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REDIGOLO, Maria Aparecida. Avaliação: üm Instrumento para o Pla-
nejamento. Anãlise de um Programa Municipal para Prestaçao de
Assistenc;a Odontologica a Populaçao Pre-Escolar - A experiei1CTã"
de Sao Bernardo do Campo. Sao Pau10~ EAESP/FGV, 1982. 160 p~
(Dissertaçao de mestrado apresentada ao' Curso de Pãs-Graduação em
Admini~tração da EAESP/FGV, Area de Concentração: Administração
Hospitalar e de Sistemas de Sa~de.) ,
Resumo: [uma apreciação de um programa de prestação de se~vi-
ços odontolõgicos para crianças de 4 a 6 anos, desenvolvido pela
Seção de Odontologia da S~cretaria de Sa~de e Promoção Social da
Prefeitura do Municipio de são Bernardo do Campo, a partir de
agosto de 1979. Ele se propunha a priorizar o atendimento da
faixa etãria acima mencionada, para integrar os recursos odonto-
1õgicos municipais cnm os do Serviço Dentãrio Escolar do Estado
e, com isto, obter uso mais racional dos recursos disponiveis,de
forma a propiciar cobertura mais ampla do atendimento de sa~de
bucal ã população infantil ,do Municipio. Procura-se aqui fazer
a anãlise dos aspectos administrativos do Programa, desde sua for
mulação ate as etapas de implementação; estuda-se os resultados
obtidos em uma amostra da população-alvo do Progr~madepois de
um ano e meio -de viq~ncia do mesmo. Para tanto são utilizadas,
como referencial te~rico, a evolução da organização dos serviços
odonto1õgicos, a teoria dos sistemas e as tecnicas de p1anejamen
to e avaliação.' -
Palavras-Chave: Sistema; Planejamento, Avaliação, Po1itica Na-
cional de S~ude, Po1itica de Sa~de Bucal, Organização de Servi-
ços Odontologicos, Programação, Atitude Avaliativa.
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.~ODUÇAO -

'"'-=~---

APRESENTAÇAQ E JUSTI fICATI VAS~)

.~~

Este trabalho ~ consequ~ncia de uma apreciação feita
sobre um programa de prestação de serviços odonto16gicos, des~n-
vo 1vido p e la Se ção de Odon to 1og ia daS ec re ta ria de Saúde e PromE.

,ção Social da Prefeitura do Municfpio de São 'Bernardo do Campo.
O "Programa de Odontopediatria Integrado i Odontologia Preventi-
vall(*) foi implantado em agosto de 1979 e visava direcionar os
recursos d ts po nIv e i s da Seção de Odontologia, prioritariamente, p~
ra o atendimento preventivo e curativo das crianças de 4a 6 anos
concentradas na rede municipal de pr~-esco1as.

Neste trabalho procuramos analisar e avaliar as fases
de p1anejamento-e implementação do Programa, buscando principal-
mente os aspectos administrativos envolvidos no problema.

A importincia deste tipo de estud6 estã1igada ao est!
9io em que se encontra a saúde odonto16gica em nosso pafs: segu~
do Azevedo (1), o Brasil dispõe de um dentista para cada 2.600
habitantes ~. esta proporção ~ maior do que a ~xistente na Holan-
da e na Inglaterra; por outro' lado, Eug~nio Vi1aça Mendes (2),
nos fala da inadequação da produção do conhecimento odonto16gico
e daquela relativa i tecnologia utilizada no Brasil. Em relação
ao volume de necessidades existentes no Aafs, enco~t~amos a de-
claração do Dr ..Tartamano (3), presidente da APCD(Associação Pa~
lista dos Cirurgiõe~-Dentistas), de que os dados estatfsticos d!
monstram que pouco mais de 3% da população brasileira dispõe de
meios financeiros s~ficientes para a obtenção de tratamento~den-
tã rio . Q ua nto ao aspec to re 1ativo i or9an iza,ção dos a9e nte s p re~
tadores de serviços odonto16gicos, encontramos ser a forma

Obs.(*) Daqui por diante, quando não citado pelo nome completo, serã chamado
simplesmente de Programa, com inicial maiúscula.

(1) AZEVEDO, Antonio Carlos. Otimizacão das Ações de Saúde a Nível Nacional.
Revista de Administração públiéa 15 (edição extra): 59-97, FGV, 1981.

(2) MENDES, Eug~nio Vi1aça. La Producci6n de Conocimientos oara La Pr~ctica
Odontológica de America Latina. Mex1co, Ed.Udua1, 1980. pp.609-31 (1
Conferencia de Facultades y Escuelas de Odontología en America Latina).

(3) TARTAMANO, Nicolau. Dentes: s6 3% da População Tem Dinheiro Para Trata
mento. Gazeta Esportiva, São Paulo, 22.02.81.
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ganização predominante aquela "baseada no setor privado da prest!
ção de assistincia.

Temos ar algumas das variiveis mais importantes rela-
cionadas ao problema da saGde odonto16gica no Pars:

• - produção de conhecimentos e de tecnologia desvinculada da rea-
lidade; isto inclui a qu~stão de formaçio deptofissionais
que, se s~b o ponto de vista quantitativo ~ feita de forma ra-
zoivel, sob o aspecto qualitativo ~ inadequada;

prestaçiode serviços feita principalmente pelo setor priv~do,
ao qual tem acess~ uma parcela mTnima da população, devido
aos cu~tos dos serviços e ao pequeno poder aquisitivo da popu-
lação.

Embora o problema de saGde bucal não seja, nem deva
ser, considerado prioritirio em uma sociedade que ~inda rião re-
solveu problemas fundamentais de saGde, deve ser lembrado que e!
ta mesma sociedade esti investindo recursos na "produção" de co-
nhecimentos e de tecnologias odontol6gicos;" deste investimento
espera ter reto rnos que a a 1iv"iem dos a gravos conseque n te s da" ci
rie dentiria e das outras doenças que atin~em a boca.

Enfocado o problema sob .es te prisma ~ que se 'salienta
a importância de um programa de prestação de serviços odontolõg!
cos desenvolvido pelo setor pGblico, destinado a atender i popu-
lação infantil do municipio de São Bernardo do Campo. Por isso
acreditamos que o esforço realizado pelos organizadores desse pr~
grama, para in te gr ar os recursos di sponive is .e rac i ona 1iza r sua
utilização, deve ser estudadn e analisado. Para tanto, nos pro-
pusemos a estudar o Programa mencionadnem todas as suas -fases,
desde a decisão que levou i sua formula~ão at~ os resultados ob-
tidos no momento em que todos os dados foram coletados, passando
pelas diferentes etapas administrativas e operacionais que o com
preendem.

o Programa foi considerado relevante para estudo pelas
razões expostas acima e porque acr~ditamos qu~ esta pesquisa vem
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preencher o conceito de relevância de um tema tal como foi defi-
nida por Salomon (4):

•

11 Are 1e vâ nci a con tem po râ nea se re fe re ã atua 1iza çã o, à no-
vidade (que não significa simplesmente originalidade, re-
querida pelos antigos centros de estudo superior) e se con
se gue q uand o o prob 1ema es tá adequado ao es tá g io atua 1 da
evolução cientifica ou se apresenta como uma necessida~ da
epoca e do local onde se rea l í za ".

Dentro deste conceito de relevincia,podemos situar a
questão da odontologia social onde, muitas vezes, os conhecimen-
tos ticnicos e cientificos porsisS não tem demonstrado a capa-
cidade que deles se espera para a solução dos problemas dentá-
rios que atingem a população. Isto porque, para que o uso dos
conhecimentos ticnicos e cientIficos especificos da ci~ncia odo~
tolSgica se faça deforma eficiente e eficaz, necessita-seda co~
curso dos conhecimentos e das ticnicas advindas das ciincias so~
ciais (por exemplo: sociologia e, particularmente~ administra-
ção) .

.00 mesmo autor, encontramos ainda a seguinte citação
( 5 ) :

."A relevincia humana, a par do aspecto itico no tratamento
dos problemas, representa uma caracteristica importante na
seleção dos mesmos! a utilidade acarretada para o homem,
atravis da seleção do problema. Uma Vez que i falsa a di-
cotomia "ciência pura e aplicada" (pois toda a ciência que
não tiver pOSSibilidade de aplicação se~exaure em si mes-
ma) tamb~m i falsa a escolha de problemas· que não visem be
neficios diretos ou indiretos para o homem".

A escolha dos ~spectos administrativos da odontblo~ia
social preenche este conceito de relevância humana, uma vez que
e repetitivo salientar a magnitude do problema da falta de.assistên
cla odontolSgica às nossas comunidades.

(4) SA~OMON, Delcio.Vieira~ Como Fazer Uma Monografia: Elementos de Metodolo
gia de Trabalho Científico. Belo Rorizonte,Inter1ivros, 1978, capo 1 ,
p.139.

SALOMON, D.V.; Como Fazer uma Elementos de Metodolo ia de
Trabalho Cient1 1CO. p.

(5)
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Hi um risco implTcito neste estud6: o de que o mesmo
resvale para um trabalho de odontologia sanitiria. Cabe aqui
lembrar Mario Chaves (6) quando, .na reedição do livro Odontolo-
gia Social, escreveu no que chamou de posficio:

• "O dentista sanitarista' se dedica i odontologia social mas
nio ~ seu proprietirio. Se o livro fosse reescrito total-
mente poderTamos a rigor, falar somente em administradores
dos se rv í' ç os odonto 1â gicos" . .

Pensamos a respeito disso, que os conhecimentos nao
estão em compartimeritos estanques. Assim, por vezes, os recur-
sos da ci~nc;a odontolâgica darão emba~amentois decisõesadmi-
nistrativas; o~tras vezes serão os recurs~s administrativos que
propiciarão a melhor efici~ncia do saber odontol~gico.

Visto o problema desta maneira, explica-se o interesse
do admiriistrador de servi~os pela avaliação como instru~ento de
planejamento. A informação a respeito do estado de saGde bucal
de uma ~omunidade e das variiveis sociais. econ6micas e ambien-
tais que caracterizam seus habitantes, permitiri ao ..adMi~istra-
dor faze r o d iagnâ stico das itua ç ã o, de te rm inar a ma gn i tu de e p r~ .
fundidade do problema e, a partir disso, elaborar o planejamento
das decisões e atividades necessirias para a mudança'da situação
de saGde:bucal da coletividade considerada.

o observador' situado fora do Programa .poderi estudar,
analisar e avaliar todas as fases do processo. Desta observação
crTtica e avaliativa poderão eventualmente ser retiradas conclu-
sões substantivas e generaliziveis, que se refiram não apenas ao
Programa estudado mas sim i situação do atendimento odontolâgico

tnecessirio para toda a população. .

(6) CHAVES, Mirio M., Odontologia Sociâl. Rio de Janeiro, Editorial Labor do
Brasil, 1977, 2~ ediçao, posfacio, p.441.
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CAPITULO 1- OBJETIVOS D01RABALHO

•

Desde a apresentação da proposta deste trabalho, o ob-
jetivo sempre foi baseado no Programa de Odont~pediatria Integr!
do i Odbntologia Preventiva desenvolvido pela Seção de Odontolo-
gia da S~cretaria deSa~de e Promdção Social da PMSBC em 1979. O
enfoque inicial do trabalho sofreu alterações em:"função de modi-
ficações ocorridas no Programa. Antes de expor o objetivoini-
cial convim esclarecer quais eram as premissas sobreasquai~ tra
balhãvamos.

Partilhando da idiia dos organizadores do Programa,con
sideramos como sistema de pre~tação de serv~ços odonto15gicosdo
Municlpio de são Bernardo do Campo aquel~ formado pela rede ofi
cialintegrada i rede particular de consult6rios dentãrios exis-
tentes na cidade.

A partir disto, estudamos a forma como o paciente, no
inlcio da implantação do Programa, era chamado para dentrodo sis
tema de prestação de serviços, considerando-o c~mo um sub-siste-
ma~ conforme i apresentado no Esquema 1.

