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RESUMO 
 

As políticas públicas de saúde, tanto regionais quanto nacionais, devem garantir a efetivação 

de aspectos que sustentem a integralidade das ações e a coordenação dessas ações para 

garantir a continuidade da atenção. O objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção dos 

coordenadores de saúde bucal e secretários municipais de saúde de sete dos oito municípios 

que fazem parte da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES), estado do Ceará, na região 

da Ibiapaba, acerca da coordenação das ações de atenção à saúde bucal durante o ano de 2010. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa através da aplicação 

de entrevistas semiestruturadas, que utilizou a técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético 

com os secretários municipais de saúde e coordenadores municipais de saúde bucal, e a 

análise hermenêutico-dialética. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, sob parecer n° 434369, e em seguida 

apresentada à Comissão Intergestores Regional (CIR) para que os sujeitos em questão 

tomassem conhecimento da proposta e fossem, então, articulados os momentos para os 

encontros. As entrevistas foram realizadas de agosto a setembro de 2011. Os resultados 

evidenciam que: a coordenação municipal de saúde bucal é exercida, na grande maioria dos 

municípios analisados, de forma parcial, e não há dedicação exclusiva do coordenador. Há 

uma nítida falta de integração, vínculo, espírito de equipe, liderança e articulação. Os 

coordenadores de saúde bucal não demonstraram domínio acerca das competências gerenciais 

necessárias à operacionalização das práticas de saúde. Os secretários municipais de saúde 

entendem que a coordenação de saúde bucal é muito importante, mas que precisa melhorar 

muito; sinalizaram a necessidade do coordenador melhorar o seu relacionamento com os 

demais colegas, de trabalhar em equipe, e exercer realmente o papel de líder. O conhecimento 

dos gestores, secretários municipais de saúde e coordenadores municipais de saúde bucal 

influencia o modo de operacionalização e a dinâmica das ações de saúde bucal na atenção 

primária e secundária. Baixos salários, precárias condições de trabalho, o foco nos escolares, a 

não utilização e/ou falta de prontuários clínicos, a ausência de uma política de educação 

permanente, a falta de protocolos clínicos, de vínculo e integração demonstram que é urgente 

uma ruptura com um velho paradigma de se fazer saúde para um paradigma mais ampliado e 

concernente com a Saúde Bucal Coletiva. 

 

Descritores: Saúde Bucal. Políticas Públicas de Saúde. Gestão em Saúde. 



 
 

ABSTRACT 
 

The public health policies, both regional and national, should ensure the effectiveness of 

aspects to support the integration of actions and coordination of these actions to ensure 

continuity of care. The purpose of this study was to analyze the perception of oral health 

coordinators and municipal health secretaries of the seven municipalities that comprise the 

13th Coordinating body Regional Health, State of Ceará, in the region of Ibiapaba, about the 

coordination of actions of oral health care during the year 2010. To this end, we carried out a 

field study of qualitative approach by applying semi-structured interviews using the technique 

of Dialectical Hermeneutic Circle with the municipal health and municipal coordinators of 

oral health, and hermeneutic-dialectical analysis. The study was approved by the Ethics 

Committee of Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA with number 434369 , and then 

presented to the Inter-Regional Commission (CIR) for the subject in question knew about the 

proposal and were then articulated times for meetings. The interviews were conducted from 

August to September 2011. The results show that:  the coordination is carried out in most 

municipalities partially analyzed, and no dedication of the coordinator. There is a clear lack of 

integration, commitment, team spirit, leadership and articulation. The oral health coordinators 

had no knowledge about the management skills necessary for the operation of health 

practices. The Secretaries of Health believe that the coordination of oral health is very 

important, but needs much improvement, and signaled the need for the coordinator to improve 

their relationships with other colleagues and work as a team, and really exert a leadership role. 

Knowledge of managers influences the dynamic mode of operation and the actions of oral 

health in primary and secondary. Low wages, poor working conditions, the focus in school, 

not using medical records, the absence of a policy of continuing education, lack of clinical 

protocols, bonding and integration shows that it is urgent a break with the old paradigm of 

health to make a more extended and that paradigm is concerned with the Collective Buccal 

Health. 

 

Descriptors: Oral Health. Health Public Policy. Health Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As profundas transformações pelas quais o mundo passou a partir de meados do 

século XX levaram a questionamentos acerca da saúde e seu papel, dentro de um novo 

contexto em que a saúde passou a ser vista de forma ampliada (SCLIAR, 2007). 

  Na década de 70, já era colocada a necessidade de formulação de políticas 

sociais que pudessem enfrentar os diversos problemas sociais, e que levassem em 

consideração aspectos como a regionalização, hierarquização e integração dos serviços. Em 

1978, foi realizada a Conferência Internacional de Cuidados Primários de Saúde, em      

Alma-Ata, que estabeleceu a doutrina da Atenção Primária em Saúde (APS). 

Descentralização, equidade e participação comunitária tornaram-se, então, necessidades a 

serem incorporadas dentro de um novo paradigma (ANDRADE, 2007a). 

A APS é o nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a entrada para as 

necessidades e problemas, fornece atenção com foco na pessoa ao longo do tempo,   

relaciona-se com acesso, qualidade e custos, prevenção, tratamento, reabilitação, trabalho em 

equipe, e coordena ou integra a atenção em saúde com os outros níveis, o que caracteriza a 

coordenação da atenção em saúde como um atributo da APS (STARFIELD, 2004). 

  No Brasil, o cenário político-cultural era marcado pela repressão de um poder 

centrado numa ditadura que ousava calar muitas vozes, inclusive, as que se posicionavam a 

favor da saúde como algo que ia muito mais além do simples adoecer (NARVAI; FRAZÃO, 

2008a). Porém, com a abertura política instalada pelo processo de anistia, abriu-se caminho 

para o movimento da Reforma Sanitária brasileira, que teve, na VIII Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), as bases que fundamentaram o que mais tarde se concretizaria no novo Sistema 

de Saúde (MANFREDINI, 2009a; FLEURY, 2009). 

 Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil (CF), em 1988, foram 

colocados, então, os princípios e diretrizes do novo sistema, pautado na universalização da 

saúde com equidade, integralidade das ações e com participação da comunidade, denominado 

Sistema Único de Saúde (SUS) (VASCONCELOS; PASCHE, 2006).  

 Em seu artigo 196, a CF dispõe a saúde como direito de todos e dever do Estado. 

Estavam abertas, então, as portas para uma revolução na saúde brasileira. O SUS deu-se de 

forma paulatina e sofrível, até a substituição de uma política centralizadora por uma nova 

forma de administrar a saúde com descentralização de poder e considerando aspectos da 

cultura local de cada ente federado (ANDRADE, 2007a). 
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O modelo de saúde vigente não focava a família como objeto de atenção, 

prevalecendo uma assistência hospitalocêntrica e individualizada cuja atenção era prestada 

pelo médico e a saúde era entendida como ausência de doença (ANDRADE, 2007b). 

 Alguns anos após a criação do SUS, muitas experiências em saúde iniciaram-se 

por todo o Brasil. A experiência precursora foi o trabalho com os Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) no estado do Ceará, Nordeste brasileiro, no final da década de 1980. A partir da 

experiência cearense, em 1991, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Programa de Agente 

Comunitário de Saúde (PACS) em todo o país (ÁVILA, 2011). A perspectiva do trabalho do 

ACS foi o primeiro passo para uma nova política, que iria delinear-se em meados da década 

de 1990. Assim, surgiu, em 1994, a Estratégia Saúde da Família (ESF) (ANDRADE; 

BARRETO; BEZERRA, 2007). 

As políticas públicas de saúde, tanto regionais quanto nacionais, devem garantir a 

efetivação de aspectos que sustentem a integralidade das ações e, principalmente, a 

coordenação dessas ações para garantir a continuidade da atenção (VASCONCELOS, 2006a; 

GRABOIS; FERREIRA, 2009). 

As políticas públicas de saúde bucal, no Brasil, atravessaram historicamente um 

processo de evolução que se caracterizou por ser excludente e individual e que acompanhou, 

de certa forma, o contexto histórico da saúde pública no país. A inexistência de uma sólida 

política pública de saúde bucal foi marcada por lutas de movimentos sociais engajados, como 

a Reforma Sanitária e as Conferências Nacionais de Saúde Bucal (CNSB) (NARVAI; 

FRAZÃO, 2008a). 

A saúde bucal não foi incorporada inicialmente na ESF, a qual foi incluída 

somente através da Portaria n° 1.444 (BRASIL, 2000). Em março de 2001, com a Portaria n° 

267, foram definidos os incentivos financeiros de incorporação na ESF (BRASIL, 2001). 

As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal foram lançadas em 2004 e esse 

documento definiu a gestão participativa, a ética, o acesso, o acolhimento, o vínculo e a 

responsabilidade profissional como princípios norteadores das ações a serem realizadas na 

perspectiva do cuidado em saúde bucal, e que, segundo o documento, são complementares aos 

princípios da universalidade, integralidade e equidade, de acordo com o expresso na CF de 

1988 (BRASIL, 2004a; NARVAI; FRAZÃO, 2008b). 

Também no mesmo ano, foi lançada a Portaria n° 1.570, de 29 de julho de 2004, 

que estabeleceu critérios para a implantação e credenciamento de Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO), e que considerou, em seus aspectos norteadores, o princípio da 



13 
 

 

integralidade da assistência à saúde, a regionalização dos serviços de saúde no SUS, e a 

necessidade de garantir acesso integral às ações de saúde bucal (BRASIL, 2004b). 

O Governo do Estado do Ceará lançou, no ano de 2007, o Plano Estadual de 

Saúde Bucal, com propostas de implementação de políticas públicas de atenção à saúde bucal 

para o estado, com o objetivo de melhor organizar as ações desenvolvidas no âmbito do SUS. 

As propostas apresentadas buscaram uma reorganização da atenção em saúde bucal no âmbito 

da atenção primária, secundária e terciária, e trabalhou com o conceito do cuidado para 

reorientação do modelo de atenção (CEARÁ, 2007). 

Em outubro de 2009, o Governo cearense, em parceria com municípios da Serra 

da Ibiapaba e o Governo Federal, inauguraram o CEO, Regional Antenor Isaías de Andrade 

(CEO-R), com sede na cidade de Ubajara, sob gestão de um Consórcio Público de Saúde. 

O Planalto da Ibiapaba, Chapada da Ibiapaba ou Serra Grande, como também é 

conhecida a Serra da Ibiapaba, tem início a 40 km do litoral cearense, fazendo fronteira com o 

estado do Piauí. A altitude varia entre 700 e 900m acima do nível do mar e possui uma fauna 

e flora abundante, um clima que varia entre 18 e 29°C. Nove cidades compõem o quadro 

geográfico da Ibiapaba: Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, 

Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá e Ipu (MOREIRA, 2006), e que a cidade de Ipu não 

integra a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) de Tianguá e, portanto, não faz parte 

do consórcio que gerencia o CEO-R de Ubajara. 

As Microrregiões de Saúde são caracterizadas como espaços territoriais formados 

por um conjunto de municípios, dentro de um processo espontâneo e natural de integração e 

interdependência. Esses municípios possuem vontade política unificada e capacidade de gerar 

soluções para os problemas comuns de saúde característicos da área de todos os municípios. 

Assim, o modelo de reorganização da saúde dividiu o espaço territorial cearense em três 

Macrorregiões de Saúde, contendo 22 Microrregiões. Dentro deste contexto, as CRES 

constituem-se em instâncias da Secretaria de Saúde do Estado em cada Microrregião e 

desempenham um papel dinâmico, articulador e mobilizador (CEARÁ, 2004, 2006). 

Atualmente, todos os oito municípios participantes do consórcio público que 

gerencia o CEO-R de Ubajara possuem Equipes de Saúde Bucal (ESB) inseridas na APS, 

trabalhando no contexto da ESF (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Número de ESB implantadas de acordo com a modalidade nos oito municípios que integram o 
Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba 

Municípios ESB I ESB II 
Viçosa do Ceará 10 0 
Tianguá 10 0 
Ubajara 9 0 
Ibiapina 9 0 
São Benedito 4 0 
Carnaubal 6 1 
Croatá 5 0 
Guaraciaba do Norte 3 2 
TOTAL 56 3 
FONTE: BRASIL (2011c) 
 

Desde o início das atividades, no CEO-R de Ubajara, em dezembro de 2009, 

muitos questionamentos já foram levantados pelos gestores municipais em seminários, fóruns 

microrregionais e diversas reuniões que tentaram solucionar as inúmeras dificuldades que 

pautam o funcionamento do CEO-R em sua totalidade. 

Torna-se importante responder às questões como as relacionadas à capacidade 

instalada de profissionais durante o ano de 2010 (Tabela 2), que chegou a zero em algumas 

especialidades, e ao grande absenteísmo dos pacientes (Tabela 3). Outro fator importante foi a 

disparidade entre o número de vagas disponibilizadas para cada município e o baixo número 

de encaminhamentos, feitos pelos próprios municípios, aliado ao absenteísmo dos pacientes, o 

que gera ociosidade dos profissionais (Tabela 3) (CEARÁ, 2011a). 

 
Tabela 2 – Capacidade Instalada CEO-R de Ubajara durante o ano de 2010 

Especialidades Endodontia Cirurgia Prótese Periodontia Pacientes 
Especiais Ortodontia  

Total 
 Meses 20H 40H 40H 40H 40H 20H 40H 40H 

JAN 01 02 01 01 01 00 01 01 08 
FEV 01 02 01 01 01 00 01 01 08 
MAR 02 02 01 01 01 00 01 01 09 
ABR 00 03 01 01 01 00 01 01 08 
MAIO 00 02 01 01 01 01 00 01 07 
JUN 00 02 02 01 01 00 00 01 06 
JUL 00 02 01 01 01 00 00 01 06 
AGO 00 02 01 01 01 00 00 01 06 
SET 00 02 01 01 01 00 00 01 06 
OUT 00 01 01 01 01 00 00 02 06 
NOV 01 01 01 02 01 00 00 02 08 

        DEZ 01 01 01 02 01 00 00 02 09 
FONTE: CEARÁ (2011a). 
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Tabela 3 – Consolidado de consultas realizadas no CEO-R de Ubajara por município durante o ano de 2010 
Município Encaminhado Confirmado Faltas % Faltas 
Viçosa do Ceará 486 354 132 27,16 
Tianguá 2069 1664 405 19,57 
Ubajara 1584 1416 168 10,61 
Ibiapina 883 677 206 23,33 
São Benedito 944 808 136 14,41 
Carnaubal 237 177 60 25,32 
Croata 185 119 66 35,68 
Guaraciaba 228 186 42 18,42 

FONTE: CEARÁ (2011a). 
 

A partir dessa relação entre a atenção primária e secundária em saúde bucal, o 

objetivo desta pesquisa é analisar a percepção dos gestores municipais de saúde, no caso, 

coordenadores municipais de saúde bucal e secretários municipais de saúde de sete dos oito 

municípios que integram a 13ª CRES, estado do Ceará, na região da Ibiapaba, acerca da 

coordenação das ações de atenção à saúde bucal entre as ESB e o CEO-R de Ubajara. 

Após uma leitura exaustiva dos autores relacionados ao assunto em estudo 

chegou-se à definição de três categorias teóricas que passaram, então, a nortear o trabalho e 

que deram suporte para a construção dos instrumentos de coleta de dados e percurso 

metodológico adotado. 

 

1.1 As Políticas Públicas de Saúde Bucal no Brasil 
 

A palavra política deriva do adjetivo pólis (politikós) e significa tudo que se refere 

à cidade, ou seja, aquilo que é urbano, civil, público, social, sociável. O termo política  

tornou-se notório graças a Aristóteles e sua obra intitulada Política, que é considerada o 

primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do Estado e as várias formas de Governo. 

Também foi utilizado, durante vários séculos, para designar as obras dedicadas ao estudo das 

atividades humanas relacionadas de alguma forma com o Estado. Depois, na época moderna, 

o termo perdeu seu significado original e foi substituído por outras expressões, tais como, 

ciência do Estado, doutrina do Estado, ciência política, e passou a ser utilizado em referência 

às atividades que estavam relacionadas com a pólis, ou seja, o Estado (BOBBIO, 2002). 

Para Arendt (2002), a política é baseada na pluralidade dos homens, e relaciona-se 

com a conveniência entre os diferentes, com a liberdade, e que deve organizar e regular o 

convívio dos diferentes, e não de iguais. A política surge não no homem, mas entre os 

homens, e que a liberdade e a espontaneidade desses homens são importantes para que surja 

um espaço entre eles, onde será possível, então, desenvolver-se a política. 
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Política, também, segundo Vasconcelos (2006a), pode ser entendida como a 

mobilização dos sujeitos na disputa de um governo ou do poder de Estado comandado pelo 

executivo ou pelo legislativo, o que acontece via partidos políticos e caracteriza a Política 

Partidária. E que também Política se refere à ação do Estado dentro das inúmeras dimensões e 

da vida social, e que demandam regulação e provisão de bens coletivos. 

Política Pública caracteriza-se como o conjunto de ações desencadeadas pelo 

Estado, nas escalas federal, estadual e municipal, com intuito de atender a determinados 

setores da sociedade civil. Elas também podem ser desenvolvidas em parceria com 

organizações não governamentais, e com a iniciativa privada (FREY, 2000). 

Entende-se como política pública de saúde a resposta social (ação ou missão) de 

uma organização (como o Estado) diante das condições de saúde dos indivíduos e das 

populações e seus determinantes. Política pública de saúde também se relaciona com a 

produção, distribuição, gestão e regulação de bens e serviços que afetam a saúde humana, 

ambiente, e engloba questões relativas do poder em saúde, além das que se referem ao 

estabelecimento de diretrizes, planos e programas de saúde (PAIM; TEIXEIRA, 2006). 

As políticas de saúde apresentam-se como resultado de processos complexos de 

jogos de interesses múltiplos existentes na sociedade, dos confrontos do que vem a ser as 

necessidades e as demandas de saúde da população e do que vem a ser a qualidade de vida 

compatível com a saúde. Temos, nesse processo, a interação de redes de interesses, de 

demandas, de representações e valores em permanente disputa (COHN, 2006). 

Tomando como base o pensamento kantiano, a política como atividade de 

elaboração e aperfeiçoamento constitucional é um processo de racionalização das relações 

entre os homens e entre os Estados, e que a humanidade avança por feito da contraditoriedade 

das opiniões, dos interesses particulares e dos interesses nacionais (ANDRADE, 2006). 

Para Marx, a emancipação política representa um grande progresso e se 

caracterizaria como a última etapa da emancipação humana dentro do contexto do mundo 

atual, nos limites das atuais condições de desigualdade social e exploração econômica, e que a 

verdadeira emancipação política só poderá se realizar através da emancipação social 

(WEFFORT, 2006). 

Segundo Botazzo (2000), a Odontologia como política começou a emergir no 

final do século XIX, mais especificamente na França, numa ruptura de um discurso voltado 

para uma teoria estomatológica, para um discurso com pretensão científica. 

Ao utilizar-se uma linha do tempo, levando em consideração a história do Brasil, 

desde a colonização, pode-se observar que as ações relacionadas à saúde bucal durante o 
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período colonial (1500-1822) eram exercidas por mestres cirurgiões e barbeiros que tinham 

necessariamente de receber da Corte Portuguesa uma carta, a Carta de Ofício, que era uma 

licença concedida pelo Cirurgião-Mor da Corte Portuguesa e que regia o ofício de barbeiro ou 

tiradentes. O surgimento desta Carta data de aproximadamente 1521, por intermédio de um 

ato real do Regimento do Físico Mor de Portugal, e foi modificada em 1631, quando passou a 

ser exigida a comprovação de experiência de dois anos na atividade de barbeiro (NARVAI; 

FRAZÃO, 2008a). 

Para os autores anteriormente mencionados (2008a), tais interferências do poder 

da Coroa Portuguesa sobre as atividades dos mestres de ofício marcaram nitidamente a 

presença do Estado e correspondiam a uma “política” para o setor. 

As políticas públicas de saúde bucal no Brasil começaram a ser introduzidas 

timidamente no Brasil Império, e a ação do Estado ficava limitada à regulamentação da 

formação de recursos humanos, manutenção de atividades assistenciais essenciais na área 

militar, e a assistência pública era restrita às instituições filantrópicas (NARVAI; FRAZÃO, 

2008a). 

 Desde o final da década de 1950 e início dos anos 60 passou a haver uma enorme 

concentração das atividades odontológicas controladas pelo Estado, e caracterizou, assim, o 

período pós-Segunda Guerra Mundial como uma ruptura na produção dos serviços 

odontológicos, principalmente a partir da introdução da fundação Serviço Especial de Saúde 

Pública (SESP), que foi criada a partir de um acordo de cooperação técnica entre Brasil e 

Estados Unidos da América, e com o apoio da Fundação Rockefeller. A Odontologia, então, 

voltou-se exclusivamente para os escolares das escolas públicas, fazendo surgir, assim, o 

Sistema Incremental (SI). (PINTO, 2008; NARVAI; FRAZÃO, 2008a). 

A lógica do SI, de acordo com Pinto (2008, p. 123), fundamenta-se “em um 

programa preventivo destinado a controlar a incidência dos problemas e uma ação vertical por 

meio de um programa curativo, solucionando os problemas prevalentes”. Este modelo 

caracterizou as políticas públicas de saúde bucal fortemente centradas no individual, 

mutilador e excludente. 

A partir da década de 1970, mesmo durante um regime político repressor, 

começaram a se difundir os ideais de universalização, equidade e participação popular que 

caracterizariam o movimento da Reforma Sanitária brasileira. A Reforma Sanitária no Brasil 

ficou amplamente conhecida como o projeto e a trajetória de constituição e reformulação de 

um campo de saber, uma estratégia política e um processo de transformação institucional 

(FLEURY, 2009). 
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A partir de núcleos de oposição política ao regime militar com atuação no setor 

saúde, o movimento da Reforma Sanitária conseguiu articular diferentes segmentos sociais 

em torno de um conjunto de proposições sintetizadas na consigna pela democratização da 

saúde e da sociedade, e se expressava setorialmente, defendendo várias propostas, nas quais 

se destacavam: a unificação do sistema (fez-se oposição à dicotomia saúde pública-saúde 

previdenciária); a descentralização das ações, de modo a que os municípios pudessem tomar 

decisões em nível local; a universalização do acesso (eliminação da exigência da carteira de 

trabalho para ingresso aos ambulatórios, hospitais, laboratórios e medicamentos); e, por fim, 

que tudo isso se fizesse sob controle popular (NARVAI; FRAZÃO, 2008b). 

Os profissionais de Odontologia, dentro do movimento da Reforma Sanitária, 

organizaram, no início dos anos 80, o Movimento Brasileiro de Renovação Odontológica 

(MBRO), que foi um dos principais articuladores das lutas políticas que passaram a ocorrer a 

partir de então (NARVAI; FRAZÃO, 2008b). 

Essas propostas de mudanças culminaram na realização da VIII CNS, realizada 

em março de 1986 em Brasília, e as principais deliberações da 8ª CNS foram incorporadas 

pelos parlamentares eleitos para a Assembleia Nacional Constituinte, o que resultou na 

promulgação, em 1988, da CF, que passou a assegurar a saúde como direito social universal a 

ser garantido pelo Estado, e que criou, então, o SUS (NARVAI; FRAZÃO, 2008 b; 

ANDRADE, 2007a). 

Após a realização da VIII CNS, ocorreu, em outubro de 1986, a I CNSB, e que já 

no seu relatório final expôs a necessidade de uma Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), 

inserida nos preceitos de um sistema universal, equânime, integral e com participação da 

população, como exigido na VIII CNS (BRASIL, 1986; MANFREDINI, 2009b). 

Após a criação do SUS, a implementação de uma PNSB foi marcada por diversos 

conflitos e contradições nas três esferas de governo (NARVAI; FRAZÃO, 2008b). 

Em 1988, foi criado o Departamento de Odontologia no Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), e instituído o Programa Nacional de 

Controle da Cárie Dental. Este foi caracterizado como um programa planejado e executado de 

forma vertical e centralizada, o que era contrário ao pregado pelo movimento da Reforma 

Sanitária na época (NARVAI; FRAZÃO, 2008a; FLEURY, 2009). 

Em junho de 1989, oito meses após a promulgação da CF, o MS definiu 

paralelamente ao INAMPS a PNSB. Essa política baseou-se nos princípios da 

universalização, participação da comunidade, descentralização, hierarquização e integração 

institucional. Era destinada inicialmente às crianças em idade escolar, na faixa de 6 a 12 anos, 
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e, em seguida, atenderia aos adultos e crianças de 2 a 5 anos. E em relação aos serviços 

prestados, a prioridade era para serviços emergenciais, ações preventivas, educação em saúde 

bucal e serviços recuperadores mais básicos, tais como restaurações dentais. Colocava 

também prestação de serviços nas especialidades consideradas básicas, que seria a atenção 

endodôntica, a periodontia, a atenção protética, cirúrgica e ortodôntica, além de serviços 

especializados de maior complexidade (MANFREDINI, 2009b). 

Neste mesmo ano foi lançado, também, de forma vertical, o Programa Nacional de 

Prevenção da Cárie Dental (PRECAD). Neste período, ocorreram mudanças significativas na 

política brasileira com a eleição de Fernando Collor de Mello para presidente da República 

pelo voto direto. Neste novo governo, foi lançado o documento “Plano Quinquenal de Saúde 

1990-1995 – A saúde do Brasil Novo”, mas que não foi explicitada uma PNSB, apenas foram 

expressas ações relacionadas à saúde bucal, tais como metas estabelecidas para o câncer de 

orofaringe, cárie e doença periodontal, e a prioridade passou a ser a fluoretação do sal através 

do Programa Nacional de Controle da Cárie pelo Método de Fluoretação do Sal (NARVAI; 

FRAZÃO, 2008a; MANFREDINI, 2009b). 

A política de fluoretação do sal gerou uma grande reação contrária ao programa, 

pois colidia com a política de fluoretação das águas de abastecimento público, adotada desde 

1974, e a relação da quantidade de sal consumida não era uniformizada pela população. Desta 

forma, tal política acabou não prosperando, porém influenciou na redução dos incentivos 

federais que seriam alocados à ampliação e manutenção do programa de fluoretação das águas 

de abastecimento público (MANFREDINI, 2009b). 

Durante todo o governo de Fernando Collor, a lógica de financiamento por 

produção foi mantida, fazendo com que os municípios e estados fossem meros prestadores de 

serviços do governo neoliberal da época, o que gerou conflitos entre o setor público e privado 

com superposição de ações, desperdício de recursos e mau atendimento (NARVAI; 

FRAZÃO, 2008a). 

Em 9 de outubro de 1991, foi lançada a Portaria n°184 (BRASIL, 1991), que criou 

os procedimentos coletivos (PC) em saúde bucal, e que permaneceram até março de 2006. Os 

PC surgiram com a intenção de substituir os tratamentos completados (TC) nos mecanismos 

de repasse dos recursos a estados e municípios. Seu aspecto mais relevante fixa-se no impulso 

que foi dado às ações de promoção e prevenção em saúde bucal, e certamente seu reforço foi 

influenciado pelo crescente processo de municipalização pelo qual passava o Brasil neste 

período (CARVALHO et al., 2009). 
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Em 1992, Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, o vice-presidente 

Itamar Franco, então, assumiu a presidência da República. Durante seu governo, pouco ou 

quase nada foi realizado pela PNSB. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito 

presidente do Brasil, e mais uma vez foram poucas as alterações na PNSB. Porém, muitas 

experiências exitosas puderam ser implementadas em vários municípios brasileiros que 

estruturam políticas municipais de saúde bucal baseadas na universalização, atendimento por 

ciclos de vida, condições e situações especiais de vida, e serviram como modelo para uma 

PNSB que iria se consolidar nos próximos anos (NARVAI; FRAZÃO, 2008a; NARVAI; 

FRAZÃO, 2008b). 

Este era um período de intensas mudanças sociais, econômicas e políticas no 

Brasil e América Latina, e caracterizou-se como um ajuste neoliberal das conformações não 

somente de natureza econômica, mas como parte de uma redefinição global dentro do campo 

político-institucional e das relações sociais (SOARES, 2009).  

Ainda segundo o mesmo autor (2009), uma das estratégias neoliberais é a 

descentralização dos serviços sociais, a privatização total ou parcial dos mesmos, 

acompanhada da focalização das ações, que tem a intenção de atingir um grupo determinado 

da população onde gastos e serviços públicos/estatais passam a ser dirigidos exclusivamente 

aos pobres, tendo como base os programas sociais norte-americanos. Caracterizaram-se, 

também, por serem políticas macroeconômicas de estabilização acompanhadas de reformas 

estruturais liberalizantes. 

Alguns anos após a criação do SUS, muitas experiências em saúde iniciaram-se 

por todo o Brasil, em contrapartida às políticas idealizadas dentro do modelo neoliberal de 

ajuste social. A experiência precursora foi o trabalho com os ACS no estado do Ceará, no 

final da década de 1980. Em 1991, o MS instituiu o PACS. A perspectiva do trabalho com o 

ACS foi importante para a criação de uma nova política que iria delinear-se em meados de 

1990 (BRASIL, 2010a; ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2007). 

Depois de anos promovendo políticas prioritárias à atenção hospitalar nas quais os 

recursos federais repassados a estados e municípios eram baseados, principalmente, na 

produção de serviços individuais e na capacidade instalada, as políticas públicas voltaram-se 

para a APS, tendo sua maior expressão na criação da ESF, em 1994, na época então 

denominada Programa Saúde da Família (PSF). Os recursos passaram a ser destinados com 

base no número de habitantes e em incentivos específicos (ESCOREL et al., 2007). 

A ESF incorporou os princípios do SUS e preconizou o trabalho numa equipe 

multiprofissional composta inicialmente por um médico generalista, enfermeiro, auxiliar de 
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enfermagem e ACS. Caracterizou-se como um modelo de APS, voltado para estratégias/ações 

preventivas, de promoção de saúde, de recuperação, reabilitação, com foco na família e 

cuidados paliativos realizados pelas equipes de saúde da família comprometidas com a 

integralidade da assistência à saúde. A ESF é consistente com o contexto socioeconômico, 

cultural e epidemiológico da comunidade em que está inserida (GIOVANELLA; ESCOREL; 

MENDONÇA, 2009; ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2007). 

De acordo com Soares (2009), o Brasil nunca foi capaz de construir um efetivo 

Estado de Bem-Estar Social, e que na possibilidade de evoluirmos para um conceito de 

política social como parte do direito de cidadania, retrocedemos a uma concepção focalista, 

emergencial e parcial, “em que a população pobre tem que dar conta dos seus próprios 

problemas” (SOARES, 2009, p.90), e que toda esta conceituação inovadora dentro das 

políticas sociais vem “devidamente encoberta por nomes supostamente ‘modernos’ como 

‘participação comunitária’, ‘autogestão, ‘solidariedade’ (SOARES, 2009, p.90). 

Em 2000, a Saúde Bucal passou a incorporar a ESF, e representou um importante 

aporte financeiro no financiamento público da Odontologia e aumento da rede de serviços em 

todo o país (BRASIL, 2001; SOUSA; ANTUNES, 2009). 

Segundo Narvai e Frazão (2008b), a inserção da saúde bucal na ESF foi precedida 

por um longo processo de debates entre entidades odontológicas, conselhos de saúde e 

profissionais de saúde, desde o final de 1994. 

Em 2004, foi apresentado oficialmente o Programa Brasil Sorridente, como 

expressão da política subsetorial, tendo como ponto-chave o documento Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal, que foi definido, no âmbito do Governo Lula, bem depois de sua 

posse, e passou a integrar o Plano Nacional de Saúde (NARVAI; FRAZÃO, 2008a). 

A gênese do Programa Brasil Sorridente tem suas bases numa reunião realizada 

em São Paulo, em 24 de novembro de 2000, e que teve como resultado o documento 

intitulado “Fome Zero e Boca Cheia de Dentes”. O documento fazia um diagnóstico da 

situação de saúde bucal no Brasil, e identificou ações imediatas a serem implementadas na 

saúde bucal no governo que se iniciava (NARVAI; FRAZÃO, 2008b). 

De acordo com o exposto no texto das Diretrizes da Política Nacional de Saúde 

Bucal, a partir da expansão do conceito de APS e o subsequente crescimento da oferta e 

diversidade de procedimentos, fez-se necessário, também, investimentos que levassem ao 

aumento do acesso aos níveis secundário e terciário da atenção. A APS, numa perspectiva 

ampliada, deve-se voltar para a promoção da saúde, atenção continuada, abrangente, 
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colaboração intersetorial, participação da comunidade e auto-responsabilidade (COSTA; 

CHAGAS; SILVESTRE, 2006; STARFIELD, 2004). 

Uma das estratégias da PNSB é o incentivo ao funcionamento dos CEO em todas 

as regiões brasileiras, de acordo com os planos municipais e regionais de saúde de cada estado 

(BRASIL, 2006a). 

Assim, foram apontados critérios, normas e requisitos para implantação e 

credenciamento dos CEO por meio da Portaria n° 1.570/GM, de 29 de julho de 2004, e, 

também, foi estabelecida a forma de financiamento, através da Portaria n° 1.571/GM, de 29 

de julho de 2004, a fim de ampliar e qualificar a oferta aos serviços odontológicos 

especializados. E, por meio da Portaria n° 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, foi permitido 

o adiantamento do recurso de implantação dos CEO (BRASIL, 2004b, 2004c, 2005). 

Os CEO servem de referência para as ESB que atuam na ESF e são integrados às 

características e necessidades regionais. Os incentivos financeiros são oriundos das três 

esferas de governo, e as ações ofertadas incluem o atendimento a pacientes com necessidades 

especiais, ações especializadas de periodontia, endodontia, diagnóstico bucal e cirurgia oral 

menor (NARVAI; FRAZÃO, 2008a). 

Fator importante a ser considerado foi a utilização de dados epidemiológicos para 

a efetivação de políticas públicas de saúde bucal, de acordo com as necessidades de cada 

território, de cada região. Para Barata (2010, p. 667), “a epidemiologia como disciplina do 

campo da Saúde Coletiva, tem compromisso com a prática”. 

A utilização da epidemiologia em Saúde Bucal sempre foi algo raro, 

essencialmente instrumental, dentro de modelos de caráter excludente e focalizador 

(RONCALLI, 2006). 

 No ano de 1986, foi realizado o primeiro inquérito sobre a saúde bucal no Brasil, 

pela Divisão Nacional de Saúde Bucal (DNSB) do MS, restrito a algumas áreas urbanas. 

Nesse estudo, foram excluídos os idosos, visto que a expectativa de vida na época era de 65,5 

anos no Brasil. Dez anos depois, em 1996, foi realizado um segundo inquérito, com 

ampliação da área geográfica de abrangência, porém limitado à faixa etária de 6 a 12 anos 

(QUEIROZ; PORTELA; VASCONCELOS, 2009). 

De acordo com Queiroz, Portela e Vasconcelos (2009, p. 48): 

 
[...] os dois inquéritos não foram suficientes para a construção de um quadro 
abrangente sobre as condições de saúde bucal da população brasileira. Eles 
representavam as características dos subgrupos populacionais definidos pelas faixas 
etárias consideradas e residentes nas cidades pesquisadas; não eram representativas 
da população das regiões e, muito menos, da população brasileira. 
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Todas essas limitações anteriores levaram o MS a elaborar um projeto que 

contemplasse todas as carências epidemiológicas. Surgiu, assim, o Projeto SB Brasil, com 

abrangência relativamente nacional e incorporando, pela primeira vez, as faixas etárias de 18 

a 36 meses; e de 65 a 74 anos; e a área rural; e com objetivo de conhecer as condições de 

saúde bucal da população brasileira, subsidiar o planejamento e a avaliação e serviços junto 

ao SUS. A manutenção de uma base de dados eletrônica para o componente de vigilância à 

saúde da PNSB também caracteriza o SB Brasil (BRASIL, 2004a; QUEIROZ; PORTELA; 

VASCONCELOS, 2009). 

