) 
3(   ) Serviço Privado (Plano de Saúde)  
4(   ) Filantrópico 
5(   ) Outros 

16.Em caso de ter sido no SUS, em que local foi 
realizado o seu último Atendimento 
Odontológico? 

1(   ) Unidade de saúde 
2(   ) CEO 
3(   ) Hospital 
4(   ) UPA 
5(   ) Santa Casa 
6(   ) Outros 

No caso de a resposta ter sido na Unidade de Saúde, responder às questões 17 a 20  

17.Qual o principal motivo da procura do seu 
último Atendimento Odontológico na 
Unidade? 

1(   ) Rotina     
2(   ) Dor/urgência   
3(   ) Sangramento na gengiva 
4(   ) Cavidades nos dentes (cáries)  
5(   ) Ferida, caroço, manchas na boca 
6(   ) Outros 

18.Quanto tempo levou para conseguir agendar 
o seu Atendimento Odontológico na Unidade? 

1(   ) Menos de uma semana   
2(   ) Entre uma e 2 semanas 
3(   ) Mais de um mês    
4(   ) Não conseguiu 

19.Houve dificuldade para 
agendamento/realização do Atendimento 
Odontológico? 

1(  ) Sim    2(  ) Não     3(  ) Não sabe 

20.Como você classificaria esse Atendimento 
Odontológico? 

1(   ) Ótimo 2(   ) Bom 
3(   ) Regular 4(   ) Ruim 

21.Quem respondeu à entrevista? 1(   ) A PcD 2(   ) O responsável / cuidador 



159 
 

  

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Em duas vias, firmado por cada participante-voluntário da pesquisa e pela pesquisadora) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) pela pesquisadora Adriana Ferreira de 

Menezes (aluna do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade 

Federal do Ceará/RENASF-FIOCRUZ) como participante de uma pesquisa. Você 

não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e 

faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta 

pesquisa sejam esclarecidos. 

O projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido é intitulado 

Condições Sociodemográficas e de Saúde Bucal das Pessoas com Deficiência, 

e do seu Acesso à Atenção Odontológica em Unidade de Atenção Primária à 

Saúde (UAPS), Fortaleza-CE, sob a orientação da Profª Drª. Andréa Silvia Walter 

de Aguiar. O objetivo geral é estudar o perfil sociodemográfico e as condições de 

saúde bucal das Pessoas com Deficiência, e do seu acesso à atenção odontológica 

em uma UAPS, Fortaleza-CE. 

Sua participação é fundamental para o meu trabalho. Dou-lhe garantia de 

que as informações colhidas serão usadas apenas para a realização do presente 

estudo e asseguro que a qualquer momento você poderá ter acesso às informações 

sobre a pesquisa, inclusive com a finalidade de sanar alguma dúvida. A qualquer 

momento, você poderá se recusar a continuar participando desta pesquisa e, 

também terá a liberdade de retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga 

qualquer prejuízo. Ressalto que você não receberá nenhum pagamento por 

participar desta pesquisa. Ademais, garanto que as informações conseguidas por 

meio da sua participação não permitirão a sua identificação, exceto aos 

responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só 

será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

Lembramos que os riscos para o desenvolvimento desta pesquisa serão 
mínimos, em que a probabilidade e magnitude do dano ou desconforto previsto 
antecipadamente não são maiores do que aqueles vivenciados no seu cotidiano. Os 
riscos da pesquisa se limitam a um possível constrangimento de pequena ordem, no 
que tange à abordagem das questões de cunho pessoal e da própria limitação da 
deficiência de cada participante; na possibilidade de despertar um pouco de medo, 
ansiedade e incômodo durante os exames da cavidade bucal em alguns 
participantes, que é considerado aceitável no meio odontológico, principalmente se 
tratando de pessoas com deficiências. A fim de reduzir ao máximo o risco mínimo, o 
projeto será executado por um profissional qualificado, sob acompanhamento ético. 

Já os benefícios adquiridos são: a pesquisa poderá contribuir com as 
Equipes de Saúde Bucal da unidade de saúde em estudo, no sentindo de permitir 
conhecer as condições sociodemográficas e de saúde bucal das Pessoas com 
Deficiência (PcD) do seu território, assim como também acontece o acesso à 
atenção odontológica; incentivo à apropriação do conhecimento sobre os processos 
de possível organização dos serviços e planejamento das ações, que venham 
ampliar e priorizar o acesso, melhorar e qualificar à atenção odontológica a essas 
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pessoas no âmbito local; e o impacto, que se estima ser de ordem positiva, nos 
ambientes em que a pesquisa será realizada 

Sua participação se dará por meio do preenchimento de um formulário, 
com questões fechadas e padronizadas. Tal instrumento será aplicado pelo método 
de entrevista estruturada, com o preenchimento realizado pela pesquisadora numa 
situação face-a-face com o entrevistado. Também você participará de um exame da 
cavidade bucal, realizado pela própria pesquisadora, que no caso é uma cirurgiã-
dentista, profissional habilitada para tal atividade laboral.  

Caso aceite participar, solicito que assine o presente termo de 
consentimento. Caso necessário, informo-lhe o nome do pesquisador, com os 
números de telefone e endereço eletrônico para maiores esclarecimentos. 

 

Nome da pesquisadora: Adriana Ferreira de Menezes  

Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Endereço do trabalho: R. Reino Unido,115-Bairro Jardim das Oliveiras 

Telefones para contato: (85) 99943-8246 / (85) 98815-7094 

E-mail: adrifmcd@hotmail.com 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação 
na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Ceará UFC/PROPESQ, situado à Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, 
Rodolfo Teófilo. Telefone: 3366.8344. 
 