No inlcio do trabalho tlnhamos por objetivo avalia~ o
ixito do e~forço em fazer as crianças entrarem no sistemade ate~
dimento. Para maior clarez~ este prop6sito poderia ser" expresso
subdividido em dois itens:

a) Avaliar se realmente as necessidades foram determinadas: qua~
tas e quais crianças necessitavam de atendimento.

b) Aval iar se as crianças necessitadas de assistência odo n t o ló q i ca
passaram a integrar o ~istemade prestação de serviços.

o primeiro obstãculo encontrado foi' ac:onstataç"ão de
que a premissa na qual os organizadores dn Programa se baseavam,
"e que foi por n5s compartilhada, era falsa; ou seja, o s.istema
de prestação de serviços com que o Program~ contava não era for-
mado pela rede de consult ór i os par t í culares integrada ãque les dis
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- "não carentes" - pela rede
priva~a de consultõrios
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crianças em tratamento:
- "carentes" - pela Seção de

Odo~tologia da Secretaria
de SaGde e Promoção Social
da Prefeitura do Municipio
de São Bernardo do Campo

Esq. 1 - Esforço desenvolvido pelos responsãveis
pelo Programa de Odontopediatria Integrado
i Odontologia Preventiva, para trazer a
população-alvo para dentro do sistema de
prestação de serviços oferecido pelo
Programa
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ponlveis 'na Seção de Odontologia da Prefeitura, mas apenas pe-
. \los Gltimos, isto i, os da rede ofi~ial.

Esta situação, embora nao tenha impedido a implementa-
çao do P~ograma, uma vez que a Seção de Odontologia da Secreta-
ria de SaGde e Promoção So~ial incumbiu-se de todos o~ tratamen-
tos a serem executados, dando prioridade ãs crianças 'con~idera-
das "carentes", nos obrigou a redefinir os nossos objetivos.

Diante da situação acima descrita, optamos por conside
rar o Programa como um sistema de atendimento, conforme d~mons-
tr:-ao Esquema 2.

Apesar disto o objetivo do trabalho continua sendoo de
avaliar. A mudança ocorreu no objeto da avaliação. Não ~~rão
mais avaliados os esforços disperididos pelos integrantes do Pro-
grama no sentido de trazer as crianças para dentro do 'sistema de
prestação de serviços odonto15gicos. D objeto da avaliação pas-
sou a ser o esforço desenvolvido em' cada uma das fases de imple-
mentação do Programa. A preocupação fundamental não serã,medir
o sucesso do Programa considerando o lndicede cobertura 'conse-
guido ou a anilise da relação custo/beneflcio. O que se prete~
de i analisar criticamente os esforços desenvolvidos em cada et~
pa, a es tr a ti g ia util izada para im p 1an ta ção do Pro9rama, po r ac r~
ditarmos ser este o aspecto que pode vir a ser generalizãvelede
onde podem provir conhecimentos a serem eventualmente aplicados
em outros programas de atendimento odonto15gico.

Po rtanto o o bjet ivo de ste trab a 1ho i, ao ana1 isa r o Pro
grama desenvolvido em São Bernardo do Campo como um sub - ~istema
de prestação de serviços inserido em um sistema maior, utilizar
o conceito de avaliação como um instrumento de planejamento, que
deveria acompanhar todo o processo de programação.

\

Quando mencionamos as etapas d6 Programa, estamos nos
r:-eferindo a:
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- crianças,
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N - recursos humanos,
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- exames clinicas,
palestras com os pais,

- palestras com os professores,
levantamento sócio-econõmico,

- atividades preventivas,
atividades curativas,

- atividades educativas.
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crianças tratadas:
- "carentes" e "não carentes"

pela Seção de Odonto]ogia'
d a P r e f e i tu ra .
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A
V
A
L
I
A
ç
A-
O

Esq. 2 - O Programa de Odontopedia~ria Integrado
a Odontologia Preventiva visto como um
sistema
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I

a) Exames clTnicos da população a ser tratada e levanta~ento s6-
cio-econ5mico, por meio dos quais os ~articipantes do Progra-
ma procuravam determinar e priorizar as necessidadesdà popu-
lação-alvo.

b) Implementação propriamente dita, que procurou dar atenção as
necessi~ades estabelecidas como prioritirias.

c) Avaliação, com metodologia prevista no Programa, que permiti-
ria aos organizadores obter informações para corrigir possT-
veis desvios.

A intenção~, como estudiosos da administração de s1s-
temas de saGde,considera~ as dificuldades eobsticulos encontra
dos pelos o~ganizadores do tr~balho desenv6lvido em São Bernardo
do Campo, para daT usufruir ensinamentos que possam .ser aprovei-
tados em ocasiões similare~.

Para tanto, a proposta d~senvolvida foi a seguinte:

a) Anilise dos objetivos propostos pelo Programa: em extensão e
profundidade, aqueles claramente expostos e os implTcitos.

b) Descrição e discussão das providinciastomadas para implemen-
tação d~Programa, inerentes a cada uma das etapas.

c) Anilise crTtica da estrat~gia desenvolvida para execuçao do
Programa.

d) Relaçio entre a situação s6cio-cultural da população e a "in-
tensidade da resposta ao apelo do Programa.

e) Verificação da possTvel relação entre as necessidades clT~i-
cas e a situação s6cio-econômica da população.

f) Comparação dos resultados obtidos at~ a ipoca estudada com os
objetivos expressos pelo Programa.
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•
Ao formularmos os itens da proposta deste trabalho rea

firmamos nossa intenção de estudar um sistemá de prestaçãode ser
viços de safide, no caso o Programa de Odontologia Integradn a
Odontologia Preventiva, da Seção de Odontologia da Secretaria ~a
SaG~e e Promoção Social da Prefeitura do Municipio de São Bernar
do do Campo, utilizando os conceitos de avaliação como instrumén
to de Planejamento.

Respeitando o trabalho desenvolvido pela Seção de Odo~
tologia da Secretaria de Safidee Promoção Social desse Municipio,
analisaremos então, basicamente, o Programa i luz das ~informa-
ç5es provenientes da literatura consultada e da experi~ncia vivi
da no exercicio diirio da clinica odontolSgic~, para reti'rar da
experi~ncia desenvolvida pelos organizadores do Programa, ensin!
mentos que possam ser fiteis i~ueles que se ~ropõem a enfrentar o
problema da falta dos cuidados o~ontolSgicos necessirios a _uma
população.
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CAPITULO rI - MARCO TEORICO

1 - ANTECEDENTES DO PROBLEMA DA ORGANrZAçAO DOS SERVIÇOS ODONTO-
LOGICOS NO BRASIL E NA AMtRICA LATINA

O problema da saGde bucal, tanto no Brastlcomb nos
demais palses latino-americano~ apresenta uma sirie de similari-
dades.

A questão de saGde em geral e em particular de saGde
bucal depende de variiveis outras que não apenas os cuidados pa!
slveis de serem prestados pela Odontologia. Tais viriiveis di-
zem respeito ao contexto econ~mico-cultural das sociedades e es-
capam ao alcance deste trabalho.

Com relação is ações que estão ao alcance da Odontoló-
gia e da Administraçio dos Serviços Odonto16gicos, pode-se deli~
mitar o problema, no Brasil e na Amirica Latina em geral, dentro
de tr~s aspectos principais:

a) Organização dos agentes prestadores de serviços odonto16gicos
- baseada principalmente no setor privado.

b) Formaçã~ de recursos humanbs - nao tanto no que diz 'respeito
aos aspectos quantitativos, mas princi~almente em relação aos
qualitativos, pode-se dizer que a formação do profissional de
saúde odonto16gica se faz de forma desvinculada da realidade
de ação do futuro profissional.

c) Produção de recursos tecnológicos - considerada incipiente;
basicamente, o que existe i a reprodução, sem a conveniente
adaptação i realidade latino-americana, dos recursos produzi-
dos nos palses mais desenvolvidos.

Esta situação levou a Organização Panamericana de SaG-
"de (OPS) a estimular estudos sobre o assunto em diversas univer-
sidades latino-americanas e a promover o intercâmbio destas expe-
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ri~n~ias, com a intenção de procurar alternativas para que as so
1uções ati aqui aplicadas sejam mais eficient~s e eficazes.

Em relação i realidade do atendimento odontolSgico no
Brasil e em toda a Amirica Latina, Gi1lespie, na ~Anto10gfa de
Experiencias enEducaci6ny Servicios Odonto16gicos en Amirica
Latina" (7), escreve:

"Existe, sin embargo, como denominador comun una clara di-
visi6n en tres clases de odontologia: una suficiente,pa-
ra los grupos con alto poder adquisitivo; otra limitada,
para los habitantes de meno~ ingreso ubicados en zonas de
inf1u~ncia urbana y, por Gltimo, una casi inexistente, pa-
ra lagran masa de poblaci6n que sobrevive enla periferiaecon6mi ca y soei a 1 .11 .

Estas. palavras ilustram o que foi dito anteriormente s~
bre a organização destes se~viços na Amirica Latina e nos permi-
tem avaliar a gravidade do problema de abandono em que se encon-
traa grande maioria da população no que diz respeito i saGde bu
ca 1 .

Em seu artigo, "Enfoque So c í o ló ç i co de la Preverici6n en
üdon t.oloq f e?, o Dr. Otto r·1enendez (8) identifica o que considera
as principais caracteristicas do estado de saGde bucal do latino
americano, como se pode vernn texto que tomamos a liberdade de
traduzire resumir:

- conhecimento r~du±fdoe deficiente sobre o assunto;
os levantamentos para indices epo (*,) nao são examinados sob o
ponto de vista critico;

Obs.(*) epo - Indice utilizado nos levantamentos de necessidades odontológi-
cas, em que o numerador i a soma dos dentes cariados, perdidos e obtu
rados e o denominador i o niimero de pessoas examinadas. .-

(7) GILLESPIE, George ~~.Antologia de Experiencias en Educac iôn y Servicios O
dontolõgicos en Amirica Latina. Educaciõn r~êdicay Salud 12 (4): 343";
1978.

(8) MENENDEZ, Otto R. Enfoque Sociol6gico de la Prevenci6n en Odontologla
Revista de la Asociaciõn Latinoamericana de Facultades de Odontologia
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- os levantamentos para Tndices CPO, al~m de não serem e~amina-
dos sob o ponto de vista crT~ico, são uti1izado.s apenas par~
quantificar os serviços necessirios para o tratamento dos da-
nos;
os problemas de saGde bucal são abordados mais considerando re
su1tados do que sob o ponto de vistada essi~cia dos fen6menos;
não se enfoca a multicausa1idade da o~igem dos problemas de sau
de bucal;

- trabalho odonto1õgico visto com idealismo: acredita~se que tal
como esti estruturado pode chegar a toda a população;

- aceita-se que a atenção odontolõgica ~ um "bem de US011(*), en-
quanto que, na realidade, dentro do contexto social existente,
ela ~um bem de consumo, mercadoria a ser comprada por quem p~
der pagar por ela; .- enquanto o problema da cirie e agravado por açoes coletivas
~~r exe~p10 propaganda maciça de alimentos açucarados), as so-
1uçõesapontadas indicam a1ternat1vas de ação individual;

- monopõ1io de medidas curativas e restaurativas sob a ~gide da
'bdon to 1og ia cie ntT fica" re pre sen ta da pe 1a prã tica p rivad a e pe-
la indfistria de equipamentos ~donto16gicos.

Vilaça Mendes (9) ~ponta, para o Brasil, caracterTsti-
cas bastante semelhantes e identifica a raiz do problema na for-
ma em que se di a produção de conhecimento na r~giãoj a qual, na
realidade, ~ uma repetição do que ocorre nos· paTses mais desen-
volvidos e na dependincia tecno1õgica dos centros ricos e mais
adiantados, a1~m das variiveis sõcio-econ6micas a que esti subme
tida a população.