De acordo com dados do SB Brasil 2003, as crianças brasileiras de 12 anos de 

idade e adolescentes de 15 a 19 anos apresentavam, respectivamente, em média, 2,8 e 6,2 

dentes, com experiência de cárie dentária. Para essas idades, os menores índices  

encontravam-se nas regiões Sudeste e Sul, enquanto médias mais elevadas foram encontradas 

nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. No que se refere a adultos, o número de dentes Cariados 

Perdidos e Obturados (CPO) médio foi de 20,1, na faixa etária de 35 a 44 anos; e 27,8, na de 

65 a 74 (BRASIL, 2004d).  

O CPO, Índice de Ataque de Cárie, mede o número de dentes cariados, perdidos e 

obturados. Foi formulado por Klein e Palmer em 1937, e permanece como o mais utilizado, 

como ponto primordial de referência para o diagnóstico das condições dentais e também para 

formulação e avaliação de programas de saúde bucal (PINTO, 2008). 

O projeto SB Brasil 2003, de acordo com Queiroz, Portela e Vasconcelos (2009), 

não foi concluído, suas estimativas produzidas não foram representativas da população 

brasileira, e “talvez o Ministério da Saúde tenha induzido o uso dos dados do SB Brasil 2003 

por diversos pesquisadores” (QUEIROZ; PORTELA; VASCONCELOS, 2009, p. 48) que 

publicaram artigos científicos em revistas nacionais e internacionais utilizando dados que não 

representavam a verdadeira situação e que eram baseados em inferências que, 

estatisticamente, não eram válidas. 

Narvai et al. (2010) descreveram que a validade de estudos epidemiológicos é 

complexa porque não se encerra simplesmente em aspectos científicos, mas filosóficos, 

ontológicos e epistemológicos. Segundo os mesmos autores (2010, p. 651), “a afirmação 

genérica e abrangente de que ‘estimativas válidas para a população brasileira’ só são possíveis 

mediante ‘o cálculo dos pesos amostrais’ é assunto controverso e merece cautela”. 
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Com o objetivo de dar continuidade ao projeto, foi realizado o SB Brasil 2010, 

que ampliou e aprofundou o SB Brasil 2003, e proporcionou um dos mais completos 

diagnósticos da saúde bucal dos brasileiros (BRASIL, 2009a). 

De acordo com dados divulgados pelo SB Brasil 2010, o Brasil passou a 

incorporar o grupo de países com baixa prevalência de cárie. Para isso, o CPO deveria estar 

entre 1,2 e 2,6 segundos, classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). O CPO do 

Brasil, de acordo com dados do SB Brasil 2010, é de 2,1, e em 2003 era 2,8 em crianças de 12 

anos de idade (BRASIL, 2010b; BRASIL, 2004d). Em pesquisa divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de março de 2010, 11,7 % dos brasileiros nunca foram ao dentista 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). 

O Governo do Estado do Ceará, em consonância com a PNSB, também 

programou propostas de políticas públicas voltadas para a reorientação do modelo de atenção, 

e, também, pautadas na coordenação do cuidado em saúde (CEARÁ, 2007). 

A esfera estadual, no que se refere à saúde bucal, definiu, em seu documento 

oficial, as suas atribuições, tais como elaborar, adequar e manter atualizadas normas e 

diretrizes para a organização dos três níveis de atenção em saúde bucal; orientar e apoiar as 

coordenadorias regionais para a organização e monitoramento da atenção em saúde bucal nos 

seus três níveis de atenção; participar na construção, definição e padronização de indicadores 

e parâmetros de avaliação dos três níveis de atenção em saúde bucal (CEARÁ, 2007). 

As regiões de saúde são espaços territoriais com características culturais, 

econômicas e sociais, de redes de comunicação e infraestrutura de transportes, muito 

semelhantes entre si, e devem favorecer a ação cooperativa e solidária entre os gestores e o 

fortalecimento do controle social. Os principais instrumentos de planejamento da 

regionalização são o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e o Plano Diretor de 

Investimento (PDI), e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde (PPI). O PDR 

de 2006, no estado do Ceará, dividiu o espaço geográfico em 22 microrregiões de saúde 

(BRASIL, 2006b; CEARÁ, 2006). 

O surgimento dos consórcios intermunicipais de saúde, oriundos da experiência 

pioneira de Penápoles em 1986, adquiriu, a partir da segunda metade dos anos 1990, uma 

dimensão nacional. Para Pestana e Mendes (2004, p. 8), “[...] os consórcios não foram 

concebidos como uma releitura crítica da municipalização do SUS, mas como uma solução 

pragmática aos problemas de déficits da atenção secundária à saúde”. Os consórcios 
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intermunicipais de saúde foram estimulados pela municipalização do SUS, e acabaram por 

criar mais um subsistema público de serviços de saúde (PESTANA; MENDES, 2004). 

O estado do Ceará optou por criar consórcios em saúde a partir das microrregiões 

de saúde, com a intenção de facilitar a estruturação de redes de atenção à saúde (CEARÁ, 

2009). 

Um consórcio público consiste na união entre dois ou mais entes da federação, 

sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços e desenvolver ações conjuntas que 

visem o interesse coletivo e benefícios públicos. Constitui-se numa associação pública, com 

personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica, ou com pessoa jurídica de 

direito privado sem fins econômicos. Os consórcios são formalizados por meio de Protocolos 

de Intenções, que deverão ser ratificados pelos poderes legislativos de cada consorciado 

quando, então, se transformam em Lei, que irá norteá-los. O consórcio pode ser desfeito a 

qualquer tempo, mas os entes consorciados respondem pelos compromissos assumidos 

(CEARÁ, 2009). 

Por decisão do Governo do Estado do Ceará, os CEO-R são geridos através de 

Consórcio Público de Direito Público, que são associações públicas de natureza autárquica e 

seguem os princípios da administração pública (CEARÁ, 2009). Tanto o CEO-R quanto a 

sede do consórcio público localizam-se na cidade de Ubajara, escolhida por sua localização 

geográfica estratégica em assembleia realizada pelos prefeitos das respectivas cidades e o 

Governo Estadual. 

Em outubro de 2009, o Governo do Estado do Ceará, em parceria com os oito 

municípios da 13ª CRES, inauguraram o CEO-R de Ubajara, que passou a ser gerenciado pelo 

Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba (CPSI). 

Os oito municípios que integram o CPSI pertencem à Macrorregião de Sobral e 

possuem uma população total de 295.250 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011). 

Existem três tipos de CEO, de acordo com sua capacidade assistencial: CEO Tipo 

I com três cadeiras odontológicas, CEO Tipo II com quatro a seis cadeiras odontológicas e 

CEO Tipo III com sete ou mais cadeiras odontológicas (BRASIL, 2009b). O CEO-R de 

Ubajara é do tipo III, e presta serviços odontológicos especializados de média e alta 

complexidade nas especialidades de Endodontia, Periodontia, Ortodontia preventiva, 

interceptativa e curativa, Prótese Dentária, Cirurgia e Atendimento a Pacientes com 

Necessidades Especiais. 
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O CEO-R de Ubajara utiliza um sistema de regulação informatizado, o Sisreg 

(Sistema de Regulação), que foi implantado em janeiro de 2010, como projeto piloto. O 

Sisreg foi criado para gerenciamento de todo complexo regulatório desde a rede básica até a 

internação hospitalar, e visa à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e 

otimização na utilização dos recursos (BRASIL, 2008). 

Não se pode entender política sem aproximá-la da gestão, e, assim, o 

entendimento acerca da relação entre política e gestão torna-se fator primordial para que as 

tomadas de decisões, a formulação das políticas e sua implementação e, também, o papel 

desempenhado pelos diferentes atores envolvidos no processo sejam compatíveis. 

 

1.2 A Gestão em Saúde no SUS 
 

A definição do que seja saúde, da ruptura de uma visão biológica e que passou a 

englobar os determinantes e condicionantes sociais, foi estimulante no sentido de se produzir 

políticas públicas voltadas para o social, o coletivo e o espiritual. A OMS definiu saúde como 

sendo o “completo estado de bem-estar físico, mental e social, não consistindo somente na 

ausência de doença ou enfermidade” (OMS apud Santos, 2010, p. 28,29), conceito que, 

embora seja limitado, incompleto, mas teve uma importância primordial por estimular 

políticas públicas que fossem pautadas na qualidade de vida mediante desenvolvimento 

econômico e social (SANTOS, 2010). 

A CF de 1988 define saúde dentro de uma dimensão biopolítica e social, 

conforme o exposto no seu artigo 196: 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação” (BRASIL, 1989, p. 96), 

 
e no seu Artigo 197 expõe sobre a gestão desses serviços de saúde, assim escrito: 

 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 
pessoa física ou jurídica de direito privado. (BRASIL, 1989, p. 96). 

 
Gestão significa gerir, gerência e administração. Administrar é um processo que 

envolve tomar decisões e realizar ações compreendidas dentro de processos como o 

planejamento, a organização, a execução e o controle. Estes processos administrativos são 

também chamados de funções administrativas ou, simplesmente, funções gerenciais 

(MAXIMIANO, 2006). 
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Nos últimos anos o conceito de gestão tem adquirido um aspecto diferenciado ao 

ser associado à ideia de definição de rumos, formulação de estratégias, condução, direção e 

governo de organizações públicas ou privadas. Gerência e administração passaram a ser 

entendidas como espaço de implementação de decisões e manejo da produção de bens e 

serviços, e foi incorporada no discurso normativo do SUS, que diferenciou o gestor do 

sistema, do gerente de serviço (VASCONCELOS, 2006a). 

A gestão é, então, uma ação política vinculada ao exercício de governar, e é 

também a capacidade de articular diferentes projetos, de lidar com grupos, interesses e 

realidades distintas, e a capacidade de pactuar finalidades através de consensos. A gestão em 

saúde seria, então, definida como os objetivos ou finalidades de caráter sanitário e que 

envolvem instituições ou sistemas de saúde (GRABOIS; FERREIRA, 2009). 

Para Huertas (1996) apud Grabois e Ferreira (2009), é necessário pensar a gestão, 

dentro de uma racionalidade, numa articulação contínua de três variáveis: (a) projeto de 

governo, conjunto de ações e projetos que o gestor propõe para alcançar os objetivos; (b) 

capacidade de governo, que é a capacidade para dirigir do gestor e da equipe, de acordo com 

as técnicas, métodos, destrezas e habilidades disponíveis; (c) governabilidade do sistema, que 

relaciona as variáveis que o gestor controla e não controla no processo de governo. 

Com base na obra Política, Planificação e Governo de Carlos Matus, Merhy 

(2005) resumiu as reflexões acerca de governabilidade e capacidade de governo dos atores em 

situação de governo, da seguinte maneira:  

 
[...] todo ator em situação de governo é um ator coletivo, mesmo que seja 
representado por uma só pessoa; sempre esse ator atua apontando uma direção, 
representada por seu projeto, mesmo que este não esteja escrito ou totalmente 
explícito, suas ações têm sempre direcionalidade; no cenário, esse projeto é uma 
aposta de alguns atores, mas não de todos; todo ator em situação de governo 
encontra diante de si outros atores, que também governam e disputam com ele a 
direcionalidade da situação com os recursos que contam; cada projeto em disputa 
necessita contar com certos recursos para sua efetivação, porém o ator não os 
controla, dividindo com os outros a sua governabilidade, que é uma certa “balança” 
entre os recursos que controla e que não controla, mas outros atores interessados no 
processo controlam para a realização de seu projeto; mesmo tendo projeto e razoável 
governabilidade, os atores em situação de governo precisam saber governar e ter 
ferramentas para isso, o que comporia a sua capacidade de governar; em cada nível 
de governo em que o ator se coloca, há a necessidade de uma caixa de ferramenta 
adequada ao seu projeto e a sua governabilidade; quando um ator “joga bem” no 
cenário, pode ganhar governabilidade, e com isso melhorar sua posição na 
implementação de seu projeto (MERHY, 2005, p. 154-155). 

 
Conforme Maia e Gil (2010), governança é a capacidade das sociedades humanas 

de se apoderarem de sistemas de representação, de instituições e de processos, de corpos 
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sociais, para que possam se gerir. É a capacidade de consciência, de organização, de 

conceitualização e adaptação a novas situações. 

Os autores anteriormente citados (2010, p. 36) conceituam governança corporativa 

como sendo “o governo das sociedades ou das empresas; é o conjunto de processos, costumes, 

políticas, leis e regulamentos institucionalizados” voltados para a ação administrativa entre os 

atores envolvidos e os objetivos traçados. 

A saúde passa por diversas mudanças no cenário mundial e muitos problemas 

enfrentados levaram o setor saúde a uma crise que atinge, principalmente, os países em 

desenvolvimento. A crise mundial que a saúde apresenta reverte-se principalmente nos 

aspectos que envolvem a iniquidade, ineficácia, ineficiência, baixa qualidade dos serviços e 

insatisfação da população, e os problemas do segmento saúde relacionam-se à forma como a 

gestão é desenvolvida (MENDES, 1998; CHANES, 2010). Em relatório publicado pela 

PricewaterhouseCoppers e denominado de Healthcast 2020 afirma que, em sua tradução para 

Portugal: 

 
[...] existe uma evidência crescente de que os actuais sistemas de saúde de algumas 
nações do mundo serão insustentáveis senão forem alterados nos próximos 15 anos. 
Globalmente, os cuidados de saúde encontram-se ameaçados pela confluência de 
poderosas tendências: aumento da procura, custos crescentes, qualidade irregular, 
incentivos desadequados – as quais, se ignoradas, irão sobrecarregar os sistemas de 
saúde, originando enormes obrigações financeiras para alguns países e problemas de 
saúde devastadores para os seus habitantes. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 
2005 apud CHANES, 2010, p. 17). 

 
A busca para superar a crise mundial do segmento saúde fez surgir, também, em 

nível mundial, os movimentos de reformas do setor saúde. A ênfase passou a ser dada na 

busca de estratégias que promovam alterações dentro dos macromodelos institucionais de 

sistemas de serviços de saúde, porém, diversos estudos demonstraram que os maiores desafios 

para o setor saúde estão na superação dos obstáculos, advindos de uma gestão ineficiente nos 

âmbitos microeconômicos, e através de estratégias microgerenciais, atuando a nível local. As 

estratégias microgerenciais são as que incidem sobre a gestão dos sistemas de serviços de 

saúde no âmbito microeconômico e sobre a gestão dos processos clínicos. Estratégias 

moleculares estão voltadas para o campo das relações entre equipe de saúde/paciente ou, mais 

proximamente da realidade, a gestão da relação médico/paciente (MENDES, 1998). 

Mas, mesmo que sejam catalogadas as causas e soluções da crise do modo de 

organização do sistema de saúde, as soluções não serão tão simples como parecem, e passa-se 

a olhar do ponto de vista do usuário do sistema. Chega-se à conclusão de que os serviços de 

saúde públicos e privados não são adequados a resolverem os problemas de saúde, tanto 
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individual quanto coletivamente, e que administrar ou governar, seja processos políticos 

relacionados com a formulação e decisão acerca dos caminhos a serem adotados quanto os 

processos de produção dos atos de saúde, tornaram-se uma necessidade para melhorar a 

máquina organizativa do setor saúde. Isso, tanto dentro da perspectiva universalista e cidadã 

do projeto socialdemocrata, como na perspectiva mercantilista e lucrativa do capitalismo 

(MERHY, 2005). 

O caráter histórico das lutas sociais, reflexo do movimento da Reforma Sanitária 

no Brasil, e a luta em busca de um sistema de saúde que fosse ancorado na descentralização 

das ações e serviços, na universalização, equidade e integralidade dessas ações, além da 

participação popular, formaram o alicerce para o surgimento do SUS, que foi instituído pela 

CF de 1988 e regulamentado pelas Leis Orgânicas n° 8080 e n°8141(1990). Passou-se, então, 

para a ruptura de uma política social excludente, marcada por grandes iniquidades 

relacionadas ao acesso às ações e serviços de saúde, e distribuição desigual de recursos 

(VASCONCELOS, 2006a; VASCONCELOS; PASCHE, 2006). 

O SUS é caracterizado, então, como o arranjo organizacional do Estado brasileiro 

e que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil. É um conjunto organizado e 

articulado de serviços e ações de saúde, com a participação das três esferas de governo–

municipal, estadual e federal – também engloba serviços privados de saúde que prestam 

serviços complementares aos usuários do sistema. Tem por objetivo coordenar e integrar as 

ações de saúde e não se resume a um simples sistema de prestação de serviços assistenciais, 

pois se trata de um sistema bem mais complexo, cuja responsabilidade é articular e coordenar 

as ações de promoção e prevenção, com as de cura e reabilitação (VASCONCELOS; 

PASCHE, 2006).  

Todas essas mudanças, seja no conceito ampliado de saúde até as disposições 

jurídicas que garantem a viabilização de políticas públicas voltadas para a promoção e 

recuperação da saúde, contribuíram para a gestão dos serviços de saúde no Brasil. Porém, tais 

mudanças não ocorreram de forma imediata, ou seja, um ato legislativo não se traduziu em 

ações que assegurassem o direito à saúde, conforme o texto constitucional. A herança 

histórica de políticas públicas centralizadoras, pautadas no autoritarismo, clientelismo e com 

forte diminuição da participação de trabalhadores e usuários no processo de gestão 

significaram entraves às mudanças que se iniciavam (VASCONCELOS, 2006a). 

O SUS possibilitou uma mudança significativa em termos de política e gestão em 

saúde, e ao colocar a saúde como direito de cidadania e dever do Estado rompeu com o 

padrão anterior de política social e gestão em saúde. O processo histórico de construção dessa 
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nova política seguiu um curso incremental em que as novas mudanças eram moldadas e 

influenciadas pelas tradições e costumes, e assumiu, muitas vezes, o aspecto de continuidade. 

Como a permanência do INAMPS, a lenta e gradual descentralização da gestão dos serviços, 

também seguida de uma lenta descentralização de recursos financeiros, marcaram nitidamente 

a política de instituição do SUS (VASCONCELOS, 2006b). 

O processo de descentralização teve sua força alavancada pelo protagonismo 

desempenhado pelos gestores, principalmente através de seus órgãos colegiados, como o 

CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde) e CONASS (Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Saúde). Porém, tal processo não ocorreria se não 

houvesse a constituição e o funcionamento de instâncias de gestão intergovernamental em 

âmbito nacional, como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT); e estadual, representada 

pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB); e através do Decreto n° 7508/2011 foi instituída 

a Comissão Intergestores Regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos 

administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Estes espaços de 

gestão intergovernamental passaram a responder a uma demanda por negociação e pactuação, 

e objetivaram a criação de um canal de interlocução dos gestores junto ao MS, para garantir o 

processo de descentralização no sistema de saúde (ANDRADE; BARRETO, 2007; 

VASCONCELOS, 2006a; VASCONCELOS, 2006b; BRASIL, 2011a). 

Durante toda a década de 1990, vigoraram as Normas Operacionais Básicas 

(NOB), que buscaram dar continuidade ao processo de descentralização das ações e serviços 

de saúde. Tinha-se uma gestão caracterizada por um processo de habilitação dos entes 

federados, que se adequavam a alguns pré-requisitos e prerrogativas, e que ficava, então, 

enquadrado a alguma modalidade de gestão. E cada município era tratado como se fosse igual 

aos outros. No início dos anos 2000, todo um debate gerado em torno, principalmente, de se 

valorizar as peculiaridades de cada município, levando em conta suas características de porte 

e epidemiológicas, fez surgir as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, que foram 

aprovadas em janeiro de 2006, pela CIT, e que configurou o SUS do Pacto de Gestão 

(ANDRADE; BARRETO, 2007). 

De acordo com o exposto pela Portaria n° 399/GM (BRASIL, 2006b), de 22 de 

fevereiro de 2006, os gestores do SUS assumiram o compromisso público da construção do 

Pacto pela Saúde 2006, que seria revisto anualmente e baseado nos princípios constitucionais 

do SUS. Foi dada ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicou no exercício 

simultâneo de prioridades articuladas e integradas, compostas pelo Pacto pela Vida, Pacto em 

Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 
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O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 

expressos em objetivos de processos e resultados derivados da análise da situação de saúde do 

País e das prioridades definidas pelas três esferas de governo, que são a saúde do idoso, 

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

endemias, promoção à saúde e APS, tendo como principal foco a consolidação e qualificação 

da ESF como modelo de APS e como centro ordenador de atenção à saúde no SUS. Já o Pacto 

em Defesa do SUS envolve ações nas três instâncias federativas, com o objetivo de reforçar o 

SUS como política de Estado mais do que política de governos, e defender os princípios que 

constituem essa política pública e estão inscritos na CF. O Pacto de Gestão estabelece as 

responsabilidades de cada ente federado, com o intuito de tornar mais claro quem deve fazer o 

quê e, dessa forma, contribuir para o fortalecimento de uma gestão que seja solidária e 

compartilhada no SUS (BRASIL, 2006b). 

Um grande avanço constatado foi a valorização das peculiaridades locais de cada 

território, de cada unidade da federação. O Brasil é um país de dimensões continentais, e o 

grande impasse numa gestão centralizada é omitir as diferenças, tratar os problemas do Sul 

como se fossem iguais ou menores que os do Nordeste. A busca de uma descentralização 

ganhou força propulsora com o Pacto pela Saúde, como expressa claramente a Portaria 

n°399/GM (BRASIL, 2006b, p. 2):  

 
Este Pacto radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da Saúde para 
os estados, e para os municípios, promovendo um choque de descentralização, 
acompanhado da desburocratização dos processos normativos. Reforça a 
territorialização da saúde como base para organização dos sistemas, estruturando as 
regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional. 

 
A ideia de regionalização advém do início do século XX, mais especificamente 

com o Relatório Dawson que foi elaborado na Inglaterra. No Brasil, tornou-se importante no 

discurso defendido a partir do Movimento da Medicina Comunitária, depois o movimento dos 

Sistemas Locais de Saúde, principalmente a abordagem do Distrito Sanitário, que tomou essa 

diretriz como imprescindível para efetividade e eficiência das ações de saúde. Após a VIII 

CNS, em 1986, a regionalização consolidou-se como fundamental na organização dos 

sistemas de saúde (LIMA, 2009). 

A regionalização relaciona-se com a ideia de território. E território, numa 

concepção política, pode ser definido como espaço delimitado e controlado aonde é exercido 

um determinado poder e que pode estar associado ao poder político do Estado; ou, ainda, 

numa visão culturalista, pode ser definido como produto de apropriação, de valorização 

simbólica de um grupo em relação ao espaço que ocupa. A maneira de perceber a região, 
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como Região-Território Situado, estabelece relação direta entre a forma e a regionalização, e 

que regionalizar significa uma interação de entes políticos, culturais e econômicos, e sempre 

levando em conta os interesses históricos do espaço social constituído (LIMA, 2009; DIAS, 

C.; DIAS, A., 2010). 

Conforme expresso pelo Pacto de Gestão (BRASIL, 2006b), o processo de 

regionalização garantiu acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde, e 

reduziu, assim, desigualdades sociais e territoriais, e promoveu a equidade. Mas a realização 

dessas metas sugeriu a existência de formas de gestão que garantissem tais práticas. 

A regionalização volta-se para aspectos relacionados sobre oferta e acesso aos 

serviços de saúde; configura-se, então, como proposta racionalizadora de organização da 

assistência. Porém, deve-se levar em conta o componente político para dentro da discussão, e 

não restringir a regionalização apenas aos aspectos voltados para os serviços de saúde. 

(LIMA, 2009). 

O Pacto de Gestão também reiterou a importância do controle social no SUS, 

explicitou as diretrizes para o sistema de financiamento público tripartite, estabeleceu as 

diretrizes para regionalização, programação pactuada e integrada, regulação, planejamento, 

gestão do trabalho e educação na saúde (BRASIL, 2006b). 

A Gestão do Trabalho foi eleita uma das diretrizes do pacto de Gestão do SUS, e 

deve ser buscada a valorização do trabalho e trabalhadores, o tratamento dos conflitos e a 

humanização das relações de trabalho. Deve buscar, ainda, desenvolver ações voltadas para a 

adoção de vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e previdenciários dos 

trabalhadores de saúde e melhorar o vínculo. A capacitação de recursos humanos para a 

Gestão do Trabalho no SUS deve ser implementada para que se qualifiquem os gestores e 

técnicos na perspectiva do fortalecimento da gestão do trabalho em saúde. Outro ponto 

importante considerado foi a Política Nacional de Educação Permanente, que absorveu os 

conceitos de formação e educação permanente para que pudessem ser adequados às diferentes 

lógicas e especificidades (BRASIL, 2006b). 

 O Decreto n° 7508, de 28 de junho de 2011, regulamentou a Lei n° 8.080/90, para 

tratar da organização do SUS, planejamento da saúde, a assistência e articulação 

interfederativa. É dado ênfase nos aspectos regionais, com uma efetiva articulação, através 

das Redes de Atenção à Saúde, que são definidas como um conjunto de ações e serviços de 

saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade (BRASIL, 2011a). 
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O processo de qualificação dos recursos humanos deve ser contínuo no setor 

saúde, e deve ser mantido um espaço permanente de qualificação, de atualização para os 

profissionais que trabalham no SUS, e, também, que a gestão estimule os profissionais a se 

aperfeiçoarem (GIOVANELLA; ESCOREL; MENDONÇA, 2009). 

A Portaria n° 2.488, de 21 de outubro de 2011, estabeleceu diretrizes para a APS 

no Brasil, e expôs como competência das três esferas de governo a disponibilização de 

instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de gestão, formação e educação 

permanente, tanto de gestores quanto dos profissionais da APS (BRASIL, 2011b). 

 Gestão e educação em saúde são indissociáveis, e a gestão só avança se estiver 

voltada para a educação permanente, fazendo com que trabalhadores e gerentes revejam suas 

práticas continuamente (GRABOIS; FERREIRA, 2009). 

Para Spiller et al (2009) há uma necessária profissionalização da gestão em saúde 

no Brasil, aspecto que já foi superado pelos norte-americanos, e também há uma necessidade 

de implementação de boas práticas de governança corporativa na saúde.  

Profissionais capacitados influenciarão na qualidade dos serviços que são 

ofertados à população, e o sucesso de qualquer organização de serviços de saúde, seja ela 

pública ou privada, depende da qualidade da gestão. E qualidade pode ser entendida dentro da 

perspectiva da prestação de serviços de saúde, quando o serviço corresponde às necessidades 

das expectativas dos usuários (SPILLER et al., 2010).  

 De acordo com Deming (1990) apud Spiller et al. (2010), as melhorias sucessivas 

na qualidade da produção, tanto de um produto quanto de um serviço, levam, 

consequentemente, a uma redução significativa dos níveis de trabalho, erros e desperdícios, 

aumentando, por isso, a produtividade. Ele propôs um método que reúne qualidade e 

produtividade (Figura 1), e concluiu que qualidade e produtividade não são incompatíveis, 

mas uma maior qualidade leva a uma maior produtividade, e que implantar uma cultura de 

qualidade dentro dos serviços de saúde gerará um processo de melhoria ininterrupto. Mas o 

conceito de qualidade é bastante amplo e incorpora a produtividade. 
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Figura 1 – O fluxo da qualidade aliada à produtividade 

 
FONTE: Spiller et al. (2010). 

 
Aliado à busca pela qualidade nos serviços em saúde está o uso de indicadores de 

desempenho como parte de um processo de mensuração e análise que viabilizará atingir as 

metas estabelecidas. Tais indicadores, definidos e medidos de forma adequada e fidedigna, 

apontarão a situação da organização dos serviços e contribuirão para a qualidade dos mesmos 

ao quantificarem os resultados, e ainda podem definir tendências a partir do desempenho e 

fornecerem medidas quantitativas necessárias para projeção e modelos de apoio à tomada de 

decisão (SPILLER et al., 2010). 

A ineficiência dos serviços de saúde pode ser medida pela forma como são 

alocados os recursos, e muitas vezes não há uma relação adequada entre os gastos em saúde e 

os indicadores utilizados para medir o desempenho dos serviços (DAL POZ; PIERANTONI; 

VARELLA, 1998). 

Alguns fatores importantes devem ser considerados na gestão dos serviços em 

saúde para que o processo de trabalho seja eficaz e efetivo, ou seja, que se faça o que é certo 

para o usuário no menor tempo e custo possíveis. Um desses fatores refere-se à localização, 

ao espaço geográfico que os serviços ocuparão, e que pode influenciar nas condições de 

acesso dos usuários. Outro fator importante diz respeito à capacidade produtiva dos serviços, 

que é resultado da capacidade instalada e dos recursos materiais, humanos e financeiros 

disponíveis. Capacidade instalada é o potencial de gerir serviços com as instalações, 

máquinas, equipamentos e pessoal disponíveis. E, ao se atingir o ponto máximo de produção 

dos serviços, as instalações e equipamentos estarão sendo utilizadas plenamente. A ociosidade 

é considerada um dos maiores entraves para o alcance dos resultados esperados. Quando a 
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capacidade instalada é inferior à demanda, ocorre uma queda acentuada na qualidade dos 

serviços prestados (SPILLER et al., 2010). 

Para Silva e Guljor (2009), a gestão dentro do SUS deve ser orientada para 

garantia da integralidade, termo que para Mattos (2001) apud Silva e Guljor (2009) refere-se à 

diretriz da atenção integral. Esta deve englobar ações e serviços de saúde preventivos, 

curativos, individuais e coletivos nos diversos níveis de complexidade do sistema. Para isso, a 

gestão precisa ser encarada nos seus aspectos de macro e micropolítica. A macropolítica 

refere-se às questões ligadas aos investimentos e às prioridades da política de saúde. Bons 

exemplos de gestão são encontrados nos processos de orçamentos participativos, mas sem o 

compromisso do gestor público torna-se inviável tal realização. Já na micropolítica, a gestão 

volta-se para o próprio processo de cuidado, como, por exemplo, a organização das unidades 

de trabalho. Na gestão voltada para a integralidade, os atores envolvidos devem exercer um 

protagonismo em que saberes são objetos das pactuações das estratégias adotadas, e é a partir 

do diálogo, da construção coletiva pautada nas necessidades e demandas, que se estrutura uma 

gestão integral (SILVA; GULJOR, 2009). 

Na conformação federativa apresentada pelo Brasil, a integralidade só é possível 

se for pensada em termos regionais. Os arranjos de regionalização presentes nas normativas 

do SUS e nas políticas globais de organização dos sistemas e redes devem superar os 

formalismos, principalmente no que se refere à utilização dos serviços (PINHEIRO, 2009). 

A gestão da prática odontológica nos serviços brasileiros foi marcada por uma 

forte influência normativa. Para Testa (1992), o planejamento normativo é formado por um 

governo que planifica suas decisões, e que empresas, famílias, ou seja, os atores sociais não 

podem ser considerados como parte deste processo, diferente da visão de planejamento 

estratégico colocada por Matus (1997), em que vários sujeitos planejam, na busca de um 

objetivo comum. 

 E, provavelmente, esta forte influência normativa na gestão em saúde bucal seja 

advinda da proposta norte-americana que, através do SI, tornou-se sinônimo de programas 

odontológicos para escolares. Na realidade, tal proposta não trouxe os resultados esperados ao 

Brasil, mesmo que tenha se difundido por todo o país e marcado profundamente as ações de 

saúde bucal (MANFREDINI, 2009a; PINTO, 2008). 

As três esferas de governo não foram capazes de intercambiar e divulgar modelos 

de gestão em saúde bucal, a partir da implantação do SUS, o que reforçou claramente a 

sobrevida do SI e a ausência de planejamento dentro das políticas públicas voltadas para a 

saúde bucal. Vale ressaltar a importância do Pacto pela Saúde, e a consequente divulgação das 
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diretrizes de uma PNSB que passaram a primar pela reorganização da atenção em todos os 

níveis, sendo a reorientação do modelo centrada no eixo do cuidado. Foram, então, propostas 

as “linhas de cuidado” para crianças, adolescentes, adultos e idosos. E linha de cuidado 

pressupõe a criação de fluxos que levem a ações resolutivas dentro do processo de trabalho, 

planejado estrategicamente e articulado de forma coletiva (MANFREDINI, 2009a). 

É preciso considerar os aspectos singulares do usuário, suas necessidades, pontos 

de vista e desejos, a melhor escolha e combinação de tecnologias e quais seus melhores 

arranjos para o cuidado. Todos esses processos necessitam ser planejados, desenhados, 

avaliados e corrigidos. É este o foco da gestão em saúde, é esta a sua intencionalidade, 

estabelecer objetivos, melhorar os processos, definir espaços de troca e pactuar entre os 

profissionais e entre si, e com os usuários e as famílias, implantando normas e protocolos. 

Dessa forma, teremos um caminho traçado para efetivação da integralidade, e a realização de 

uma gestão pautada no cuidado e não na doença, mas no ser humano. Tornar, na prática, a 

concepção de um cuidado integral do paciente/usuário, seja na unidade de saúde ou no 

sistema de saúde, relaciona-se diretamente com o modo de fazer gestão ou com os modelos de 

gestão adotados. Tentar identificar quais os modos de fazer gestão que mais contribuem para a 

garantia de cuidados integrais é o grande desafio para a concretização da integralidade como 

eixo de defesa e para materialização do SUS (GRABOIS; FERREIRA, 2009). 

 

1.3 A Coordenação do Cuidado em Saúde 

 

O cuidado em saúde pressupõe uma relação entre duas pessoas, em que uma 

transforma o sofrer, a insegurança e o sentir em necessidade que só poderá ser satisfeita por 

alguém de fora dela, que é socialmente determinado e legitimado. O cuidado seria, de forma 

mais geral, um processo de trabalho formado por conhecimentos representados por um nível 

técnico e um nível social, e satisfaz as necessidades humanas, que são determinadas pela 

experiência histórica de todos os sujeitos (AROUCA, 2003). 

Coordenar é um processo administrativo que contribui para a realização de um 

bom planejamento, de uma organização, execução e controle dentro do processo 

administrativo (MAXIMIANO, 2006). 

Para que ocorra o cuidar e, consequentemente, a coordenação desse cuidado, é 

necessário que exista diálogo, que exista comunicação e entendimento entre duas fontes. Para 

Habermas (1996), o objetivo maior de se conseguir um entendimento é chegar a uma 
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concordância que termina na mutualidade intersubjetiva de compreensão recíproca, no 

conhecimento que é compartilhado, na confiança mútua e na concordância entre os ouvintes. 

Pesquisa realizada por Giovanella, Escorel e Mendonça (2009) para avaliar a 

implantação da ESF em Florianópolis, constatou que a APS foi identificada pelos gerentes 

municipais como nível de atenção que teria papel de coordenar os cuidados dentro do sistema 

de saúde, porém tais estratégias de coordenação ainda se mostram incipientes. 

A nova política para APS no Brasil colocou a atenção primária como 

coordenadora dos cuidados e ordenadora da rede de serviços (BRASIL, 2011b). 

A coordenação do cuidado em saúde também é um dos atributos fundamentais das 

reformas de políticas públicas no Brasil, principalmente devido à fragmentação dos modelos 

assistenciais, e suas consequências que recaem no sistema de saúde, através de uma 

ineficiência, e na população que sofre com dificuldade de acesso, iniquidades, 

descontinuidade no cuidado e sofrimentos diversos. É preciso coordenar as ações de saúde, 

entre o público e privado, entre os governos estaduais, municipais e federal. Dessa forma, um 

dos grandes desafios da gestão é a coordenação, e é a situação de interdependência no campo 

da assistência e da Saúde Coletiva, que impõe uma necessidade de ações coordenadas (LIMA, 

2009). 