 

A abaixo assinada _______________________________________, 

_____anos, RG: ____________________ declara que é de livre e espontânea 

vontade que está como participante desta pesquisa.  

 

Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o 

seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que 

responderam por completo minhas dúvidas. Declaro, portanto, que concordo em 

participar da pesquisa “Um”. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada 

deste termo. 

 

 

Fortaleza, _____de _____________________ de__________ 

 
 

Nome do(a) participante: _______________________________________________ 
 

 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) participante ou responsável 
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Nome da pesquisadora: _____________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

Nome da testemunha: _____________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________ 
Assinatura da testemunha 
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                            APÊNDICE D – TERMO DE ASSENTIMENTO 

(Em duas vias, firmado por cada participante-voluntário de menor da pesquisa e pela 

pesquisadora) 

 

                                     TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado(a) pela pesquisadora Adriana Ferreira de 

Menezes (aluna do Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade 

Federal do Ceará/RENASF-FIOCRUZ) para participar como voluntário(a) da 

pesquisa intitulada Condições Sociodemográficas e de Saúde Bucal das 

Pessoas com Deficiência, e do seu Acesso à Atenção Odontológica em 

Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), Fortaleza-CE, sob a orientação da 

Profª Drª. Andréa Silvia Walter de Aguiar. O objetivo geral da pesquisa é estudar o 

perfil sociodemográfico e as condições de saúde bucal das Pessoas com 

Deficiência, e do seu acesso à atenção odontológica em uma UAPS deFortaleza-

CE, 2016. 

Sua participação é fundamental para o meu trabalho, e se dará por meio 

do preenchimento de um formulário, com questões fechadas e padronizadas. Tal 

instrumento será aplicado pelo método de entrevista estruturada, com o 

preenchimento realizado pela pesquisadora numa situação face-a-face com o 

entrevistado. Neste estudo, você responderá a perguntas sobre as condições 

sociodemográficas e em relação ao acesso à atenção odontológica. Você também 

participará de uma avaliação de saúde bucal, por meio de um exame da cavidade 

oral, realizado pela própria pesquisadora, que no caso é uma cirurgiã-dentista, 

profissional habilitada para tal atividade laboral. 

Para participar desta pesquisa, o seu responsável deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer pagamento com a sua participação. Você será esclarecido (a) sobre o que 

desejar saber da pesquisa e estará livre para participar ou se recusar. O seu 

responsável poderá retirar a autorização ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. Dou-lhe garantia de que as informações colhidas serão usadas 

apenas para a realização do presente estudo e asseguro que a qualquer momento 

você poderá ter acesso às informações sobre a pesquisa, inclusive com a finalidade 

de sanar alguma dúvida. Ademais, garanto que as informações conseguidas por 

meio da sua participação não permitirão a sua identificação, exceto aos 

responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das mencionadas informações só 

será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando a pesquisa 

terminar e ficarão arquivados comigo, responsável pela pesquisa. Este termo de 

assentimento está em duas cópias, deverá ser assinado pela pesquisadora 

responsável e por você, sendo que uma cópia ficará com a pesquisadora 

responsável, e a outra ficará com você. 
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Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com: 

 
CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ– Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1127, Bairro: Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE. Fone: (85) 
3366-8344. 

 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Adriana Ferreira de Menezes, Rua Reino Unido,115, 

Bairro Jardim das Oliveiras, Fortaleza-CE; Fone: (85) 99943-8246 / (85) 98815-7094; 

E-mail: adrifmcd@hotmail.com 

 
Eu, __________________________________________________, 

portador(a) do documento de Identidade ____________________, fui informado(a) 
dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei pedir novas informações, e o meu 
responsável poderá mudar a decisão da minha participação se quiser. Tendo o 
consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar 
desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e me foi dada a 
oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 

Fortaleza, _____de _____________________ de__________ 

 

Nome do(a) participante: _______________________________________________ 

 

                   ______________________________________________ 

Assinatura do(a) participante  

 

 

 

Nome da pesquisadora: _____________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Nome da testemunha: _____________________________________________ 

 

            _________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

E APRECIAÇÃO DE PROJETO 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C – INDICADOR COMUNITÁRIO EM SAÚDE BUCAL (ICSB) 

 

INDICADOR COMUNITÁRIO EM SAÚDE BUCAL 

Nome: Data de Nasc: Idade: Sexo: M( ) F( ) 

Endereço: 

 
1 – Capacidade mastigatória: 

Data      

Número de dentes existentes na boca        
 

 2 – Grau de severidade: marcar com um X os dados observados. 

Grau de severidade / Data      

1 - Sem cárie visível      

2 - Presença de tártaro       

3 - Gengivas inflamadas      

4 - Uma ou duas cáries visíveis      

5 - Três ou mais cáries visíveis      

6 - Raiz residual (quantidade)      

7 - Agravos aos tecidos moles      
 

3 – Agravos aos tecidos moles e localização, marcar com um X: 

Bolhas      Assoalho da boca      

Lesões e/ou Feridas      Lábios      

Manchas vermelhas      Bochechas      

Manchas esbranquiçadas      Palato (céu da boca)      

Outros agravos      Outros locais      
 

4 – Uso e necessidade de Prótese, marcar com um X: 

 

 PRÓTESE 
 

NECESSITA 
 

POSSUI 
Data 

     

SUPERIOR        

INFERIOR        

  

Possui escova de dente:                (  )Sim    (  )Não 

Utiliza pasta de dente fluoretada: (  )Sim    (  )Não 

Visitou o dentista no último ano: (  )Sim    (  )Não 

 Se sim: (  )Emergência     (  ) Visita regular 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Fonte: SAINTRAIN, MVL (2007) Curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 
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