Os autores mencionados chegam a conclusões bastante se
me1hantes. O Dr. Menendez (10) aponta a re1áção entre o ·fato
Obs.(*) No original do texto citado do Dr. Menendez, aparece "bien de uso" em

oposição a "bien de cambio". Conservamos a expressão "bem de uso" co
mo querendo expressar o direito a assistincia odontoT6gtca que teori~
camente seria extensivo a todos os indivTduos e traduzimos a expres-
são "bien de cambio" por bem de consumo.

(9) MENDES, E.V. La Producciõn de Conocimientos para La Prictica Odonto16gica
. de Am~rica Latina, p.610.

{lO)MErlENDEZ, O.R. Enfoque socto lêqtco de La Prevenciõn en Odontologia. p.41.
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de a produção de conhecimento e tecnologia utilizados na Am~ri-
ca Latina ser importada de contextos culturais diferentes dos
nossos e a realidade observada aqu i , a saber:

a) A maior parte da população esti afastada de qualqu~r atendi-
ment6·odonto15gico.

b) A minoria que tem acesso ao tratamento odonto15gico recebe se!
viços curativos e reparativos de qualidadequestionivel~ cujo
efeito para a saüde odonto15gica i duvidoso.

Frente a este quadro o admini~trador de saüde identifi
ca dois problemas fundamentais: as necessidades sentidas - aqu!
las qu~, ao provocarem desconforto nas pessoas, induzem a uma
demanda por serviços deassist~ncia odonto15gica - e a necessida
de t~cnica. que, embora não sendo' diretamente sentida pela popu-
lação, diz respeito aos' cuidados preventivos que atingem a cole~
ti'vidade. . (Exem p1o : f 1uoreta çã o d a igua de abas teci me n to a 1~m
de cuidados pessoais, como administração por via oral de flüor
as gestantes e as crianças.)

2 ~ CONTRIBUIÇAO DE VARIAS ESCOLAS DE ODONTOLOGIA LATINO-AMERICA
NAS' PARA ADEQUAR O CONHECIMEN10 E ASSISTENCIA ODONTOlOGICOS
~~ CONDIÇUES DA REGIAO

Diversas universidades latino~americanas, empenhadas na
busca de propos.ições alternativas para a solução do problema, de
senvolveram estudos e pesquisas tendo como finalidade produzir
um profissional adequado ãs condições regionais e propor r.ovas
maneiras de se organizar o serviço de assist~ncia ãsa~de bucal,
buscando desenvolver formas mais racionais de atendimento odonto
1Õ 9ico, a cus tos razo ive is e de qua 1ida de ace iti ve 1 .

Descrevemos a seguir as experi~ncias desenvolvidas por
diversas uriiversidades latino-americanas~ no esforço de melho'rar
não sõ a produção de conhecimentos, como tamb~m a prestação de
serviços odonto15gicos.



15 .

• A Universidade de Antinquia em Medellin, Co15mbia(ll),
~ p~ecursota neste tipo de atividade. Desenvolveu trabalho no
sentido de, a partir do conhecimento da realidade do p~is, proc~
rar, por meio da implantação e difusão de conceitos de ensino clI
nicoint~grado e da delegação de funções a pessoal auxiliar devi
damente treinado, obter profissionais de atendimento i saGde de~
tal, capazes e adequados para a solução dos problemas odontolõg!
cos da região.

Na Guatemala, a Universidade de San Carlos (12) reali-
zou programas de exercicio profissional, onde os estudantes de
'odontologia passavam oito meses de seu ciclo letivo,exercendo a

, -
profissão em uma localidade do interior do pais, sob supervisão
dos seus professores da faculdade. Este programa acabou gerando
um outro, de formação de pess6al auxiliar, nas pr~prias comuhida
des onde estudante e professores atuavam.

Herberto Jimenez Navas e colaboradores (13) narram a
experi~ncia da Universidade de Zulia, na Venezuela, quando da
formação dos Laboratõrios de Comunidade, que eram unidades acadi
mico-administrativas para pesquisas de alternativas de solução
para os problema~ de safide bucal venezuelana. A conclusão deste
trabalho pode ser vista na seguinte citação, que tomamos a liber
dade de traduzir:

"Como consequincia deste estudo foi' sugerida a formuJação
de uma politica de safidebuca1que norma1iza~se a aSS3S-
t~ncia odonto1õgica integral da população, mediante um p1a
no central Gnico que contemplasse adequadamente os aspec~
tos preventivos e curativos e determinasse as nrioridades
que o· perfil epidemio1õgicn e a disponibilidade de recur-
sos aco nse 1ha ssem. " '

.(13)

(11) GOMES, R.D.; JIMENEZ G.A. & MEJIA V.R. E1 Aoorte de La Universidad de
Antioquia a La Odontologia Latinoamericana.' Educaciõn Medica y Salud
12 (4): 349, 1978.

CABARRUS,P.J.F .; POMEs. C. E.; ,~10RAN,E.A. & GEREnA, R. Programas de Ej er
dcio Profesiona1 Supervisado y de Promotores Rúra1es de Salud Oral en
Guatemala. Educaciôn Medica y Salud 12 (4): 361. 1978.

NAVAS. H.J.; REY, R.C. & ARANGO, A. Laboratorios de Comunidad como Ins-
trumentos para Investigaciõn Cientifica de Salud y Sociedad en Venezue
la. Educaciôn Medica y Salud 12 (4): 392, 1978.

(12)
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A preocupaçao de Arango e Efsenmann (14), ao défende-
rem o programa de ensino a ser implantado na Faculdade ~e Odonto
10gia da Universidade do panami, era demonstrar a necessidade de
que o trabalho do estudante fosse feito em ambientés que corres-
pondessem a condições sõcio-econ6micas diferentes; para isto h!
via a necessidade de que o treinamento fosse feito a1~mdo cam-
pus universitirio, em comunidades tanto da irea metropolitana co
mo da rural. Este enfoque visava formar profissionais que:, .

" ... integrando principios bio1õgicos, tecno1õgicos y socia
les, sean capaces de dise~ar y aplicar diferentes mode10i
de atenciõn, no solo para e1 individuo sinn tambf~n para
1a com uni da d .11

A Universidade peruana de Cayetanp Heredia (15) reali-
zou uma experi~ncia em que a elaboração dos curricu10s do pes-
sDal profissional e auxiliar foi baseada naani1ise das necessi-
dades de sa~de bucal da população e das funções necessirias para
satisfaz~-las.

No M~xico (16), quatrç instituições se uniram, sendo
t r-ê s vun í ve rs t t âr i as e uma de prestação de s erv íç os para, o desen-
volvimento de um programa de utiliza~ão de mão de obra que se
fundamentava nas seguintes colocações:

"1. La uti1izaciõn de varios tipos de recursos humanos, en
vez de uno solo como ha sido 10 tradicional.

2. ~l uso de equipas y te~nologias simplificadas.
1. La determinaciõn de instrUmental minimo.
4. La utilizaciõn de nuevos materiales.
5. La ap1icaci6n de nuevos sistemas, entre los que cabedestacar la utilizaci6n de t~cnicas de IIcuatrol1ollseisl1

ma~os y el trabajo por cuadrantes.n

(14) ARANGO, J. & EISENMANN, R. La Ensenanza Odontolõgica Orientada a Las Di
versas Condiciones Socioecon6micas de Panama. Educaci6n Medica Y
Sa1ud 12 (4): 411, 1978.

ZARATE, G.; BERNAL, J; B/\LAREZO, N. & IZQUIERIDO,J. La Experiencia de
La'Universidad Peruana Cayetano Heredia en Educaci6n Odonto16gica.
Educaci6n Medica y Salud 12 (4): 436, 1978. .

HERMOSILLO, G.G.; CAMARA, V.L.; MANILLA, J.M.A.; CANTO, M.G. & OLIVARE~
H.S. Formaci6n y Uti1izaci6n de Recursos Humanos Odonto16gicos en Me-
xico. Educaci6n Medica y Salud.12 (4): 453, 1978.

(15 )

(16)
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Estas instituições mexicanas, bem' como as demais cita-
das, puseram em prãtica, nesta experi~ncia, os principios que
nort~iam a chamada integração docente assistencial, como agente
de renovação de ensino odonto16gico.

A Universidade Central do Equador (17), em Quito, ten-
do em vista a realidade s6cio-econ6mica adversa com que se de-
frontam aqueles que trabalham para resolver o pro~lema de sa~de
bucal de seu pais, propõe experi~ncias para:

"Tales experiencias serãn necesarias para el desarrollo de
una concepci6n cientifica del problema de salud bucal en
su dimensi6n social. Es a partir de esta que se podrã, al
g~n dia, plantear el problema total de sal~d bucal como h~
chos objetivos y finitos, y po~ lo tanto, susceptibles di
ser controlados y mod t f lcado s . ?.

- A experi~ncia desenvolvida pelos integrantes desta es-
cola foi no sentido de fundamentar no trabalho rural o desenvol-
vimento dos serviços odonto~6gicos. A descrição feita de cinco
anos d e v ig~nc ia do p rog rama de m onst ra ter eTe a 1ca nçad o co ns ide r~
vel ~xito em seus prop6sitos.

No Brasil, no periodo compreendido entre 1965/1969,foi
desenvolvido na cidade de Diamantina o Plano Piloto de Ensino In
tegrado que se propunha a atender (18):

"a) ã filosofia de ensino integrado em nivel de formação
erofissi?nal; . _ ...

b) a necessldade de que o homem de formaçao especlallza
da tenha descortino dos horizontes humanisticos; -

c) ã tomada de consci~ncia da necessidade permanente da
atualização dos conhecimentos cientificos e dos pro-
gressos dat~cnica, atrav~s dos cursos de p6s-gradu~
ção."

o curso desenvolvido por este plano tinha uma estrutu-
ra diferente daqueles tradicionalmente ministrados pelas univer-

(17) YtPEZ, P. La Experiencia Ecuatoriana: El Trabajo Rur~l como Eje para el
Desarrollo de los Servicios Odonto16gicos. Educacion M~dica y Salud
~ (4): 502, 1978.

(18) CHAVES, M.M. Odontologia Social, p.385.
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sidades brasileiras: era baseado nos chamados "núcleos abrange.!!.
tes", onde eram agrupados conhecimentos sobre um determinado as-
sunto advindos de disciplinas diferentes. Para desenvolver cada
Um dos núcleos eram recrutados professore~ de diversas universi-
dades brasilei~as que permaneciam em Diamantina o tempo necessa-
rio para ministrar as aulas correspondentes ao núcleo.

Esta experi~ncia, quer nos parecer, ao mesmo tempo em
que ~ vilida por propor uma abordagem integrada de conhecimentos
para o ensino odonto16gico, re~sente-se por não propiciar uma i.!!.
tegração com a comunidade. A experi~ncia foi encerrada ap6s con
cluTdos Os cinco anos previstos no plano.

A P6ntifTcia Universidade Cat61ica de Belo Horizonte e. .
a Faculdade de Odontologia de Piracicaba v~m desenvolvendo pro-
gramas em que se busca novos conteúdos curriculares para, propi-
ciar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem deforma
integrada e, tamb~m, o desenvolvimento das atividades extramu-
rais que permitam a pesquisa sobre formas alternativas de prest~
çã o de servi ços odonto16gicos; . Ou seja, uti 1izando a ~p r opa 1ada
integração docente assistencial, busca-se f ormar um profissional
mais integrado a realidade e desenvolver tecnologia adequada a es
ta realidade.

Em 1976, Piracicaba sediou a reunião de peritos da Or-
ganização Panamericana de Saúde, na qual, se formulou um d ocume n
to propondo o intercimbiode informações sobre todas estas expe-

deri~ncias universitirias, de forma a conseguir a colaboração
quantos s~ acham envolvidos no problema. A partir de 1977, com
o apoio financeiro da Fundação Kellogg, foi estabelecido um Es-
crit6rio de Coordenação em Lima, Peru, encarregado da preparação
de documentos descritivos dos projetos em andamento, da edição
de um boletim informativo bimestral , de visitas de assessoria a
projetos,etc.