A OMS, em seu Relatório Mundial de Saúde de 2008, intitulado “Cuidados 

primários em saúde agora mais do que nunca”, coloca claramente a necessidade de mobilizar 

a produção de conhecimento sobre cuidados primários em saúde (KRINGOS et al, 2010, 

tradução nossa).  

Para Kringos et al. (2010, p. 1) “[...] os investimentos e reformas em cuidados 

primários por parte dos governos e organismos internacionais como o Banco Mundial e a 

OMS têm sido fundamental nos últimos anos”, e ainda é evidente que “a riqueza das cartas, 

resoluções e declarações de governos e organizações não governamentais no mundo inteiro 

demonstra claramente que os políticos estão preocupados com a melhoria do desenvolvimento 

dos sistemas de cuidados primários” (KRINGOS et al., 2010, p.1, tradução nossa) 

A coordenação da atenção é essencial para obtenção dos outros aspectos 

característicos da APS. Sem ela, a longitudinalidade perderia muito de seu potencial, a 

integralidade seria dificultada e a função de primeiro contato seria puramente administrativa 

(STARFIELD, 2004). 

Garantir a continuidade dos serviços de saúde dentro de um município – incluindo 

a atenção primária, secundária e terciária – pode não ser possível e, na maioria das vezes, a 

integralidade somente será alcançada dentro de uma região de saúde, ou seja, dentro de um 
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espaço que integra diferentes municípios e onde estão disponíveis os serviços necessários ao 

atendimento. Então, é necessário a estruturação de redes supra municipais que sejam capazes 

de oferecer, de maneira coordenada, ações que incluam os diversos serviços e que garantam a 

continuidade do cuidado (LIMA, 2009). 

A essência da coordenação é a disponibilidade de informações a respeito de 

problemas e serviços anteriores e o reconhecimento daquela informação, na medida em que 

está relacionada às necessidades para o presente atendimento. A disponibilização de 

informação e a continuidade informacional entre os níveis do sistema tem destaque como 

estratégia fundamental para garantir a coordenação dos cuidados (STARFIELD, 2004; 

GIVANELLA; ESCOREL; MENDONÇA, 2009). 

Outro aspecto importante a ser considerado refere-se à coordenação intergestores 

e à coordenação interserviços. A primeira é o conjunto de relações estabelecidas entre os 

gestores do sistema de saúde (secretários de saúde, coordenadores), com o objetivo de 

coordenar as ações voltadas para um adequado funcionamento do sistema. Já a coordenação 

interserviços refere-se ao conjunto de relações estabelecidas entre gerentes e profissionais que 

atuam nos serviços de saúde e têm o mesmo objetivo da anterior, mas com ênfase maior no 

processo de assistência aos usuários (LIMA, 2009). 

A coordenação depende da integração da rede de serviços e se torna possível 

através do cuidado individual, que é exercido pelos profissionais de saúde inseridos no 

processo de trabalho e se concretiza na continuidade da atenção, que é entendida como 

atenção sem interrupção e adequada às necessidades de saúde. A coordenação dos cuidados 

destaca-se internacionalmente como aspecto fundamental na organização dos sistemas de 

saúde ao garantir a continuidade e otimizar o uso dos recursos em saúde (GIOVANELLA; 

ESCOREL; MENDONÇA, 2009). 

O conhecimento sobre a extensão dos desafios da coordenação e sobre os 

impactos das diferentes formas de alcançá-la é extremamente esparso. O desenvolvimento de 

sistemas organizados de serviços de saúde, com integração da atenção em diferentes níveis e 

locais de prestação de serviços, leva a um aumento da consciência da ausência de uma sólida 

informação de base, bem como a necessidade de tentativas mais sistemáticas de desenvolvê-la 

(STARFIELD, 2004). 

Para o cuidado em saúde bucal são necessários os princípios de gestão 

participativa, ética, acesso, acolhimento, vínculo e responsabilidade profissional, além dos 

princípios como universalidade, integralidade e equidade, expressos na CF. A promoção de 

saúde bucal insere-se num conceito ampliado de saúde, transcende a dimensão odontológica e 
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integra-se às demais práticas de Saúde Coletiva. Dentro deste aspecto, se insere a produção de 

políticas públicas saudáveis, voltadas para toda a comunidade e que gerem oportunidades de 

acesso à água tratada, fluoretada, creme dental fluoretado, e que disponibilizem cuidados 

básicos em saúde bucal (MANFREDINI, 2009a). 

Nem todas as necessidades podem ser atendidas dentro da atenção primária, visto 

que as pessoas, muitas vezes, precisam ir a outros lugares, por vários aspectos de suas 

necessidades de saúde. Muitas vezes, esse deslocamento ocorre com inteira comunicação 

entre o clínico da atenção primária e o especialista, mas em outras ocasiões as pessoas buscam 

os serviços especializados por sua própria decisão, e há, então, uma necessidade da atenção 

primária de integrar e coordenar os serviços prestados (STARFIELD, 2004). 

A integração propriamente dita, dos cuidados, consiste em uma coordenação 

durável das práticas clínicas destinadas a alguém que sofre com problemas de saúde e visa 

assegurar a continuidade e a globalidade dos serviços requeridos de diferentes profissionais e 

organizações, articuladas no tempo e no espaço, conforme os conhecimentos disponíveis 

(ALMEIDA et al., 2010). 

Os cuidados continuados em saúde, ou seja, a garantia da continuidade da atenção, 

do tratamento dentro de uma perspectiva integral e onde o paciente recebe os serviços em 

intervalos apropriados e em sequência, associam-se a uma maior satisfação dos usuários, 

percebida numa melhor qualidade de vida e maior taxa de adesão ao tratamento. Porém, o 

crescente avanço tecnológico, as mudanças na organização dos serviços de saúde, o vasto 

número de especialidades fazem com que, muitas vezes, os pacientes sejam tratados por um 

grande número de especialistas, dificultando a coordenação do cuidado e, então, ameaçando a 

continuidade da atenção (ALLER HERNÁNDEZ et al., 2010; UCHIMURA; BOSI, 2007). 

De acordo com Almeida et al. (2010), para haver garantia do cuidado em saúde é 

necessária a constituição de redes integradas, cuja construção reconhece necessariamente a 

interdependência e, muitas vezes, conflitos entre atores sociais e organizações distintas em 

situações de poder compartido, visto que nenhuma destas instâncias dispõe da totalidade dos 

recursos. 

A garantia dos cuidados contínuos é um desafio às mudanças dentro de um 

paradigma centrado na doença e hospitalocêntrico para um paradigma de participação social, 

de construção social na atenção aos cuidados em saúde. Historicamente, os serviços de saúde 

enfatizam os sistemas de livre demanda para acesso aos serviços, sendo, dessa forma, 

descuidados da organização que preconiza os cuidados em atenção primária, e focalizam, 

assim, a doença; não reconhecem uma dimensão territorial; prestam atenção ocasional e 
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passiva; dão ênfase aos cuidados curativos e reabilitadores; negam a possibilidade de relações 

interpessoais e desumanizam a atenção à saúde; são pressionados pela concentração da 

demanda em hospitais e unidades especializadas; e passam a ser ineficazes e ineficientes 

(MENDES, 1998). 

Para Merhy (2005), há uma clara necessidade de intervir na forma de produção do 

cuidado para que este seja centrado no usuário, mas que não descarte a utilização dos 

processos de produção dos procedimentos. A produção do cuidado em saúde, sempre voltada 

para uma dimensão pública de jogos de interesse e representações, não deve eliminar o fator 

privado, e deve-se atuar em ambientes organizacionais pautados em vários grupos de 

interesses e pactuar o do usuário como se fosse coletivo, expressando as várias necessidades 

que existem nos diversos grupos. 

As relações de política e gestão também influenciam na continuidade dos 

cuidados, pois muitos fatores condicionam a interação entre o sistema político e a gestão do 

sistema, tais como conflitos partidários e a centralização de decisões em torno do chefe do 

executivo. Tudo isso pode gerar uma descontinuidade que, além de administrativa, também se 

refletirá na continuidade da atenção, com prejuízos na realização de projetos 

(VASCONCELOS, 2006a).  

Muitas mudanças têm ocorrido nos perfis de necessidades das populações, 

permitindo fazer uma separação entre o que pode ser curado com o que é só possível de 

cuidados contínuos, e que muitas vezes não necessitam de cuidados médicos. Surge, então, 

um movimento cada vez mais forte de deslocamento da atenção em serviços de saúde para o 

cuidado em serviço social (MENDES, 1998). 

Mas, a coordenação do cuidado em saúde ainda é algo recente, como afirma 

Starfield (2010, p. 8, tradução nossa) “[…] só recentemente que o desafio da coordenação do 

cuidado tem sido apreciado, principalmente quando os pacientes passam de um médico para 

outro”. 

Com base em aspectos relacionados às políticas públicas, a gestão em saúde no 

SUS e a coordenação dos cuidados em saúde, é que se insere o atual projeto, dentro do 

contexto da saúde bucal, e propõe-se a analisar, sob a percepção dos coordenadores 

municipais de saúde bucal e dos secretários municipais de saúde, a coordenação da atenção 

em saúde bucal de sete dos oito municípios que integram a 13ª CRES do estado do Ceará e 

fazem parte do CPSI, que gerencia o CEO-R de Ubajara. 
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2  JUSTIFICATIVA 
 

O CPSI que passou a gerenciar o CEO-R Dr. Antenor Isaías de Andrade, com 

sede na cidade de Ubajara, a partir de dezembro de 2009, provocou uma série de 

questionamentos entre os gestores das cidades, que formam o consórcio público sobre o 

funcionamento do CEO e das ESB dos municípios participantes do CPSI. Tais 

questionamentos e tensões também colocaram as ESB inseridas na ESF diante de uma nova 

realidade, pautada na relação entre os dois níveis de atenção, ou seja, primário e secundário.  

O papel da gestão, diante de mudanças políticas dentro de um determinado 

contexto histórico e situacional bem característico, como é o vivenciado pelo CEO-R de 

Ubajara, assim como todos os gestores envolvidos no processo de efetivação das políticas 

públicas de saúde bucal para a Microrregião em análise, no caso a 13ª CRES de Tianguá, 

estado do Ceará, podem influenciar na continuidade dos cuidados em saúde bucal e na 

obtenção de resultados positivos para a esfera municipal e estadual. 

O trabalho desenvolvido pelo CPSI, na sua experiência primeira de gerenciar uma 

unidade odontológica e, assim, lidar com diferentes interesses e necessidades, também passa 

pelo desafio em realizar uma política pautada na construção coletiva, e, assim, administrar 

saberes e práticas para a obtenção dos objetivos traçados e expressos no estatuto do consórcio, 

protocolo de intenções firmado pelos gestores e contratos de rateio. 

O investimento realizado por cada município para atendimento de seus pacientes 

no CEO-R de Ubajara e a não utilização desses recursos na sua totalidade gera, dessa forma, 

um claro desperdício, tanto da capacidade instalada de recursos humanos quanto de materiais, 

e reflete-se na dificuldade de acesso dos usuários aos serviços. 

 Entender como a gestão municipal percebe e interpreta essas distorções 

favorecerá a implementação de mudanças dentro do processo de coordenação das ações de 

atenção em saúde bucal da referida região, que a partir da percepção dos gestores municipais, 

no caso os secretários de saúde e os coordenadores de saúde bucal dos municípios (atores 

ativos dentro do contexto político a ser analisado), e tendo como parâmetro a construção 

coletiva pautada em diálogos, críticas e interpretações da realidade pelos próprios sujeitos é 

que, possivelmente, poderá se chegar o mais próximo dessa realidade, e assim, trazer 

benefícios que nortearão as políticas públicas de saúde bucal da região. 
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3  OBJETIVO 
 

Compreender a coordenação das ações de atenção à Saúde Bucal na 13ª CRES, a 

partir dos discursos dos profissionais que integram a gestão, considerando as políticas 

públicas de saúde bucal e a gestão dos serviços de saúde bucal no SUS, durante o ano de 

2010. 
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4  PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

4.1 Tipo de Estudo 
 

Trata-se de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa que utilizou para a 

coleta de dados o Círculo Hermenêutico-Dialético (CHD) de Guba e Lincoln (1989) e a 

análise hermenêutico-dialética de Minayo (2010a) para analisar os dados coletados. 

A abordagem qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO, 2010b). 

Para Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto 

ao foco e envolve abordagens interpretativas e naturalísticas, e os pesquisadores tentam dar 

sentido ou interpretar fenômenos em termos dos significados que as pessoas trazem. 

Vários estudos têm sido feitos com o emprego da abordagem qualitativa para 

avaliação de políticas de saúde. Assim, a pesquisa qualitativa é cada vez mais difundida na 

área da saúde e, ao lado do avanço dos conhecimentos e soluções técnicas, também leva a um 

desenvolvimento mais intenso do componente humano, domínio dos estudos qualitativos. Na 

busca das possíveis interpretações dentro da pesquisa, para entender um serviço ou programa 

de saúde, os interesses são bem diversificados, e podemos ter como meta conhecer a 

percepção dos administradores e reconhecer a existência de diferentes pontos de vistas e, 

sobretudo, de que o outro pode ter um ponto de vista diferente, e igualmente válido (BOSI; 

MERCADO, 2007). 

 

4.2 Cenário do Estudo 
 

 O estudo foi desenvolvido com sete dos oito municípios que integram a 13ª 

CRES no estado do Ceará, que fazem parte da Macrorregião de Sobral, situados na serra da 

Ibiapaba, zona norte do estado (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Figura 2 – Espacialização geográfica dos municípios que compõem a 13ª CRES de Tianguá, Ceará, 2011 

 
FONTE: CEARÁ (2006) 

 
 

O primeiro município a ser fundado foi Viçosa do Ceará, no ano de 1758. O 

referido município desempenhou papel importante durante o período de colonização do 

Brasil. Em 1695, os jesuítas Manuel Pedrosa Júnior e Arcanjo Gago, após várias tentativas, 

fixaram-se na serra da Ibiapaba, fundaram a aldeia de N. S. da Assunção de Ibiapaba, atual 

Viçosa do Ceará, e passaram a realizar tratamento médico em enfermarias improvisadas na 

recém-criada vila. Em 1697, D. Pedro II ordenou a construção de um hospital em Viçosa, que 

foi inaugurado em 1723, sendo este o primeiro estabelecimento de saúde do Ceará 

(MONTESUMA et al., 2006). 

Mas bem antes dos jesuítas chegarem à serra da Ibiapaba, estas terras já eram 

habitadas por tribos indígenas, tais como os tabajaras, tocarijús e outras, que aldeavam a 

cidade de Viçosa muito antes do século XVI. Estas tribos lutaram desesperadamente para 

defender suas terras. Pero Coelho de Sousa, que morava na Paraíba, já tinha conhecimento da 

existência das terras do planalto da Ibiapaba, dos índios que a habitavam e dos franceses que 

já haviam atingido o território e aliaram-se aos indígenas. Marchou, então, numa árdua 

viagem rumo a serra da Ibiapaba, chegando por volta de 1604. Travou fortes guerras com os 

índios e franceses, derrotando-os e tomando o controle das terras até a chegada dos jesuítas 

(OCOSTA, 2005). 

Os sete municípios apresentam características sociais, políticas e econômicas bem 

similares. Demograficamente, a maior parte da população residente da maioria dos municípios 

situa-se na zona rural, com exceção dos municípios de São Benedito e Tianguá. A quase 

totalidade das unidades de saúde são ligadas ao SUS, com poucas unidades privadas. A fonte 
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de renda e emprego advém de atividades como comércio, administração pública, indústria de 

transformação, agropecuária e construção civil (INSTITUTO DE PESQUISA E 

ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 2012a). Estranha o fato de uma região tão rica 

em recursos naturais não utilizar o turismo como forma de gerar empregos e renda. 

 A região da Ibiapaba apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) obtido 

a partir da média do IDH-Municipal (IDHM), divulgado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), através de seu Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O 

índice abrange três dimensões: longevidade, educação e renda, e varia de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). Municípios com IDH até 

0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo, municípios com índices entre 0,500 e 

0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano e municípios com IDH superior a 

0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto (BRASIL, 2011c). 

Segundo a classificação do PNUD, somente os municípios de Guaraciaba do 

Norte, Tianguá e Ubajara alcançaram, em 1991, a classificação de médio desenvolvimento 

humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Para o ano de 2000, todos os municípios apresentaram 

classificação de médio desenvolvimento humano (INSTITUTO DE PESQUISA E 

ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 2012b). A tabela 4 apresenta os principais 

indicadores de saúde, sociais e econômicos dos referidos municípios. 

 
Tabela 4 – Principais indicadores de saúde, sociais e econômicos dos sete municípios pesquisados 
Municípios Médico/1.000hab. Dentista/1.000hab. Taxa de 

Mortalidade 
Infantil/ 
1.000 

nascidos 
vivos 

População 
Extremamente 

Pobre 

Produto 
Interno 

Bruto/PIB 
per capita 
(R$1,00) 

Croatá 0,47 0,41 8,93 45,67% 3.745 
Guaraciaba 0,61 0,26 22,08 26,50% 4.493 
Carnaubal 0,96 0,54 14,71 33,25% 3.305 

São 
Benedito 

0,59 0,20 9,43 24,90% 4.090 

Ibiapina 1,43 0,50 10,53 22,48% 5.515 
Tianguá 0,74 0,19 15,01 18,01% 5.557 
Viçosa do 

Ceará 
0,62 0,20 16,13 40,11% 3.170 

FONTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (2012b). 
 

A implantação da ESF na região da Ibiapaba seguiu passos lentos desde a sua 

criação oficial, em 1994. Dados oficiais do MS têm registros apenas a partir de janeiro de 

1998, porém, analisando documentos oficiais, tais como Planos Municipais de Saúde e 

Relatórios de Reterritorialização da referida região, constatou-se que a primeira equipe de 

saúde da família foi implantada no município de São Benedito, no ano de 1995 – o PSF 
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Inhuçú (SÃO BENEDITO, 2002). Já as primeiras equipes de saúde bucal foram incorporadas 

à ESF já a partir do início de 2001, pouco tempo depois do lançamento oficial pelo MS. Os 

municípios de Ibiapina e São Benedito já tinham equipes de saúde bucal na ESF a partir de 

maio de 2001 (BRASIL, 2011d). 

 A região não é suficiente no atendimento de alta complexidade, por isso os 

usuários são deslocados para o município de Sobral, que é a referência nesta área, na 

Macrorregião. Tianguá é município de apoio ao sistema de referência microrregional na 

média-complexidade. A tabela abaixo apresenta todos os municípios da região com 

população, ESF e ESB implantadas (Tabela 5). De acordo com o PDR de 2006, em relação à 

saúde bucal, Ubajara é o município sede para a realização de procedimentos especializados 

(CEARÁ, 2006). 

 
Tabela 5 – Distribuição da população, equipes de Saúde da Família e equipes de saúde bucal dos oito municípios 
que compõem a 13ª CRES de Tianguá, Ceará, 2011 
Municípios População ESB ESF 
Croatá 17.077 6 6 
Guaraciaba do Norte 37.777 4 8 
Carnaubal 16.746 7 7 
São Benedito 44.186 5 6 
Ibiapina 23.810 6 9 
Ubajara 31.792 9 10 
Viçosa do Ceará 54.961 6 11 
Tianguá  68.901 12 17 
TOTAL                            295.250 59 58 

  FONTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2011); BRASIL (2012). 
 
4.3 Participantes do Estudo 
 

O universo de sujeitos foi formado por duas categorias: secretários municipais de 

saúde e coordenadores municipais de saúde bucal dos municípios de Viçosa do Ceará, 

Tianguá, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Croatá e Guaraciaba do Norte, totalizando 14 

sujeitos. 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Foram utilizados, como critérios de inclusão: os sujeitos que estavam no cargo de 

secretário municipal de saúde e coordenador municipal de saúde durante o período de 

realização da pesquisa, de ambos os sexos, que aceitaram participar do estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D). 

4.3.2 Critério de Exclusão 
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Optou-se por excluir do conjunto dos oito municípios que conformam a 13ª 

CRES, o município de Ubajara, local onde o pesquisador trabalhava como coordenador 

municipal de saúde bucal, evitando-se, assim, qualquer viés, entendido como sinônimo de 

erro sistemático, vício, tendenciosidade, desvio, deturpação, distorção, ou seja, um erro 

sistemático que pode ser introduzido em qualquer fase de um estudo (PEREIRA, 2000). 

 

4.4 Considerações Éticas 

 

O projeto levou em consideração as normas definidas pelo Conselho Nacional de 

Saúde na Resolução n° 196/96 (BRASIL, 1996). Foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), sendo aprovado sob parecer n° 

434369 (ANEXO A). O projeto foi inicialmente apresentado à Comissão Intergestores 

Regional (CIR), para que os sujeitos em questão tomassem conhecimento da proposta e 

fossem, então, articulados os momentos para os encontros. Todos os indivíduos receberam 

informações dos procedimentos antes da sua adesão à pesquisa, e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D). 

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. A utilização do material coletado, conforme acordado, só será feita em trabalhos 

de caráter exclusivamente científico (livros, artigos para publicação em periódicos e relatórios 

de pesquisa) elaborados somente pelos pesquisadores.  

 Os resultados da pesquisa serão divulgados aos municípios com a finalidade de 

contribuir para a melhoria das políticas de saúde bucal na região. 

 

4.5 O Paradigma Construtivista 
  

Após a fundamentação teórica e a elaboração do roteiro para as entrevistas 

semiestruturadas (APÊNDICE E), os sujeitos foram entrevistados, utilizando o CHD (GUBA; 

LINCOLN, 1989). 

O CHD baseia-se numa metodologia chamada de construtivista, ou paradigma 

construtivista, que é alternativo ao paradigma científico positivista que caracterizou as 

pesquisas no último século (WETZEL, 2005).  
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Conforme Turato (2003), o emprego do termo paradigma é habitual ao se falar das 

ciências e das metodologias de pesquisa, e que, segundo Kuhn (1998, p.13), paradigmas são 

“as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. 

Dentre as diversas classificações que existem para os paradigmas, a mais 

difundida foi a proposta por Denzin e Lincoln (2006), que reconhecem cinco paradigmas: o 

positivista, o pós-positivista, o interpretativo, o crítico e o participativo. No entanto, tal 

classificação não está isenta de críticas, e também não representa um ponto de partida unívoco 

quanto aos critérios utilizados para essa classificação. 

Os objetivos dos estudos colocados como propostas, das duas primeiras 

modalidades, possuem o intuito de descobrir e explicar o mundo; já o terceiro paradigma se 

orienta mais para a compreensão; o quarto à sua crítica e transformação; e o último com 

interações entre os atores sociais e a busca da transformação da sociedade (BOSI; 

MERCADO, 2007). 

O paradigma positivista traz uma ontologia realista, aonde a realidade existe 

externamente e é dirigida por mecanismos e leis naturais imutáveis. O conhecimento sobre 

essas leis e mecanismos é resumido sob a forma de generalizações que estão isentas de fatores 

temporais ou contextuais. Muitas dessas generalizações assumem a forma de leis de       

causa-efeito. Já de acordo com a epistemologia, o positivismo possui uma visão objetivista e 

dualista ao considerar o objeto de investigação. Assim, é necessário e essencial para o 

pesquisador adotar uma distância e uma postura não interativa com o objeto de investigação. 

Assumindo uma postura de neutralidade, o investigador exclui valores, fatores de desvio e 

confusão. Já como metodologia, o positivismo adota uma metodologia experimental e 

manipulativa. As hipóteses são colocadas em evidência, sob a forma de proposições, e 

submetidas a testes empíricos dentro de condições cuidadosamente controladas (GUBA, 1990 

apud RAMOS, 2010). 

O pós-positivismo apresenta como ontologia a crítica realista, ou seja, a realidade 

existe, mas não pode nunca ser completamente apreendida. Para esse paradigma, a realidade é 

dirigida por leis naturais que são apenas parcialmente entendidas. Tem como epistemologia 

um objetivismo alterado, a objetividade remete apenas a um ideal regulatório, e somente pode 

ser aproximado através da ênfase colocada nos tutores externos, representados pela 

comunidade e a tradução crítica científica, que são responsáveis pela pesquisa. A metodologia 

é, também, experimental e manipulativa, mas ligeiramente modificada. Enfatiza uma 

multiplicidade crítica e procura harmonizar os desequilíbrios ao realizar a pesquisa em meios 
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mais naturais possíveis, utiliza mais os métodos qualitativos, baseia-se mais em teorias 

fundamentais, e reintroduz o descobrimento dentro da pesquisa (RAMOS, 2010). 

O construtivismo considera o positivismo e o pós-positivismo como paradigmas 

que possuem grandes falhas, e que devem, então, ser substituídos. O construtivismo possui 

uma ontologia relativista, na qual a realidade existe sob a forma de construções mentais 

múltiplas. A realidade é dependente, em sua forma e conteúdo, das pessoas que a asseguram. 

A epistemologia construtivista é subjetivista. Por meio de um processo interativo entre 

pesquisador e pesquisado, os resultados são advindos desse processo de interação entre 

ambos. Tem como metodologia o hermenêutico e o dialético, e as construções individuais são 

refinadas hermeneuticamente, comparadas e contrastadas dialeticamente, para que, ao final, 

tenham-se construções nas quais possa existir um consenso (RAMOS, 2010). 

Guba e Lincoln (1989) afirmam que o paradigma positivista possui limitações e 

que estas podem ser suplantadas pelo construtivista, em que há a negação de uma realidade 

objetiva, e afirmam que a realidade é oriunda das construções sociais da mente, e que há 

tantas construções quanto existem indivíduos, e que a própria ciência é uma construção. E as 

realidades, nada mais são do que construções, não podem ter (a não ser por atribuições 

mentais) leis naturais imutáveis, como as leis de causa e efeito. O paradigma construtivista 

nega o dualismo sujeito-objeto e sugere que os resultados de um estudo existem porque há 

uma interação entre observador e observado. Ele é contrário à abordagem científica, que é 

objeto da ciência hegemônica, e a substitui por um processo hermenêutico-dialético (GUBA; 

LINCOLN, 1989). 

Conforme os autores recém-mencionados, as principais características do 

paradigma construtivista que o diferem do positivista são: 

a) a verdade é matéria de consenso e não fruto de correspondência a uma 

realidade objetiva; 

b) os fatos não possuem significados, a não ser de acordo com uma determinada 

estrutura de valores; 

c) as causas e efeitos não existem, exceto por imputação; 

d) o fenômeno pode ser entendido somente dentro do contexto que é estudado, e 

que, achados de um determinado contexto não podem ser generalizados, assim 

como nem problemas e nem soluções podem ser generalizados; 

e) as intervenções não são estáveis, sofrerão mudanças pelo contexto, da mesma 

forma como o afetam; 
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f) a mudança não pode ser projetada; dentro da construção das pessoas 

envolvidas há um processo não linear que envolve a introdução de nova 

informação e aumenta a sofisticação no seu uso. 

O ideal da ciência hegemônica é, então, substituído pelo processo     

hermenêutico-dialético, que apresenta uma interação entre o observador e o observado para 

construção de uma realidade, o mais informado e sofisticado possível, em um ponto 

particular, dentro do contexto social e histórico (GUBA; LINCOLN, 1989). 

 

4.5.1 O Processo Hermenêutico-Dialético 
 

Guba e Lincoln (1989) colocam o processo hermenêutico-dialético como percurso 

para se obter os resultados através de um paradigma construtivista, e que recebe o nome de 

hermenêutico porque é interpretativo, dialético porque envolve as comparações e contrastes 

dos diferentes pontos de vista e tem o objetivo de alcançar um elevado nível de síntese. 

Os autores ainda afirmam que a grande proposta desse processo não é justificar a 

sua própria construção ou atacar as possíveis fraquezas das propostas apresentadas por outros, 

mas uma forma de conexão que leve à exploração mútua de todas as partes envolvidas. O 

objetivo é, então, alcançar um consenso quando isso for possível, e quando isso não for 

possível deve expor e esclarecer as diferentes visões. E, se todo o processo obtiver êxito, isto 

demonstra que todas as partes (aí incluído o pesquisador) reconstruíram as construções 

colocadas inicialmente (WETZEL, 2005). 

Guba e Lincoln (1989) propõem, então, o círculo hermenêutico-dialético: 

 
Figura 3 – Círculo Hermenêutico-Dialético 

 
FONTE: GUBA; LINCOLN (1989, p.152). 
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Através de um roteiro, dividido pelas temáticas conforme a fundamentação teórica 

em Políticas Públicas de Saúde Bucal, Gestão em Saúde no SUS e Coordenação do Cuidado 

em Saúde, as entrevistas semiestruturadas foram aplicadas aos sujeitos em questão. O mesmo 

roteiro foi utilizado para todos os entrevistados.  Os sujeitos tiveram suas falas gravadas em 

Mini Player Camada 3 (mp3), depois transcritas pelo próprio pesquisador para um 

computador  portátil. 

 As entrevistas gravadas são bastante úteis para análise posterior do que disse o 

entrevistado, para identificar categorias, codificar, resumir e anotar comentários que sejam 

importantes para a pesquisa (BELL, 2008). 

As entrevistas foram realizadas num período de dois meses (agosto e setembro de 

2011), e duraram em média 25 minutos, variando de 6 a 55 minutos de duração. Foram 

realizadas por município, sendo entrevistados, sempre, no mesmo dia, o secretário municipal 

de saúde e o coordenador municipal de saúde bucal, utilizando o mesmo roteiro de 

entrevistas.  Foi utilizado um único círculo, com cada entrevistado respondendo às mesmas 

questões individualmente, e de forma separada, sendo que um não via a entrevista do outro.  

Após a primeira dupla de entrevistados (R1), que foi escolhida através de um sorteio 

aleatório, os demais entrevistados foram escolhidos de acordo com a disponibilidade.  

Os resultados das entrevistas de R1, contendo seus principais temas, conceitos, 

ideias, valores, problemas e questões foram analisados pelo pesquisador, em uma formulação 

inicial da sua construção, que será chamada de C1. Dessa forma, fez-se uma síntese ou       

pré-análise dos dados, paralelamente ao processo de coleta, após entrevista de cada dupla. Os 

resultados da entrevista de R1 foram, então, apresentados no final da entrevista, realizada com 

R2, para que cada entrevistado fizesse suas considerações sobre a síntese da entrevista de R1 

(a construção C1). Portanto, a entrevista com R2 produziu não somente informações sobre 

este, mas críticas e novas construções a R1. Tal processo foi repetido nas entrevistas 

seguintes, até os últimos entrevistados, para os quais foram apresentadas todas as construções 

anteriores (C1 a C6). Fechou-se o círculo com a apresentação dos resultados obtidos, de todas 

as entrevistas, aos primeiros entrevistados (R1), para darem suas contribuições e 

considerações finais (GUBA; LINCOLN, 1989). 

O CHD possibilitou uma coleta de dados dinâmica à medida que os entrevistados 

iam tendo acesso à síntese proveniente das entrevistas anteriores, e, dessa forma, uma        

pré-análise, usando uma razão dialógica entre os sujeitos, com objetivação do entrevistador 

(OLIVEIRA, 2010). A realidade foi abordada em seu movimento e as partes analisadas em 

constante relação com a totalidade (SÁ, 2008). 
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Durante o processo de aplicação do CHD, documentos foram utilizados para 

obtenção de informações relevantes ou para obter novas construções. O pesquisador limitou-

se apenas a solicitar que os sujeitos falassem livremente sobre o que pensam acerca de cada 

item da entrevista, e jamais induziu os entrevistados a darem respostas (GUBA; LINCOLN, 

1989; OLIVEIRA, 2010). 

Após o secretário municipal de saúde e o coordenador municipal de saúde bucal 

darem suas respostas à entrevista, esta era transcrita na íntegra e validada pelos sujeitos 

através de uma leitura completa de toda a transcrição da entrevista, e, em seguida, procedia-se 

à síntese, identificando unidades de análise, de acordo com as três temáticas propostas 

inicialmente. Esta construção inicial já se configurou como uma pré-análise dos dados, que 

após os entrevistados seguintes darem suas respostas, tinham acesso a esta síntese, e, a partir 

daí, faziam suas considerações. Assim, configurou-se como um processo de troca permanente 

entre o pesquisador e os entrevistados, o que se observou através de “[...] constantes diálogos, 

críticas, análises, construções e reconstruções coletivas. Através do contínuo vai-e-vem, é 

possível se chegar o mais próximo possível da realidade, chamada de consenso” (OLIVEIRA, 

2010, p.131). 

4.6 A Análise Hermenêutico-Dialética 
 
4. 6.1. A hermenêutica como busca da compreensão 
 

A Hermenêutica é a disciplina que trata da arte de compreender textos, e o termo 

texto refere-se às biografias, narrativas, entrevistas, documentos, livros, artigos, dentre outros. 

A unidade temporal é o presente, aonde se dá o encontro entre o passado e o futuro, ou entre o 

diferente e a diversidade, mediada pela linguagem (MINAYO, 2010a). 

Ao trabalhar com a hermenêutica, e mais especificamente a hermenêutica 

filosófica, temos o entendimento que a compreensão não é uma tarefa controlada por 

procedimentos ou por regras, mas é uma condição do ser humano. A compreensão seria a 

interpretação (SCHWANDT, 2006).  

Na visão de Gadamer (1997), a hermenêutica não é uma doutrina de métodos das 

ciências sociais e humanas, chamadas pelo autor de ciências do espírito, e sim a tentativa de 

um acordo sobre o que são, na verdade, as ciências do espírito, para além de sua 

autoconsciência metódica, e vinculadas ao conjunto de nossas experiências de mundo. E que a 

compreensão e interpretação não são nenhuma construção a partir de princípios, mas o 

aperfeiçoamento que lhe vem de longe. 
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A hermenêutica coloca, em primeiro plano, no tratamento dos dados, as condições 

cotidianas da vida, e leva a um esclarecimento das estruturas profícuas desse mundo do dia a 

dia. Faz uma análise dos dados da realidade e tem como ponto de partida a manutenção e a 

extensão da intersubjetividade de uma intenção possível como núcleo orientador dessa ação. E 

a compreensão do sentido dá-se por um consenso entre o sujeito agente e aquele que busca 

compreender (MINAYO, 2010a). 

Esta autora baseou-se no debate entre Gadamer e Habermas para expor os 

pressupostos metodológicos da hermenêutica, que devem ser utilizados para o trato do 

material comunicativo, assim expostos: 

a) o pesquisador precisa deixar bem elucidado para si mesmo o contexto de seus 

entrevistados ou dos documentos que serão analisados, pois o discurso denota 

um saber compartilhado com outros, do ponto de vista moral, cultural e 

cognitivo; 

b) o estudioso do texto, ressaltando que texto aqui se refere à entrevista, história 

de vida, biografia etc., deve supor um teor de racionalidade e de 

responsabilidade que não lhe permita duvidar. Deve tomar a sério o ator social 

que está diante dele; 

c) o pesquisador somente compreenderá o conteúdo de um texto quando estiver 

em condições de tornar presente as razões que o autor teria para elaborá-lo; 

d) mas, ao mesmo tempo em que analisa, tem que tomar posição e julgar o que 

está sendo lido; 

e)  toda interpretação bem sucedida é acompanhada da expectativa de que o autor 

poderia compartilhar da explicação que foi elaborada como se pudesse 

penetrar no mundo do pesquisador. E tanto o sujeito que investiga quanto o 

que é investigado são marcados pela história, pelo tempo, pelo grupo a que 

pertencem. 

A mesma autora, ainda resume o caminho da tarefa interpretativa, através da 

hermenêutica, da seguinte forma: 

a) fazer uma diferenciação entre a compreensão do contexto da comunicação e a 

compreensão do contexto do próprio pesquisador; 

b) explorar e deduzir as definições de situação que são entendidas a partir do 

texto, a partir do mundo, da vida do autor e do grupo social ao qual ele 

pertence; 
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c) o pesquisador, ao fazer a análise do texto, precisa entender porque o autor 

apresenta o texto dessa forma, porque o sujeito que fala acredita em 

determinada situação social e atribui ações ou responsabilidades a 

determinados grupos sociais. 

 

4.6.2 A dialética como caminho para a crítica 
 

A dialética era, na Grécia antiga, concebida como a arte do diálogo, a arte de 

conversar. Depois, passou, no decorrer do tempo, a ser a arte de, no diálogo, evidenciar uma 

tese através de argumentos capazes de definir e distinguir os conceitos envolvidos na 

discussão. Já na concepção moderna, dialética significa o modo como pensamos as 

contradições da realidade, como compreendemos essa realidade de forma essencialmente 

contraditória e em permanente mutação (KONDER,1981). 

Sócrates empregou a dialética como a arte do diálogo, da conversa para 

desenvolver sua filosofia. Platão utilizou abundantemente a dialética em seus diálogos. Nesta 

perspectiva, a verdade era atingida pela relação de diálogo que pressupõe minimamente duas 

instâncias, mas até aqui o diálogo acontece sob um princípio de identidade, entre os iguais. 

Porém, tal posicionamento foi precedido por uma visão diferente encontrada principalmente 

em Heráclito, filósofo grego que viveu de 530 a 488 a.C. Para Heráclito, a conversa existe 

somente entre os diferentes. A diferença é fato primordial dentro da contrariedade e do 

conflito. Não é a concórdia que leva ao diálogo, mas a divergência, ou seja, a exacerbação do 

conflito (PIRES, 1997). 

Com Aristóteles (384-322 a.C.), foi estabelecida a fixação do ser: o que é, é; e o 

que não é, não é. Ele foi um dos grandes responsáveis pela marginalização do pensamento de 

Heráclito sobre a contrariedade e o conflito. Aristóteles foi um pensador de horizontes muito 

mais amplos do que seu antecessor Heráclito, e é a ele que se deve, em boa parte, a 

sobrevivência da dialética. Com Aristóteles, já se tinha a lógica dialética como uma 

possibilidade de compreensão da realidade, como essencialmente contraditória, em constante 

transformação, em oposição à lógica formal, estática, e que não aceitava nem a contradição, 

nem o conflito (PIRES, 1997; KONDER, 1981). 

Durante o Renascimento, a dialética saiu do obscurantismo em que foi obrigada a 

viver durante vários séculos, mesmo que a busca pela objetividade tenha levado o pensamento 

humano a uma profunda separação entre sujeito e objeto, ao abandono do pensamento 

dialético como lógica de interpretação do mundo, e como objeto de estudo das ciências e 
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filosofia. Porém, durante o Renascimento, a base de compreensão da dialética, a 

contraditoriedade e o movimento do mundo, estavam presentes nos trabalhos de inúmeros 

pensadores, tais como Copérnico e a ideia de que a Terra não é imóvel, em Galileu e 

Descartes, e o movimento natural dos corpos, e em Newton, que deram contribuições 

importantes para a elaboração do método dialético (PIRES, 1997; KONDER, 1981). 

Mas foi através do filósofo alemão Hegel, que viveu de 1770 a 1831, que a 

dialética retomou o seu lugar como preocupação filosófica e voltou a ter importância como 

objeto de estudo da filosofia. Hegel partiu das ideias de Kant (1724-1804), que trataram da 

capacidade de intervenção do homem na realidade, sobre as reflexões acerca do sujeito ativo. 

Então, Hegel elaborou a dialética como método, desenvolveu o princípio da contraditoriedade 

e afirmou que uma coisa é e não é ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. É esta a oposição 

mais radical ao dualismo dicotômico sujeito-objeto e ao princípio da identidade. Assim, Hegel 

preconizou o princípio da contradição, da totalidade e da historicidade (PIRES, 1997). 

A dialética apresentada por Hegel representa um marco para a filosofia. As raízes 

do método hegeliano despontam no pensamento antigo, porém, seu pensamento é 

essencialmente não imposto, procura seguir um auto movimentar dos conceitos. Hegel cria, 

então, um empreendimento do pensar puro, as questões, que estão além do pensar, 

apresentam-se como secundárias, embora não deixadas de lado (CEZARINI, 2008). 

Segundo Gadamer (1988), a especulação filosófica de Hegel inicia-se com a 

decisão de pensar de forma pura, e encontramos três elementos constitutivos: o pensar puro, 

sobre algo em si mesmo; um pensar que contém contradições; e a unidade destas 

contradições, enquanto superadas, possuem a natureza própria de si mesma. 

O limiar fundamental da dialética hegeliana é a liberdade. Ou seja, a dialética 

hegeliana se dá no e para o pensamento, e que ao se lançar ao conceito e assim ao espírito se 

objetiva em personalidade. E este caminho somente ocorrerá se tivermos a liberdade subjetiva 

do sujeito. No princípio da liberdade, a história se entrelaça e torna-se coesa, não sendo 

apenas episódios soltos e sem significado. A dialética hegeliana está para o mais abstrato, 

indo em direção ao concreto, sem que ambos sejam tidos como completamente autônomos um 

do outro, mas, sim, unitários no processo dialético (CEZARINI, 2008). 

Mas foi com Karl Marx, alemão, filósofo, economista, jornalista e militante 

político, que viveu em vários países da Europa no século XIX, de 1818 a 1883, que a dialética 

passou do campo das representações abstratas para a incorporação materialista histórica. Na 

busca por um caminho epistemológico, ou de um caminho que fundamentasse o 

conhecimento para a interpretação da realidade histórica e social que o desafiava, foi que 
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Marx superou as posições de Hegel no que se relacionava à dialética e conferiu-lhe um caráter 

materialista e histórico. Para o pensamento marxista, o que importa é captar, de forma 

detalhada, as articulações dos problemas em estudo, analisar as evoluções, rastrear as 

conexões sobre os fenômenos que os envolvem. Mas isto, para Marx, só foi realmente 

possível mediante a reinterpretação do pensamento dialético de Hegel. A separação      

sujeito-objeto, que era promovida pela lógica formal, não satisfazia ao marxismo, e que, na 

busca da superação desta separação, partiram de observações acerca do movimento e da 

contraditoriedade do mundo, dos homens e de suas relações (PIRES, 1997). 

Para a dialética marxista, o conhecimento é totalizante e a atividade humana é, em 

geral, um processo de totalização que nunca alcança uma etapa definitiva e acabada. E que, 

em cada ação empreendida, o ser humano se defronta, inevitavelmente, com problemas que 

estão interligados. Então, para encaminhar uma solução para os problemas, o ser humano 

necessita ter certa visão de conjunto deles, pois é a partir da visão do conjunto que podemos 

avaliar a dimensão de cada elemento. E se não enxergarmos o todo, podemos atribuir um 

valor exagerado a uma verdade limitada, tornando-a uma mentira e prejudicando, assim, a 

compreensão de uma verdade mais geral (KONDER, 1981). 

A totalidade compreende, então, a realidade dentro de suas íntimas e complexas 

determinações, e revela, na superfície dos fenômenos, as conexões internas para sua 

apreensão. Dentro do aspecto da totalidade, entende-se a dialética como causalidade dos 

fenômenos, da essência interna e dos aspectos fenomênicos da realidade, das partes e do todo, 

do produto e da produção. E a dialética da totalidade concreta não tem a intenção de conhecer 

todos os aspectos da realidade, pois os fatos mostram um conhecimento da realidade se são 

compreendidos como dentro de um todo dialético, ou seja, determinados e determinantes do 

todo, e assim, não podem ser entendidos isoladamente. E a perspectiva do método dialético 

materialista não é captar e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e 

processos da realidade, pois é, ele, uma teoria da realidade e do conhecimento que se tem da 

realidade como totalidade concreta (BEHRING; BOSCHETTI, 2008). 

No método marxista, as determinações abstratas levariam à reprodução do 

concreto através do pensamento, já pelo método hegeliano a representação valoriza-se em 

determinações abstratas. Ao contrário da abstração, para Marx, o concreto é racionalizado 

num processo de síntese, como resultado final de uma pesquisa (CORDIOLLI, 2009). 

O método materialista histórico dialético desenvolvido por Marx é um método de 

interpretação da realidade, da visão de mundo e práxis. Para Marx, Hegel apresenta a dialética 
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idealmente, no plano do espírito, das ideias. Porém, para Marx, o mundo dos homens exige a 

materialização (PIRES, 1997). 

Conforme explicitam Marx e Engels (1999, p. 21), “serão antes os homens que, 

desenvolvendo a sua produção material e as suas relações materiais, transformam, com esta 

realidade que lhes é própria, o seu pensamento e os produtos desse pensamento”. 

O conhecimento e a significação para Marx são construídos a partir dos vestígios 

reminiscentes das ruínas e elementos constitutivos das sociedades que precederam ao 

capitalismo. O processo intelectual é o de reflexão, que culmina na explicação de seu objeto. 

Marx coloca, como proposta, o jogo de contrapontos, como uma forma de aplicar uma 

dialética real, que esquematicamente pode ser apresentada como: (a) da aparência para a 

essência e da essência para a aparência; (b) das partes para o todo e do todo para as partes; (c) 

do singular ao universal e do universal ao singular; (d) que parte do presente para o passado e 

do passado para o presente (CORDIOLLI, 2009). 

Do ponto de vista de Cordiolli (2009), tal processo é composto por dialéticas, ou 

seja, ferramentas do processo intelectual, mas que são mediadas, em cada um das abordagens, 

por diferentes determinações, que variam em três diferentes níveis: (a) as características e 

particularidades de origem do indivíduo ou grupo, tais como: a raça, a classe social, a religião, 

o contexto cultural, a profissão, o sexo, o nível educacional; (b) a experiência social na 

perspectiva individual, ou como cada indivíduo apreende a experiência social em que se 

insere a sua vida; (c) e que as determinações variam no tempo. Ainda segundo o autor, todos 

estes processos acontecem de forma simultânea, mas que, didaticamente, os separou em: 

a) a dialética do todo e das partes: para compreender as partes é necessário 

investigar todas as relações e os nexos aos qual se integram ou se constituem; 

b) a dialética do singular e do universal: na construção da explicação torna-se 

necessário desvendar os elementos universais que constituem o singular; o 

universal se materializa no singular, é apenas compreendido através do 

singular, e cada singular se liga a outros singulares de outros gêneros. Cada 

singular possui uma parte, uma dimensão, um aspecto incompleto do 

universal, e o universal é composto de muitos singulares. Através de suas 

relações determinam características que são mais ou menos comuns a todos e, 

dessa forma, universais. Um acontecimento histórico, por exemplo, possui 

data determinada, personagens nomeados e características conhecidas, e são 

estes elementos peculiares que determinam as singularidades desse 

determinado e singular acontecimento histórico; 
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c) a dialética da aparência e da essência: a realidade social não é transparente, e o 

que é identificado de imediato são expressões do real, mas que não são 

suficientes para mostrar como a realidade verdadeiramente se formou, se 

movimenta e se transforma; para avançarmos além do visível é necessário ir 

interrogando a realidade para captar os nexos internos que constituem o real e 

que não estão visíveis;  

d) a dialética da existência e da consciência: a consciência é formada entre a 

condição que é estabelecida pelos padrões sociais e pela experiência 

individual de cada um, porém é desafiada repetidamente por condições 

concretas com que as pessoas se deparam rotineiramente; assim, a consciência 

está em constante mudança, e é alterada por elementos que são retidos do 

passado e sobre os efeitos das situações do presente; e a relação entre 

existência e consciência sofre a ação de uma série de determinações como a 

família, as crenças religiosas, as relações de trabalho, as condições de gênero, 

os vínculos de etnia etc.; 

e) a dialética do passado e presente: a historicidade na concepção de Marx e 

Engels decorre da própria práxis humana, e se realiza a partir de algo ou de 

um conhecimento preexistente, sobre o qual o ser humano agiria de maneira 

criativa a partir de suas necessidades, e assim a transformaria; o nosso 

presente se produz a partir da transformação daquilo que herdamos do 

passado, assim, as relações humanas são carregadas de historicidades; a 

história, sob a perspectiva marxista, está centrada nas contradições sociais, 

além das contradições de classes, das lutas de classes, raças, etnias, culturas, 

religiões etc. A luta de classes pode até fornecer as linhas mestras do 

movimento da história, mas há muito mais na realidade social que é carregado 

de historicidade e que advém da práxis humana que se expressa na vida social 

organizada através do trabalho; o presente, a partir da dialética, é um momento 

de movimento, e todo acontecimento passado se realizou em um determinado 

momento presente; 

f) a noção de totalidade dialética: o real, enquanto objeto de pesquisa, não pode 

ser conhecido em sua plenitude, de acordo com o marxismo; a reflexão 

dialética é um trabalho intelectual que leva à recuação do real e o seu ofício é 

o de desvelar as manifestações, os nexos e as determinações dentro dos 

processos sociais;  
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g) a contradição, superação e totalização: a realidade se mostra contraditória, as 

partes, as dimensões e os elementos que formam as determinações produzem 

relações e nexos em contexto de contradições; a realidade não é algo passivo e 

homogêneo, mas ela é heterogênea e contraditória. 

Conforme apresentado por Minayo (2002), os princípios com os quais o método 

dialético trabalha, baseados nas contribuições de Hegel e Marx, são os seguintes: 

a) cada coisa é um processo, e as relações, as ideias se transformam em virtude 

das leis internas de seu auto dinamismo; 

b) existe um encadeamento nos processos, aquilo que vem é uma promessa e 

poderá ou não acontecer, mas nunca será uma repetição: 

c) cada coisa traz em si uma contradição, e qualquer coisa que se concretiza é 

apenas um momento, uma síntese de sua afirmação e negação; 

d) as mudanças são quantitativas e ao mesmo tempo qualitativas, e a quantidade 

se transforma em qualidade. E a oposição entre ambas é dialética e 

complementar, ou seja, a quantidade se apresenta sempre como uma distinção 

no interior da qualidade, e esta também está sempre presente nas quantidades, 

sendo a quantidade em si mesma uma qualidade do objeto ou da realidade. 

 

4.6.3 A articulação entre hermenêutica e dialética 
 

Como caracteriza Minayo (2002), a hermenêutica e a dialética possibilitam uma 

reflexão que se funda na práxis, e que o casamento das duas abordagens é fecundo na 

condução do processo, é também compreensivo e permite fazer uma análise crítica da 

realidade social. 

A hermenêutica busca a compreensão, já a dialética se baseia numa atitude crítica. 

A estrutura do significado da linguagem, que é dada maior ênfase pela hermenêutica, para a 

dialética não passa de um dos fatores na totalidade do mundo real. Uma análise que possa ser 

hermenêutico-dialética buscará apreender a prática social empírica dos indivíduos em 

sociedade dentro de seu movimento contraditório. Enquanto a hermenêutica trabalha na busca 

das bases do consenso e da compreensão na tradição e na linguagem, o método dialético 

introduz o princípio do conflito e da contradição de forma permanente e que se explica na 

transformação (MINAYO, 2002). 

Na opinião da autora recém-citada, o pesquisador não poderá esquecer que os 

seres humanos que participam das pesquisas não são unicamente objetos de investigação, 
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mas, sim, sujeitos de relações. E que a dialética marxista, ao considerar que a vida social é o 

único valor que reúne todos os seres humanos e de todos os lugares, se aproxima da 

hermenêutica, que coloca a intersubjetividade como fator primordial para a compreensão. 

Dessa forma, é possível o diálogo entre ambas, pelas abordagens que preconizam: 

 
(a) a compreensão da consciência e das atitudes fundamentais dos indivíduos e dos 
grupos em análise, em face dos valores da comunidade e do universo; (b) a 
compreensão das transformações do sujeito da ação dialética ser humano-natureza-
sociedade, numa busca de síntese entre passado, presente e projeção para o futuro; 
(c) a compreensão das ações humanas de todos os tipos e dos diferentes lugares e 
dos acontecimentos inevitáveis ligados a elas, sejam quais forem as intenções dos 
atores sociais e os significados que atribuam aos eventos e a seu próprio 
comportamento; (d) a compreensão de que as estruturas que condicionam os seres 
humanos em seu processo individual ou coletivo são construções humanas 
objetivadas;(e) a compreensão de que a liberdade e a necessidade se condicionam 
mutuamente no processo histórico.(MINAYO, 2002, p.102) 

 
De acordo com o exposto, a presente pesquisa insere-se dentro do processo 

hermenêutico-dialético, busca, nas bases filosóficas ancoradas pelas construções de Gadamer 

e Habermas, que ao construírem um diálogo traçaram os pilares da hermenêutica, e que, pela 

crítica dialética construída através dos pressupostos de Hegel e do materialismo histórico de 

Marx e Engels possibilitará a compreensão do objeto, entendido através de sua historicidade e 

subjetivação. Tem como paradigma o construtivismo exposto por Guba e Lincoln (1989), que 

se contrapõe ao positivismo. 

A análise hermenêutico-dialética, de acordo com Minayo (2010a), apresenta uma 

fase exploratória na qual busca a compreensão sócio-histórica-política do grupo social que 

está sendo estudado. Uma segunda fase, que é interpretativa, busca a significação específica 

do grupo social sobre o tema. Por fim, a criação de categorias analíticas e o retorno ao diálogo 

com dados da fase exploratória e do marco teórico. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados serão apresentados de forma dialética, de acordo com as categorias 

teóricas utilizadas na fundamentação teórica, e analisados a partir da fala dos sujeitos. 

Após exaustiva leitura e releituras das transcrições das falas dos sujeitos, se 

chegou às unidades de análise (hermenêutica). Cada categoria teórica apresenta-se dividida 

em categorias empíricas e unidades de análise, conforme proposto por Minayo (2010a). 

 

5.1 Políticas Públicas de Saúde Bucal 

 

5.1.1 Organização da política de saúde bucal 

 

5.1.1.2 Percepções sobre as ações desenvolvidas para organização das Políticas de Saúde 
Bucal 
 

Nos dias 30 de novembro e 1° de dezembro de 2000, foi realizada, no auditório da 

13ª CRES, em Tianguá, uma oficina com vários profissionais de saúde, inclusive todos os 

coordenadores municipais de saúde bucal. Tal oficina foi fruto de trabalho tensionado pelo 

curso de aperfeiçoamento em Gestão de Sistemas Microrregionais de Serviços de Saúde, 

realizado pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Os integrantes da oficina concluíram, ao 

final, que o modelo de Atenção à Saúde Bucal da região caracterizava-se por ser: excludente, 

com difícil acesso e baixa cobertura; curativista, com predomínio de procedimentos  

cirúrgico-restauradores; ineficiente, com ociosidade de equipamentos; carga horária reduzida, 

com rodízio de profissionais; falta de recursos humanos auxiliares; e precárias condições de 

trabalho (CEARÁ, 2000). Este era o cenário vivenciado pela saúde bucal nos sete municípios 

pesquisados, antes da inserção na ESF. Estas eram as percepções que os gestores tinham na 

época. 

Para R1 a saúde bucal está inserida na APS, desenvolve ações de prevenção nas 

escolas, com escovação supervisionada, aplicação tópica de fúor e tratamento completado. 

Quando R2 teve acesso à síntese com as respostas de R1 através da construção C1, a dupla 

reafirmou a importância do tratamento completado e do trabalho com os escolares. R3, ao ter 

acesso à construção C2, citou a importância de ações preventivas, mas sempre se referiram a 
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elas quando falavam de escolares. A dupla R4, mesmo depois do acesso à construção C3, deu 

ênfase, ainda, ao trabalho nas escolas. 

Em trabalho realizado por Souza e Roncalli (2007) para avaliar a incorporação da 

saúde bucal na ESF no Rio Grande do Norte, os autores encontraram que os procedimentos 

mais realizados nas ESB eram exodontias, evidenciação de placa, orientação da dieta, 

aplicação tópica de flúor, restauração, orientação de higiene oral e procedimentos básicos de 

periodontia. A realização de palestras foi a atividade coletiva mais citada, seguida da 

aplicação tópica de flúor e escovação supervisionada. Os espaços mais destacados para o 

desenvolvimento dessas ações foi o das escolas, com 47,7% das citações, seguido das creches 

(31,8%). 

Almeida e Ferreira (2008) analisaram as práticas preventivas e educativas em 

saúde bucal realizadas pelos dentistas da ESF de Natal, Rio Grande do Norte. Os resultados 

mostraram que, de todas as atividades, as individuais de orientação de higiene bucal e de 

aplicação tópica de flúor corresponderam a 87,5% e 95%, respectivamente. Em âmbito 

coletivo, todos que atuavam nas escolas (91,2%) realizavam aplicação tópica de flúor, 

enquanto 86,2% desenvolviam ações educativas. Já as atividades preventivas representavam 

41% do total de procedimentos. Dentre essas, aplicação tópica de flúor gel por sessão 

correspondeu a 24,4% e escovação supervisionada a 31%. No tocante às atividades 

educativas, 57,4% realizavam-se no estabelecimento de saúde e 42,6% na comunidade. 

 A dupla R5, além de citar a importância do trabalho nas escolas, acrescentou 

ações intersetoriais sendo desenvolvidas com as secretarias de Educação e Ação Social. 

A intersetorialidade é um dos requisitos para efetivação das políticas públicas, por 

meio da articulação entre instituições governamentais e dessas com a sociedade civil. A 

intersetorialidade pode, também, ser vista numa dimensão valorativa, à medida que não são 

alcançados a eficiência, a efetividade e a eficácia na implementação destas políticas 

(NASCIMENTO, 2010). 

O modelo de trabalho em equipe, colocado pelo MS para a ESF, preconiza o 

conhecimento prévio do território de abrangência, a identificação dos problemas de saúde da 

população e situações de risco, a elaboração de estratégias para enfrentar os determinantes do 

processo saúde/doença com ações pautadas na intersetorialidade e assistência integral às 

famílias (ESCOREL et al., 2007). 

 Para R6, a saúde bucal do município está muito organizada, porque além de ter 

cobertura total de todas as ESB, o município ainda conta com um cirurgião-dentista (CD) 

especialista. Para a dupla R7, as ações de saúde bucal melhoraram bastante depois da 
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implantação do Programa Saúde na Escola (PSE) e do trabalho com a secretaria de Ação 

Social, além do trabalho educativo e clínico dirigido aos usuários e funcionários públicos 

municipais, e atendimento odontológico no turno noturno, urgência e emergência no hospital 

público municipal. 

O PSE foi lançado em 2008, como resultado de uma parceria entre MS e 

Educação, com objetivo de reforçar a prevenção à saúde dos alunos e construção de uma 

cultura de paz. Em relação à saúde bucal, o programa propõe que se faça uma avaliação da 

saúde bucal (BRASIL, 2009c), mas centra-se na mudança de comportamentos individuais. 

Não há ênfase a aspectos como abordagem por fatores comuns, chega-se a citar a relação 

entre saúde bucal e saúde geral, mas não é dada a este item a importância que merece. 

As ações de saúde bucal são marcadas historicamente pelo SI, que surgiu após a 

segunda Guerra Mundial e se difundiu por todo o país. O foco no escolar passou, então, a ter 

exclusividade (PINTO, 2008). É provável que o atendimento a escolares tenha iniciado bem 

antes, em meados da década de 1930, quando já existiam dentistas dentro das escolas, no 

estado de Minas Gerais (MEDEIROS JUNIOR, 2004). 

Mesmo com ampla busca de reorientação desse modelo de atenção em saúde 

bucal para um modelo com foco na família e que priorize ações voltadas para a linha do 

cuidado (BRASIL, 2004a), poucos gestores seguem efetivamente o que está preconizado pelo 

MS ao instituir a PNSB, desde 2004.  

A compreensão de que existem associações entre saúde bucal e saúde geral deve 

ser estimulada sob todos os aspectos. É imprescindível que o profissional busque a integração 

de múltiplos saberes, sejam populares ou científicos, e estruture suas intervenções sobre o 

processo saúde-doença através de intervenções educativas interdisciplinares e 

multiprofissionais em todos os espaços sociais, tais como escolas, nos locais de trabalho, nos 

sindicatos, nas igrejas, nas associações do bairro, nas unidades de saúde (MIALHE, 2009). 

Um secretário de saúde apontou como ação a ser desenvolvida a construção de um 

protocolo de saúde bucal. Nenhum coordenador de saúde bucal citou a necessidade e 

viabilização de um protocolo clínico em saúde bucal. 

Fator importante dentro da articulação de um determinado modelo de gestão é a 

construção de protocolos que são elaborados a partir da medicina baseada em evidências, que 

é entendida como o uso consciente, explícito e prudente da melhor evidência para tomar 

decisões a respeito da atenção à saúde, e significa a integração da capacidade clínica 

individual com a melhor evidência clínica externa a partir da pesquisa sistemática. A 

utilização de protocolos clínicos é preconizada para melhor se trabalhar em gestão, devem ser 
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preparados de forma dialogada e sistemática por uma equipe multidisciplinar, com base numa 

revisão sistemática da evidência encontrada na literatura, e servem para influenciar as 

decisões a respeito de intervenções de saúde (MENDES, 1998). 

Barbosa, Brito e Costa (2007) analisaram a saúde bucal na ESF através das 

percepções de CD e auxiliares no contexto do município de São Gonçalo do Amarante, estado 

do Rio Grande do Norte. Pelos achados, eles colocaram que o tratamento curativo ainda é a 

prática que predomina entre as atividades desenvolvidas pelas ESB, e que os profissionais 

mostram anseios por mudanças das práticas realizadas no modelo tradicional, bem como a 

interação dos profissionais que compõem a ESB. 

A saúde bucal, como parte integrante da ESF, deve estar em consonância com 

todos os pressupostos colocados com a finalidade de reorientar as ações de saúde. A ESB 

deve integrar-se com instituições e organizações sociais existentes em sua área de abrangência 

para o desenvolvimento de parcerias, ter o cuidado como eixo de reorientação do modelo, 

trabalhar a humanização e a corresponsabilização de ações com ênfase nas linhas do cuidado. 

Apropriar-se do espaço local é de suma importância para que profissionais e a população 

possam desencadear mudanças nas práticas de saúde (BRASIL, 2006a).  

 
5.1.2 Conhecimento sobre a Política Nacional e Estadual de Saúde Bucal 
 

Baseada em uma política centrada na vigilância em saúde, foco na família e por 

linhas de cuidado e expansão dos procedimentos clínicos especializados através, 

principalmente, dos CEO e dos Laboratórios de Próteses Dentárias, a PNSB buscou a 

ampliação do acesso aos serviços odontológicos numa perspectiva que não era planejada por 

nenhuma política anterior, e tudo isso mediante os princípios do SUS e complementados 

através de uma gestão participativa, com ênfase na ética, acolhimento, humanização do 

atendimento e vínculo entre as equipes e usuários (BRASIL, 2004a). 

Tanto os secretários, quanto os coordenadores de saúde bucal declararam a 

necessidade de maior conhecimento acerca das políticas de saúde bucal. R1 citou que muitas 

vezes o cargo de coordenador de saúde bucal é delegado sem exigência de preparo por parte 

do dentista, que irá exercê-lo, como se o mesmo fosse forçado a assumir o cargo. Os outros 

grupos não se posicionaram a respeito, mesmo após terem acesso à síntese com as respostas 

de R1. 

A dupla R6 explicitou que há uma necessidade de melhoria dessas políticas, e 

assim se expressaram:  
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[...] tanto a política nacional quanto a estadual de saúde bucal ainda deixa muito a 
desejar, porque a demanda é muito grande, e ainda há muitos municípios sem 
coordenadores, muitas equipes sem profissionais, e não é dada muita ênfase na 
questão preventiva [...] 

 
Para um coordenador de saúde bucal as políticas não são tão recentes assim “[...] 

mas este olhar de mudança é que é recente e, muitas vezes, os gestores desconsideram os 

dados negativos em relação à saúde bucal, e pontos negativos precisam ser considerados para 

avaliar possíveis mudanças [...]”. 

Tanto na política estadual quanto federal de saúde bucal há ênfase em ações de 

prevenção e promoção, e também melhoria do acesso, ampliação e qualificação da APS. Há 

uma nítida necessidade por parte dos gestores de se apoderarem destas políticas e colocarem 

em prática o que é proposto, levando em consideração as características de cada região. 

A política estadual de saúde bucal do Ceará, através do documento intitulado 

Plano Estadual de Saúde, determina que as ações e serviços em saúde não devem limitar-se a 

procedimentos clínicos individuais. É necessária uma compreensão da realidade local para 

que se construam práticas resolutivas. Também é atributo da esfera estadual prestar 

cooperação técnica para implantação das normas e diretrizes regionais e municipais nos três 

níveis de atenção em saúde bucal (CEARÁ, 2007).  

A Portaria n° 2488, de 21 de outubro de 2011, expõe como responsabilidade 

comum a todas as esferas de governo a busca na reorientação do modelo de atenção e de 

gestão, com foco nas ações intersetoriais, de prevenção e promoção da saúde, e tendo a ESF 

como prioritária para expansão, consolidação e qualificação da APS (BRASIL, 2011b). 

 
5.1.3 Utilização de dados epidemiológicos 
 

A Associação Internacional de Epidemiologia define epidemiologia como sendo 

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

coletividades humanas” (ROUQUAYROL; GOLDBAUM, 2003, p. 17). 

A epidemiologia também pode ser entendida como eixo norteador da saúde 

pública, pois proporciona as bases para avaliação de medidas de profilaxia, fornece pistas para 

diagnósticos, estuda a morbidade e mortalidade com intuito de traçar o perfil do processo 

saúde-doença nas sociedades, além de desenvolver a vigilância epidemiológica, analisar 

fatores ambientais e socioeconômicos, e constitui-se num elo entre as comunidades e o 

governo, estimulando, assim, o controle dos serviços de saúde, numa perspectiva coletiva 

(ROUQUAYROL; FILHO, 2003).  
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A formação histórica da epidemiologia apresenta três eixos fundamentais: o saber 

clínico naturalizado, racionalista e moderno; a Estatística como base metodológica; e a 

Medicina Social como fundamento político-ideológico (MEDRONHO, 2009). 

A utilização da epidemiologia nos serviços de saúde no Brasil vem acompanhando 

o traçado histórico de evolução das políticas públicas de saúde. A crescente participação, 

tanto como disciplina acadêmica quanto no campo profissional, dentro dos serviços de saúde, 

tem suma importância na manutenção de políticas ancoradas em bases sólidas e com 

programação e planejamento (BARRETO, 2012). 

As duplas R1 e R2 afirmaram que não utilizam dados epidemiológicos, todas as 

outras duplas afirmaram utilizar dados epidemiológicos, mas referiram-se aos escolares para 

dar subsídio às ações de escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor. 

Os levantamentos epidemiológicos são de suma importância para agregar 

objetivos para as políticas públicas em qualquer esfera de governo. Com o surgimento do 

Projeto SB e a incorporação da epidemiologia dentro da PNSB com vistas a uma Vigilância 

Epidemiológica em Saúde Bucal, era de se esperar que os municípios passassem a utilizar a 

epidemiologia para traçar metas e objetivos. 

A epidemiologia caminha lado a lado com a Saúde Bucal Coletiva, contribui para 

a ruptura de modelos excludentes de saúde, e aproxima-se do fazer saúde em consonância 

com os princípios do SUS (RONCALLI, 2006). 

A utilização de dados epidemiológicos para traçar estratégias de trabalho é 

explicitada pelo MS ao tratar das ações de saúde bucal no âmbito da ESF (BRASIL, 2006a), 

porém, muitos ainda não utilizam levantamentos epidemiológicos para planejarem suas ações 

de enfretamento da realidade. 

Rodrigues et al. (2009)  publicaram estudo abordando o perfil do CD inserido na 

ESB e constataram que o dentista não realizava levantamento epidemiológico e utilizava 

principalmente a condição de saúde bucal do usuário como referência das necessidades 

odontológicas. 

A Política Estadual de Saúde Bucal do Ceará determina que haja apoio técnico aos 

municípios para capacitar o CD a desenvolver e compreender a epidemiologia para efetivação 

de políticas públicas locais (CEARÁ, 2007). Cabe aos gestores municipais darem ênfase aos 

aspectos epidemiológicos e trabalhar junto à esfera estadual para que se cumpra o que está 

proposto. 
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5.2 Gestão em Saúde no SUS 
 

5.2.1 Importância da autonomia para desempenho das funções 
 

Todos os entrevistados consideraram a autonomia importante para o 

desenvolvimento de suas funções. Afirmaram: “[...] o secretário de saúde tem autonomia e dá 

autonomia também para o coordenador de saúde bucal exercer suas funções [...]”. 

Mesmo considerando a autonomia essencial para o desempenho das funções, a 

dupla R5 afirmou não possuí-la na sua totalidade, como expresso na fala de um sujeito “[...] 

ninguém tem 100% de autonomia, a gente tem sempre que pedir autorização ao nível mais 

alto para poder fazer alguma coisa [...]”. 

Autonomia pode ser entendida como um processo de co-construção que 

possibilita uma maior capacidade dos sujeitos de compreenderem e de agirem sobre si 

mesmos e também sobre o contexto, conforme os objetivos democraticamente estabelecidos 

(ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006). 

A autonomia permite que os sujeitos se percebam como parte do processo de 

mudanças e, que, ao mudar, também percebam o outro de forma individual e coletiva 

(SANTOS et al., 2008). 

As três esferas de governo mantêm relação de autonomia entre si, embora 

possuam competências comuns. A CF, no seu Capítulo I, Art. 18, estabelece que União, 

Estados, Distrito Federal e os Municípios são todos autônomos entre si (BRASIL, 1989). 

 

5.2.2 Tempo dedicado por semana à gestão em saúde bucal 
 

Foi exposto que a coordenação de saúde bucal tem o CD exercendo a função de 

coordenador, num período que varia de 40 a 10 horas semanais, enquanto o secretário de 

saúde faz encontros com os coordenadores quando necessário, e aproveita as reuniões com 

todas as coordenações para se inteirar dos assuntos da saúde bucal do município. 

Um coordenador de saúde bucal expôs que, além das 40h semanais, que dedica a 

uma ESB, ele também cuida dos assuntos referentes à coordenação e marcação dos pacientes 

para o CEO-R de Ubajara, e dedica uma semana por mês para cuidar dos assuntos da 

coordenação.  

A carga horária determinada para os profissionais de saúde bucal na ESF é de 40 

(quarenta) horas semanais. É competência da esfera municipal assegurar o cumprimento da 
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carga horária integral de todos os profissionais da ESF, com base nas jornadas de trabalho 

específicas para cada categoria e de acordo com a modalidade de atenção (BRASIL, 2011b). 

 Portanto, fica inviável o CD exercer, ao mesmo tempo, uma ESB e o cargo de 

coordenador de saúde bucal. Nenhum documento oficial trata do papel de gestor em saúde 

bucal. Não há parâmetros colocados para o exercício do cargo de coordenador de saúde bucal. 