Da resenha acima conclui~se que vem sendo preocupaçao
'das universidades latino-americanas, incluindo as brasileiras, a
pesquisa por novos caminhos para a prestação de serviços odonto-
16gicos e para a formação de recursos humanos mais adequados as
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condições de cada região. Todavia nem s5 ,deste aspecto dependem
as mudanças que devem o~orrer. ~las dependem, como ressaltam
Gi11espie e Be1trin (19), de decisões de ordem po1itica sobre
safide e educação por parte do Estado, decisões estas que por sua
vez estão subordinadas is disponibilidades de recursos.ecori6mi-
cos e financeiros e i po1itica seguida para qistribuição e empr~
90 destes recursos por parte do Estado.

A1~m disso lembram ainda Gi11espie e Be1trin (19):

" ... es comfin que las decisiones po1iticas no sigan una 15-
gica necesafia en la aplicaciõn de recursos y en1a orien-
taci5n de sus acciones. Intereses de diversa indole~ como
son los que determinan el precio de los materiales utiliza
dos o la actitud de los profesionales, juegan un papel im~
portante y contribuyen a que los recursos disponibles se
orienten prihcipalmente ala satisfacci5n de las necesida-
des de saludde los grupos economicamente privilegiados. A
estos se suma la limitada capacidad administrativa en el
campo de la salud,lo cual haceque los fondos destinados
a la atenci5n de la poblaci5n mayoritaria - frecuentemente
sean desperdici.ados.1I

Isso demonstra que as barreiras encontradas para impl~"
mentação de mudança na prestação de serviços odonto15gicos extra
pDlam as questões acad~micas, envolvendo conflitos que vão desde
a polTtica ~oPais frente ao problem~ at~ o comportamento dos di
versos ~gentes que compoem o sistema presta~or de serviços.

3 - REVISAO DA LITERATURA EM RELAÇAO AOS TOPICOS REFERENTES
TEORIA DE SISTEMAS, AVALIAÇAO E PLANEJAMENTO

Como a preocupação deste trabalho foi a avaliação de
um programa de prestaçio de serviços odontolõgicos: sob enfoque
s t s têm ico .cumpre, antes de qualquer outro tipo de va nâ l í se, suma-
riar alguns conceitos sobre abordagem s-ist~mica que nortearam o
desenvolvimento desta pesquisa.

,(19) GILLESPIE, George M. & BELTRAN, Roberto. Tendenclas Inovadoras en Odonto
10gia: Antecedentes, Bases y Perspectivas. Educaci5n M~dica y Salud-
~ (4): 517,1978.
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Ao se aplicar a teoria de sistemas' em um setor de aten
diment~ a safide tem-sê em mente o pensamento de Ludwig Von Ber-
talanffy (20), quando no prefici6 de seu livro Teoria Geral dos
Sistemas, af~rma:

" •.. teoria dos sistemas consiste numa ampla concepção que
transcende de muito os problemas e exig~ntias tecnolõgicas;
~ uma reorientação que se tornou necessiria na ci~ncia em
geral e na gama de disciplinas que vão da flsica e da bio-
logiaãs ciencias sociais ede comportamento e ã filosofia.1I

Desta afirmação se depreende que a abordagem sist~mica
consiste numa postura frente aos problemas procurando apreend~-
-los de maneira integrada, procurando explicar inter-relações exi!
tentes nas variadas facetas que compreendem o objeto de investig~
çao, independen~e da ãrea de conhecimento a que pertença.

o mesmo Bertalanffytorna mais claro este conceito ~o
enunciar os principais propõsitosda teoria·de sistema~ (21):

"1. Hã u~a tend~nciageralno sentido da integração nas va
rias ci~ncias, natutais e SOClalS.

2. Esta integração parece centralizar-se em uma teoria g!
ral dos sistemas.

3. Esta teoria pode ser um impQrtante meio para alcançar
uma teoria exata nos campos não flsicos da ci~ncia.

4. DesenvQlvendo princlpios unificadores que . atravessam
."ver tica 1me nte 11 o uni ver so das ci~ncias ind ividua i s ,es
ta teoria aproxi~a-nos da meta da unidade da ci~ncia.-

5. Isto pode conduzir ã integ~ação muito necessãria na
educação·cientlfica.1I

Esta inte 9ração, procurada na formaç ão cientlf ica, jus-
tifica a abordagem sist~mica dos fen6menos sociais, como o que
se estuda neste trabalho, onde um programa de prestação de servi
ços de saGde i analisado, inserido em um determinado ambiente o~
deinterv~mvariãveis de diferentes ordens: ticnico-administra-
tivas, pollticas, sõcio-econ6micas, culturais, geogrãficas, etc.

Esta postura, quando utilizada pela ci~ncia da adminis
tração, corre o risco de se tornar arrogante, como lembra bem

'(20) BERTALANFFY, L. von. Teoria Geral dos Sistemas. Rio de Janeiro~ Vozes
1975, 2~ ed., Prefacio, p.7

(21) BERTALANFFY, L. von. Teoria Geral dos Sistemas, p.62
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Churchman (22), ao criticar a pretensão do cientista da adminis-
tração em ver a totalidade do objeto estudado. Sem d~vida Ber-
tal anffy.. (23 ), quando diz ser a teoria gera ld e sistemas uma
ciência da "totalidadell

, se refere a uma metodologia de trabalho
que procura a integração do conhecimento.

Mãrio Chaves (24) antes de aplicar O conceito de siste
ma i area de sa~de, cita a definição de Alpert I.H.:

" ... qualquer agregado rec6nhecfvel e delimitado de elemen-
tos dinâmicos que estejam de alguma forma interligados. e
inter-dependentes e continuem a operar juntos de acordo com
certas leis e de tal forma a produzir algum efeito total
caracterfstico. Um sistema, em outras palavras, ~ algo re
lacionado com algum tipo de atividade e dotado de uma cer~
ta integração ou unidade; um sistema particular pode ser
reconhecido como distinto de outros sistemas com os quai~
no entanto, ele pode estar dinamicamente relacionado. Os
sistemas podem ser complexos, .podem ~star formados por sub
-sistemas inter-dependentes, os quais, por sua vez, embor~
com menor autonomia do que o agregado total,podem ser cla
ram ente d is t ingu idos durante a operação. 11

Nesta defini~ão encontram-se de maneira bastante exp11
cita as noções ~ue caracterizam o conceito de sistema e que vao
interessar particularmente o trabalho desenvolvido:

a) Partes diferentes que, inter-relacionadas, atuando'conjunta-
mente, produzem um efeito global.

b) O funcionamento das partes se faz de ac6rdo com leis estabele
cidas que permitem predizer o resultado.

c) A ação integrada das partes estã relacionada com algum tipo
de atividades.

Ainda dentro deste tema, hã outros'conceitos que deve-
rao ser exp 1icados ; ainda uma vez, re corre -se a M ãr io Chaves (25)
(22) CHURCHMAN, W.C. Introdução i Te6ria dos Sistemas. Rio de Janeiro, Vo-

zes, 1972, p.4.
(23) BERTALANFFY, L. van. Teoria Geral de Sistemas, p.6l
(24) CHAVES, Mãrio M. Sa~de e Sistemas. Rio de Janeiro, FGV, 1978, 2ª ed.p.16.
(25) CHAVES, M.M. Sa~de e Sistemas, p.61.
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11 _ s istem a ab e r to: 11 ê . aque 1e em que hã inte rcãm b io com o
ambientell;

- ui n pu til: uê o a po rte dom e io e x te rno p a ra o s is tema 11 ;

1I0utputll: "ê o resultado da ação do sistemall."

A palavra em português correspondente a "inputll - ins.!!
mo - ê mais conhecida pelo' seu significado pr6prio em ~conomia ;
dai a preferência pelo termo inglês. Para "nu t pu t " utilizamos,
por vezes, o termo produto ou resultado como sin5nimo. A pro-
pria ação do sistema serã chamada processo. No Capitulo!, nos
Esquemas 1 e 2 jã foi adotada essa terminologia, como se pode
ver.

R~ s ta ai nd a para ser me n c io n ad o o termo 11 f eedbac k 11 ,que
define a alça cibernética que caracteriza o sistema aberto,teleQ
16gico, ou seja, a sua capacidade de, em função dos resultados e
a partir de informações, corrigir sUa ação. O conceito fica cla
ro no conhecido diagrama:

I P O. ~
~. I•. Feedback .'-------------------------------
I - "input"
P - processo
O - "output"

Fig. 1 - Esquema de um Sistema Te1eo16gtcoAbert6 (26)

Estas sao as noçoes bãsicas que servirão de substrato
para a anãlise ava1iativa que pretendemos desenvolver.

A abordagem sistêmica do conjunto de agentes, em qual-
quer nivel, que preste serviços ou que interfira no complexo sau
de-doença de uma população,define o sistema de saude.

No Brasil. a 17 de julho de 1975, foi assinada a lei
nQ 6.229 que institucionalizou o Sistema Nacional de Saude, di-
zendo em seu Artigo 19:
(26)" Reproduzido de: CHAVES, r·1ãrior1.·Saude e Sistemas, 'p.14
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"0 complexo de serviços, do setor publico e do setor priva
do, voltados para ações de interesse da saude, constitui ~
Sistema Nacional de Saude, organizado e disciplinado nos
termos desta lei, abrangendo as atividades que visem i pro
moçao, prestação e recuperação da saude ... " -

De acordo com esta lei caberi ao Ministirio da Sa~de
formular a Polltica Nacional da Saude.

Antes de passar a comentar a polltica Nacional de Sau-
de, cumpre ainda comRarar o enfoque sist~mico no setor saude com
a abordagem Flexne~iana, que foi usada para definir a pritica m!
dica, a partir da publicação do Relatõrio Flexner, em 1910. Es-
te relatõrio, definindo a pritica de medicina, interferiu em toda
a maneira de pensar do setor saude.

Segundo Vilaça Mendes (27), entre outras, sao caracte-
rlsticas da medicina Flexneriana, o mecanicismo e o biologismo.

Entende-se por mecanicismo a analogia do corpo humano
com a miquina, que pode ser d~smontada, afim de, aos pedaços,
ser melhor entendida; por biologismo, compreende-se a exclusi-
va natureza biolõgica das doenças, suas causas e consequ~ncias.

o enfoque sist~mico, a nosso ver, sem negar as vanta-.
gens da especialização, recompõe c6mo objeto do setor sa~de o ho
mem no seu todo, na medida em que o analisa como um sistema abe~
to. Assim, ele i vtsto em sua totalidade e em suas relações com
o metassistema, o que possibilita a visão multicausal das doen-
ças.

Devem ser obj~tivos de uma Polltica Nacional de SaGde,
o homem, sua saude e sua doença. Dentro desta visão sist~mica ~
que no Brasil o Ministirio da Saude definiu a Polltica Nacional
de Saude.

(27) MENDES, E.V. La Producciõn de Conocimientos para La Prictica Odonto16gi-
ca de Amirica Latina, p.613.
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Primeiramente l~mbramos que o conceito de politica aqui
utilizado foi aquele expresso por Antonio Carlos Azevedo (28),c~
mo sendo:

"Corpo de doutrina para fins opera~ionais, que deve ter um
reconhecimento dos poderes publicos constituidos, devendo
ser legitimado pela população como um todo ou pelos seus
representant~s e lideranças .. Neste sentido o objetivo da
politica ~ a orientação do universo (da totalidade) das
ações de determinado setor que talpolitica abrange, no ca
so o setor saude no pais segundo diretrizes que visem o
equacionamento e solução dos grandes problemas do setor em
questão.1I

Ainda neste texto encontra-se o obj~tivo e oconteudo
da politica Nacional de Saude (29):

" •.. estabeleceu di retri zes para operação de serviços de s au .
de, no que se refere ao âmbito da atuação e o relacionamen
to entre as diversas instituições e niveis de governo e ~
setor privado, visandoã operação do sistema com a mãxima
cobertura populacional e cornos melhores resultados possi-
veis face aos recursosempregados.1I

Pela amplitude ~ abr~ng~ncia das id~ias expostas nos
textos acima er~ de se esperar que, na formulação dos planos cor
respondentes ã execução da lei, existisse alguma ãrea programãt!
ca que dissesse respeito especifico ã safrde bucal ~a população.

Isto nao acontece, não apenas na formulação das dire-
trizes e planos gerais, como tamb~m na pritica da execução das
ações de saude .

. AsSim, embora o conceito sist~mico aborde o ser humano
como um todo, percebe-se, na pritica, que o mesmo ainda se encan
tra dividido e um de seus orgaospermanece, senao ignorado, pelo
menos relegado a um planosecundãrio .

.(28) AZEVEDO, Antonio Carlos. PolTtica Nacional de Saude. In: MINISrERIO DASADOE. VI Conferência Nacional de Saude, Brasilia, 1977, Tema 4, p.S.
(29)AZEVEDO, A.C. politica Nacional de Saude, p;lO.
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A primeira vez que a saGde bucal aparece como preocup!
çao nos planos de saGde governamentais i por ocasiio da formula-
çao do anteprojeto do Prev-SaGde. (30) onde, na exposiçio do"con~
ceito eda abrangincia dos serviços prestados is pessoas, a odo~
tologia aparece, no que dizrespeitoi assistância ambulatorial, co-
mo uma das quatro ireas bisicas, ao lado de clinic~ midica, gin!
co-obstetricia e pediatria.

Ainda no anteprojeto Prev-SaGde a odontologia,
irea programitica, tem como objetivo:

como

" ... expandira atençio odontológica a todas as camadaspo-
pulacionais e reduzir a incidincia dos problemas de maior
preva'~ncia, apolitica de saüde bucal esti est~atigicamen
te fundamentada em dois pontos principais: a estratifica~
ção da ate nçio e a sim p 1ificaçio das açõ es, es pe rando-se 9e
neralizar um nücleo minimo de serviços, incorporando de mi
neira gradativa os niveis de cuidados mais complexos.1I

Pela primeira vez o problema de saGde bucal ~ abordado
e, embora sem muita especificaçio de objetivos, percebe-se o re-
conhecimentodoproble~a e a proposta de umaestrat~gia para en-
frenti-lo.

Para que o atendimento i saGde possa ser feito consid!
rando o ser humano de maneira integral hi necessidade de defini-
çaode prioridades, alocaçiode recursos, maior racionaliz~io no
uso dos recursos disponiveis, etc."

Esta situaçio· ressalta a import~ncia do planejamen~ s~
cial como um todo e, particularmente. de planejamento em saü~ co
mo instrumento para defi~içio de prioridades e racionalização de
recursos, visando seu melhor aproveitamento.

o conceito de planejamento pode sef entendido de dife-
rentes maneiras e com diferentes niveis de abrangincia.

(30) MINISTERIOS DA SAODE E DA PREVIDtNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. Prê-Saude-
Anteprojeto: Programa Nacional de Serviços Básicos de SaGde. Bras; lia.
Mimeo, 1980.
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A idéia de uma técnica de origem militar aplicada para
da melhor maneira recuperar economias combalidas pela guerra ch!
gou i América Latina primeiramente destinada a acelerar o desen-
volvimento econ6mico. Com a necessidade e consci~ncia de se pr~

.desen-mover, concomitantemente ao desenvolvimento econ6mico, o
vo1vimento social, o conce-ito foi estendido aos setores sociais
do sistema e passou-se a pensar em planejamento do sistema como
um todo.

Particularmente em relação ao Setor saGde, na medida
em que se tomou consci~ncia da magnitude e profundidade do pro-
blema que englobava situações nãn s6 de car~ncia de serviços co-
mo também de heterogeneidade de situações~ percebeu-se que as
técnicas de planejamento seriam de grande valia, p01S -por meio
delas se podia antever possfveis soluções para0 problema.

Assim,reconhecendo queo problema de saGde estava in-
timamente relacionado com outras variãveis do ecossistema so-
cia1, entre as quais moradia, nutrição, educação, -distribuição de
renda, passou-se a pensar o planejamento do setor saGde integra-
do dentro dos objetivos maiores que compreendiam o deserivolvimen-
to do sistema social como um todo, preocupando~se com a efici~n-
cia e eficãcia do funcionamento do sistema total.

A idéia de planejamento relacionada com critérios de
efici~ncia e eficãcia -não ê nova; - jã era aplicada em relação
a objetivos parciais de um sistema. A ori~inalidade estã em con
siderã-la _relatjv~- ao- sistema em sua totalidade, como fica cla
ro no seguinte texto do Centro Panamerica~o de Planejamento da
Sa Iid e (31):

"Lo que sf es realmente nuevo es la concepci6n de eficien-
cia y eficacia del desempe~o de1 sistema en su totalidad ,
en funci6n de objetivos, a mediano y largo plazo, en armo-
nfa con objetivos del desarro1lo global y congruentes con
las orientaciones de polftica de quienes son los responsa-
b 1es de 1a cond ucc iõn de 1 sis tem a . Es pa ra es te fin que se
utiliza la p1anificaci6n, definida eneste contexto como un-
cuerpo de doctrina y un conjunto de técnicas mediante cuyo

(31) CENTRO PANAMERICANO DE PLANIFICACION DE LA SALUD. Enf01ues Actuales Acer
ca de1 Proceso de P1anificaci6n de la Salud.Chile, 975, p.21
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uso se pretende conducir a1 sistema de serviciosde sa1ud
desde unestado, configuraciõn y funcionamento dados has-
ta unestado, configuraci6n y funcionamento que s~ desean
a1canzar en un p1azo estab1ecido. De 10 que se trata pbr
10 tanto, es de planificar e1 sistema,y e1 proceso por
e1cua1 se logra tal prop6sito se denominaproceso de p1!
nificaci6n.tI .

Dentro do sistema maior, o conjunto de elementos - pe!
soas, organizações, recutsos materiais, tecno16gicos e financei-
ros destinadbs pela sociedade para cuidar da saúde da popu1a-

. ção denomina-se sistema de serviços de saúde.· O produto deste
sistema são as ações sobreosindivrduos e o ambiente, que prod~
zem, subre a saTIde da população, um efeitd passive1 de ser ava-
liado.

Este conceito de p1~nejamento global de sistemas nao
pode ter objetivos a curto prazo, uma vez que o tipo de mudanças
que se espera produzir na sociedade como um todo requer um longo
periodo de ma tu r ação . (Exem p 1o : a co nf i9 uraçã o e o fu rrc ioname.!!.
to que se espera atingir para0 sistema de saude, tendo em vista
o efeito que se pretende produzir na saúde. da população do futu-
ro. )

A curto prazo, .todavia, O' sistema deve funcionare pre!
tar serviços embora com objetivos imediatos. A temporal idade e
qualidade dos objetivos a curto prazo fica clara nesta ··citação
do mesmo texto jãreferido (32):

tlEn el corto plazo elsistema tiene la urgencia de seguir
.funcionando y brindando servicios, por lo tanto los obje-
tivos, aunque congruentes con los del largop1azo, son de
tipo p~ramente operativo y la programaci6n de las activi-
dades para brindar los servicios es un acto de tipo esen-
c ia 1me ;,te admi nistra ti vo, e n e 1 cua 1 .e 1 cr ite rio de é f; -
cie nc ia es tã prese nte pe ro e n re 1ac i6 n con e 1 1og ro de m~
tas. de produ cc i ón de servicios solamente, y no con respe~
to a1 logro de los objetivos totales delsistema, por mu-
cho que la ·eficiencia o~erat;va pueda ser uno de ta1es ob
jetivos.tI

(32) CENTRO PANAMERICANO DE PLANIFICACION DE LA SALUD. Enfoques Actuales Acer
ca del Processo de Planificaci6n de la Salud, p.22
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Este conceito ~ muito importante para o tipo de anãli-
se que sera desenvolvido, quando serã considerado, dentro de um
sub-sistema do sistema de saõde ~ o de prestação de serviços odon
tolõgicos - um programa local de assistência odontolõgica, limi-
tado no tempo de uma gestão politico-administrativa local e res-
trito ao espaço de um municipio. E, embora não se perca a dime~
são dos objetivos maiores, seri sobre este contexto limitado que
o programa de pr~stação de serviços seri avaliado.

Em relação ao planejamento do sub-sistema de prestação
de serviços odontolõgicos, ocorre basicamente a mesma Situação
que nos istem a de saõ d e to tal: e 1e deve s e r .e nc ara d o com o C om pQ
ne n te de um s is tem a m a io r, que ~ o s is tem a de s aõde, cuj o IIte los 11
como diz M.Chaves ~ "melhorar continuamente a quantidade e a qua~ . . -
lidade de vida dos cidadãos". Isto quer dizer que o objetivo S!
torial deve ser congruente com os objetivos totais do sistema,cQ
mo disse com clareza o Dr. Tejada de Rivero, citado no -Informe
T~cnico n9 589 da OMS (33):

1I•.. es indispensable un enfoque integrado, que considere ca
da sector concreto como parte no sõlo de unproblema sanit~
r io m i s c om p1e j o, s in o ta m b ie n d e 1 de sa rro 11 o ge né ra L 11

Ainda o mesmo ~utor, ao se referir a postura deséjada
para oplapejador de serviços dentais, declara ser de suma impo~
tância (34):

11•..e n co ns ide ra r comos e p od ri in te g ra r 1a p 1a n if ic a dõ n d e
la higiene dental en la planificaciõn y la programaciõn ge~
nerales de salud.1I

o planejamento para um setor do sistema de saGde deve
refletir a politica que este sistema tenha formulado para o refe
rido setor. O reconhecimento desta politica deve ser a primeira
responsabilidade do planejador da irea em questão.

(33) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.
cios de Salud Põblica, Genebra,

(34) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.
cios de Salud pGblica, p.5.

Plahificaciõny Evaluaciõn de Servi-
r976 , p.S.
Planificaciõn y Evaluaciõn de Servi-
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Isto oferece dificuldades e obstãcu10s s~rios, uma vet
que em muitas situações os lIatos.e omissões nacionais são a uni-
ca indicação clara de uma po1itica sanitâria" (35) aplicada ã
ãrea considerada, no caso o setor de serviços odonto1õgicos.

Da reunião de ministros de saude, promovida pela Orga-
nização Panamericana de Saude para discutir o planejamento de
saude para a d~cada de 70/8G (36) resultaram, entre outras, as
seguintes recomendações i com relação ~ po1itica e p1anejame~0 do
setor odonto1õgico:

11 Definir una po1itica de sa1ud dental, crear y/o fortale
cer en los Ministerios de Salud de todos los paises unT
dades odonto1õgicas que, a nive1 nacional, tengan fun~
ciones de normaciõn, supervisiõn y evaluaciõn.

- Estimu1ar·estudiosadministrativos, ap1icado~ y operati
vos, de persona1, de tareas, t~cnicas y equipos, deT
tiempo y movimiento, y de casto-beneficio que puedan in
crementar la produttividad de los servicios odonto1õgi~
cos, yestab1ecer un sistema permanente de coordinaciõn
internacional en diseno y ap1icaciõn de sistemas de sa-
lud den tal.

- Apoya~ estudios i~tegrales de planificatiõn, diseno y
administraciõn de sistemas regionalesde sa1ud dental ,
comprendiendo en e110s el anã1isis de la situaciõn en
materia de salud, el incremento de los recursos, e1 de-
sarrollo y la acciõn institucional y mecanismos de inno
vaciõn y evaluaciõn odontolõgicas."

Claro estã que as duas ultimas recomendações dependem
diretamente do tipo de politica dental que se define e da capa.cl
dade do pais de organizar as unidades de trabalho que :impul~io-
nam os passos seguintes.

o mesmo Informe T~cnico (37) jã citado, esclarece os
itens que se espera sejam refletidos por uma polTtica nacion~ de
estomatologia:

(35) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.
cios de Salud Publica, p.10

(36) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.
caso Washington, D.C., OPS/OMS,

(37) ORGANIZACrON ~UNDIAL DE LA SALUD.
cios de Salud Publica, p.10.