 

5.2.3 Conhecimento acerca do estatuto, protocolo de intenções e contrato de rateio, e 

programa do CPSI 

 

A maioria dos entrevistados afirmou ter conhecimento acerca do estatuto, 

protocolo de intenções e contrato de rateio, e programa do CPSI, que gerencia o CEO-R de 

Ubajara. Apenas um secretário de saúde expôs a necessidade de se aprofundar mais por 

conhecer os documentos apenas superficialmente, e um coordenador de saúde bucal afirmou 

não ter conhecimento de tais documentos, e explicou que estava no cargo há pouco tempo e 

por este motivo não teve acesso aos documentos. Todos afirmaram que é nas reuniões da CIR 

que se atualizam sobre o CEO-R de Ubajara. 

É importante que os gestores se apoderem de todos os documentos que lançam as 

bases das políticas municipal, estadual e nacional. Torna-se impossível traçar propostas para 

enfrentamento dos problemas locais sem o conhecimento prévio da realidade. E, tudo isso, 

implica no desenvolvimento de competências gerenciais para administrar, planejar, programar 

ações. 

 
5.2.4 Realização de reuniões dos cirurgiões-dentistas da Atenção Primária e a gerência do 

CEO-R de Ubajara 

 

Todos os entrevistados afirmaram que não são realizadas reuniões dos   

cirurgiões-dentistas da APS, com a gerência do CEO-R de Ubajara. De acordo com o exposto 

na fala de um sujeito, “[...] falta um maior acompanhamento por parte da 13ª Microrregional 

juntamente com o CEO e com as ESB dos municípios, e deveria existir um cronograma de 

reuniões com as equipes [...]”. 

Há uma nítida necessidade da elaboração de uma política municipal de saúde 

bucal, com ênfase nas necessidades e características locais, através de ampla participação 

popular. Os gestores precisam entender que as competências da gerência do CEO-R não se 

estendem a visitar todas as ESB, mas como foi explicitado pelos próprios gestores a existência 
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de um encontro mensal da coordenação de saúde bucal e dos secretários de saúde com a 

gerência do CEO-R de Ubajara, então se torna necessário que dentro de uma política de 

educação permanente e com utilização do controle social ativo, os CD da APS possam 

também se apoderar das metas, indicadores de desempenho e protocolo clínico do CEO-R de 

Ubajara. 

 

5.2.5 Conhecimento sobre os objetivos, metas e indicadores de desempenho relacionados ao 

CEO-R de Ubajara 

 

Todos os secretários de saúde afirmaram ter conhecimento acerca dos objetivos, 

metas e indicadores de desempenho relacionados ao CEO-R de Ubajara. Afirmaram que se 

atualizam através de um relatório mensal, que recebem da gerência do CEO. 

O mesmo coordenador de saúde bucal que afirmou não conhecer o estatuto, 

protocolo de intenções, contrato de rateio e programa do CPSI, também expôs não conhecer 

os objetivos, metas e indicadores do CEO-R, e um secretário de saúde colocou que a gerência 

do CEO apresenta todos os indicadores na reunião mensal da CIR.  

Há um encontro mensal de todos os coordenadores de saúde bucal com a gerência 

do CEO-R de Ubajara, como foi exposto por todos os entrevistados. R7, ao ter acesso à 

síntese com as respostas dos grupos anteriores, afirmou: “[...] se algum gestor não tem 

conhecimento dos objetivos, metas e indicadores de desempenho relacionados ao CEO-R de 

Ubajara é porque não participa das reuniões com frequência [...]”. 

Há uma clara e preocupante necessidade dos gestores se apropriarem da realidade 

política e dos instrumentos que norteiam as políticas públicas e que darão suporte para a busca 

de soluções, planejamento de estratégias e alcance de metas dentro dos serviços de saúde. 

Usar como justificativa a falta de tempo, como foi exposto por um coordenador de saúde 

bucal ao explicar o motivo de não conhecer os documentos jurídicos que regem o 

funcionamento do CPSI por estar há pouco tempo no cargo de gestão, demonstra a nítida falta 

de gerenciamento. É preocupante, porque, como gestor, esta apropriação deveria ser a 

preocupação primária ao assumir o cargo, pois será a partir do conhecimento da realidade que 

serão traçadas as possíveis soluções. 
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5.2.6 Obstáculos que dificultam o bom funcionamento, tanto do CEO-R de Ubajara, quanto 

das ESB 

 

A maioria dos entrevistados citou como obstáculos: a inexistência de um sistema 

de transporte sanitário; a elevada demanda, sobretudo para as especialidades de ortodontia e 

endodontia; os recursos humanos; as barreiras culturais; a falta de reuniões dos         

cirurgiões-dentistas que estão referenciando os pacientes com a gerência do CEO-R de 

Ubajara; os encaminhamentos inadequados; o financiamento; a necessidade de divulgação de 

um protocolo clínico por parte do CEO-R de Ubajara; o trabalho em equipe e a falta de 

compromisso dos dentistas com a ESF. 

A utilização de novas formas de gestão, como é o caso do CPSI, coloca os 

gestores diante da necessidade de trabalhar em redes e no âmbito regional. As redes de 

atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde ligados entre 

si por objetivos comuns, e oferecem uma atenção contínua e integrada a uma determinada 

população (MENDES, 2010). A solução para o transporte sanitário deverá centrar-se na 

perspectiva regional e de redes de atenção, não será solucionado por um único município. 

Questões como a elevada demanda, encaminhamentos inadequados, necessidade 

de um protocolo clínico tornam evidentes a necessidade dos municípios de readequarem suas 

políticas públicas às reais características regionais, epidemiológicas e sociais. Trabalhar na 

perspectiva de garantir a equidade, facilitar o acesso e diminuir iniquidades na saúde deve 

estar na pauta diária dos gestores municipais. 

 

5.2.6.1 Transporte sanitário 

 

Quatro coordenadores de saúde bucal e três secretários de saúde citaram a falta de 

um sistema de transporte como um obstáculo no acesso dos pacientes ao CEO-R de Ubajara, 

como exposto na fala de um secretário de saúde: 

 
[...]. Nós não temos condição de disponibilizar um transporte para os pacientes e 
também a demanda é organizada de acordo com o agendamento, nós não temos um 
dia somente e muitas pessoas deixam de ir por falta de transporte. Então, eu acho 
que o acesso ainda é um obstáculo. 

 
Para um coordenador de saúde bucal: 

 
[...] o transporte não chega a ser um obstáculo tão grande e antes de ser tomada 
qualquer iniciativa, como a compra de um transporte sanitário para os pacientes, 
deve ser feito um estudo e mostrado aos gestores, e seria bem melhor se as vagas 
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fossem disponibilizadas para os municípios por turno, pois assim será bem mais 
fácil o próprio município disponibilizar transporte para seus pacientes [...]. 

 
A dupla R4 colocou que disponibiliza o transporte dos pacientes com 

necessidades especiais, mas para as demais especialidades fica impossível.  Apenas a dupla 

R6 informou que disponibiliza transporte para todos os pacientes, independente da 

especialidade. 

O Decreto n° 7508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8080/90, 

dispõe sobre as Redes de Atenção à Saúde, e as coloca como um conjunto de ações e serviços 

bem articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de alcançar a 

integralidade da assistência à saúde (BRASIL, 2011a). 

A dupla R4 citou que alguns pacientes se deslocam até o CEO e, ao chegarem lá, 

não são atendidos, muitas vezes porque o equipamento está quebrado, e os pacientes não são 

avisados previamente. Ao ter acesso à síntese R6 e R7 discordaram desta afirmativa e 

disseram que este problema não existe, pois os pacientes nunca trouxeram reclamações. 

Porém, um coordenador de saúde bucal afirmou: 

 
[...] estes problemas existem sim, não são a rotina do CEO, mas que existem, e que 
realmente somos avisados de última hora sobre o cancelamento da ida dos pacientes 
ao CEO, e que muitos usuários reclamam do atendimento recebido no CEO, e tem 
que ser vista questões como: será que os dentistas estão satisfeitos com os salários? 
atendem os pacientes com boa vontade? [...] 
 

É necessário que os municípios trabalhem em conjunto, tomando como referencial 

as características geográficas, econômicas e políticas que os dispõem dentro de uma rede 

regionalizada de saúde. Um município sozinho não será capaz de resolver o problema do 

transporte sanitário dos pacientes da região para chegarem até o CEO-R de Ubajara e, dessa 

forma, terem direito à integralidade. Nem o Governo Estadual, e nem o CPSI serão capazes 

de, isoladamente, resolverem a questão. 

 
 
5.2.6.2 Financiamento 

 

A partir da CF de 1988 foram introduzidas no Brasil diversas formas de 

financiamento dos gastos públicos com a saúde, atrelados à nova concepção do direito à saúde 

no país, principalmente após a criação do SUS, que mudou esta realidade, através do 

estabelecimento de fontes fiscais e da seguridade social. A Emenda Constitucional n° 29/2000 

aumentou a responsabilidade de estados e municípios quanto ao financiamento da saúde ao 

delimitar percentuais mínimos de vinculação das receitas federais, estaduais e municipais, 



72 
 

 

ficando 12% para os estados e 15% para os municípios, e os gastos federais atrelados à 

variação nominal do produto interno bruto (PIB). Papel importante deve ser desempenhado 

pelos conselhos de saúde ao verificarem o cumprimento destes percentuais por parte dos entes 

federados (MEDICI, 2010). 

A esfera federal é a única autorizada a arrecadar recursos para a saúde, tanto para 

uso federal quanto de estados e municípios. A União deve transferir recursos financeiros a 

estados e municípios, pois desde a CF e a Lei 8080 cabe aos municípios e estados a 

responsabilidade sobre as ações e serviços de saúde. O Ministério da Fazenda transfere 

recursos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), o qual repassa os recursos aos fundos estaduais 

e municipais de saúde (CARVALHO, 2010; MEDICI, 2010). 

Os administradores públicos estão envolvidos em diversas interações 

intergovernamentais. Tais interações se afastam das formas clássicas de organização 

administrativa e mantêm estreita relação com o conceito de redes. E, ao falar-se em redes, 

remete-se ao conceito, que traduz novas formas de organização e de gestão do trabalho, 

advindos de inúmeros questionamentos relacionados com a eficácia das estruturas 

burocráticas e hierarquizadas do Estado, emergindo deste debate novas formas de gestão 

(CAMPOS, 2001). 

Três secretários de saúde afirmaram que, atualmente, possuem uma maior 

autonomia em relação ao valor destinador ao CEO-R de Ubajara, como exposto na fala de um 

secretário de saúde: 

 
[...] o município passou a se organizar mais, porque antes o valor investido por cada 
município era muito alto e nós não utilizávamos tudo aquilo, como no nosso caso, 
temos um laboratório de prótese financiado pelo MS e, mesmo assim, a gente era 
obrigado a mandar paciente para prótese no CEO, e hoje este problema não existe 
mais [...]. 

 
Os recursos financeiros destinados à gestão do CEO-R de Ubajara são repassados 

pela União, Estado e Municípios. Os entes consorciados só podem repassar recursos ao CPSI 

mediante um contrato de rateio, que é um instrumento jurídico formal que define as 

responsabilidades econômico-financeiras por parte de cada consorciado e a forma de repasse 

de cada participante (CEARÁ, 2009).  

Para Moysés et al. (2008), a questão do financiamento é crucial para a 

estruturação dos serviços de saúde bucal. E que não é possível supor que gestões burocráticas, 

conservadoras e muitas vezes corporativas e corruptas venham a efetivar mudanças radicais 

em suas formas de gerir os serviços de saúde. 
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É necessário que a partir destes novos arranjos regionais, como o estabelecido 

pelo CPSI, ocorra a distribuição de recursos a partir de fórmulas negociadas segundo 

necessidades epidemiológicas e sociais, processos concretos de expansão e uso de redes 

integradas de saúde (MEDICI, 2010). 

 

5.2.6.3 Encaminhamentos inadequados 

 

Muitos objetivos dentro da APS são alcançados através da coordenação, por 

exemplo, a integralidade. Garantir o acesso e a continuidade, evitar a sujeição do paciente a 

procedimentos desnecessários, evitar a duplicação de procedimentos ou exames, e, ainda, 

agilizar o atendimento, são alguns dos resultados obtidos em sistemas com alto grau de 

coordenação (LIMA; RIVERA, 2010). 

Os encaminhamentos inadequados foram citados por secretários de saúde como 

uma dificuldade. Entretanto, nenhum coordenador de saúde bucal identificou os 

encaminhamentos equivocados como um obstáculo, como exposto na fala de um secretário ao 

afirmar: 

 
[...] ainda vejo infelizmente os maus encaminhamentos ou encaminhamentos 
errôneos que acabam tomando a vaga de outro paciente, de outro procedimento mais 
necessário. Aqui no município eu tento muito intervir para que cada profissional 
tenha a sua conduta, mas a gente ainda pega a contra referência do CEO e observa 
que aquele encaminhamento não foi ideal, eu acho que os colegas dentistas têm que 
ter mais atenção, e acaba sendo um problema, acaba sendo um impasse, acaba sendo 
ruim para a gestão municipal, pra gestão do CEO e pro próprio usuário. Eu acho 
que, se tiver mais cautela, se tiver esses momentos com a coordenação do CEO com 
os próprios dentistas, já vai facilitar, não resta dúvida [...]. 
 

Um secretário de saúde citou que os encaminhamentos inadequados existem por 

falta de organização dos dentistas, que não seguem um protocolo clínico. Um coordenador de 

saúde bucal, após ter acesso à síntese dos entrevistados anteriores, afirmou que o tempo de 

espera do paciente até chegar ao CEO deve ser levado em consideração quando se trata dos 

encaminhamentos inadequados: 

 
“[...] porque a fila de espera é muito grande, e muitas vezes, ao ser referenciado, o 
paciente está numa condição, mas ao chegar ao CEO, depois de muito tempo, as 
condições de saúde bucal podem ser outras completamente diferentes. E muitas 
vezes os dentistas da ESF trabalham sem condições adequadas, sem material 
necessário para poder encaminhar adequadamente o paciente [...]”. 

 
Os entrevistados repetiram em quase todos os momentos a necessidade de 

encontros dos dentistas da ESF e a gerência do CEO-R de Ubajara. Citaram também a 



74 
 

 

necessidade de divulgação de um protocolo clínico por parte do CEO e que realmente sigam 

este protocolo. 

Os municípios devem adequar os serviços de saúde às suas características 

regionais, com ênfase nas necessidades do território. As equipes devem se reunir para 

planejar, articular e avaliar as ações em cada município (BRASIL, 2011a).  

As competências gerenciais de cada esfera são bem definidas, mas muitas vezes, 

ainda, se pode observar políticas verticais e formas arcaicas de gerenciar. Esperar que a 

gerência do CEO-R de Ubajara consiga exercer plenamente as atribuições que lhe compete 

dentro do nível secundário e, além disso, ainda, visitar todas as ESB nos oito municípios da 

13ª CRES, parece uma medida praticamente inviável. 

Os protocolos clínicos devem ser elaborados a partir da melhor evidência 

científica disponível e compatível com as necessidades da população, e são especialmente 

dirigidos à organização dos fluxos de gerenciamento dos sistemas locais de saúde, para 

referência e contra referência da APS para os outros níveis de atenção (BRASIL, 2006a). 

É atribuição do Núcleo de Atenção à Saúde Bucal do estado do Ceará a realização 

de oficinas para construção de protocolos clínicos nas CRES (CEARÁ, 2007). O que é 

respaldado pela Portaria n° 2.488, de 21 de outubro de 2011, ao definir como 

responsabilidade da esfera estadual dar suporte técnico aos municípios (BRASIL, 2011b). 

Mas nada disso se efetivará se cada município não for protagonista das ações, pois 

compete à esfera municipal programar as ações da APS a partir das necessidades das pessoas 

e, assim, organizar o fluxo destas para garantir referência e contra referência a serviços e 

ações fora do âmbito da APS (BRASIL, 2011b). 

 

5.2.6.4 Trabalho em equipe 

 

Para três secretários de saúde e dois coordenadores de saúde bucal, a Odontologia 

na APS é isolada das outras profissões, como exposto na fala de um secretário de saúde: 

 
[...] os dentistas muitas vezes não se acham como parte da equipe, eles acham que 
atendendo lá os seus dez pacientes eles já cumpriram sua função, terminou, pronto, 
tem que ir embora, não gostam de participar das reuniões da atenção básica, tanto 
que eles pedem a reunião deles separada, e não era pra ser assim, até porque o 
dentista vê gestante, vê hipertenso, e que não tem a ver só com a boca, que a boca 
não é separada do corpo [...]. 

 
Na fala de um coordenador de saúde bucal: 
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[...] infelizmente ainda existe essa visão de que a Odontologia no serviço público, 
ela é separada, na Atenção Primária ela é separada. Por exemplo, a gente aqui tem a 
central de marcação de consultas para as outras profissões e a da Odontologia é 
separada, é tudo separado [...] e que as reuniões são todas separadas, tem a reunião 
dos médicos, enfermeiros, e os dentistas fazem sua reunião separados. A 
coordenação da atenção primária faz reunião com os médicos, faz com os 
enfermeiros, mas com os dentistas não [...]. 

 
Dos sete secretários de saúde, seis afirmaram que sentem dificuldades de fazer 

com que os cirurgiões-dentistas participem das reuniões com os outros membros da ESF, e 

que são os próprios cirurgiões-dentistas que pedem para não participar das reuniões de equipe. 

São atribuições de todos os membros das equipes na ESF participarem de reuniões 

com toda a equipe, a fim de discutir, planejar e avaliar as ações desenvolvidas no território 

(BRASIL, 2011b). 

Um coordenador de saúde bucal afirmou que os dentistas não têm compromisso 

com a ESF, com o trabalho em equipe, e muitas vezes utilizam a ESF como uma segunda 

fonte de renda. Um gestor de um município citou que tem conseguido colocar o dentista mais 

próximo da equipe, através do trabalho nas escolas. 

Pimentel et al. (2010) fizeram uma análise da atenção à saúde bucal na ESF e os 

resultados mostraram que algumas práticas realizadas pelas equipes ainda são incipientes, 

como o levantamento epidemiológico, a referência e contra referência, e o monitoramento e 

avaliação das ações. O estudo mostrou haver um avanço na visão preventiva e na prática de 

educação em saúde dos profissionais. Ao se estabelecer um comparativo entre as práticas 

tradicionais e as exercidas pela ESF, percebe-se que houve um grande avanço em relação aos 

serviços realizados, com práticas menos mutiladoras e mais preventivas. Embora que, ainda, 

as ações preventivas tenham como foco a escola. Foram observadas dificuldades para a 

realização de ações que integrem a ESB com os outros profissionais da ESF.  

Um secretário de saúde e dois coordenadores citaram que os usuários precisam 

valorizar mais o trabalho da equipe. O grupo assim se expressou: “[...] todo mundo quer 

dentista, precisa, você vê uma fila aqui grande com pessoas que chegam às 4h da madrugada, 

mas muitas vezes o dentista não é valorizado [...] foi uma batalha pra conseguir o CEO pra 

região e, às vezes, o usuário não dá valor [...]”. 

Emmi e Barroso (2008) analisaram as ações de saúde bucal inseridas na ESF do 

distrito de Mosqueiro sob a percepção dos usuários, no estado do Pará. Os resultados 

mostraram que a maior parte dos entrevistados estava satisfeita com a qualidade do 

atendimento prestado pela ESB, considerando uma grande melhora na qualidade de saúde 

bucal após a implantação da ESB. 
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Historicamente, as práticas de saúde bucal no Setor Saúde caracterizaram-se por 

serem individuais, excludentes, curativas, realizadas praticamente entre quatro paredes e 

restritas ao CD. Com a incorporação das ações de saúde bucal pela ESF buscou-se transpor 

esse modelo de organização e prática anterior, na busca de integração dos profissionais no 

trabalho dentro da perspectiva familiar (COSTA; CHAGAS; SILVESTRE, 2006). 

Para Narvai e Frazão (2008b), o modelo de atenção à saúde bucal hegemônico no 

Brasil é o da Odontologia de mercado, no qual as condições de saúde bucal são resultantes da 

assistência odontológica exercida através de pagamento direto ou indireto pelos serviços 

clínico-cirúrgicos prestados. Este modelo caracteriza-se por uma segmentação das práticas de 

saúde bucal, dificuldade de integração, mercantilização dos serviços, além de dificuldade de 

acesso aos serviços prestados. A grande maioria dos serviços públicos odontológicos no 

Brasil reproduz o modelo de prática desenvolvido no setor privado. 

O modelo de trabalho em equipe, colocado pelo MS para a ESF, preconiza o 

conhecimento prévio do território de abrangência, a identificação dos problemas de saúde da 

população e situações de risco, a elaboração de estratégias para enfrentar os determinantes do 

processo saúde/doença com ações pautadas na intersetorialidade e assistência integral às 

famílias (ESCOREL et al., 2007). 

É competência do CD, inserido na ESF, acompanhar, apoiar e desenvolver 

atividades relacionadas à saúde bucal com todos os membros da equipe, com vistas a 

aproximar e integrar ações numa perspectiva multidisciplinar (BRASIL, 2011b).  

Ao usar o termo multidisciplinar, a atual política de APS tenta dar ênfase na 

relação, na vivência de todos os membros da equipe envolvidos no processo de trabalho, 

porém, na multidisciplinaridade, as diferentes categorias profissionais trabalham 

paralelamente, com pouca ou nenhuma interação. Cada profissional atua no seu campo de 

conhecimento, isolado dos demais. A multidisciplinaridade não vai de encontro aos anseios 

tão complexos vivenciados pelas equipes na ESF (BRASIL, 2011b; ANDRADE et al., 2004). 

As diversas categorias profissionais devem trabalhar em conjunto e com espaço 

para aplicação do campo de conhecimento exclusivo de cada um, numa perspectiva 

interdisciplinar. A construção desse novo campo de saber, de acordo com Andrade et al. 

(2004, p. 159) “de forma alguma implica o abandono do núcleo de conhecimentos de cada 

categoria profissional da saúde, senão que exige humildade, respeito mútuo e espírito 

científico entre os vários profissionais componentes das Equipes de Saúde da Família ”. A 

PNSB propõe a interdisciplinaridade como forma de alcançar a reorientação do modelo de 

atenção à saúde bucal (BRASIL, 2004a). 
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A reorientação do modelo de atenção pressupõe a necessidade de uma 

transformação permanente do funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das 

equipes. É necessária maior capacidade de análise, de intervenção adequada e autonomia para 

a realização de práticas transformadoras e diminuição das distâncias entre teoria, concepção e 

prática (BRASIL, 2011b). 

Em pesquisa realizada por Santos et al. (2008), com profissionais das ESB e 

usuários, ficou constatado que o fluxo dos usuários era organizado a partir da queixa que 

escolhia previamente o procedimento que desejava. Havia uma fragmentação no processo de 

organização da demanda, que estava condicionada à oferta e ao profissional. Os profissionais 

relataram sofrer pressão por parte dos usuários para a realização de extração dentária. 

Observou-se, também, conflitos gerados na dinâmica das práticas em saúde bucal, devido à 

proporção de uma ESB para cada duas ESF, que as ações coletivas tinham seu eixo de 

discussão nas patologias bucais ou técnicas de higiene, e a perspectiva era majoritariamente a 

prevenção. 

Cericato, Garbin e Fernandes (2007) analisaram a inserção do CD na ESF, com 

foco nas ações e nos métodos de avaliação das ESB. Os autores mostraram que, apesar de ser 

introduzida uma nova lógica, que rompe com a prática histórica da Odontologia, muitas 

vezes, o que ocorre é apenas a transferência linear de espaço de trabalho.  

 

5.2.7 Opinião acerca da coordenação municipal de saúde bucal 

 

Todos consideraram o cargo de coordenador de saúde bucal essencial, muito 

importante para a realização das ações de saúde bucal, mas esbarra em problemas como falta 

de recursos financeiros, problemas de relacionamento com os colegas de trabalho, falta de 

transporte para locomoção dos profissionais, e o papel de “cobrador” que muitas vezes o 

coordenador exerce, como exposto na fala de um coordenador: 

 
[...] a maior dificuldade de um gestor de saúde bucal hoje, não é nem a de tá 
gerenciando, não é a falta de material, de consultório quebrando, o problema maior é 
o de relacionamento, porque você, como gestor, também é cobrado, e você vai 
cobrar dos seus colegas, e gera um clima chato, até de atritos mesmo, daí acho que a 
maior dificuldade mesmo de ser coordenador é saber cobrar [...]. 

 
Um secretário de saúde apontou a necessidade de maior apoio técnico e estrutural 

para que o coordenador desempenhe suas funções. R1 colocou que seja criado o cargo de 

coordenador pela prefeitura, porque sem o cargo não pode remunerar devidamente os 

trabalhos de coordenação. Nenhum coordenador de saúde bucal identificou a necessidade de 
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criar o cargo de coordenador, mas durante o acesso à síntese dos entrevistados anteriores para 

exporem suas contribuições e considerações, todos concordaram que deva ser criado um 

cargo, como na fala de um coordenador: 

 
[...] eu acho importante a criação deste cargo de coordenador no organograma da 
secretaria, torna a saúde bucal mais considerada dentro da própria secretaria porque 
ele se torna um setor dentro da secretaria, e não, subordinada à coordenação da 
Atenção Básica. Atualmente nós somos subordinados à coordenação da Atenção 
Básica e se cada município fosse criando até junto ao ministério e ao estado, nós 
teríamos mais força, até para buscar recursos para a própria saúde bucal [...]. 

 
Um secretário de saúde afirmou que muitas vezes o cargo de coordenador é 

exercido como um “quebra galho”, e que não deveria ser assim, porque é de suma 

importância. Foi citado por R1 que a secretaria de saúde não tem como custear o que o 

coordenador tem como visão, e isso acaba interferindo no trabalho da equipe, porque tudo é 

muito oneroso. 

Três coordenadores de saúde bucal e três secretários de saúde, de cidades 

diferentes, expuseram que a coordenação deveria ser exercida de forma exclusiva e o 

profissional não deveria dividi-la com outras funções, mas a falta de profissionais leva o 

coordenador a exercer duas ou mais funções ao mesmo tempo. 

Em cinco dos sete municípios o coordenador também trabalha numa ESB, ou 

exerce outra função. Apenas dois dos sete coordenadores entrevistados exercem 

exclusivamente o cargo de coordenador. 

A dupla R6, ao ter acesso à síntese, afirmou que o município não tem como 

custear um cargo de coordenador, em seu município o coordenador também é dentista da 

ESF, durante o mês ele dedica uma semana aos assuntos da coordenação de saúde bucal, e 

isso é o necessário porque, mesmo sendo dentista de uma ESB e coordenador de saúde bucal. 

Ele tem conseguido organizar todo o funcionamento da saúde bucal do município, pois ele 

supervisiona as outras ESB, faz os agendamentos para o CEO, e mesmo havendo uma 

necessidade fora dessa semana, o coordenador está sempre presente, o que tem a ver mesmo é 

com o compromisso de cada coordenador. 

A carga horária estabelecida para o exercício profissional numa ESB é de 40 horas 

semanais, e cabe ao gestor municipal cumprir o que é determinado (BRASIL, 2011b). Na 

APS, o cargo de coordenador tem dedicação exclusiva, geralmente exercido por um 

enfermeiro, que não é trabalhador da ESF. 

Na busca de ampliar e qualificar a assistência à saúde bucal, a PNSB procura 

nortear a organização do processo de trabalho das ESB. Propõe que cerca de 85% das horas 
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contratadas do cirurgião-dentista devem ser dedicadas à assistência, e cerca de 15% a 25% 

para atividades de planejamento, capacitação e atividades coletivas (BRASIL, 2004a). O 

planejamento e gerenciamento diz respeito às ações a serem desenvolvidas pela ESB, e não 

inerentes à coordenação municipal de saúde bucal. A PNSB não define, em nenhum 

momento, o papel do coordenador de saúde bucal. 

Quatro coordenadores de saúde bucal não concordaram que o coordenador deva 

assumir também uma ESB, e que, como na fala de um coordenador de saúde bucal: 

 
[...] eu acho que é muito pesado ele assumir uma ESF junto à coordenação, aí 
realmente eu acho complicado, porque se você colocar uma ESF junto com a 
coordenação e você retirar uma semana para a coordenação, você tá tirando o 
dentista é da população, mas que outras funções tem como ele assumir e realmente 
tem que ter o compromisso [...]. 

 
Na fala de um secretário de saúde foi afirmado que a coordenação de saúde bucal 

precisa melhorar principalmente a relação da coordenação com toda a equipe. Foi repetido 

várias vezes, por quase todos os entrevistados, a necessidade de maior envolvimento do CD 

com a ESF. 

Um secretário de saúde afirmou a importância da função do coordenador para que 

ele possa articular ações no município, avaliar os indicadores mensalmente, sentar com as 

equipes, cobrar dos outros profissionais, afirmou também que, em seu município, o 

coordenador de saúde bucal também é responsável direto pelo agendamento dos pacientes 

para o CEO-R de Ubajara, e que ele acha isso importante.  

Em quase todos os municípios é o coordenador de saúde bucal que faz os 

agendamentos dos pacientes para o CEO-R, e muitas vezes existe a central de marcação de 

consultas, exclusiva da Odontologia. 

O coordenador de saúde bucal, assim como os secretários municipais de saúde, 

devem desenvolver competências administrativas ou gerenciais. Para Maximiano (2006), 

competências são qualificações que uma pessoa deve possuir para ocupar determinado cargo e 

exercê-lo de forma eficaz. As competências possibilitam a tomada de decisões e a realização 

de processos administrativos que envolvem planejamento, organização, execução e controle. 

As competências gerenciais são classificadas em três categorias: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Os conhecimentos relacionam-se com todas as técnicas e informações 

que o gestor deve dominar, e ter competência técnica sobre o assunto administrado é o 

principal tipo de conhecimento. Já em relação às habilidades, torna-se necessário que o gestor 

possua habilidade técnica em relação ao trabalho que desenvolve. Deve ter conhecimentos, 

métodos e equipamentos necessários para realizar as tarefas que englobam sua habilidade 
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técnica. O gestor deve entender, liderar e trabalhar em equipe e, para isso, deve possuir 

habilidade humana. Compreender e lidar com toda a complexidade da organização, formular 

estratégias, analisar problemas e tomar decisões relacionam-se com habilidade conceitual. Já 

as atitudes são competências que possibilitam às pessoas julgarem e interpretarem a realidade 

e a si próprios (MAXIMIANO, 2006; CHIAVENATO, 2003). 

Outras habilidades gerenciais também podem ser identificadas, tais como 

habilidade de relacionamento com colegas, habilidade de liderança, habilidade de resolução 

de conflitos, habilidade de processamento de informações, habilidade para tomar decisões em 

condições ambíguas e habilidades empresariais (MAXIMIANO, 2006). 

Tecnicamente não se torna viável que um gestor dedique parte de seu tempo 

desempenhando funções que não são de sua competência. Gerenciar processos de trabalho e 

garantir que se organize uma rede regionalizada e correspondente às necessidades da 

população torna-se mais coerente. 

É necessário que todos os gestores sejam escolhidos através de um processo 

seletivo rigoroso e por méritos, e não, simplesmente, por indicação política. 

 

5.2.8 Capacitação na área de gestão 

 

De todos os entrevistados, apenas um secretário de saúde afirmou não possuir 

curso na área de gestão, já no caso dos coordenadores de saúde bucal, apenas dois afirmaram 

possuir curso na área de gestão.  

Para Chanes (2010), é imprescindível que ocorra uma mudança generalizada que 

inclua os paradigmas de formação dos profissionais de saúde, os modelos assistenciais e os 

modelos de gestão implantados. É necessário que se crie um cenário de gestão sustentável, 

pautado na transparência, parcerias, inovação e competência, mas nada disso será alcançado 

sem a devida capacitação na área. 

É necessário que as prefeituras, além de investirem numa rede básica resolutiva e 

remuneração adequada dos profissionais de saúde, necessitam também investir 

sistematicamente na capacitação e formação das equipes. As Universidades brasileiras ainda 

não formam profissionais com ênfase na ESF e nem gestão dos serviços (MOYSÉS et al., 

2008). 

Durante todo o século XX, a educação dos profissionais de saúde foi marcada 

pelo paradigma biologicista, que colocou os hospitais como centro da cura e lugar de 

aprendizado, com ênfase na especialização, tudo isso sob forte influência advinda do 
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Relatório Flexner, publicado em 1910, e que procurou melhorar o ensino das faculdades de 

medicina americanas e canadenses, com base no hospital como centro formador dos 

profissionais (MOSCHEN; FAJARDO; DIERCKS, 2010). 

 Em 1926, o governo dos Estados Unidos da América publicou o Relatório Gies 

como resultado de uma ampla investigação e, ao mesmo tempo que o Relatório Flexner, 

buscou detalhar  os problemas e deficiências das escolas de Odontologia dos Estados Unidos 

e Canadá. Tal relatório recomendava que deveria ser dado ênfase nas ciências biológicas e 

clínicas, no desenvolvimento tecnológico, na busca pela especialização precoce, e ênfase nas 

práticas curativo-cirúrgicas e reabilitadoras, além de fixar-se no mercado privado, que deveria 

ser o principal foco do exercício da Odontologia (MOYSÉS, 2008). 

A partir da influência deste modelo, o que passou a ser desenvolvido no Brasil foi 

uma Odontologia voltada para o mercado capitalista e hegemônica, denominada de 

Odontologia de Mercado, caracterizada por ser centrada numa base biológica e individual, e 

no modo de produção capitalista, transformando os cuidados de saúde em mercadorias, 

colocando a saúde como bem comum, sem valor de troca (NARVAI, 2006). 

A busca por mudanças na formação acadêmica dos profissionais de saúde já 

estava presente no arcabouço ideológico da Reforma Sanitária, e mais tarde na CF e SUS 

(ARAÚJO; ZILBOVICIUS, 2008). 

 A Lei 8080/1990 determina, em seu artigo 14°, que (BRASIL, 1990, p.6): 

“Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional superior”. 

É de suma importância o papel desempenhado pelo SUS para estimular mudanças 

na formação profissional em saúde, concernentes com suas necessidades e interesses, através 

da rede hierarquizada de serviços, utilizada como cenário de aprendizagem, ou através de 

mecanismos como o controle e participação social. Mas é importante ressaltar que tudo isso 

só será possível mediante vontade política de ambos os lados, tanto das Instituições de Ensino 

Superior quanto do SUS, para sua implantação, com real dinâmica de diálogo entre os dois 

cenários (ARAÚJO; ZILBOVICIUS, 2008). 

Em 2002 foram estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

cursos de graduação em Odontologia que sinalizaram para uma mudança de paradigma na 

formação profissional, de um profissional extremamente técnico, biologicista, para um 

profissional crítico, que seja capaz de fazer mudanças de acordo com a realidade inserida, 

trabalhar em equipe interdisciplinar e levar em consideração a realidade social. Além de atuar 
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como agente de promoção da saúde, planejar e administrar serviços de saúde coletiva 

(CARVALHO, 2008). 

O MS e o Ministério da Educação lançaram, em novembro de 2005, o Programa 

de Reorientação Profissional em Saúde (Pró-Saúde). O Pró-Saúde tem como objetivo 

principal a transformação do processo de formação, geração de conhecimento e prestação de 

serviços, concentrada numa abordagem integral do processo saúde-doença, e integração 

ensino-serviço, com a inserção dos estudantes no cenário real de práticas do SUS, com ênfase 

na APS para que seja corrigido o descompasso entre a formação dos profissionais de saúde e 

os princípios, as diretrizes e as necessidades do SUS. O programa teve, inicialmente, como 

foco, as profissões de Enfermagem, Medicina e Odontologia (BRASIL, 2005b). 