P1anif{caciõn y Evaluaciõn de Servi-

Plan Decenal de Salud para las Am~ri
1973, p.48.
Planificaciõn y Evaluaciõn de Servi-
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compromisso em melhorar a s~~de estomatolõgica;
- a visão nacion~l dos programas. de sa~de estomatolõgica em rela

çao com a sa~de geral;
atitude no que diz respeito ao desenvolvimento, desdobramentoe
utilização de todos os tipos de pessoal que atuam no setor sa-
nitãrio;
priorid~des relativas para recepção dos serviços entre os gru-
posde idade e outras .categorias especiais;

- disposição pa.ra;,investirem investigação e avaliação;
- visão das prãticas culturais que são nocivas para sa~de estoma

tolõgica.

Es tas. ind icaçõ es da po 1i tica de sa íi de odonto 1õ 9 i ca de -
vem ser·claras e precisas e; ao mesmo tempo, devem ser flex;veis,
para que possam instrumentar as pessoas encarregadas do planej~-
mento dos serviços do setor, particularmente no ~ue se refere a
fixação dos objetivos e determinação de prioridades e para perm!
tir mudança~ que eventuálmente se façam necessãrias durante a im
plantação do Programa.

Considerando que praticamente toda a população re~
quer cuidados odontolõgicos, não ~ dif;cil perceber a necessid!
de de planejamento sistemãtico e cuidadoso para a utilização ra-
cional dos 'recursosdispon;veis d~forma a que se obtenha como
resultado ações eficientes e eficazes.

Dentro do conceito de politica de saúde odontolõgica e
do quadro de necessidades apresentado, um plano sanitãrio racio-
nal para o setor de saúde bucal deve ser um processo,compreenden.
do os seguintes passos:

inãliseda situação;
- identificação de problemas e formulação de-objetivos;
- formulação e anãlise de out~as possiveis estrat~gias;
~ identificação de esforços especiais;
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- seleção de estrategias;
formulação do programa de açao.

A formulação do programa s6 e possivel uma vez concre-
tizados os passos anteriores, quando se trabalha dentro de uma
politica de saúde bucal claramente definida.

Um programa pode ser definido, segundo o Informe Tecni
co nQ 589 (38), como um plano para a aplicação de recursos huma-
nos, tecnicos e financeiros e para as modificações institucionais
necessirias, a fim de executar estrategias predeterminadas com a
finalidade de alcançar um objetivo ·definido.

Para que um program~ possa ser formulado, uma serie de
provid~ncias e decisões deverão ser tomadas em sequ~ncia~
preendendo as seguintes etapas:

'com-

- resumo da situação existente, incluindo o enunciado dos proble
mas;

- exposição de objetivos e estrategias;
- lista de atividades do programa e dos resultados esperados;
- descrição de criterios ~dministrativos;

estimatiya de necessidades financeiras, incluindo capital e
despêsas fixas;

- metodos de avaliação.

Estas considerações referem-se ao conhecimento que as
ticnicas ~e planejamento propiciam para a busca de soluções para
o problema de sa~de dental. Hi que se lembrar, todavia, quepa-
ra a implementação das soluções previstas existe a necessidade do
que Otto Menendez caracteriza como o poder social que, ao mesmo
tempo em que estimula a orientação das politicas em u~a certa di
reçao, pode vir a ser,um fator de restrição para â implementação
destas politicas.

(38) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.Planificaci6ny Evaluaci6n de Servi-
cios de Salud Publica, p.2I
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Este autor, ao refe~ir-se aos aspectos oreventivos da
odontologia - para os quais hi todo o inte~esie social - que fa-
çam parte das atividades programadas pelas unidades de planeja-
~ento, declara o seguinte, fazendo menção a algumas sociedades
latino-americanas (39) (tomamos a liberd~d~ de traduzir e resu-
mir o mencionado texto):

"Assim não se tem poder para promover o uso do enfoque pre
ventivo em odontologia e quem ostenta o poder não tem int~
resse em praticar este enfoque. A investigação cientifici
como uma ci~ncia social não s6 não ~ estimulada como ~ re-
primida. Dentro destas circunstâncias a transformação da
odontologia não pode realizar~se, unicamente pode-seapro-
veitar certas conjunturas técnicas e procedimentos que per
mitamadiantar-se na busca de soluções coletivas e efeti~
vas para o problema de saúde bucal. 11

.~.

Pensamos que esta posição é excessivamente pessimista
porque, ao mesmo tempo em que não se pode esperar modificações
sociais profundas, em qualquer setor, advindas apenas de técnicas
de planejamento social, tampouco se deve ignorar a força politi-
ca dos grupos que se alternam no poder.

Antes de orientar estas considerações para o terreno
especifico de um programa deassistincia i saúde bucal convem
lembrar o que este termo significa, ~uando se fala em programa-
çao.

MirioChaves, ao definir saúde bucal, considera co~o
sen~o abstração útil para o olanejador definir os objetivos de
um programa. São suas as seguintes considerações (40):

liA rigor, saúde é um estado do individuo, 'que não pode sub
sistir como saúdes parciais dos diversos ô rqào s e sistemas.
No entanto, para efeitos prãticos, o vc o'n ce i t o de saúde par
cial, saúde bucal em nosso caso, serve para identificar 0&
jetivos parciais em programa de saúde, desde que não se pe~
ca de vista a limitação deste conceito.1I

(39) MENENDEZ, O.R. Enfoque Socioldgico de La Prevenci6n en
pp. 43 e 44.

CHAVES, M.M. Odontologia Social. p.6.

Odontologia.

(40)
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E usada, e preenche os requisitos do conceito acima ex
pressa, a definiçio de saGde dental fornecida pelo Informe T~cn!
co nQ 298 da Organizaçio Panamericana de SaGde (41) por nos tra-
duzida:

"SaGde dental: um estado de completa norma1idad~ anatõmi-
ca e funcional dos dentes e do periodonto,.assim como das
partes vizinhas da cavidade bucal edas diversas estrutu-
ras relacionadas com a mastigaçio e que formam parte do
complexo maxilo-facial.1I

\ Por ser de u~o generalizado, quando se fala em progra-
maçio de serviços dentãrios~ serã aqui mantido o emprego de saG-
de dental como sinõnimo desaGde buca'~

Usualmente a ticnica empregada para a formulaçiode prQ
gramaçoes de nive1 loc~l ~ fruto dos estudos desenvolvidos pelo
Centro de Estudos do Desenvolvimento da Universidade Central da
Veneluela· (CENDES) e difundida pela Organi~açio Panamericana de
SaGde(42);neste caso, todavia, o marco de referincia utiliza-
do serã a proposta de programa apre~entada pelo Informe T~cnico
nO 209, da Organizaçio Panamericanade SaGde (43), devido ao ca~
rãter nio so local, como tamb~m especifico, do setor em pauta.

Segundo o Informe nQ 298 acima referido, os serviços
de higiene dental 5ão aqueles destinados a favorecer, preservar
ou restabelecer a saGde dental. Basicamente, sao compostos de
tris atividades:

educativas: visam informar como conseguir preservar a saGde
bucal e prevenir seus agravos;

- preventivas: destinadas a impedir o aparecimento da doença;
- cu~ativas: cujas funções sio descobrir precocemente as afec-

ções, limitar SUa evolu~io, reparar danos por elas causados e
restabelecer a eficãcia do aparelho bucal.

(41) ORGANIZACIDN MUNDIAL DE LA SALUD. Organizacion de los Servicios de .Hi-
giene Dental. Genebra, 1962, p.l

(42) DIMITROV, P. T~cnica de Programaçio Local. São Paulo, Proahsa, Mimeo
svd.p , p.lo

(43)ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Organizacion de los Servicios de Hi-
giene Dental, pp.12-22.
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Estes serviços sao oferecidos sob tr~s modalidades di-
ferentes, segundo a forma de pagamento:

particulares: pagos pelo pr5prio cliente;
- mistos: o doente paga parcialmente;
- governamentais: o custo total e coberto pelo Estado.

A estrutura destes serviços e influenciada por fatores
que sao caracterTsticos das regiões a que pertencem. Os mais re
levantes a serem considerados são os seguintes:

- fatores sociais e econômicos: neste qrup ovpo den ser citadas
tradições, crenças religiosas, grau de instrução, renda fami-
liar, etc. Considerando o problema sob o' ponto de vista gove.!:,

.namental tem-se ~ue os fundos dedicados i higiene bucal estão
intimamente ligados i situação sâcio-econômica;
fatores demogrificos: relevantes neste caso sao o numero de
pessoas da ~omunidade, sua distribuição por faixa etãria e o
indice de crescimento da população;
amplitude e natureza das necessidades odonto15gicas: a ~inci-
d~ncia relativa e global das diferentes afecções buco- dentáis
pode determinar a formi de prãtica odonto15gica predominante e
influir sobre a organização dos serviços;

- pessoal de odontologia: neste setor' tamb~m, tr~s sao· as cate-
gorias usualmente encontradas: universitãria exclusivamente,
quando em numero suficiente para atender i demanda; auxiliar,
para aumentar o rendimentodo profissional universitãrio; "au-
xi1iare's _em sub s t i tu i çã o 11 a o prof issiona1 uni ver sitãrio, quan...,
do seu numero for insuficiente.

Quanto aos principias gerais que norteiam o planejame~
to de serviços de higiene dental, pode se dizer que sao os se-
guintes:

coleta de informações,
- estabelecimento de uma ordem de prioridades,
- determinação de objetivos intermediã~ios e finais,
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- consultas e coordenação,
- elab~ração do plano,
- a~aliação e revisões peri6dica~ do plano.

Resta ainda fazer algumas considerações sobre o Gltimo
t6pico - avaliação - que vai interessar de perto este trabalho.

o que caracteriza o sistema teleo16gico, aberto, ~ a
alça cibern~tica que retroalimenta o sistema, permitindo sua so
brevivência e manutenção.

Todos os programas de prestação de serviços de as~is-
tência ã saude incluem em seu desenho o t6picoreferente a ava-
liação, pressupondo-se que para o.êxito do programa o mesmo deva
ser permanentemente avaliado e, principalmente, .que os "resulta-
dos obtidos sejam incorporadbs ao programa, de modo a que des-
vios possam ser corrigidos e falhas sanadas. Este deve ser um
processo contfnuo.

Tomando como ~xemplo os programas de prestação de ser-
viços odonto16gicos apresentados nos Informes T~cnicos n9s 298
e 589 (44), tem-se o escopo com que ambos apresentam suas propo!
tas de avaliação.

o primeiro apresenta duas propostas de avaliação: uma
contfnua, que tem em vista o andamento do programa e uma peri6di
ca, que se refere mais aos objetivos finais do mesmo (no caso~ a
mudança do estado de saGde bucal da comunidade-alvo do programa).

Na avaliação contfnua leva~se em conta:

- a quantidade e natureza dos serviços prestados,
- o numero de pessoas permanentemente atendidas,
- h~ras/trabalho gastas na execução dos serviços,
- quantidade e qualidade de pessoal empregado,
(44) 1.ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Organizáci6n de los Servicios de Hi

giene Dental.
2.0RGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Planificaci6n y Evaluaci6n de Servi-

cios de Odontologfa de Salud Púb lca.
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- gastos mais significativos: material, equipamento, salãriose
manutenção.

Para avaliação peri5dica sao propostos dois m~todos:

,. ~~~Q~Q_~ir~~Q: considerado mais ütil quando, por exemplo, sem
aumentar pessoal operacional, verifica-se o aumento da popula-
ção atendida. Tamb~m ~ exemplo ~este m~todo a anãlise de indi
ce CPO antes e depois .da implantação do programa.

~~~Q~Q_!Q~ir~~Q: as vezes o íin i co ,que ~ possivel.· Por exem-
.plo: verificação da diminuição da procura dos serviços para
alivio de dor ou extração.

Uma a~aliação mais segura deverã ser obtida atrav~s da
combinação dos dois m~todos.

Em qualquer destas propostas de avaliação, sobressai a
necessidade .de informações, tanto em quantidade como em quali4a~
de, ou seja, informações destinadas ã pesquisa avaliativa.

No Informe T~cnico n9 589 (45), sao propostas as mes-
mas t~cnicas de av~liação direta e indireta. Para a avaliação di
reta ~ necessã~io o conhecimento da situacão anterior ã imolemen...J> I _

tação do programa para que se poss·a fazer a comparação com os re
sultados obtidos.

Neste texto, al~m de ressaltar a importância da infor-
maçao com finalidade avaliativa, salienta-se dois outros fatores
de suma importância para a avaliação: os cri~~rios e os valores.
Quanto aos crit~rios, eles devem ser previamente estabelecidos e
dizem respeito geralmente, no setor saGde, a:

- Eficãcia: o programa atingiu seus objetivos?
Rendimento: qual o custo em que se incorreu para alcançar os
bbjetivos? O custo real correspondeu ao custo previsto?

(45) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Planificaci5n y Evaluaci5n de Servi-
cios de Odontologia de Salud PGbl;ca, p.31.
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Adequação: foi escolhida a estrat~gia mais conveniente para
se atingir o objetivo ~esejado?
Sufici~ncia: o pr09rama abrangeu todo o problem~ ou souma par
te dele? Qual a disponibilidade dos serviços prestados para as
diferentes camadas da população?

Hi que se levar em conta qu~ os crit~rios são referen-
tes a uma escala de valores socialmente aceitos; al~m disso, i~
terfere no processo de avaliação o comportamento do avaliador:se
~ profissio~al da irea avaliada ou não e sua posição, se dentro
ou fora do sistema avaliado. [importante, tamb~m, o -comporta~
mento da comunidade: quão relevantes são, para a população em
pauta, os aspectos relativos i saüde bucal? Este t6pico se re-"
porta diretamente ã .í i mencionada questão dos valores soc ta-lm en-
te aceitos.

Em Odontologia Social (46), Mirio Chaves faz 'réfer~n-
cia a dois modelos de avaliação:

- Por objetivo: inerente i administração por objetivo. Define
o ~xito em função do cumprimento dos objetivos propostos. De-
vido i sua operacionalidade ~ o m~todo mais comumente usado.

Sist~mica: parte da critica ao modelo anterior, porque um si~
tema visa não apenas atingir os objetivos previstos, como tam-
b~m sobrevive~ e melhorar o desempenho no decorrer do 'proces-
so. Neste caso, o ponto de partida para o"modelo avaliativo e:

" ... 0 pr6prio modelo de trabalho da unidade social capaz de
atingir objetivos e a "questão central da avaliação deveria
ser quão bem a alocação de recursos da organização aproxi-
ma-se de uma distribuição 6tima."

O mesmo autor define avaliação como (47):

(46) CHAVES, M.M. Odontologia Social, p.297
(47) CHAVES, M.M. Odontologia Social, p.298.
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" ... um processo de "f'e edb ack " provido através de 'informa-
ç5es planejadas para dirigir ou reformular as decis5es in-
dividuais ou organizacionais.1I

A avaliação pode referir-se aos "inputsll, processos e
lIoutputsll (chamada nesse caso avaliação interna) e aos efeitos
provocados pelo programa na comunidade, então denominada avalia-
ção externa.

Para a avaliação externa, além de se levar em conta a
posslvel relação entre o esforço desenvolvido pelo programa e a
mudança do estado de saGde bucal da população, observa-se 'fato-
res outros, tais como hereditariedade, ambiente e comportamento.

A avaliação pode ser categorizada.em d-iferentesnlveis,
embora valha:a pena lembrar que os mesm~5 não devem ser tomados
i~oladamente. O processo de avaliação resulta do uso equilibra-
do que se faz das diferentes categorias. Os nlveis referid~ são:
avaliação dQ esforço, da eficâcia, da efici~ncia, da conveni~n-
cia, da adequação e da qualidade.

A Organização Mundial da Saüde propos, através da pu-
blicação n9 6, da série "Sa lud para Todos" (48), que a avaliação
de programas de saüde fos~e entendida como parte de um processo
mais amplo.de gestão que acompanha toda a sequ~ncia de açoes de
saüde, desde a formulação de polTticas, estratégias, planos, pr~
gramas até a execução dos mesmos, em todas as sllasfases.

Segundo este documento, o objetivo da avaliação de pr~
g ramas' e:.

" ... mejõrar los programas de salud y la infraestrutura sa-
nitariapata su ejecuci6n y orientar la distribuci6n de
los recursos entre las actividades ya emprendidas e que
puedan emprenderse en el futuro. 11

Segundo esta postura; a responsabilidade pela ava1ia-
çao recai sobre as pessoas e os grupos responsâveis pela organi-

(48) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Eva1uaci~n de los Programas de Sa1ud.
Normas Fundamenta 1es, ~enebra_, 1-981.p.5.
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zação e aplicação do processo de gestão para o desenvolvimento da
saúde.

Neste processo de avaliação sao empregados indicadores
variiveis,que medem as modificações ocorrid~s nas populações.gr!
ças ã apl icação do programa. alâm.de .cr+têr-ios.aíê+intdos como normas,
com que se mede as diferentes ações implementa~as. Quando nao
se dispõe de criterios adequados, ~ necessirio formular pergun-
tas pertinentes ã atividade- avaliada. Para que este tipo de
pergunta possa ser respon~ido,e preciso um sistema de informa-
ção com finalidade avaliativa, que atenda a tr~s requisitos fun-
damentais, ou seja, possibilite a obtenção de uma informação ao
mesmo tempo vâlida, pertinente e sensivel.

Os componentes do processo de avali&ção, segundo esta
abordagem, são:

- especificação do tema de eva l t acâo, .
- obtenção da informação necessâria~
- verificação da pertin~ncia do programa,
- avaliação da sufici~ncia,
- exame dos progressos,
- avaliação da efici~ncia,
- avaliação da eficâcia,
- avaliação dos efeitos,

conclusões e formulação de proposta de açao futura.

Como pode se ver a abordagem prevista por esta public!
çao tem uma amplitude e profundidade maiores do que aquelasan-
teriormente discutidas, pois preve o acompanhamento avaliativo de
todo processo de atendimento i saGde definido pelo pais, desde a
formulação de politicas ate a coer~ncia dos programas implan~dos
com a politica formulada, chegando inclusive·ã avaliação dos
efeitos destes programas, quando a alça cibernetica se fecha com
a formulação de propostas de ação futura.

Outro' autor'. que se .tem ocupado com os problemas
relativos ã avaliação dos serviços de saúde e Donabedian, que em
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liA Guide to Medical Care Administration" (49) propoe três aborda
gens de avaliação:

- ~§~r~~~r~: envolve tanto recursos fTsicos como humanos e tam-
b~m a maneira como a assistência -ê organizada., Espera-se reco
nhecer qual a melhor éstrutura fTsica e organizacional que de-
ve ser dada ao programa.

ErQs~~§Q: avaliação feita por meio da satisfação do paciente
"

e da comparação com padrões estabelecidos.

- B~~~l!ª~Q§: ava l i aç ào" 'em:, função dos resultados finais em
termos de sa~de e sati~fação.

Estas três abnrdage~s nao sao ind~pendentes uma da ou-
tra; ao contrãri o, são inter-relaci onadas e se r e f o e.çam umas as ou
tras.

Tambêm nesta proposta s.alfenta-sea importância de um
sistema de informações organizado que permita encontrar as res-
postas is questões formuladas.

o mesmo Donabedian, numa outra obra sua, faz uma anãli
se do que se espera de um critêrio de qualidade do serviço de
sa~de, a nlve1 de planejamento (50):

liA n{vel del p1aneamiento de salud, se consiaera que' - e1
criterio fundamental de calidad que ~osee el sistema para
responder a 1egTtimas necesidades de atenciõn, y se entien
de que la medida principal de Su ~xito es su aptitud par~
mejorarla condiciõn d~ la sa1ud cuando otros factores que
act.iian t t amb t ên sobre ella son constantes."

Esta afirmação vem ao encontro da definição de avalia-
ção sistêmica quando, comojã foi dito, se leva em conta o pro-
priomodelo de trabalho da unidade produtora de serviços e sua

(50)

DONABEDIAN, A. 'A Guide to Medical Care Administration.A Frame
Reference. vol.2, part 1, pp.1-13.

DONABEDIAN,A. Evaluaciõn de la Atenciõn del Paciente. BuenosCLAM, 1973. p.~. .

of

Aires,
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capacidade de utilizar recursds disponfveispara atingir os obj!
tivos a que se propoe.

r indiscutfvel a importância da avaliação para o plan!
jamento das ações desaGde. Cumpre lembrar, todavia, a advert~~
cia de Mirio Chaves para o perigo de avaliação excessiva. Como
alguns objetivos são mais mensuriveis do que outros, ~ grande o
risco de, ao se exagerar na avaliação, iritroduzir defotmidades
nos objetivos e gerar disfunções na organização.

C ita ndo Knu ts on, o me smo M i r io C have s (51) fa zum a a s-
sertiva que ilustra bem o equilfbrio com que se deve utilizar a
avaliação como instrumento:

" ... quase todos os alimentos tem melhor sabor c6m sal, al-
guns alimentos necessita~ mais sal do que outros, ma~-mui-
to sal pode arruinar o a l í me n t o ;"

Dentro da perspectiva te5rica aqui colocada, a partir
das relatadas experi~ncias acad~micas, do enfoque sist~mico e
das t~cnicas de planejamento e avaliação, ~ que pretendemos ana-
lisar criticamente o programa de prestação de serviços odonto15-
gicos que ~ ~escrito noCapftulo IV.

{51 r CHAVES, M.M. Odonto 1ogia Soeia1, p .317.
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CAPITULO 111 - CARACTERISTICAS E RECURSOS DO MUNICIPIO
DE SAO BERNARDO DO CAMPO

1 - CARACTERISTICAS GERAIS

Esta descrição sumiria das caracteristicas do Munici-
pio de São Bernardo do Campo tem por finalidade localizar espa-
cial e temporalmente o Programa objeto de estudo. Foram aqui S!
lientadas aquelas informações mais relevantes pa'ra o entendimen-
to do Programa.

São Bernardo do Campo e um municipio com.as :segúintes
caracteristicas:

1.1- Geogrificas

Esti localizado na Grande são Paulo, possui uma area
de 413 km2, ~ limitado ao norte e a oeste pela cidade de São Pau
10 (capital do Estado), da qual es t â distante 18 km; ao sul pe-
las cidades de Cubatão e são Vicente~ a leste por Santo Andr~;
a nordeste por São Caetano do Sul e a noroeste por Diadema (52).

1.2 - P~pulacionais

A estimativa, baseada no censo de 1970, feita pela Se-
cretaria de Planejamento e Economia da Prefeitura do Municipio
de são Bernardo do Campo para0 ano de 1980 er a de 430 ..700 habi-
tantes, com uma densidade populacional de aproximadamente 1.040
habitantes por km2. O crescimento populacional calculado e da
ordem de 7% ao ano. Este crescimento populacional ~ devido pri~
cipalm~nte i exist~ncia de intensas correntes migratErias de po-