Em trabalho divulgado por Zilbovicious (2007), a maioria das escolas de 

Odontologia no Brasil ainda mantém uma proposta pedagógica tecnicista e com poucos 

cenários de práticas que permitem ao aluno conhecer e se formar na lógica do SUS, há um 

desconhecimento por parte da comunidade acadêmica odontológica em relação às diretrizes 

curriculares e princípios do SUS, e uma nítida resistência a mudanças que direcionem  a 

formação para uma lógica em Saúde Coletiva. 

Já Anacleto e Cutolo (2007), investigaram as contribuições da formação 

acadêmica odontológica a partir da inserção da saúde bucal na ESF. Os autores apontaram a 

necessidade da construção de uma Odontologia em sintonia com o SUS, atuando de maneira a 

responder as necessidades apresentadas pela coletividade. 

É competência do MS articular com o Ministério da Educação estratégias que 

induzam mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde, 

com objetivo de formar profissionais e gestores com perfil compatível para atuarem na APS 

(BRASIL, 2011b). 

O trabalho em equipe multidisciplinar, como o proposto pela ESF para as ESB, 

possibilitou a criação de um espaço de práticas e relações para a reorientação do modelo de 

atenção hegemônico, biologicista e curativo, para um novo modelo com base na família, 

trabalho em equipe e interdisciplinar (MOSCHEN; FAJARDO; DIERCKS, 2010). 

Há uma nítida necessidade de formar profissionais que sejam capazes de atuar 

com qualidade e resolutividade no SUS. Os cursos de Odontologia, historicamente, possuem 

uma formação técnica, biologista, e quando o profissional depara-se com o trabalho em 

equipe, por exemplo, muitas vezes detém-se no consultório odontológico e repete um modelo 

excludente e individual (MIALHE et al., 2009). 
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Muitas discussões já foram ocasionadas em relação à formação acadêmica do 

profissional de odontologia, e procuraram encontrar soluções que fossem adequadas à 

realidade de saúde de cada população. Torna-se necessário que o profissional que deixe a 

universidade esteja concernente com um paradigma voltado para o social, humano, holístico. 

Porém, o que se observa, ainda, são profissionais que deixam as universidades com uma 

formação extremamente técnica e biomédica (PINHEIRO et al., 2008). 

A educação deve ser compreendida como um processo permanente, e, segundo 

Araújo e Zilbovicius (2008, p. 283):  

 
[...] iniciado durante a graduação e mantido permanentemente, por toda a vida 
profissional, por meio das relações de parceria da universidade com os serviços de 
saúde, a comunidade, as entidades e outros setores da sociedade civil. Como tal, ela 
envolve uma importante reorientação pedagógica, centrada no desenvolvimento da 
aptidão de aprender, transformando o conhecimento num produto construído por 
meio de ampla e total integração com o objeto de trabalho. 

 
Com as novas bases curriculares e mudanças pautadas nos princípios e diretrizes 

do SUS, os profissionais de Odontologia já podem atuar como transformadores das realidades 

dos serviços públicos de saúde, porém, sem o devido comprometimento de gestores para 

possibilitarem ambientes de trabalho, que sustentem a base teórica para efetivar mudanças na 

prática, não se obtém êxito. Condições de trabalho adequadas, uma política de educação 

permanente e cumprimento às leis trabalhistas são importantes para angariar forças às 

mudanças necessárias. 

 

5.2.9 Política de educação permanente no município 

 

As duplas R1 e R2 afirmaram que não existe uma política de educação 

permanente no município, apenas a dupla R4 afirmou que existe a política de educação 

permanente. As demais duplas apresentaram contradições nas respostas de secretários 

municipais de saúde e coordenadores municipais de saúde. 

 Nas duplas R3, R5 e R6 apenas os secretários municipais de saúde afirmaram ter 

a política, já para os coordenadores das respectivas duplas, tal política não existe. Para a dupla 

R7, a política existe na afirmação apenas do coordenador de saúde bucal. 

Observou-se uma contradição nas respostas de alguns gestores, como quando dois 

coordenadores afirmaram não existir a política de educação permanente e os secretários dos 

respectivos municípios afirmaram que existe a política. 
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Um secretário de saúde afirmou que existe a política de educação permanente no 

Plano Municipal de Saúde, mas que há dificuldade de colocá-la em prática. Outro secretário 

afirmou que a política não existe no papel, mas que o município trabalha desenvolvendo 

cursos de capacitação. 

R3 afirmou, também, que a política de educação permanente melhorou muito, 

através da parceria com a Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia 

(EFSFVS), de Sobral. R6 afirmou que a educação permanente em seu município existe em 

cada ESF, e que a cada 15 dias um tema é escolhido, para que todos estudem. 

A formação de recursos humanos auxiliares em saúde bucal é fator importante na 

implementação de políticas públicas que propiciem a efetivação dos princípios e diretrizes do 

SUS, principalmente no que concerne à equidade e acesso aos serviços de saúde bucal. A 

descentralização de cursos para Técnicos em Saúde Bucal (TSB), como os oferecidos pela 

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), durante os anos de 2006 a 2008, e mais 

recentemente pela EFSFVS, não tem se refletido na utilização destes técnicos para melhoria 

das ações de saúde bucal. Basta observar os dados apresentados no cadastro das ESB por tipo 

de modalidade (Tabela 1), e nota-se, apenas três equipes modalidade 2, ou seja, apenas 3 TSB 

trabalhando na perspectiva de melhoria do acesso e qualidade dos serviços. 

Os municípios, ao qualificarem os serviços de saúde bucal, recebem incentivos 

financeiros de acordo com a modalidade escolhida para a ESB. Modalidade I caracteriza-se 

pela utilização de um CD e um Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), e modalidade II compõe-se 

de um CD, um ASB e um TSB (BRASIL, 2000). 

O uso de pessoal auxiliar devidamente capacitado apresenta inúmeras vantagens, 

tais como melhoria da eficácia e da eficiência dos serviços odontológicos prestados. Porém, o 

Brasil apresenta-se como um país com um perfil mais reduzido de utilização deste pessoal e, 

até, considerado conservador (KOVALESKI; BOING; FREITAS, 2005). Mas a 

descentralização de cursos de formação de ASB e TSB tem mudado este panorama com a 

inserção destes profissionais, principalmente o TSB, mesmo que de forma tímida, mas 

importante. 

A definição de uma política de educação permanente para os trabalhadores de 

saúde bucal é explicitada na PNSB como um de seus pressupostos. O documento é claro ao 

afirmar a necessidade da realização de projetos que levem a mudanças na formação técnica, 

tanto da graduação quanto pós-graduação, para que as necessidades da população e os 

princípios do SUS sejam devidamente atendidos (BRASIL, 2004a).  
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Compete às três esferas de governo viabilizar políticas públicas voltadas para a 

formação e educação permanente dos profissionais da ESF. E é de responsabilidade do gestor 

municipal desenvolver ações e articular instituições com o objetivo de garantir educação 

permanente aos profissionais de saúde (BRASIL, 2011b). 

Pelo exposto, não ficou bem claro, para muitos entrevistados, o entendimento 

acerca de uma política de educação permanente, e muitos se referiram a ela quando citaram os 

cursos oferecidos pela Secretaria de Saúde do Estado, por exemplo, ou entendem que realizam 

educação permanente quando liberam os profissionais para cursos de pós-graduação. 

Importante lembrar que, no seu Plano Estadual de Saúde Bucal, o Governo do 

Estado do Ceará sugere que o profissional CD seja liberado pelo menos quatro turnos para a 

realização de cursos de aperfeiçoamento e especialização (CEARÁ, 2007). 

A educação permanente caracteriza-se por envolver um processo pedagógico 

capaz de contemplar, desde a atualização/aquisição de conhecimentos e habilidades, até o 

aprendizado que parte dos problemas e desafios enfrentados no processo diário de trabalho. 

Pressupõe uma integração entre educação e trabalho, e uma aprendizagem no trabalho. 

Aprender e ensinar deve fazer parte da rotina das organizações. Deve existir um planejamento 

ascendente no qual, a partir da análise coletiva dos processos de trabalho, sejam identificados 

os entraves, e, a partir daí, buscar estratégias capazes de dialogar com o contexto das políticas 

gerais e com as características dos lugares e das pessoas (BRASIL, 2007; BRASIL, 2011b). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde pressupõe a integração 

entre serviço e ensino, gestão e formação (BRASIL, 2007). E compete a todos os profissionais 

de saúde participar das atividades de educação permanente. O gestor municipal é responsável 

pelo desenvolvimento e articulação para garantir educação permanente aos profissionais de 

saúde (BRASIL, 2011b). 

 

5.3 Coordenação do Cuidado em Saúde Bucal 

 

5.3.1 Conhecimento sobre os serviços oferecidos pelas ESB e pelo CEO-R 

 

Todos os entrevistados afirmaram ter conhecimento dos serviços que são 

oferecidos pelas ESB e pelo CEO-R de Ubajara. 

 

5.3.2 Porta de entrada para os pacientes que são encaminhados para o CEO-R 
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Todos os coordenadores de saúde bucal e seis secretários de saúde afirmaram que 

a porta de entrada para os pacientes que são encaminhados ao CEO-R de Ubajara é a ESF. A 

dupla R4 afirmou que a porta de entrada é a coordenação de saúde bucal, e se o paciente sentir 

necessidade procura a coordenação de saúde bucal, que o encaminha para a área que ele mora, 

para ser avaliado pelo CD da ESB; há um dentista na sede do município para fazer uma 

segunda avaliação antes do encaminhamento para o CEO-R. De acordo com os entrevistados, 

esta foi uma forma de solucionar os encaminhamentos inadequados. As demais duplas 

discordaram desta alternativa, por achar inviável, já que o município teria que contratar outro 

profissional, ou deslocar outro de sua função. 

Um secretário de saúde afirmou que os ACS também podem encaminhar os 

pacientes para atendimento na ESF. 

A porta de entrada pode ser entendida como o ponto que é utilizado como entrada 

toda vez que um novo atendimento se torna necessário. Deve ser de fácil acesso e concernente 

com a organização dos serviços de saúde disponibilizados à população (STARFIELD, 2004). 

A existência de uma porta de entrada preferencial e que garanta o cuidado à saúde 

melhora os vínculos e a continuidade da atenção (GIOVANELLA; ESCOREL; 

MENDONÇA, 2009). 

O Decreto Presidencial n° 7508 estabelece, como porta de entrada às ações e 

serviços de saúde à APS, os serviços de urgência e emergência, os serviços de atenção 

psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto ,como o Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador (CEREST) (BRASIL, 2011b). 

No caso das ESB e dos pacientes referenciados para atendimento no nível 

secundário, a porta de entrada preferencial deve ser a Unidade Básica de Saúde, e esta deve 

ser unificada com a área médico-enfermagem na perspectiva de organizar ações de promoção 

da saúde, de prevenção de doenças e de apropriação do território (BRASIL, 2006a). 

A equidade como um dos princípios doutrinários do SUS deve ser utilizada para 

melhoria do acesso às populações com maiores necessidades, e que devem ser priorizadas. 

Garantir que as pessoas que necessitam tenham o acesso facilitado é um dos grandes dilemas 

das políticas públicas na esfera municipal, pois muitos gestores ainda não utilizam indicadores 

para avaliarem a real necessidade da população, e utilizam, na maioria das vezes, sistemas 

arcaicos de gestão, como atendimento por hora de chegada, filas intermináveis e sem critérios 

epidemiológicos. 

 

5.3.3 Mecanismos utilizados para garantir a referência e contra referência 



87 
 

 

 

Oito gestores afirmaram que são utilizados como instrumentos, fichas de 

encaminhamento para garantir a referência e contra referência. Apenas um coordenador de 

saúde bucal e dois secretários de saúde afirmaram que as fichas de contra referência retornam 

ao CD da ESB. Dois secretários de saúde e um coordenador afirmaram que as fichas de contra 

referência são entregues diretamente à coordenação de saúde bucal. 

Um secretário de saúde afirmou que as fichas de contra referência vão diretamente 

para o coordenador de saúde bucal, que as entrega aos pacientes. Os cirurgiões-dentistas que 

encaminharam não têm contato com as contra referências. 

É necessário organização e qualificação dos serviços odontológicos prestados à 

população através da ESF. A organização de uma rede progressiva de cuidados em saúde 

bucal só se dará mediante estabelecimento dos fluxos de referência e contra referência, com 

objetivo de garantir a integralidade da atenção à saúde bucal (BRASIL, 2006a). 

Na PNSB estão os critérios gerais para referência ao CEO, tais como priorização 

de encaminhamentos, que devem ser pactuados com as comunidades e Conselhos de Saúde, 

preferência de atendimento aos pacientes em tratamento nas Unidades Básicas de Saúde, 

Unidades de Saúde da Família. O encaminhamento deverá ser feito através de formulários de 

referência/contra referência e, após término do tratamento, o paciente deve ser encaminhado 

para a unidade de saúde de origem para conclusão e manutenção do tratamento, e deve portar 

o formulário de contra referência devidamente preenchido (BRASIL, 2006a). 

É competência das secretarias municipais de saúde organizar o fluxo de usuários 

para garantir referência aos serviços e ações de saúde para manutenção da integralidade 

(BRASIL, 2011b). 

 

5.3.4 Utilização de prontuários de saúde para registrar as ações desenvolvidas 

 

Cinco secretários de saúde e seis coordenadores de saúde bucal afirmaram que os 

dentistas utilizam prontuários para registrar as ações desenvolvidas, porém foi citado por um 

coordenador de saúde bucal que para os pacientes atendidos por demanda espontânea não é 

feito prontuário. Três secretários de saúde e um coordenador de saúde bucal afirmaram que os 

dentistas não utilizam prontuários clínicos. 

A maioria afirmou que em seu município o prontuário utilizado não é familiar, é 

exclusivo da Odontologia, como na fala de um secretário de saúde, ao afirmar que “[...] é pra 
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usar prontuário, mas nem todos utilizam, a gente tem trabalhado muito isso com os dentistas 

porque existe essa falha com os dentistas na questão de protocolar [...]”. 

O prontuário é um documento único, que contém informações importantes 

advindas de fatos e situações decorrentes da saúde do paciente e da assistência que lhe foi 

prestada. Tem caráter legal, sigiloso e científico, e possibilita uma adequada comunicação 

entre os membros da equipe multiprofissional para garantir cuidados contínuos à saúde 

(SAALES PERES et al., 2007). 

O Código de Ética Odontológica, em seu Art. 5º, assinala que constitui dever 

fundamental dos profissionais e entidades de Odontologia elaborar e manter atualizados os 

prontuários de pacientes (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2011). 

 

5.3.5 Divulgação dos serviços oferecidos para a população 

 

Os serviços desenvolvidos nas ESB e no CEO-R são divulgados para a 

população quando há algum evento, nas rádios, nas palestras, no Conselho de Saúde, nas 

audiências públicas na câmara de vereadores, no relatório de gestão, nas visitas domiciliares, 

nas campanhas como a da pólio, por exemplo; nos jornais, nos blogs. 

Um coordenador citou a prestação de contas do município junto à Câmara de 

vereadores para divulgar as ações de saúde bucal, além da semana de saúde bucal e de 

“banners” espalhados pelas Unidades de Saúde, secretaria de saúde e marcação de consulta. 

Foi citado também o apoio através dos ACS.  

Um secretário de saúde colocou que em seu município é feita divulgação, 

juntamente com a mobilização social e visitas aos pacientes, através da rádio local, que 

entrevista o usuário sobre o atendimento que ele recebeu. Foi citado, por um secretário de 

saúde, o papel desempenhado pela ouvidoria, que divulga as ações de saúde nas comunidades 

e explica como se faz para ter acesso ao CEO. 

É competência das três esferas de governo divulgar as informações e os 

resultados alcançados pela APS (BRASIL, 2011b). 

Na gestão voltada para a integralidade, os atores envolvidos devem exercer um 

protagonismo em que saberes são objeto das pactuações das estratégias adotadas, e é a partir 

do diálogo, da construção coletiva pautada nas necessidades e demanda, que se estrutura uma 

gestão integral (SILVA; GULJOR, 2009). 

 

5.3.6 Continuidade do cirurgião-dentista na APS 
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Todos os entrevistados consideraram importante a continuidade do CD na APS. 

Em relação às estratégias utilizadas para garantir esta continuidade teve-se a divisão dos 

sujeitos em dois grupos: o primeiro grupo considerou importante a realização de concurso 

público para manutenção do CD, e assim se posicionaram:  

 
[...] o município realizou concurso público e que realmente fixou o profissional 
dentista no quadro de funcionários, porque é muito importante a permanência, e 
interessante seria se tivesse mesmo a continuidade de vários anos, com aquele 
profissional na mesma unidade [...]. 

 
Um segundo grupo de sujeitos discordou totalmente, e afirmaram que concurso 

público não fixa o CD no município. Esse grupo assim se expressou: 
 

[...] o concurso público não é garantia de manutenção do profissional no município, 
e o que se tem observado nestes últimos anos é que existe uma rotatividade muito 
grande, o profissional vem, passa um tempo, e assim que aparece uma proposta 
melhor, melhor salário, mais próximo da capital, ele vai embora [...]. 

 
Um secretário de saúde expôs:  

 
[...] não acho que o concurso público vá fixar o dentista, acho que o concurso 
público deixa é mais livre, eu prefiro um contratado a um concursado, o que fica 
mesmo é aquele profissional responsável, que queira trabalhar. Hoje você vê muito 
os dentistas procurarem as especialidades, é muito difícil um dentista querer vir 
trabalhar na Atenção Básica, então vai ficar mesmo quem ama [...]. 

 
A continuidade é um dos elementos estruturais da APS, e diz respeito à forma 

como a atenção é dispensada numa sucessão ininterrupta de eventos. Ela pode ser alcançada 

através do profissional que atende ou de um prontuário de saúde (STARFIELD, 2004). 

A continuidade relaciona-se com a integração e a coordenação, e se expressa nos 

mais distintos âmbitos, seja no sistema, na atuação do profissional ou no paciente que é 

atendido (GIOVANELLA; ESCOREL; MENDONÇA, 2009). 

A qualificação dos cirurgiões-dentistas que trabalham na ESF também é um fator 

que compromete a continuidade. O perfil exigido na lógica do trabalho em equipe e com foco 

na família não é alcançado, por existirem inúmeras deficiências na formação profissional, 

extremamente voltada para habilidades técnicas, em comparação com aquelas necessárias ao 

trabalho em coletividade (CERICATO; GARBIN; FERNANDES, 2007). 

Na opinião de Souza (2008), a descontinuidade relaciona-se com a fragilidade 

expressa nos contratos de trabalho e na relação exercida por alguns gestores com as equipes. 

E os profissionais tendem a se retirar das equipes quando há uma gestão autoritária que não 

respeita os padrões técnicos fundamentais ao desenvolvimento da atenção à Saúde Bucal. 
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5.3.6.1 Remuneração 

 

Dois coordenadores de saúde bucal e um secretário de saúde afirmaram que a 

remuneração é fator primordial para garantir a continuidade do CD na APS. O grupo assim se 

posicionou:  

[...] Temos que ter condições financeiras para pagar, para remunerar esse 
profissional com dignidade, e tentamos melhorar os salários para que estes 
profissionais fiquem no município, procuramos fazer o diferencial em relação ao 
salário [...]. 

 
O grupo que se manifestou a favor de melhores salários também pontuou a 

importância de incentivos financeiros como auxílio moradia, alimentação e remuneração por 

deslocamento para melhorar os salários dos dentistas, além de insalubridade. 

É responsabilidade do gestor municipal contratar e remunerar os profissionais que 

compõem a ESF, em conformidade com a legislação vigente, com garantia dos direitos 

trabalhistas e previdenciários, implantação de carreiras que associem desenvolvimento do 

trabalhador com a qualificação dos serviços prestados à população (BRASIL, 2011b). 

Um secretário de saúde e um coordenador de saúde bucal de duplas diferentes, ao 

terem acesso à síntese das duplas anteriores, citaram a importância de planos de cargos e 

carreiras. 

A crise no mercado de trabalho odontológico e a baixa remuneração em relação a 

outros profissionais induzem os cirurgiões-dentistas a procurarem outras fontes de renda ou 

outros vínculos empregatícios (CORREA; PARENTE; MOYSÉS, 2010). 

Segundo Chanes (2010), é necessário criar sistemas de remuneração de 

profissionais de saúde que sejam pautados pelo desempenho, desenvolvimento e aplicação de 

competências. E que há um desengajamento filosófico dos profissionais de saúde que perdura 

como principal patologia crônica deste sistema, e é resultante de um modelo de gestão 

inadequado, aonde predominam os gestores e seus sistemas arcaicos de remuneração. 

A remuneração é um aspecto importante dentro do processo de gestão, mas, no 

entanto, não dá conta de toda a complexidade, e não cria responsabilização, não cria 

compromisso, não cria fluxo adequado, não cria linha de cuidado, não cria rede (GRABOIS; 

FERREIRA, 2009).  

 

5.3.6.2 Vínculo e Integração 
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Dois secretários de saúde demonstraram, mais uma vez, a importância da 

integração do CD com toda a equipe, e que é preciso melhorar muito para que o profissional 

se sinta parte de uma equipe e, assim, possa garantir a continuidade. Todos os demais 

entrevistados, ao terem acesso à síntese para expressarem suas considerações e contribuições, 

também deram ênfase ao aspecto do vínculo e integração. Assim se expressaram: 

 
[...] é necessária uma maior integração do dentista com os demais profissionais. Um 
dos fatores que faz com que o profissional se sinta bem e permaneça na equipe é o 
vínculo que ele cria, e é preciso trabalharmos muito essa questão da vinculação da 
equipe entre si. Procuramos fazer com que o trabalho seja harmonioso e estimulante 
para todos os dentistas para que este profissional goste de trabalhar no município e 
tenha interesse de crescer junto com a saúde bucal do município, que ele faz parte do 
crescimento, e se a saúde bucal do município cresce, ele também cresce [...]. 

 

A PNSB tem o vínculo como um de seus princípios norteadores, e o define como 

resultado da humanização da relação com o usuário, resultado das ações de acolhimento e da 

qualidade atribuída aos serviços pelo usuário. Torna-se necessário, para o estabelecimento de 

vínculo, uma definição clara das atribuições de cada membro da equipe (BRASIL, 2004a). 

Santos et al (2008) estudaram o vínculo e a autonomia na prática de saúde bucal 

na ESF, através de entrevistas aplicadas a profissionais e usuários do sistema. Estratégias 

desenvolvidas pelas ESB, tais como visitas domiciliares, atividades em grupo, em escolas e 

centros comunitários, convergiram para o estabelecimento do vínculo e para o fortalecimento 

da autonomia da comunidade. Foi também observado que a realização de visitas domiciliares 

pela ESB melhorava o vínculo e a autonomia 

A estrutura organizacional proposta pela ESF não se concretizará sem o vínculo 

como fator importante das relações de trabalho da ESB. A ESF possibilita uma proximidade 

de relações e afetos entre trabalhadores de saúde e comunidade, à medida que o fazer saúde 

ultrapassa os muros da unidade de saúde da família. Atividades realizadas pela ESB, tais 

como visitas domiciliares, atividades em grupos e centros comunitários convergem para 

estabelecimento do vínculo e fortalecimento da autonomia (SANTOS et al., 2008). 

 

5.3.7 Considerações dos gestores acerca da coordenação da atenção em saúde bucal 

 

Todos consideraram a coordenação da atenção em saúde bucal importante, mas 

que precisa melhorar muito ainda, não somente a coordenação de saúde bucal, mas a 

coordenação da APS também. 
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Um secretário de saúde e um coordenador de saúde bucal de duplas diferentes 

afirmaram que é necessário fazer com que a coordenação de saúde bucal se sinta inserida na 

política do município, que não seja algo a parte, mas esteja inserida na gestão. E assim se 

expressaram: 

 
O coordenador de saúde bucal tem o papel de coordenar mesmo, de ajudar a 
executar ações e criar uma estratégia de política de saúde dentro do município, então 
se não tem um gestor de saúde bucal, não tem um líder, e a importância do 
coordenador de saúde bucal é que começa a ter trabalhos em equipe para todos 
trabalharem, com um objetivo em comum. 

 
Para Starfield (2004, p. 365-66), a “Coordenação é um ‘estado de estar’ em 

harmonia numa ação ou esforço em comum [...] A essência da coordenação é a 

disponibilidade de informações a respeito de problemas e serviços anteriores [...]”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar de forma a utilizar a hermenêutica e a dialética possibilitou, durante 

todo o processo de construção, coleta de dados e análise, uma objetivação do pesquisador e 

subjetivação do objeto. 

A coleta de dados utilizando entrevistas semiestruturadas, através da técnica do 

CHD, permitiu uma interação de forma dialógica com os sujeitos da pesquisa, que puderam 

dialogar com as falas dos entrevistados anteriores e, assim, fazer suas contribuições e 

considerações para a construção de um consenso, configurando-se como um processo de troca 

permanente entre pesquisador e entrevistados, com diálogos, críticas, análises, construções e 

reconstruções. 

Dessa forma, conclui-se que os coordenadores de saúde bucal e secretários 

municipais de saúde percebem a coordenação das ações de atenção à saúde bucal como muito 

importante, porém demonstraram que há falta de integração, vínculo, espírito de equipe e 

articulação com as outras coordenações. 

 A coordenação é exercida, na grande maioria dos municípios, de forma parcial. 

Não há dedicação exclusiva do coordenador para exercer suas funções como gestor, e, ainda, 

dependem da coordenação da Atenção Primária. 

 Os coordenadores de saúde bucal não demonstraram domínio acerca das 

competências gerenciais necessárias à operacionalização das práticas de saúde.  

Os secretários de saúde percebem que a gestão da coordenação de saúde bucal é 

muito importante, mas precisa melhorar muito, principalmente o vínculo, o trabalho em 

equipe, a liderança.  

O conhecimento dos gestores influencia o modo de operacionalização e a 

dinâmica das ações de saúde bucal na atenção primária e secundária. 

Torna-se necessário a destinação de um local apropriado para a coordenação de 

saúde bucal, de um tempo que seja realmente dedicado às ações de gestão, e que o 

coordenador seja remunerado exatamente como gestor. 

É primordial, para que se obtenha qualidade e resolubilidade na execução das 

ações como gestor, que os coordenadores de saúde bucal dos municípios dominem princípios 

básicos de gestão, e que fortaleçam os vínculos com os demais profissionais. Que haja mais 

integração e articulação. 
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As ações desenvolvidas na APS são, na sua grande maioria, ainda focalizadas e 

excludentes, e não priorizam a família, nem trabalham com foco em linhas de cuidado de 

vida. Todos os entrevistados se referiram às ações nas escolas como foco da saúde bucal. 

É necessário, então, maior integração da coordenação de saúde bucal, para que, 

dialogando com os diversos segmentos da saúde, com os diversos profissionais e sujeitos 

possa, dessa forma, garantir cuidados em saúde bucal contínuos, integrais e equânimes. Mas 

isso só se concretizará através de uma gestão mais participativa, capacitada e devidamente 

valorizada. 

Os resultados aqui apresentados representam a percepção dos gestores acerca da 

atenção às ações de saúde bucal no nível municipal, torna-se importante, para confrontar 

dados e realidade, ouvir os usuários e profissionais de saúde envolvidos nas ações e serviços 

de saúde bucal inerentes a estes municípios. 

Baixos salários, precárias condições de trabalho, o foco nos escolares, a não 

utilização de prontuários clínicos, a ausência de uma política de educação permanente, a falta 

de protocolos clínicos, de vínculo e integração, demonstra que é urgente uma ruptura com um 

velho paradigma de se fazer saúde, para um paradigma mais ampliado e que é concernente 

com a Saúde Bucal Coletiva. 
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RESUMO 
 
Objetivos: Analisar as Conferências Nacionais de Saúde Bucal, com ênfase na concepção e 

fundamentos da promoção da saúde, entendendo este recorte como um alinhamento do papel 

social da Odontologia. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo de cunho documental 

realizado a partir da análise dos relatórios finais das três conferências nacionais de saúde 

bucal disponíveis no site do Ministério da Saúde. Para fins de análise desta pesquisa de base 

documental, nos inspiramos no referencial da análise temática para apreender as concepções e 

os fundamentos de promoção da saúde presentes. Resultados: Pôde-se observar que a 

odontologia foi gradativamente incorporando o sentido e o significado da promoção da saúde 

enquanto referencial orientador para ações de saúde bucal. Evidenciou-se que a visão 

ampliada de saúde faz parte do relatório das três conferências, e que concepções de promoção 

da saúde concernentes com o cenário internacional da época foram assumidas, mesmo ainda 

evidenciando-se ações preventivas de caráter vertical. Fundamentos importantes para a 

promoção da saúde também estão presentes, tais como intersetorialidade, integralidade das 

ações, equidade, autonomia e participação popular. Conclusões: Tais concepções foram de 

fundamental importância para agregação junto a uma Política Nacional de Saúde Bucal que 

viria a se concretizar anos depois. 

 
Descritores: Saúde Bucal, Promoção da Saúde, Conferências de Saúde. 
 
ABSTRACT 
 

 
Objective: Analyze the national oral health conferences with emphasis on design and 

foundations of health promotion as an alignment of the social role of dentistry. Methods:It is 

a descriptive study conducted from the documentary analysis of the final reports of the three 

national conferences of oral health available on the website of the Ministry of Health. The 

analysis of this evidence based research was inspired by the reference of thematic analysis to 

grasp the concepts and foundations of the health promotion nowadays. Results: It was 

observed that dentistry was gradually incorporating the sense and meaning of health 

promotion as a guiding reference for oral health strategies. It was evident that the broader 

view of health is part of the reports of the three conferences and that concepts of health 

promotion pertaining to the international scene at the time were taken even further evidencing 

a vertical preventive character. Important fundamental for health promotion are also present, 

such as intersectionality, integrality, equity, autonomy and popular participation. 
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Conclusions: Such views were of great importance for aggregation along a national oral 

health policy that would be real years later. 

 
Descriptors: Oral Health, Health Promotion, Health Conferences. 

 
INTRODUÇÃO 

 

As profundas mudanças históricas pelas quais passou a humanidade no decorrer do 

século XX levaram à incorporação de paradigmas que caracterizaram a saúde como algo 

intrinsecamente vinculado ao adoecer. Foi assim com a efetivação do modelo hegemônico 

centrado na doença, no biológico e de cunho hospitalocêntrico(1). Mas, o mundo passou por 

profundas mudanças ideológicas pautadas numa crescente globalização que aproximou 

nações, e com elas seus problemas, seus avanços, suas ideias (2). 

Com a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), fez-se, então, palco para 

que tensões dentro do processo de mudanças internacionais se voltassem para um novo 

enxergar da saúde, agora vista no seu mais amplo aspecto, englobando o social, o físico e o 

psicológico. Estavam, assim, lançadas as bases epistemológicas internacionais para a 

mudança de paradigma, ou seja, a transição do modelo de base assistencialista para um 

modelo que promovesse saúde (3,4). 

Movimentos internacionais e nacionais vêm, desde a década de 1970, contribuindo 

para ampliação deste entendimento. Destaca-se a I Conferência Internacional Sobre Cuidados 

Primários da Saúde realizada em Alma-Ata, a qual contribuiu para a construção do conceito 

de promoção da saúde que tem fundamentado as conferências internacionais de promoção da 

saúde (4). 

No Brasil, profundas transformações políticas marcaram esse período. Diretas já, 

anistia para todos, e ruptura de um modelo político totalitário abriram as portas para o 

movimento da Reforma Sanitária brasileira. Em março de 1986 foi realizada a VIII 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) e todo o arcabouço ideológico do Sistema Único de 
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Saúde (SUS), que mais tarde, em 1988, teria sua fundamentação jurídica através da 

Constituição Federal (CF) (5). 

Após o surgimento do SUS, as CNS assumiram um papel importante na luta por 

mudanças pautadas no Controle Social como princípio doutrinário expresso na CF de 1988 (5). 

As diversas conceituações disponíveis para a promoção da saúde podem ser reunidas 

em dois grandes grupos, sendo que no primeiro a promoção da saúde consiste nas atividades 

dirigidas à transformação dos comportamentos dos indivíduos, tendo foco nos estilos de vida 

adotados e no seio familiar, e no máximo, o ambiente cultural da comunidade em que se 

encontram.   No segundo grupo estão os determinantes gerais sobre as condições de saúde, 

caracterizando, assim, modernamente a promoção da saúde. Suas atividades estariam 

centradas no coletivo de indivíduos e no ambiente, compreendido num sentido amplo de 

ambiente físico, social, político, econômico e cultural, com políticas públicas e condições que 

favoreçam ao desenvolvimento da saúde. Tudo isso através de escolhas saudáveis e do reforço 

da capacidade dos indivíduos e da comunidade (6). 

No Brasil, a ideia de promoção da saúde tomou várias perspectivas, entre as quais o 

desenvolvimento da estratégia da Vigilância da Saúde, com a qual se buscou integrar 

atividades de promoção, prevenção e cura, articulando conhecimentos e técnicas oriundos da 

epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais em saúde (7).  

A chegada da promoção da saúde no Brasil é acompanhada do processo de 

reformulação do sistema de saúde e na reconstrução de práticas e estratégias de intervenção 

em saúde, identificadas como inadequadas, principalmente devido aadoção do conceito 

ampliado de saúde e que foi consolidado no arcabouço jurídico-legal SUS (7). 

 A VIII CNS propôs conceitos e objetivos similares aos que seriam apresentados em 

novembro do mesmo ano na I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada 

em Ottawa, no Canadá (8). Como produto de ambas as conferências – nacional e internacional 
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– propôs-se a ressignificação da saúde, não a reduzindo simplesmente a ausência de doença, 

mas significando também a atenção às necessidades básicas dos seres humanos, em um 

ambiente que favorecesse seu crescimento e desenvolvimento (9). 

Como parte do amplo processo que marcou a 8ª CNS realizou-se, ainda em 1986, a 

1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal (CNSB). Mais duas conferências foram realizadas, a 

segunda em 1993 e a terceira em 2004 (5). 

  Analisar os relatórios finais das CNSB na perspectiva de identificar qual (is) 

concepção (ões), fundamentos de promoção da saúde e sinalizações de práticas que 

correspondam à concepção ampliada de promoção da saúde estão presentes nas CNSB. A 

pesquisa intenta contribuir para o fortalecimento e resgate do Controle Social dentro da 

Odontologia, além de possibilitar a obtenção de novos conhecimentos.  

 

MÉTODOS 

 

Estudo descritivo de cunho documental realizado a partir da análise dos relatórios 

finais das três CNSB disponíveis no site do Ministério da Saúde (MS), a partir de um roteiro 

contendo três perguntas norteadoras acerca da concepção, fundamentos e resultados 

absorvidos pela Odontologia em relação à promoção da saúde presente nas conferências. 

A organização dos dados foi fundamentada na análise de categoria temática proposta 

por Minayo(10) que considera que fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma 

coisa para o objeto analítico visado. 

Didaticamente esta análise dividiu-se em três etapas: uma primeira de pré-análise que 

consistiu na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada das hipóteses e dos 

objetivos iniciais da pesquisa; uma segunda etapa de exploração do material que consistiu 
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essencialmente numa operação classificatória que visou a alcançar o núcleo de compreensão 

do texto; e uma terceira etapa de tratamento dos resultados obtidos e interpretação onde foram 

propostas inferências e realizadas interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico 

desenhado inicialmente (10). 

 

RESULTADOS 

 

A 1ª CNSB ocorreu um mês antes da I Conferência Internacional de Promoção da 

Saúde em Ottawa, que trouxe, através da Carta de Ottawa, outro referencial ao conceito de 

promoção da saúde que foi expressa como um processo com participação ativa da população e 

capaz de assegurar o máximo de controle sobre a saúde de cada individuo e que vai além da 

prestação de cuidados (5).  

O relatório da 1ª CNSB colocou que “[...] a saúde bucal é parte integrante e 

inseparável da saúde geral do indivíduo, está diretamente relacionada às condições de 

alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade [...]” (11:3). 

A 2a CNSB ocorreu em 1993, sete anos após a primeira (12). Ao analisar o relatório 

da 2ª CNSB não se encontra relação ou avanço condizente com as novas propostas de 

promoção da saúde colocadas no contexto internacional. Na verdade, repete-se o mesmo 

conceito de saúde colocado na carta anterior, mas não vai, além disso. Nota-se, tanto na 1ª 

quanto na 2ª CNSB ênfase ao se propor ações de cunho preventivo e de transmissão de 

conhecimentos à população, notadamente características, ainda, de um modelo hegemônico 

centrado na especialização e biológico (11,12). 

A 3ª CNSB ocorreu em meados de 2004, ou seja, onze anos após a segunda (5). O 

relatório final da 3ª CNSB foi composto de 84 páginas, bem maior se comparado ao das 

anteriores, e carrega o anseio de mudanças que ainda não haviam sido efetivadas e nem 
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colocadas nas conferências anteriores. Ao referir-se à saúde bucal o texto é enfático ao 

afirmar que “[...] as condições de saúde bucal e o estado dos dentes são, sem dúvida, um dos 

mais significativos sinais de exclusão social. Seja pelos problemas de saúde localizados na 

boca, seja pelas imensas dificuldades encontradas para conseguir acesso aos serviços [...]” 

(13:7). 

Alguns fundamentos de promoção da saúde são expostos nos relatórios das três 

conferências: participação social, integralidade, equidade, intersetorialidade e autonomia (11 

12,13). 

A participação popular aparece nos três relatórios, embora que na 2ª CNSB seja 

colocado como proposta a “transferência de conhecimento para a população” (12:8). Contrário 

ao pregado pelo próprio movimento de promoção da saúde no Brasil, e por que não, na 

América Latina. 

Na América Latina, as ideias do movimento da promoção da saúde encontraram uma 

realidade de pobreza e desigualdades que, desde logo, impôs um deslocamento do foco para 

as questões estruturais. Mais do que práticas educativas voltadas para mudanças 

comportamentais, a promoção da saúde na América Latina priorizou os processos 

comunitários voltados para mudanças sociais (14).  

Com isso, ao propor em seu relatório que a “desmonopolização do saber, a 

transferência do conhecimento para a população e a correta informação sobre os serviços de 

saúde oferecidos deverão ser uma preocupação essencial do modelo de atenção à saúde bucal” 

(12), a 2ª CNSB limita a ação do empoderamento ao situar a transmissão do saber como fator 

importante. 

É preciso dizer que em nenhuma das conferências aparece o termo "empoderamento 

coletivo", um termo de suma importância incorporado à promoção da saúde nos últimos anos. 

A noção de empoderamento desenvolveu-se dentro da promoção da saúde sob a influência de 
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Paulo Freire, e tal conceito busca destacar a ideia da saúde como um processo e uma 

resultante de lutas de coletivos sociais por seus direitos (15). 

No relatório final da 3ª CNSB, a transmissão de conhecimentos é substituída por 

“Promover e incentivar a construção compartilhada de conhecimentos [...]” (13:23), e colocou a 

importância do controle social para conquistar uma melhor qualidade de vida (13). 

Em nosso país, a conquista legal afirmou o direito do cidadão à saúde e o dever do 

Estado em garantir esse direito; o princípio da responsabilidade também cria para o cidadão o 

dever ético de participar na tomada de decisões. O controle social justifica-se por ser a saúde 

um bem público que não pode ter suas ações decididas unilateralmente por interesses 

econômicos de grupos ou de categorias profissionais que militam no setor (16).  

Nota-se claramente uma evolução na abordagem das concepções de promoção da 

saúde no decorrer das três conferências, abrangendo conceitos que foram difundidos 

largamente a partir da década de 1980, tais como ambientes saudáveis, conceito ampliado de 

saúde e participação popular. Porém, nas três conferências, identifica-se ênfase em ações 

preventivas verticais ao se colocar como proposta a organização de ações preventivas de 

caráter vertical por parte do MS, uma clara visão centrada num modelo hegemônico biológico 

e com ênfase na especialização (11 12,13). 

As três CNSB referiram-se à integralidade das ações, o que ficou mais claro na 3ª 

conferência que propôs a efetivação da integralidade das ações voltadas para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde bucal, em todas as fases da vida tanto em nível nacional, 

estadual e municipal (13). 

A intersetorialidade é outro fundamento também presente nas três conferências, 

porém, mais uma vez, muito mais explícito na 3ª CNSB (13). A questão da intersetorialidade 

tem sido discutida fortemente desde a Conferência de Adelaide, realizada em 1988. A 

intersetorialidade é um processo de construção compartilhada, em que os variados setores 
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envolvidos são tocados por saberes, linguagens e modos de fazer que não lhe são usuais, pois 

pertencem ou se localizam no núcleo da atividade de seus parceiros (17). 

Ela fica evidente no relatório final da 3ª CNSB ao colocar a necessidade de 

 
Ampliar a compreensão da saúde bucal no sentido de possibilitar uma 
melhor qualidade de vida, garantindo o tratamento de forma 
intersetorial como política de governo para a inclusão social e a 
construção da cidadania [...]. Reforçar junto à população, gestores, 
trabalhadores e conselhos de saúde a cultura da intersetorialidade [...]. 
Criar comissões intersetoriais em todos os conselhos de saúde como 
forma de viabilizar a educação em saúde bucal [...]. Incentivar e 
consolidar a intersetorialidade e interdisciplinaridade entre órgãos 
formadores de ensino e na rede do SUS [...] Criar Fóruns de Políticas 
Intersetoriais, envolvendo educação, saúde e ação social [...] (13: 23, 24, 
33, 38, 50). 
 

 O fundamento "equidade" não aparece no relatório final da 1ª CNSB (11). Na 

verdade, como fundamento trabalhado pela moderna promoção da saúde e incorporado à 

Reforma Sanitária brasileira constituiu-se como um dos princípios doutrinários do SUS, mas 

que nem a própria CF refere-se ao termo, e muito menos as leis orgânicas que seguiram a 

Carta Magna brasileira. 

O conceito de equidade tem sido utilizado em dois sentidos, um geral e outro 

específico. No sentido mais vago o termo se confunde com o próprio significado da palavra 

justiça. Os termos se equivaleriam, seriam sinônimos, e indicariam a preocupação em se 

estabelecer regras justas para a organização social (18). 

No relatório final da 2ª CNSB o termo equidade aparece quando se coloca a 

necessidade de reafirmação dos conceitos de universalidade e equidade como pré-condições 

para o exercício pleno da cidadania (12).  Já na 3ª CNSB o termo equidade foi colocado ao ser 

exposta claramente a necessidade de “promover a equidade na atenção à saúde, reduzir as 

desigualdades regionais, ampliar a oferta de ações de saúde garantindo a universalidade do 

acesso aos mais vulneráveis pelas desigualdades sociais, de gênero, raça, etnias...” (12:22). 
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A autonomia é colocada apenas no texto final da 3ª CNSB (13) quando foi explicitada 

a necessidade de resguardar a autonomia de decisão de cada conselho, a necessidade de maior 

autonomia da esfera municipal para melhorar a implementação das ações de saúde bucal ou 

então quando colocou a necessidade de garantia da autonomia por parte da esfera municipal 

para definir composição e abrangência do número de famílias por parte das Equipes de Saúde 

Bucal (ESB) (13). 

Autonomia pode ser entendida como um processo de co-construção que possibilita 

uma maior capacidade dos sujeitos de compreenderem e de agirem sobre si mesmos e também 

sobre o contexto conforme os objetivos democraticamente estabelecidos (3). 

Fundamentos importantes da promoção da saúde, tais como território, redes de 

articulação e parceria não foram abordados em nenhuma das CNSB.  

 

DISCUSSÃO 

 

Diferentes concepções do que seja promoção da saúde foram se desenvolvendo no 

decorrer do tempo. Cada avanço no conhecimento das causas e determinações do processo 

saúde-doença foi gerando um enriquecimento e diversificação de medidas de proteção à saúde 

e combate à doença, que variam também com a ênfase atribuída a cada um dos fatores (19).  

Para analisar as diferentes concepções de promoção da saúde presentes ou não nos 

relatórios finais das conferências, tomaremos como base referencial as concepções de 

promoção da saúde apresentadas por Buss(6).  Para o autor, a promoção da saúde vem sendo 

interpretada, de um lado, como reação a uma crescente medicalização da vida social e como 

uma resposta setorial articulada de diversos recursos técnicos e posições ideológicas. O termo 

foi utilizado a princípio para caracterizar um nível de atenção da medicina preventiva, e seu 
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significado foi mudando e passou a representar um enfoque mais político e técnico dentro do 

processo saúde-doença-cuidado (6).   

Ao analisar o relatório final da 1ª CNSB (11) observou-se a ênfase que é dada ao 

conceito ampliado de saúde e aos fatores já expostos pela corrente da moderna promoção da 

saúde iniciado em meados da década de 1970 no Canadá com o informe Lalonde(6), e somado 

às conferências internacionais de promoção da saúde dos anos seguintes. 

Os fundamentos do Informe Lalonde encontram-se no conceito de campo da saúde, 

que reúne os chamados determinantes da saúde. Esse conceito contempla a decomposição do 

campo da saúde em quatro amplos componentes: biologia humana, ambiente, estilo de vida e 

organização da assistência à saúde, dentro dos quais se distribuem inúmeros fatores que 

influenciam a saúde (6).  

No intervalo de tempo que separa a 1ª CNSB até a 2ª CNSB outras conferências 

internacionais ocorreram. Em 1988 tivemos a Conferência de Adelaide que elegeu como tema 

central as políticas públicas saudáveis caracterizadas no interesse e preocupação em relação à 

saúde e equidade. Já em 1991 ocorreu a III Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde realizada em Sundsvall, na Suécia. Foi a primeira conferência a tratar diretamente a 

interdependência entre saúde e ambiente (6). 

No Brasil, a efetivação da proposta de promoção da saúde no âmbito do SUS 

aconteceu a partir de 1998, quando o MS iniciou a construção da Política Nacional de 

Promoção da Saúde e que procurou garantir maior institucionalização, fortalecimento e 

superação da dicotomia entre as atividades clínicas e de promoção da saúde, e ainda evitar a 

superposição entre ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças (17).  

 Internacionalmente em 1997 ocorreu a Conferência de Jacarta que pretendeu ser 

uma atualização da discussão sobre um dos pontos fortes de Ottawa, ou seja, o reforço da 

ação comunitária (6). 
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Em 2000 aconteceu a V Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde no 

México. Neste período o Brasil passava por profundas transformações econômicas e sociais, e 

o cenário para a 3ª CNSB trazia à tona uma infinidade de questões que acompanhavam as 

mudanças (5).  

Ao colocar fatores determinantes, assim como nas conferências anteriores, a 3ª 

CNSB aproxima-se da concepção de saúde vista de seu aspecto mais amplo. Porém, ainda, é 

visível a ênfase dada a ações preventivas e mudanças de estilo de vida, voltando-se para o 

conceito hegemônico limitador, embora coloque na apresentação dos resultados um conceito 

abrangente de saúde, relacionando a saúde bucal com macrodeterminante (13).  

As duas primeiras CNSB colocam por várias vezes propostas que limitam a 

promoção da saúde a aspectos preventivos, como fluoretação das águas e alimentação 

saudável de baixo teor cariogênico. Na primeira conferência, coloca-se, até, como medida 

preventiva a proposta de proibir a venda de doces em cantinas escolares (11). 

Todas as propostas colocadas nos relatórios finais, principalmente da 3ª CNSB 

tornaram disponíveis as bases tanto para a produção de novos conhecimentos quanto para um 

adequado planejamento e organização das ações de saúde bucal no âmbito da saúde pública 

(20). 

Tradicionalmente, a prevenção das doenças bucais tem sido equacionada em três 

níveis: prevenção primária- relacionada à iniciação da doença; prevenção secundária- quando 

se trata de impedir a progressão e recorrência da doença; e prevenção terciária- no momento 

em que se procura evitar a perda da função. Em relação à cárie dental, em geral a prevenção 

primária é entendida como sendo principalmente a fluoretação. É este o modelo hegemônico 

que prevalece, ainda, na Odontologia (21).  

As três CNSB representam a luta histórica de uma classe, e o que politica e 

ideologicamente representa a prática e o discurso no campo da saúde. Entidades de classe, 
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profissionais e usuários estiveram presentes nos três momentos, considerados históricos para a 

Odontologia. Foram seus anseios, suas concepções e o modo de se fazer saúde que lançaram 

as bases de construção dos três relatórios finais. 

 

CONCLUSÕES 

 

O papel social da Odontologia está fortemente representado ao se analisar os textos 

finais das três CNSB. Nota-se uma evolução na abordagem das concepções de promoção da 

saúde no decorrer das três CNSB. Pôde-se perceber que em relação à concepção de promoção 

da saúde evidenciou-se uma forte dicotomia entre um velho paradigma biológico, curativo e 

mutilador, para, então, ampliar-se com bases e concepções de um novo paradigma que carrega 

no seu cerne uma visão ampliada de saúde, e a saúde bucal como parte inerente às mudanças a 

serem implementadas. 

A importância das CNSB, além de histórico, representou uma forte base 

reivindicatória para políticas de saúde bucal que iriam se concretizar anos mais tarde. Mas a 

necessidade de maior organização da Odontologia dentro do Controle Social fica claro pela 

ausência das CNSB desde 2004. Novos estudos tornam-se necessários tanto para resgate do 

papel social desempenhado pela Saúde Bucal Coletiva quanto para melhoria das políticas 

públicas de saúde bucal. 
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RESUMO 

Objetivos: Identificar evidências de mudanças de práticas de saúde bucal orientadas para o 

modelo de atenção focado na família. 

Métodos: Trata-se de uma análise crítica a partir de uma revisão histórica da produção 

científica dos últimos dez anos no Brasil sobre a inclusão da saúde bucal na Estratégia Saúde 

da Família. A busca da literatura se deu através de acessos à Biblioteca Virtual de Saúde, em 

todos os bancos de dados. Foram realizados três acessos durante o mês de dezembro de 2010.   

Resultados: Foram encontrados 14 artigos em que se analisaram as práticas de saúde bucal 

desenvolvidas no âmbito da Estratégia Saúde da Família, e pode-se observar a priorização das 

ações clínicas individuais e educativas focalizadas nos escolares e restritas à aplicação de 

flúor, escovação supervisionada e palestras educativas. Além da dificuldade de interação com 

os outros membros da equipe, a não utilização de dados epidemiológicos e desconhecimento 

do território. 

Conclusão: Pela análise, não temos, pelo menos na prática, uma reorientação do modelo de 

atenção à saúde bucal. Há uma nítida sinalização da manutenção de um modelo focalizado e 

excludente. 

 

Termos de indexação: Saúde Bucal, Saúde da Família, Políticas Pública de Saúde. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Identify evidence of changes in oral health practices using the model of family 

care.  

Methods: This is a critical analysis from a historical review of scientific literature of the last 

ten years in Brazil on the inclusion of oral health in the Family Health Strategy. The literature 

search was through access to the Virtual Health Library in all databases.There were three 

accesses during the month of December 2010.  

Results: We found 14 articles that examined the oral health practices developed under the 

Family Health Strategy, and can observe the prioritization of individual clinical and 

educational activities focused on school and restricted to: application of fluoride, supervised 

mailto:amiltonc@gmail.com
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brushing and educational lectures. Besides the difficulty of interaction with other team 

members, non-use of epidemiological data and unknown territory. 

Conclusion: For the analysis, we do not have, at least in practice, a reorientation of the model 

of oral health care. There is a clear signal of maintaining a focused and exclusive model and 

exclusion. 

Indexing terms:  Oral Health, Family Health, Health Public Policy 

 

INTRODUÇÃO 

As profundas transformações pelas quais o mundo passou a partir de meados do 

século XX levaram a questionamentos acerca da saúde e seu papel dentro de um novo 

contexto em que saúde passou a ser vista de forma ampliada 1. 

  Em 1978 foi realizada a Conferência Internacional de Cuidados Primários de Saúde, 

em Alma-Ata, que estabeleceu a doutrina da Atenção Primária. Descentralização, equidade e 

participação comunitária tornaram-se, então, necessidades a serem incorporadas dentro de um 

novo paradigma 2 . 

  No Brasil, o cenário político-cultural era marcado pela repressão de um poder 

centrado numa ditadura que ousava calar muitas vozes, inclusive, as que se posicionavam a 

favor da saúde como algo que ia muito mais além do simples adoecer 3 . Porém, com a 

abertura política instalada pelo processo de anistia abriu-se caminho para o movimento da 

Reforma Sanitária brasileira, que teve na VIII Conferência Nacional de Saúde as bases que 

fundamentaram o que mais tarde se concretizaria no novo Sistema de Saúde 4,5. 

 Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil (CF) em 1988, foram 

colocados, então, os princípios e diretrizes do novo sistema, pautado na universalização da 

saúde com equidade, integralidade das ações e com participação da comunidade, denominado 

Sistema Único de Saúde (SUS) 6.  

O modelo de saúde vigente não focava a família como objeto de atenção, 

prevalecendo uma assistência hospitalocêntrica e individualizada cuja atenção era prestada 

pelo médico e a saúde era entendida como ausência de doença 7. 

 Alguns anos após a criação do SUS, muitas experiências em saúde iniciaram-se por 

todo o Brasil. A experiência precursora foi o trabalho com os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) no estado do Ceará, Nordeste brasileiro, no final da década de 1980. A partir da 

experiência cearense, em 1991, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Agente 

Comunitário de Saúde (PACS) em todo o país 8. A perspectiva do trabalho do ACS foi o 
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primeiro passo para uma nova política que iria delinear-se em meados da década de 1990. 

Assim, surgiu em 1994, a Estratégia Saúde da Família (ESF) 9. 

A ESF baseia-se nos princípios do SUS e é voltada para a unidade familiar e leva em 

consideração o contexto socioeconômico, cultural e epidemiológico da comunidade em que 

está inserida 10,9. 

Em 28 de dezembro de 2000, foi lançada a portaria ministerial No. 1.444 que fixou 

incentivo financeiro para reorientação das ações de saúde bucal e inseriu o cirurgião-dentista 

na ESF. Em seis de Março de 2001 foi lançada a portaria No 267 que considerou como 

necessidade a  ampliação do acesso da população brasileira às ações de promoção e 

recuperação da saúde bucal, bem como de prevenção de doenças e agravos a ela relacionados, 

melhoria dos índices epidemiológicos de saúde bucal  e inclusão das ações de saúde bucal na 

ESF 11, 12,13.  

De acordo com Narvai e Frazão 3, a inserção da saúde bucal na ESF foi precedida por 

um longo processo de debates entre entidades odontológicas, conselhos de saúde e 

profissionais de saúde desde o final de 1994. 

Historicamente, as práticas de saúde bucal no Setor Saúde caracterizaram-se por 

serem individuais, excludentes, curativas, realizadas praticamente entre quatro paredes e 

restritas ao cirurgião dentista. Com a incorporação das ações de saúde bucal pela ESF buscou-

se transpor esse modelo de organização e prática anterior na busca de integração dos 

profissionais no trabalho dentro da perspectiva familiar 14. 

As ações a serem desenvolvidas pelas Equipes de Saúde Bucal (ESB) devem ser 

orientadas para o cuidado em saúde bucal como eixo de reorientação do modelo, além de 

serem pautadas na humanização, na co-responsablização dos serviços, e no trabalho voltado 

para as linhas do cuidado, como por exemplo, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. 

Deve também englobar ações complementares que envolvam pessoas em condições especiais 

de vida como saúde da mulher, saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais, 

hipertensos, diabéticos 15.      

 Dentro deste contexto, de dez anos de inclusão da saúde bucal na ESF, delineia-se o 

objetivo de analisar a produção científica destes últimos dez anos no Brasil para buscar 

evidências de mudanças das práticas de saúde bucal orientadas para esse novo modelo de 

atenção voltado para a família. Para nortear esse estudo, lançamos o seguinte questionamento: 

A saúde bucal volta-se para a família ou mantêm, mesmo após a introdução na ESF, ações 

individuais, excludentes e curativas? 
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 As discussões que emergirem deste estudo intentam contribuir para a produção 

científica voltada para análise das evidências de mudanças nas práticas em saúde bucal, após a 

inserção do cirurgião dentista na ESF no Brasil.  

 

MÉTODOS 

 

Há muitos meios de se refletir acerca de uma determinada ação num referido espaço 

de tempo. Neste trabalho utilizamos a revisão histórica da produção científica dos últimos dez 

anos para fazer uma análise crítica do objeto proposto, no caso, a inclusão da saúde bucal na 

ESF no Brasil. 

 Para Gil 16 a pesquisa bibliográfica, como qualquer outra modalidade de pesquisa, 

desenvolve-se ao longo de uma série de etapas. Seu número, assim como seu encadeamento, 

depende de muitos fatores, tais como a natureza do problema, o nível de conhecimentos que o 

pesquisador dispõe sobre o assunto, o grau de precisão que se pretende conferir à pesquisa etc. 

Assim, qualquer tentativa de apresentar um modelo para desenvolvimento de uma pesquisa 

bibliográfica deverá ser entendida como arbitrária. Ainda segundo Gil 16 a finalidade da 

leitura analítica é a de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que 

estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. 

A busca da literatura se deu através de acessos à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

em todos os bancos de dados. Foram realizados três acessos no mês de dezembro/2010: no 

primeiro foram utilizados os seguintes descritores: “política de saúde”, “família”, “saúde 

bucal”. A busca foi filtrada por textos completos, publicados sob a forma de artigo em 

português no Brasil, no período de 2001 a 2010. Foram inicialmente encontrados 1.995 

artigos, e filtrados 35 que no título apresentava um dos descritores. No segundo acesso, 

utilizando as seguintes palavras-chaves: “política de saúde bucal”, “política pública”, 

“família”, foram encontrados 12 artigos, e apenas um escolhido com o mesmo critério. O 

terceiro acesso, agora utilizando as palavras-chaves: “práticas de saúde bucal”, “política 

pública”, “saúde da família”, encontramos 539 artigos com texto completo, sendo 340 

publicados em português no Brasil. Utilizando o mesmo critério, dezessete artigos foram 

escolhidos.  

Os 53 artigos selecionados passaram por uma leitura do resumo, com vistas a 

identificar a relação do estudo com o objetivo proposto. Assim, selecionamos 14 artigos em 

que foram analisadas as práticas de saúde bucal desenvolvidas no âmbito da ESF.  
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RESULTADOS  

 

    Para organização e análise dos resultados, optamos por uma distribuição em ordem 

cronológica, considerando os dez anos indicados na metodologia (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Produção científica sobre as práticas de saúde bucal desenvolvidas na ESF na Base de Dados 

BVS 
PERIÓDICO ARTIGO AUTORES ANO PAÍS/ESTADO TIPO DE 

ESTUDO 

Ciência&SaúdeColetiva 

Atenção odontológica no 
Programa de Saúde da 
Família de Campos dos 

Goytacazes 
 

José-Luiz Carvalho de Oliveira; Nemre 
Adas Saliba 

 

2005 Brasil/Rio de 
Janeiro 

 

Quali-
Quantitativo 

 

Cad. SaúdePública 

A inclusão da 
odontologia no Programa 

Saúde da Família no 
Estado do Paraná, Brasil 

 

Márcia Helena Baldani; Cristina Berger 
Fadel; TaisianePossamai; Márcia 
GenySchwitzerQueiroz 

 

2005 Brasil/Paraná Quali-
Quantitativo 

 

Ciência&SaúdeColetiva 

Estrutura e organização 
do trabalho do cirurgião-

dentista no PSF de 
municípios do Rio 
Grande do Norte 

 

Yanne Pinheiro de Araújo; Magda 
Dimenstein 

 

2006 Brasil/Rio Grande 
do Norte 

 

Qualitativo 
 

RFO 

A inserção do cirurgião-
dentista no PSF: uma 
revisão critica sobre as 
ações e os métodos de 

avaliação das Equipes de 
Saúde Bucal 

 

Graziela Oro Cericato; Daniela Garbin; 
Ana Paula Soares Fernandes 

 

2007 Brasil/Santa 
Catarina 

 

Revisão de 
Literatura 

 

Cad. SaúdePublica 

Saúde Bucal no Programa 
Saúde da Família: uma 
avaliação do modelo 
assistencial 

 

Tatyana Maria Silva de Souza; Ângelo 
Giuseppe Roncalli 
 

2007 
 

Brasil/Rio Grande 
do Norte 

 

Quali-
Quantitativo 

Ciênc. Odontol. 
Brasileira 

 
 

Saúde Bucal no PSF, da 
inclusão ao momento 
atual: percepções de 
cirurgiões-dentistas e 

auxiliares no contexto de 
um município 

 
 

Aldenisia Alves Albuquerque Barbosa; 
Ewerton William Gomes Brito; Iris do 
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   Oliveira e Saliba17 analisaram a situação da ESB inserida na ESF no município de 

Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Já Baldaniet al 18  fizeram uma análise do perfil de 

implantação da saúde bucal na ESF no estado do Paraná, um ano após a entrada em vigor da 

Portaria 1.444 do MS, ou seja,  um ano após a inclusão da saúde bucal na ESF. É notório, na 

apresentação dos resultados dos dois artigos que as ações da ESB não estão totalmente de 

acordo com o que é proposto pelo MS, e que a participação é limitada, focalizada, na maioria 

das vezes no atendimento clínico ambulatorial básico 17,18. 

Em 2006 Araújo e Dimenstein 19 analisaram o perfil de atuação de cirurgiões-

dentistas inseridos na ESF de municípios do Rio Grande do Norte. O estudo revelou que os 

dentistas não realizavam atividades preventivas como deveriam ser realizadas. Relatam a 

dificuldade de praticá-las na comunidade e que a população exige o tratamento curativo, e que 

em alguns locais só há o tratamento mutilador, no caso as extrações dentárias. Em relação à 

visita domiciliar, essa é uma atividade pouco executada pelos dentistas e quando o é não há 

priorização da visita de acordo com o risco das famílias a serem visitadas. O atendimento 

odontológico é direcionado a grupos prioritários, e outro fator importante relatado na pesquisa 

é a falta de integração com os outros profissionais da ESF, principalmente o ACS 19. 

No ano de 2007 Cericatoet al 20  analisaram a inserção do cirurgião-dentista na ESF 

com foco nas ações e os métodos de avaliação das ESB. Os autores mostraram que apesar de 

ser introduzida uma nova lógica que rompe com a prática histórica da odontologia, muitas 

vezes, o que ocorre é apenas a transferência linear de espaço de trabalho do odontólogo 20. Já 

Anacleto e Cutolo 21 investigaram as contribuições da formação acadêmica odontológica a 

partir da inserção da saúde bucal na ESF. Os autores apontaram a necessidade da construção 
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de uma odontologia em sintonia com o SUS atuando de maneira a responder as necessidades 

apresentadas pela coletividade 21. 

Em trabalho realizado por Souza e Roncalli22 para avaliar a incorporação da saúde 

bucal na ESF no Rio Grande do Norte, os autores encontraram que os procedimentos 

individuais mais realizados nas ESB eram exodontias, evidenciação de placa, orientação da 

dieta, aplicação tópica de flúor, restauração, orientação de higiene oral e procedimentos 

básicos de periodontia. A realização de palestras foi a atividade coletiva mais citada, seguida 

da aplicação tópica de flúor e escovação supervisionada. Os espaços mais destacados para o 

desenvolvimento dessas ações foi o das escolas com 47,7% das citações, seguido das creches 

(31,8%) 22. 

 Barbosa et al 23 analisaram a saúde bucal na ESF através das percepções de 

cirurgiões-dentistas e auxiliares no contexto do município de São Gonçalo do Amarante, 

estado do Rio Grande do Norte. Pelos achados, eles colocaram que o tratamento curativo 

ainda é a prática que predomina entre as atividades desenvolvidas pelas ESB, e que os 

profissionais mostram anseios por mudanças das práticas realizadas no modelo tradicional, 

bem como a interação dos profissionais que compõem a ESB 23. 

 Em 2008, Emmi e Barroso 24 analisaram as ações de saúde bucal inseridas na ESF 

do distrito de Mosqueiro sob a percepção dos usuários, no estado do Pará. Os resultados 

mostraram que a maior parte dos entrevistados estava satisfeita com a qualidade do 

atendimento prestado pela ESB, considerando uma grande melhora na qualidade de saúde 

bucal após a implantação da ESB 24. 

 Santos et al 25 estudaram o vínculo e a autonomia na prática de saúde bucal na ESF 

através de entrevistas aplicadas a profissionais e usuários do sistema. Foi constatado que o 

fluxo dos usuários era organizado a partir da queixa que escolhia previamente o procedimento 

que desejava. Havia uma fragmentação no processo de organização da demanda, porquanto 

condicionada à oferta e ao profissional. Os profissionais relataram sofrer pressão por parte dos 

usuários para a realização de extração dentária. As entrevistas revelaram os conflitos gerados 

na dinâmica das práticas em saúde bucal devido à proporção de uma ESB para cada duas ESF. 

As estratégias desenvolvidas pelas ESB eram visitas domiciliares, atividades em grupo, em 

escolas e centros comunitários e que convergiram para o estabelecimento do vínculo e para o 

fortalecimento da autonomia da comunidade.  Foi também observado que a ESB realizava 

visitas domiciliares, e que todas as equipes reservavam turnos semanais para essa finalidade, e 

que a realização de distintas atividades melhoravam o vínculo e a autonomia. Porém, as ações 
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coletivas tinham seu eixo de discussão nas patologias bucais ou técnicas de higiene e que a 

perspectiva era majoritariamente a prevenção 25. 

Almeida e Ferreira 26 analisaram as práticas preventivas e educativas em saúde bucal 

realizadas pelos dentistas da ESF de Natal, Rio Grande do Norte. Os resultados mostraram 

que de todas as atividades, as individuais de orientação de higiene bucal e de aplicação tópica 

de flúor corresponderam a 87,5% e 95% respectivamente. Em âmbito coletivo, todos que 

atuavam nas escolas (91,2%) realizavam aplicação tópica de flúor, enquanto 86,2% 

desenvolviam ações educativas.  Já as atividades preventivas representavam 41% do total de 

procedimentos. Dentre essas, aplicação tópica de flúor gel por sessão correspondeu a 24,4% e 

escovação supervisionada a 31%. No tocante às atividades educativas, 57,4% realizavam-se 

no estabelecimento de saúde e 42,6% na comunidade 26. 

 Em 2009 Rodrigues et al 27  publicaram estudo abordando o perfil do cirurgião-

dentista inserido na ESB e foi observado que 96% dos dentistas realizavam visitas 

domiciliares, na maioria das vezes apenas quando solicitados pelo ACS. Foi também 

constatado que o dentista não realizava levantamento epidemiológico e utilizava 

principalmente a condição de saúde bucal do usuário como referência das necessidades 

odontológicas 27. 

 Pimentel et al 28 fizeram uma análise da atenção à saúde bucal na ESF e os 

resultados mostraram que algumas práticas realizadas pelas equipes ainda são incipientes, 

como o levantamento epidemiológico, a referência e contra referência e o monitoramento e 

avaliação das ações. O estudo mostrou haver um avanço na visão preventiva e na prática de 

educação em saúde dos profissionais. Ao se estabelecer um comparativo entre as práticas 

tradicionais e as exercidas pela ESF, percebe-se que houve um grande avanço em relação aos 

serviços realizados, com práticas menos mutiladoras e mais preventivas. Embora que, ainda, 

as ações preventivas tenham como foco a escola. Foram observadas dificuldades para a 

realização de ações que integrem a ESB com os outros profissionais da ESF 28. 

 Outro estudo tomou por base o perfil do cirurgião-dentista inserido na ESF e foi 

realizado por Martelliet al 29  e mostrou que 89,6% dos dentistas realizavam atividade 

educativa, além de escovação supervisionada 33,9%,  e aplicação de flúor que era feita por 

69,6% dos profissionais e o uso de selante por 16,5% dos dentistas 29.  

 Em estudo realizado por Rodrigues e Bomfim 30, foi feita uma análise da saúde 

bucal inserida na ESF, e os autores observaram uma falta de compreensão sobre a área 

adscrita e micro área, e em relação ao acesso dos usuários. Notou-se claramente uma 

predominância de marcação de consultas nas unidades de saúde, por ordem de chegada, onde 
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se observa que o agendamento por grupos ou faixa etária não é uma realidade. Em relação às 

ações individuais e coletivas, a maioria demonstra ter conhecimento das ações educativas e 

preventivas, e uma minoria não soube diferenciar ações educativas de ações curativas. 

Tratando-se das visitas domiciliares, não foi observada uma prática sistematizada. Foi 

observada pouca articulação entre os dentistas e os demais profissionais que atuam na ESF 30. 

 

DISCUSSÃO 

 

A análise criteriosa das produções científicas que abordaram a inclusão da saúde 

bucal dentro da ESF durante estes dez anos completados em dezembro de 2010, nos mostrou 

que existe uma tensão dentro dessa nova prática de se trabalhar a saúde bucal, e que essa 

tensão é caracterizada, principalmente, pela formação biomédica dos profissionais de 

odontologia que tornam a repetir as mesmas ações executadas de forma individual e 

mutiladora. 

Muitas discussões já foram ocasionadas em relação à formação acadêmica do 

profissional de odontologia, e procuraram encontrar soluções que fossem adequadas à 

realidade de saúde de cada população. Torna-se necessário que o profissional que deixe a 

universidade esteja concernente com um paradigma voltado para o social, humano, holístico. 

Porém, o que se observa, ainda, são profissionais que deixam as universidades com uma 

formação extremamente técnica e biomédica31. 

As publicações colocaram, de forma quase unânime, uma falta de sintonia entre o 

que é proposto pelo MS, e o que na prática é realizado pelas equipes, caracterizando-se por 

ações limitadas, focalizadas no ato clínico e individual na sua grande maioria. 

O modelo de trabalho em equipe colocado pelo MS para a ESF preconiza o 

conhecimento prévio do território de abrangência, a identificação dos problemas de saúde da 

população e situações de risco, a elaboração de estratégias para enfrentar os determinantes do 

processo saúde/doença com ações pautadas na intersetorialidade e assistência integral às 

famílias 10. 

A saúde bucal como parte integrante da ESF deve estar em consonância com todos 

os pressupostos colocados com a finalidade de reorientar as ações de saúde. A ESB deve 

integrar-se com instituições e organizações sociais existentes em sua área de abrangência para 

o desenvolvimento de parcerias, ter o cuidado como eixo de reorientação do modelo, trabalhar 

a humanização e a corresponsabilização de ações com ênfase nas linhas do cuidado. 
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Apropriar-se do espaço local é de suma importância para que profissionais e a população 

possam desencadear mudanças nas práticas de saúde 15. 

 Percebeu-se, que durante estes dez anos ocorreram mudanças quanto a ações 

executadas tais como visita domiciliar e o trabalho com a comunidade, embora que, de 

maneira geral, o foco das ações ainda tenha sido a escola. 

No Brasil, desde o final da década de 1950 e início dos anos1960 passou a haver uma 

enorme concentração das atividades odontológicas controladas pelo Estado, e caracterizou, 

assim, o período pós-Segunda Guerra Mundial como uma ruptura na produção dos serviços 

odontológicos, principalmente a partir da introdução da fundação Serviço Especial de Saúde 

Pública (SESP), que foi criada a partir de um Acordo de Cooperação Técnica entre Brasil e 

Estados Unidos e com o apoio da Fundação Rockefeller. A Odontologia, então, voltou-se 

exclusivamente para os escolares das escolas públicas fazendo surgir, assim, o Sistema 

Incremental 32,11. 

Este modelo caracterizou as políticas públicas de saúde bucal fortemente centradas 

no individual, mutilador e excludente 3. 

A utilização de dados epidemiológicos para traçar estratégias de trabalho é 

explicitada pelo MS ao tratar das ações de saúde bucal no âmbito da ESF 15, porém muitos 

ainda não utilizam levantamentos epidemiológicos para planejarem suas ações de 

enfretamento da realidade, mas utilizam principalmente a condição de saúde bucal do usuário 

como referência 27. 

Para Narvai e Frazão 3, o modelo de atenção à saúde bucal hegemônico no Brasil é o 

da odontologia de mercado, e no qual as condições de saúde bucal são resultantes da 

assistência odontológica exercida através de pagamento direto ou indireto pelos serviços 

clínico-cirúrgicos prestados. Este modelo caracteriza-se por uma segmentação das práticas de 

saúde bucal, dificuldade de integração, mercantilização dos serviços, além de dificuldade de 

acesso aos serviços prestados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pela análise, não temos, pelo menos na prática, uma reorientação do modelo de 

atenção à saúde bucal. O foco na família é limitado, e ainda utiliza-se a escola como 

prioridade na hora das ações. Há uma nítida sinalização da manutenção de um modelo 

focalizado e excludente. 
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Resumo 

 
As políticas públicas de saúde bucal no Brasil atravessaram historicamente um processo de 
evolução de forma excludente e individual. Através de análise crítica da literatura, propõe-se 
fazer um resgate histórico das políticas públicas de saúde bucal num estudo exploratório e 
sistematizador da literatura encontrada. No Brasil Colônia, as ações relacionadas à saúde 
bucal eram exercidas por mestres cirurgiões e barbeiros. No Império, a ação do Estado fixou-
se na regulamentação de recursos humanos e exercício das atividades. Após anos promovendo 
políticas excludentes e centralizadas, foi lançado em 2004 o Programa Brasil Sorridente como 
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sólida política para o setor. Do Brasil Colônia até os momentos atuais, o processo de evolução 
das políticas públicas de saúde bucal carregou em si o poder de uma política voltada para o 
lucro e o descaso social.  
 
Descritores: Saúde Bucal; Políticas Públicas; História da Odontologia; Política de Saúde; 
Política Nacional de Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A política pode ser compreendida como a mobilização dos sujeitos na disputa do 

governo ou do poder do Estado, seja através de partidos políticos numa política partidária, ou 

através de instituições públicas ou entidades, respectivamente. Por outro lado, política refere-

se, também, à ação do Estado nas diversas dimensões da vida social que se reflete na 

regulação e provisão de bens coletivos através das políticas de saúde (Vasconcelos, 2006). 

As políticas públicas de saúde podem ser entendidas como uma resposta social - 

ação ou missão - de uma organização como o Estado, diante das condições de saúde dos 

indivíduos e das populações e seus determinantes. As políticas públicas de saúde também se 

relacionam com a produção, distribuição, gestão e regulação de bens e serviços que afetam a 

saúde humana e ambiente e engloba questões relativas do poder em saúde, além das que se 

referem ao estabelecimento de diretrizes, planos e programas de saúde (Paim, Teixeira, 

ago.2006). 

A evolução histórica das políticas públicas de saúde relaciona-se diretamente com 

a evolução politicassocial e econômica da sociedade brasileira. As políticas públicas de saúde 

no Brasil foram adquirindo no decorrer da história um caráter de controle do Estado sobre tais 

ações. Entretanto, este foi um processo bem demorado, e que se acentuou, principalmente, a 

partir da primeira metade do século XX quando, então, as ações de saúde passaram a ter 

importância e controle por parte dos governantes (Andrade, 2007). 

As políticas públicas de saúde bucal no Brasil, por sua vez, atravessaram 

historicamente um processo de evolução que se caracterizou por ser excludente e individual e 

que acompanhou, de certa forma, o contexto histórico da saúde pública no país (Narvai, 

Frazão, 2008a). 

Com base em uma análise crítica da literatura, o presente trabalho propõe-se a 

fazer um resgate histórico das políticas públicas de saúde bucal no Brasil. Trata-se de um 

estudo exploratório e sistematizador da literatura encontrada. Os intervalos temporais 

aproximam-se da categoria “bloco histórico” proposta por Gramsci (Portelli, 1990), em que 
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esta leitura prevê o ordenamento e o sumário das informações de forma que possibilitem a 

obtenção de uma melhor compreensão da temática em questão (Gil, 2002). 

Os estudos históricos relacionados com a saúde e as condições sanitárias e 

epidemiológicas, no Brasil, se intensificaram a partir do século XX. Bem como as relações 

sociais, políticas e econômicas envolvidas voltadas para a atenção em saúde (Ponte, Falleiros, 

2010). 

 

O OBJETO DA QUESTÃO EM FOCO 

 

A demarcação temporal simplificada utilizada nesta análise será através de 

Períodos históricos no Brasil: Colonial, de 1500 a 1822; Imperial de 1822 a 1889 e 

Republicana, de 1889 a 2011, conforme se segue. 

O Período Colonial abraçou mais de três séculos, do século XVI ao XIX, 

caracterizou-se pelo encontro de mundos tão diferentes quanto distantes em vários os 

aspectos, em especial os geográficos, culturais e religiosos. Quando os portugueses chegaram 

ao Brasil em 1500, deparou-se com uma população indígena seminômade e não muito 

heterogênea em aspectos linguísticos e culturais (Edler, 2010). 

O espanto com a chegada dos portugueses foi mútuo. O estranhamento dos 

indígenas imberbes perpassou pela presença das caravelas, das roupas extravagantes e das 

barbas. Contudo, a condição bucal dos portugueses também impressionou. Estes europeus 

aportaram com escorbuto que “dilacerava as comissuras labiais e as gengivas” (Narvai 2000 

apud Narvai, Frazão 2008a,p.1). A mutilação dentária devido à cárie dental tornava o quadro 

mais caótico e produzia bocas desprovidas de dentes, muito diferente daquelas que os índios 

estavam acostumados a perceber entre as etnias. A cárie dentária também ocorria nos 

habitantes nativos do Brasil, porém, a ocorrência era bastante inferior daquela que eles 

observavam advindos das caravelas (Narvai, Frazão, 2008a).  

Por todo o período colonial no Brasil, os problemas de saúde e higiene eram de 

inteira responsabilidade das localidades que tomavam medidas para garantir a limpeza das 

ruas e quintais. A assistência à saúde aos pobres e indigentes ficava a cargo da inciativa 

filantrópica e instituições beneficentes ligadas à Igreja católica, e representadas pelas Santas 

Casas de Misericórdia. E o restante da população buscava socorro dos médicos, cirurgiões, 

barbeiros, sangradores, empíricos, curandeiros e curiosos (Costa 1985 apud Andrade, 2007). 

Os maiores desafios enfrentados pelos portugueses recém-chegados à Terra de 

Santa Cruz podem ser descritos como a dificuldade na implantação de uma estrutura 



143 
 

 

administrativa, a ocupação territorial diante de dificuldades com a geografia, a fauna e a flora 

até então inteiramente desconhecidas, além da organização dos primeiros engenhos 

açucareiros (Calainho, dez.2005). 

Durante os séculos XVI e XVII a produção do açúcar a partir da cana foi a 

principal atividade econômica, servindo como sustentação da recente economia colonial e 

expansão da colonização. O que se relaciona facilmente esta característica histórica da 

economia brasileira com a prevalência da doença cárie associada ao consumo de açucares 

(Narvai, Frazão, 2008a). 

Gilberto Freyre (Freyre, 1999 apud Narvai, Frazão, 2008b), ao comentar as 

condições de saúde bucal da população brasileira do período colonial usou as palavras do 

médico sueco Gustavo Beyer:  

“Viajando pelos arredores de Itu é impossível não se notar 
que toda a gente da classe baixa tem os dentes incisivos perdidos pelo 
uso constante da cana-de-açúcar que, sem cessar, chupa e conserva na 
boca em pedaços de algumas polegadas [...] quer em casa quer fora 
dela não a larga [...]. A classe superior gosta igualmente de doce” 
(Narvai, Frazão, 2008b, p.75).  

 
O crescimento do mercado do açúcar elevou o número de dentes cariados nas 

populações, o que resultou em mais necessidades em relação a assistência odontológica, e 

contribuiu para a expansão dos serviços odontológicos que levavam exclusivamente à 

mutilação dentária (Narvai, Frazão, 2008b). 

Durante o período colonial, a população valia-se de seus conhecimentos para 

enfrentar as suas dores e sofrimentos dentários. E as práticas que buscavam solucionar tais 

problemas baseavam-se, principalmente em rituais com a utilização de rezas e ervas. A 

população negra, que passou a ser escravizada, trouxe suas práticas mágicas e conhecimentos 

da medicina natural. Os africanos, índios e mestiços foram os grandes curandeiros do Brasil 

colonial (Narvai, Frazão, 2008a; Scliar, 2005). 

 As ações relacionadas à saúde bucal eram exercidas por mestres cirurgiões e 

barbeiros que deveriam necessariamente receber da Corte Portuguesa uma carta, a Carta de 

Ofício, que era uma licença concedida pelo Cirurgião-Mor da Corte Portuguesa e que regia o 

ofício de barbeiro ou tiradentes. O surgimento desta carta data de aproximadamente 1521 por 

intermédio de um ato real do Regimento do Fisco Mor de Portugal, e foi modificada em 1631 

quando passou a ser exigida a comprovação de experiência de dois anos na atividade de 

barbeiro (Narvai, Frazão, 2008a). 
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Para Narvai e Frazão (2008a), tais interferências do poder da Coroa Portuguesa 

sobre as atividades dos mestres de ofício marcam nitidamente a presença do Estado e 

correspondem a uma “política” para o setor. 

Durante o Período Imperial, correspondente ao período entre a independência à 

proclamação da República, médicos cirurgiões e boticários diplomados compunham uma 

comunidade terapêutica considerável. Eram na sua grande maioria cristãos-novos, ou seja, 

judeus convertidos ao cristianismo, e trabalhavam muitas vezes de graça. E mesmo tendo 

recebido formação em cidades da Europa, não tinham prestígio junto à população brasileira, e 

precisavam se deslocar em busca de pacientes. Os barbeiros, além dos cortes de cabelos e 

barbas, praticavam sangrias, aplicavam ventosas, sanguessugas, faziam curativos e 

arrancavam dentes (Edler, 2010). 

A organização e institucionalização das atividades profissionais, principalmente 

em relação à saúde bucal somente ocorreu após a chegada da família Real ao Brasil. Eram 

expedidas cartas que davam direito às atividades, que eram exclusivamente mutiladoras. A 

primeira Carta de Dentista foi expedida em 1811, e até o final do século XIX a assistência 

odontológica fixou-se nas Forças Armadas, e foi apenas em, 1880 que consultórios 

odontológicos passaram a ser instalados nas Santas Casas de Misericórdia. Estes eram apenas 

destinados às exodontias, os únicos procedimentos que eram realizados na época. Em 1884 

foram criados os primeiros cursos de odontologia nas Faculdades de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia (Narvai, Frazão, 2008a). 

Neste período, a ação do Estado com relação à saúde bucal fixou-se na 

regulamentação de recursos humanos e do exercício das atividades. E as ações assistenciais 

restringiram-se à área militar e instituições filantrópicas como as Santas Casas de 

Misericórdia (Narvai, Frazão, 2008a). 

Fatos importantes marcaram a transição do período imperial para a República. O 

fortalecimento do Exército, a crise estabelecida entre a Igreja e o Estado e a transição do 

escravismo para o capitalismo contribuíram para a instalação da República (Nunes, 2000; 

Gomes, 2007). 

Com o início da República em 1889, os anos iniciais foram caracterizados por 

doenças endêmicas e pela falta de políticas públicas de saúde e saneamento tanto nas áreas 

longínquas do país como nas áreas suburbanas (Hochman, jul.1998). 

Importantes mudanças nos serviços de saúde somente ocorreram no final da 

República Velha (1889-1930). O embrião do seguro social surgiu em 1923, com a 

promulgação da Lei Eloy Chaves, que atendeu num primeiro momento aos trabalhadores 
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ferroviários, depois os marítimos e estivadores. Mas a maior inovação aconteceu no segundo 

governo Vargas com a implantação do serviço de atendimento médico domiciliar em 1949. 

Antes, o atendimento médico era restrito à assistência privada. Instituiu-se, também no 

segundo governo Vargas, o atendimento universal mesmo que limitado apenas aos casos de 

urgência (Mercadante et al, 2002). 

Em 1926, o governo dos Estados Unidos da América publicou o Relatório Gies 

como resultado de uma ampla investigação à semelhança o que havia publicado para as 

escolas de medicina através do Relatório Flexner, lançado em 1910. O Relatório Gies buscou 

detalhar os problemas e deficiências das escolas de odontologia dos Estados Unidos e Canadá; 

e ao mesmo tempo, recomendava que deveria ser dado ênfase nas ciências biológicas e 

clínicas, no desenvolvimento tecnológico, na busca pela especialização precoce, e ênfase nas 

práticas curativo-cirúrgicas e reabilitadoras, além de fixar-se no mercado privado que deveria 

ser o principal foco do exercício da odontologia (Moysés, 2008). 

A partir da influência deste modelo, o que passou a ser desenvolvido no Brasil foi 

uma odontologia voltada para o mercado capitalista e hegemônica, denominada por Narvai 

(ago.2006) de Odontologia de Mercado e caracterizada por ser centrada numa base biológica 

e individual e no modo de produção capitalista, transformando os cuidados de saúde em 

mercadorias e colocando a saúde como bem comum sem valor de troca, além de lhe imputar 

deformações mercantilistas (Narvai, ago.2006). 

A primeira referência à inclusão do cirurgião-dentista no serviço público data de 

1892, no Estado de São Paulo, através do Decreto Estadual no. 87 de 29 de julho 1892 

(Telarolli Junior, jul.-out.1996). Mas foi através do Decreto no. 4.600, de 30/5/1929 que foi 

regulamentado o Serviço Dentário Escolar, e a existência de consultórios odontológicos em 

espaços escolares que já era anterior ao decreto passou a ser oficializada (Narvai, Frazão, 

2008a). 

O atendimento prestado caracterizava-se por ser de livre demanda (Zanetti, 1993), 

e a lógica da livre demanda dentro da atenção sanitário-bucal tornou-se hegemônica nos 

serviços públicos até 1988 quando existiu atenção em saúde bucal nas instituições sanitárias 

(Junior, 2004). 

As ações realizadas eram exclusivamente individuais e não existia planejamento e 

nenhuma tecnologia de programação. Somente em 1952, através do Serviço Especial de 

Saúde Pública (SESP) foram implementados os primeiros programas de odontologia sanitária 

no Brasil. A Odontologia Sanitária pode ser considerada um marco de difusão de novas 

perspectivas para as ações de saúde bucal que passavam paulatinamente a serem 
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implementadas pelo poder público, e incorporando ações preventivas e de promoção da saúde. 

De importante destaque foi a publicação da obra “Manual de Odontologia Sanitária” de Mário 

Chaves (Narvai, ago 2006). 

 As ações propostas eram voltadas exclusivamente para os escolares no que foi 

denominado de Sistema Incremental (SI). Foi uma ação inovadora como política pública por 

parte do Estado ao tratar as ações de saúde bucal, mesmo que focalizadas no escolar, mas que 

se expandiam, a partir daí, às ações de caráter preventivo (Narvai, Frazão, 2008a). 

A lógica do SI foi fundamentada em um programa preventivo, para controlar a 

incidência dos problemas e uma ação vertical por meio de um programa curativo, com a 

finalidade de solucionar os problemas mais prevalentes (Pinto, 2008). É provável que o 

atendimento a escolares tenha iniciado bem antes, já em meados da década de 1930 já 

existiam dentistas dentro das escolas no estado de Minas Gerais (Junior, 2004). 

A Odontologia Sanitária impulsionou mudanças não somente como as apontadas 

no SI, mas também voltadas para ações intersetoriais, como a fluoretação das águas de 

abastecimento público. O Ministério da Saúde implantou em 31 de outubro de 1953, o 

primeiro sistema de fluoretação de águas de abastecimento público no Brasil, no município de 

Baixo Gandu, no estado do Espírito Santo. Assim, leis municipais e estaduais foram surgindo, 

e em 24 de maio de 1974, entrou em vigor a Lei Federal no. 6.050 que obrigou a fluoretação 

das águas de abastecimento público (Ramires, Buzalaf, jul.-ago.2007). 

A partir da década de 1970, mesmo durante um regime político repressor, 

começaram difundir os ideais de universalização, equidade e participação popular que 

caracterizariam o movimento da Reforma Sanitária brasileira. A Reforma Sanitária no Brasil 

ficou amplamente conhecida como o projeto e a trajetória de constituição e reformulação de 

um campo de saber, uma estratégia política e um processo de transformação institucional 

(Fleury, jun.2009). 

Em março de 1986 foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), 

considerada um marco histórico ao colocar as bases de mudança nos Sistema de Saúde que 

viria a se constituir dois anos mais tarde, e que foi denominado de Sistema Único de Saúde 

(SUS), e que teve na universalização, na equidade, integralidade e participação popular seus 

princípios doutrinários e que exigia uma saúde voltada para todos e como dever do Estado e 

direito de todos os cidadão brasileiros (Andrade, 2006). 

Após a realização da VIII CNS ocorreu em setembro de 1986 a I Conferência 

Nacional de Saúde Bucal (CNSB), e que já no seu relatório final foi exposta a necessidade de 

uma Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) inserida nos preceitos de um sistema 
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universal, equânime, integral e com participação da população como exigido na VIII CNS 

(Brasil, 1986; Manfredini, 2009). 

Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil (CF) em 1988, foram 

colocados, então, os princípios e diretrizes do SUS, e sua implementação ocorreu de forma 

paulatina e sofrível, até a substituição de uma política centralizadora por uma nova forma de 

administrar a saúde com descentralização de poder e levando em conta aspectos da cultura 

local de cada ente federado (Vasconcelos, Pasche, 2006; Andrade, 2007). O SUS é criado na 

contramão dos eventos internacionais e da política econômica nacional – o neoliberalismo. 

Após a criação do SUS, a implementação de uma PNSB foi marcada por diversos 

conflitos e contradições nas três esferas de governo (Narvai, Frazão, 2009). 

Em 1988 foi criado o Departamento de Odontologia no Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), e instituído o Programa Nacional de 

Controle da Cárie Dental. Este foi caracterizado como um programa planejado e executado de 

forma vertical e centralizada, o que era contrário ao pregado pelo movimento da Reforma 

Sanitária na época (Narvai, Frazão, 2008a; Fleury, jun.2009). 

Em junho de 1989, oito meses após a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, o Ministério da Saúde definiu paralelamente ao INAMPS a PNSB. Esta 

política baseou-se nos princípios da universalização, participação da comunidade, 

descentralização, hierarquização e integração institucional. Era destinada, inicialmente, às 

crianças em idade escolar na faixa de 6 a 12 anos, e seguida as faixas etárias de 13 a 19 anos, 

de 2 a 5 anos e adultos. E em relação aos serviços prestados, a prioridade estava voltada para 

os serviços emergenciais, ações preventivas, educação em saúde bucal e serviços 

recuperadores mais básicos, tais como restaurações dentárias. A PNSB também apontava para 

prestação de serviços nas especialidades consideradas básicas, que seria a atenção 

endodôntica, a periodontia, a atenção protética, cirúrgica e ortodôntica, além de serviços 

especializados de maior complexidade (Manfredini, 2009). 

Neste mesmo ano foi lançado também, de forma vertical, o Programa Nacional de 

Prevenção da Cárie Dental (PRECAD). Concomitantemente, ocorreram mudanças 

significativas na política brasileira com a eleição de um presidente da República pelo voto 

direto. Neste novo governo foi lançado o documento “Plano Quinquenal de Saúde 1990-1995- 

A saúde do Brasil Novo”, mas a PNSB não foi explicitada neste Plano. Contudo, apenas 

foram expressas ações relacionadas à saúde bucal, tais como metas estabelecidas para o 

câncer de orofaringe, cárie e doença periodontal, e a prioridade passou a ser a fluoretação do 
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sal através do Programa Nacional de Controle da Cárie pelo Método de Fluoretação do Sal 

(Narvai, Frazão, 2008a; Manfredini, 2009). 

A política de fluoretação do sal gerou uma grande reação contrária ao programa, 

pois colidia com a política de fluoretação das águas de abastecimento público, adotada desde 

1974, e a relação da quantidade de sal consumida não era uniformizada pela população. Desta 

forma, tal política acabou não prosperando, porém influenciou na redução dos incentivos 

federais que seriam alocados à ampliação e manutenção do programa de fluoretação das águas 

de abastecimento público (Manfredini, 2009). 

Durante todo o governo de Fernando Collor, a lógica de financiamento por 

produção foi mantida, fazendo com que os municípios e estados fossem meros prestadores de 

serviços do governo neoliberal da época, o que gerou conflitos entre o setor público e privado 

com superposição de ações, desperdício de recursos e mau atendimento (Narvai, Frazão, 

2008a). 

Em 9 de outubro de 1991, foi lançada a Portaria nº 184 que estabelecia a oferta, 

pelo Sistema Único de Saúde, de um conjunto de procedimentos que visava a promoção, 

prevenção em saúde bucal – os Procedimentos Coletivos (PC). Os PC em saúde bucal 

surgiram com a intenção de substituir os Tratamentos Completados (TC) nos mecanismos de 

repasse dos recursos a estados e municípios, e permaneceram até 2006. Seu aspecto mais 

relevante fixa-se no impulso que foi dado às ações de promoção e prevenção em saúde bucal, 

e certamente seu reforço foi influenciado pelo crescente processo de municipalização pelo 

qual passava o Brasil neste período (Carvalho et al, set. 2009). 

Em 1992, o então Presidente da República Fernando Collor de Mello sofreu 

impeachment, e o vice-presidente, Itamar Franco, assumiu a presidência da República, e 

durante seu governo pouco ou quase nada foi realizado pela PNSB. Em 1994, um novo 

governo foi instituído no país, com um viés do neoliberalismo econômico em tempos de 

globalização. Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil, e mais uma vez 

foram poucas as alterações na PNSB. Porém, muitas experiências exitosas puderam ser 

implementadas em vários municípios brasileiros que estruturam políticas municipais de saúde 

bucal baseadas na universalização, atendimento por ciclos de vida, condições e situações 

especiais de vida, e serviram como modelo para uma PNSB que iria se consolidar nos 

próximos anos (Narvai, Frazão, 2008a; Narvai, Frazão, 2009). 

Depois de anos promovendo políticas prioritárias à atenção hospitalar nas quais os 

recursos federais repassados a estados e municípios eram baseados principalmente na 

produção de serviços individuais e na capacidade instalada, as políticas públicas voltaram-se 
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para a atenção básica, em que sua maior expressão foi a criação da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) em 1994, na época então denominada Programa de Saúde da Família (PSF). Os 

recursos financeiros passaram a ser destinados com base no número de habitantes e em 

incentivos específicos (Escorel et al, fev.-mar. 2007). 

A ESF incorporou os princípios do SUS e preconizou o trabalho numa equipe 

multiprofissional composta inicialmente por um médico generalista, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem e agente comunitário de saúde. Caracterizou-se como um modelo de atenção 

primária, voltado para estratégias/ações preventivas, de promoção de saúde, de recuperação, 

reabilitação, com foco na família e cuidados paliativos realizados pelas equipes de saúde da 

família comprometidas com a integralidade da assistência à saúde. A ESF é consistente com o 

contexto socioeconômico, cultural e epidemiológico da comunidade na qual está inserida 

(Giovanella et al, jun. 2009;Andrade, Barreto, Bezerra, 2007).. 

Em 28 de dezembro de 2000, foi lançada a Portaria ministerial no 1.444 que fixou 

incentivo financeiro para reorientação das ações de saúde bucal e inseriu o cirurgião-dentista 

na ESF (Brasil, 2000). De acordo com Narvai e Frazão (2009), o lançamento desta Portaria 

foi precedido por um longo processo de debates entre entidades odontológicas, conselhos de 

saúde e profissionais de saúde desde o final de 1994. Em março de 2001 foi lançada a Portaria 

no 267 que considerou como necessidade a  ampliação do acesso da população brasileira às 

ações de promoção e recuperação da saúde bucal, bem como de prevenção de doenças e 

agravos a ela relacionados, melhoria dos índices epidemiológicos de saúde bucal  e inclusão 

das ações de saúde bucal na ESF. Tudo isso representou um importante aporte financeiro no 

financiamento público da odontologia e aumento da rede de serviços em todo o país (Brasil, 

2000; Brasil, 2001; Souza, 2008; Narvai, Frazão, 2009). 

Em 2004, sob os auspícios do Governo Lula eleito em 2002, foi apresentado 

oficialmente uma nova PNSB denominada de Programa Brasil Sorridente, como expressão da 

política subsetorial tendo como ponto-chave o documento Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal. Esta Política foi definida no âmbito do Governo, bem depois de sua posse e que 

passou a integrar o Plano Nacional de Saúde – Um Pacto pela Saúde no Brasil (Narvai, 

Frazão, 2008 a; Brasil, 2004).  

A gênese do Programa Brasil Sorridente tem suas bases em uma reunião realizada 

na cidade de São Paulo em 24 de novembro de 2000; cujo resultado final foi o documento 

intitulado “Fome Zero e Boca Cheia de Dentes”. O documento fazia um diagnóstico da 

situação de saúde bucal no Brasil e identificou ações imediatas a serem implementadas na 

saúde bucal no governo que se iniciava (Narvai, Frazão, 2009). 
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Tendo como base uma política centrada na vigilância em saúde, foco na família e 

por linhas de cuidado e expansão dos procedimentos clínicos especializados através, 

principalmente dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios de 

Próteses Dentárias (LPDR), o Brasil Sorridente buscou a ampliação do acesso aos serviços 

odontológicos numa perspectiva jamais planejada por nenhuma política anterior. E tudo isso 

planejado mediante os princípios do SUS e complementados através de uma gestão 

participativa, com ênfase na ética, acolhimento, humanização do atendimento e vínculo entre 

as equipes e usuários (Brasil, 2004). 

De acordo com o exposto no texto das Diretrizes da Política Nacional de Saúde 

Bucal, a partir da expansão do conceito de atenção básica e o subsequente crescimento da 

oferta e diversidade de procedimentos, fez-se necessário, também, investimentos que 

levassem ao aumento do acesso aos níveis secundário e terciário da atenção (Costa, Chagas, 

Silvestre, 2006). 

Um das estratégias da PNSB é o incentivo ao funcionamento dos CEO em todas 

as regiões brasileiras, de acordo com os planos municipais e regionais de saúde de cada estado 

(Brasil, 2006). 

Assim, foram apontados critérios, as normas e os requisitos para implantação e 

credenciamento dos CEO por meio da Portaria no. 1.570/GM, de 29 de julho de 2004 (Brasil, 

2004b), e, também foi estabelecida a forma de financiamento através da Portaria no 

1.571/GM, de 29 de julho de 2004, a fim de ampliar e qualificar a oferta aos serviços 

odontológicos especializados (Brasil, 2004b). 

Os CEO servem de referência para as Equipes de Saúde Bucal (ESB) que atuam 

na ESF e são integrados às características e necessidades regionais. Os incentivos financeiros 

são oriundos das três esferas de governo, e as ações ofertadas incluem o atendimento a 

pacientes com necessidades especiais, ações especializadas de Periodontia, Endodontia, 

diagnóstico bucal e cirurgia oral menor (Narvai, Frazão, 2009). Recentemente foram incluídos 

os procedimentos especializados nas áreas de Ortodontia e Implantodontia (Galvão, 29 abr. 

2011). 

De acordo com dados divulgados pelo Projeto SB Brasil, Pesquisa Nacional de 

Saúde Bucal criada pelo Ministério da Saúde (MS) para conhecer as condições de saúde bucal 

da população brasileira (Narvai, Frazão, 2009), o Brasil, em 2010, passou a incorporar o 

grupo de países com baixa prevalência de cárie. Para isso, o CPO, índice que mede o número 

de dentes cariados, perdidos e obturados deve estar entre 1,2 e 2,6 segundo classificação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (Pinto, 2008). O CPO do Brasil é atualmente 2,1, e em 
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2003 era 2,8 em crianças de 12 anos de idade (Brasil, 2010). Mas não se pode afirmar que tais 

índices baixaram devido a PNSB, que o Brasil Sorridente deu certo.  

Um ano antes do lançamento do Brasil Sorridente, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no suplemento de saúde da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) 2003, em que 15,9% da população, cerca de 27,9 milhões de 

brasileiros, nunca tinha ido a um consultório odontológico (IBGE, 2005). Em março de 2010, 

o IBGE lança novos resultados a respeito de acesso aos serviços de saúde odontológicos, em 

que, desta vez, 11,7 % dos brasileiros nunca haviam ido ao dentista (IBGE, 2009). Neste caso, 

o impacto das ações do Brasil Sorridente ainda não puderam ser mensurados, mas sem 

dúvida, o acesso aos serviços de saúde bucal aumentou. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Todo o trajeto percorrido pelas políticas públicas de saúde bucal no Brasil 

configuram as bases históricas que são características de cada momento, e carregam em si as 

nuances políticas, econômicas e ideológicas. 

Do Brasil Colônia, da chegada dos exploradores, até os momentos atuais, o 

processo de evolução das políticas públicas de saúde bucal carregou em si o poder de uma 

política voltada para o lucro e o descaso social, e na sua grande maioria refletida ao longo da 

história na mutilação de bocas e vidas.  As dores do corpo, e, por conseguinte as dores da 

boca, dos dentes, foram por muito tempo relegadas ao ocaso público e à omissão política. 

A consolidação de uma política de saúde bucal só veio a ocorrer através de forças 

políticas e sociais que lançaram as bases do que era reflexo de anseios e desejos dentro de 

movimentos históricos como a Reforma Sanitária no Brasil. 
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APÊNDICE D- Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) senhor (a):_____________________________________________________________ 

Enedereço:______________________________________________________________________ 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário na pesquisa- A coordenação das ações 

de atenção à saúde bucal na 13ª Microrregião de Saúde do Ceará sob a percepção da gestão municipal. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma dela é sua e a outra do pesquisador responsável.  

 Este projeto será realizado com o objetivo de analisar a percepção que coordenadores de saúde bucal e 

secretários municipais de saúde, dos oito municípios da 13ª Microrregião de Saúde do Ceará apresentam sob a 

coordenação das ações de atenção à saúde bucal, e toma como base a relação entre o CEO-R de Ubajara Dr. 

Antenor Isaías de Andrade e as Equipes de Saúde Bucal (ESB) dos referidos municípios. As questões levantadas 

pelos entrevistados nortearão o processopara que, através de uma análise, o grupo possa refletir sobre a 

coordenação das ações de atenção à saúde bucal e, assim, identificar possíveis mudanças que possam melhorar 

tanto o funcionamento do CEO-R de Ubajara quanto das ESB dos municípios. A pesquisa limita-se aos 

encontros com secretários municipais de saúde e coordenadores de saúde bucal para coleta de dados através de 

entrevistas que serão gravadas, caso haja a sua permissão, durante os meses de agosto a setembro de 2011, 

podendo se estender de acordo com a necessidade de apresentação dos dados. A identidade dos sujeitos 

submetidos à pesquisa será mantida em absoluto sigilo, sendo os dados utilizados apenas para fins científicos. 

A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária, e você terá liberdade de recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo. 

Em nenhum momento você terá ressarcimento de despesas decorrentes da participação da pesquisa, assim como 

qualquer forma de indenização por sua participação. Para mais informações sobre a pesquisa o sr(a) poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA pelos 

telefones (88) 3677-4242/ 3677-4255. 

Assim, gostaríamos de contar com a sua participação no desenvolvimento das entrevistas que serão 

realizadas para efetivação desse projeto. Agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para 

qualquer informação que julgar necessária. 

Atenciosamente, 

___________________________ 

Dr. Edson Holanda Teixeira 

Orientador 

Prof. Dr. do Programa de Pós-Graduação em Saúde da 

Família da Universidade Federal do Ceará (UFC)  

Telefone para contato: (85)92397866 

______________________________ 

José Amilton Costa Silvestre  

Pós-graduando junto ao Programa de Pós-Graduação 

em Saúde da Família da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) 

Telefones para contato: (88)99028981  

Pesquisador do Projeto 
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Eu, ______________________________________________________, RG, 

________________________,li e concordo em participar da entrevista do projeto de pesquisa 

“A coordenação das ações de atenção à saúde bucal na 13ª Microrregião de Saúde do Ceará 

sob a percepção da gestão municipal”, em data e local marcados antecipadamente, e estou 

ciente de que a entrevista será gravada e seus resultados tratados sigilosamente, e de que, caso 

queira desistir de participar da pesquisa tenho liberdade de retirar esse consentimento.Assim, 

autorizo a minha participação na pesquisa exposta acima, com a minha colaboração 

espontânea. 

 

 _________________________,______de __________ de 2011 

 

______________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE E- Roteiro para entrevistas semi-estruturadas 

 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL 

 

Ø Como está organizada a política de saúde bucal de seu município? 

Ø Você tem conhecimento sobre a Política Nacional e Estadual de Saúde Bucal? 

Ø O município utiliza dados epidemiológicos para programar as ações de saúde bucal? 

 

2. GESTÃO EM SAÚDE NO SUS 

 

Ø Você como gestor considera importante a autonomia para desempenhar suas funções? 

Ø Quantas horas por semana você dedica aos assuntos relacionados à gestão em saúde 

bucal em seu município? 

Ø Você conhece o estatuto, o protocolo de intenções e o contrato de rateio e programa do 

Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba que gerencia o CEO-R? 

Ø São realizadas reuniões com os dentistas da Atenção Primária e a gerência do CEO-R? 

Ø Você tem conhecimento sobre os objetivos, metas e indicadores de desempenho 

relacionados ao CEO-R? 

Ø Quais obstáculos você considera importantes e que dificultam o bom funcionamento 

tanto do CEO-R quanto das ESB? 

Ø Qual sua opinião acerca da coordenação de saúde bucal em seu município? 

Ø Você possui algum curso na área de gestão? 

Ø Existe uma política de educação permanente em seu município? Se sim, como está 

estruturada? 

 

3. COORDENAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL 

 

Ø Você tem conhecimento sobre quais serviços são oferecidos pelas ESB e pelo CEO-R? 

Ø Qual é a porta de entrada para os pacientes que são encaminhados para o CEO-R? 

Ø Quais mecanismos são utilizados para garantir a referência e contra referência? 

Ø Os dentistas utilizam prontuários de saúde para registrar as ações desenvolvidas? 

Ø Os serviços oferecidos tanto pelo CEO-R quanto pelas ESB de seu município são 

divulgados para a população? Se sim, quais estratégias são utilizadas? 
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Ø Qual sua opinião sobre a continuidade do profissional dentista na atenção primária de 

seu município e qual(ais) estratégia(s) é(são) utilizada(s)? 

Ø Qual a sua consideração enquanto gestor de saúde sobre a coordenação da atenção em 

saúde bucal no seu município? 
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ANEXOS 
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ANEXO A- Parecer de Análise de Protocolo de Pesquisa 
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ANEXO B- Carta de Aceite de Artigo para publicação 
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ANEXOC-Contrato de Programa do CEO-R de Ubajara 
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ANEXO C- Contrato de Rateio do CEO-R de Ubajara 
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