(52) PMSBC - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA E UNIDADE DE ESTATTsTICA.
Subsidias Estatisticos: 1975/76. são Bernardo do Campo, 1976, p.53 ..
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pulação de outras regiões do Pais em busca de' oportunidades no
parque industrial de são Bernardo do Campo {53).

Desta população, segundo o documento (54), aproximada-
mente l4.00D habitantes estão comoreendidos na faixaetiria de
4 a 6 anos, que i a população-alvo do Programa.

1 .3 Econômicas

Embora o municipio disponha de uma vasta irea rural,
onde e desenvolvidaatividadeagropecuiria, esta tem um signifi-
cado menor no contexto econômico do municipio. O setor mais im-
portante da economia municipal i o industrial, graçasã presença
daindüstria automobillstica na região.

São Bernard o do Cam po po d e se r co ns ide rado um m uni c f p io
rico, sendo que o orçamento para o ano de 1980 era de Cr$ •.....
3.200.000.000,00, superior a muitos estados do Pals(55).

1.4 - Sociais

Como consequ~ncia da pujança econômica, a cidade apre-
senta um Tnd i ce de' urbani zação de 96%. A â re a urbana e em 91 %
coberta por rede de .à qua encanada e em 79% por rede de esgoto.
Alem disso, a maioria das ruas e pavimentada e servida por ilumi
naçao (56).

O sistema de transporte i bastante desenvolvido permi-
tindo a comunicação entre os diferentes bairros e garantindo a
população o acesso a tod6s os serviços püblicos: hospitais, es-
colas, postos de puericultura etc. Alim disso, o municlpio i
servido por transportes que permitem vasta comunicação inter-mu-
(53) BATES, Alicia Maria Garciá (orientador do documento). Modelo Pro~rami-

tico de Saüde Materno-Infantil para o Municlpio de Sao Bernardo do
Campo. m~meo, 1979, p.3.

(54) ANEXO 2, p.139.
(55) BATES, A.M.G.(orientador do documento). Modelo Programático de Saüde Ma

terno-Infantil para o Municlpio de são Bernardo do Campo. p~3.
(56) BATES, A.M.G.(orientador do documento).

. terno-Infantil para o Municlpio de São
Modelo ProgramáticodeSaüde Ma
Bernardo do Campo. pp.3 e 6.
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nicipal (com os municlpios viiinhos) e inter-estadual (~ligado
diretamente ao Rio de Janeiro) (57).

Contrastando com a riqueza econ6mica e o desenvolvime~
to urbano do municlpio, encontra-se 45,3% da po~ulação da cidade
classificada como carente pela Secretaria Estadual de SaGde(58).
Pelos crit~rios adotados pelos responsiveis pelo Programa, 50%
desta mesma população ~ consider~da como carente.

Nos anos de 1978.e 1979, a cidad~ foi palco de inten-
sos movimentosreivindicatõrios trabalhistas, com o ressurgimen-
to dos sindicatos como força organizad~ dos trabalhadores. Esta
ipoca ainda era de desenvolvimento econõmico acelerado e os mo-
vimentos trabalhistas visavam principalmente melhoria salarial.

2 - RECURSOS DISPONIVEIS NA AREA DE SAODE

Em junho de 1979, o municlpio de São Bernardo do Cam-
po contava com 1.415 leitos hospitalares, ou seja 3,541eitos por
1.000 habitantes. Destes, 186· eram leitos obst~tricos e 362 pe-
di i tr icos. Com re 1ação aos servi ços· of ici a: is de SaGd e Pu b li ca h~
via, na mesma epoca, 20 postos assistenciais com atividades bas!
camente destinadas i assistincia i infância e pr~-natal (59).

Especificamente com relação ao setor odontolõgico, a
irea oficial (municipal) dispunha em 1979 (~poca que o Programa
foi instalado) de 29 consultõriosinstalados, ~os quais 19 eram
1oca 1 i zados nos pc s tos de pu e r i c u 1tura . Fo ram e stas .a s in s tal a-
ções uti 1izadas pelo Programa. Os de ma i s apresenta vam a segui nte
distribuição: .

(58)

PMSBC - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA E UNIDADE DE ESTATIsTICA.
Subsldios Estatfsticos. pp.59-62.

JATENS, A. e cols. Assistincia ã Saude na Região Metropolitana de São
Paulo, Brasil. Sao Paulo, Secretaria de Estado da Saude, 1981 (apre-
sentado a Reunião Regional OMS/OPS sobre Desenvolvimento de Serviços
d~Saude nas Grandes Cidades), p. 9.

BATES, A.M.G. (orientador do trabalho). Modelo Programático de Saúde Ma-
terno-Infantil para o Municfpio de são Bernardo do ·Campo. p.6.

(57)
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- 6 consu1tfirios instalados no Pronto Socorro Cêntral;
3 peruas volantes (foram utilizadas no levantamento de necessi
dades c1lnicas feito para 6 Programa);

- 1 consu1tfirio no Serviço de Prevenção de Câncer Oral (60).

Para ó Programa que seri analisado foram mobilizados 22
dentistas dos 41 existentes na rede municipal (61), que trabalhá
ram nos postos de puericultura e em uma perua volante.

Considerando que a população-alvo do Programa eram as
14.000 crianças de 4 a 6 anos, veremos quê o referido Programa
trabalhou aproximadamente comum cirurgião-dentista para cada 636
crianças. Considerando que a jornada diãria de trabalhado den-
tista da prefeitura ~ de 4 horas e que o ano letivo tem 180 dias,
vamos ter aproximadamente 720 horas de trabalho odontolfigico en~
volvidas no Programa, resultando para cada criança úma hora e 20
minotos de atendimento durante oano (*).

A1~m dos recursos jimencionados, o municlpio de são
Bernardo do Campo abriga faculdades de Odontologia ê Medicina, o
que possibilita o desenvolvimento de atividades de integração do
cente-assistencial.

Embora os recursos da area de saijde da cidade tenham si
do considerados IIsatisfatfiriosll pela Secretaria de Saijde do Esta
do, no documento (6~), a ponto 00 municipio não ter sido inclul-
do na proposta de reestruturação de serviços feita por esta se-
cretaria em 1981, os indicadores globais de saGde apresentavam
uma situação abaixo da expectativa criada pe lo alto Tn d i ce de u.!:

veis, como se pode notar pelo Quadro l~

Obs:(*) Não encontramos na bibliografia outros programas,destinados a esta
faixa etãria para fazer comparação quanto â produtividade d~ recurso
humano envolvido. A grande maioria dos programas de assistencia odon
tolfigica a escolares destina-se ã população cuja idade situa-se entre
7 e 14 anos.

(60) ANEXO 2, p. 139.
(61) ANEXO 2, p. 139.
(62) JATENE, A. e cals. Assistência ã Saijdena Região Metropolitana de São

.Paulo, Brasil. p.



QUADRO .,·1 INDICADORES DE SAODE DA GRANDE SAO PAULO
PERIoDO 1971/1978

1971 1972 1973 1974 1975 1.976 1977 1978

Mortalidade infan-
til (por mil nasci 109.37 95.85 97.35 70.50 79.07 83.62 65.32 70.30-
dos vivos)

Mortalidade neo-na-
tal (por mil nasci- 52.10 33.80 34.20 40.00 34.10dos' . vivos) (0-28
dias) .

Morta li dade infan-
til tardia (28 dias 45.30 36.90 44.90 43.60 31 .20
a um ano)

FONTE: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de são Paulo
Dados referentes ã Grande São Paulo - Fundação SEADE.
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Em rel ação ao se tor odo nto 1óg ico, comos e pode rã ver no
decorrer do trabalho, tambem o volume de necessidades se aprese.!!
ta maior do queo esperado, dado o volume de recursosdispon~eis.
Lembramos que devem ser considerados como recursos dispóniveis
não apenas os da rede oficial, aqui discriminados, como t amb âm.os
da rede particular, que são considerãveis.

3 - CARACTERlsTICAS DO MOMENTO POLITICO

Quando foi abordado o aspecto social lembramos que o
Municipio de são Bernardo do Campo foi palco 'da retomada do movi
mento si nd ica 1 .

A corrente politica dominante, na ocasião em que o Pro
grama foi implantado, propiciava o surgimento de movimentos so-
ciais reivindicatórios que encontravam apoio nos dirigentes muni
cipais (o poder municipal havia sido conquistado pela oposição,
na epoca, o Movimento Democrãtico Brasileito).

A partir disso, a administração pGblica considerou co-
mo prioridade administrativa a satisfação das necessidades so-
ciais da municipio, particularmente os aspectos relativos ã saG-
de e educação.

Assim, nesta epoca, houve um incremento considerãv~ na
rede municipal de pre-escolas. Em relação ã saGde, alem da ex-
pansão dos serviços~ houve o interesse pelo desenvolvimento de
programas' que possibilitassem maior .racionalidade na utilização
-' -' . ....aos recursos alsponlvels; 11m::> 1'1"5 ""',,,,"S 1'10('+0 .; n t e r e s s e ;:; n .0",. v"•..•111'-' u"'" tJlVVU \.A\..o..J"""'" 111",,-1\..0 "'" '-v

grama ora estudado.

A intenção deste resumo sobre as caracteristicas da ci
dade de são Bernardo do Campo e dar uma ideia ,sobre como era a
cidade no momento em que o Programa estudado ,era implantado.
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CAPITULO IV - O PROGRAMA DE ODONTOPEDIATRIA
INTEGRADO ~ ODONTOLOGIA PREVENTIVA

1 - APRESENTAÇAO DO DOCUMENTO

A apresentação e ànãlise do Programa que foi o ponto
de partida para este trabalho sao pontos importantes da metodolo
gia utilizada neste estudo.

Em vista disto, preferimos situar o documento-texto do
Programa dentro do corpo do trabalho, acreditan~o, desta maneir~
tornar claros alguns conceitos e situaçõ~s que serão mencionados
e utilizados por ocasião tanto do levantamento de dados como da
anãlise feita posteriormente sobre os resultados obtidos e sobre
a proposta do Programa.

Assim, preferimos apresentar a redação do Programa na
lntegra séguida d~apreciacão quanto aos aspectos referentes aos
objetivos, ã definição de prioridades e aos aspectos administra-
tivos. Dentro destes ~ltimos serã ressaltada a metbdologia pro-
posta para a avaliação, .tal como foi ·pensada pelos responsãveis
pelo Pr6grama.

O doc~mento que propoe a implementa~ão do Programa de
Odontopediatria Integrado ã Odontologia Preventiva, tal como foi
apresentado pela Seção de Odontologia da Secretaria deSa~de e
Promoção S6cial da Prefeitura do Municlpio de São Bernardodo Cam
po ê o seguinte:
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PREFEITURA DO MUNICtPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAODE E PROMOÇÃO SOCIAL'

PROGRAMA DE ODONTOPEDIATRIA INTEGRADO Â ODONTOLOGIA PREVENTIVA
AGOSTO/79

1- Introdução
2 - Divisão de Responsabilidades

Serviço Dentário Escolar
Serviço deOdontopediatria da seção de Odontologia

3 - Odontologia Comunitária
3.a - Programa de Atendimento Odontopediátrico

I - Prioridades
II - Normas

IIl - Entrosamento com Serviço de As sí.s t.ênc í.a Social
IV-Avaliação .
V - Serviço de Odontopediatria Volante

3.b - Serviço de Odontologia Preventiva
I - Definiçao e Normas

II - Atribuições Específicas
III - Campanha Permanente de Higiene Bucal
IV - Carteira Odontológica
V - Levantamentos Epidemiológicos

VI - Utilização do Fluor e outras formas para prevençao
VII - Intercâmbios e .Promoções

4 - Conclusões
Enfase necessária

1- Introd1:lção:
Os p~oblemas carenciais de n6ssa população, tanto

campo cultural, econômico de saúde e os reflexos danosos em
desenvolvimento, motivaram as administrações em todas as
na procura de soluções para resolvê-los. Na verdade, as
trações Públicas e Privadas, deparam-se com impasses e
quanto aos caminhos a seguir:. .

no
seu

areas
Adminis
dúvidas

Portanto, procurando soluções, a área odontológica não
"""""""'~"'; ~ est.ar "'T'n; ~-- ' -" .. _ nt.e ...:3 __ +_ .......•......::1_ -I- •••.•~1-.;::::..•.....•...:J ....• _ í.ncer .•..e-
pV\.A.\.,....L.u ~ ,-U..L \.JllL.,.L.:)':=-o. c a.U..=H:::::J.~'- , •....•.c.::J.LJ..,Ut-CllJ.UU ,-O,J.LL.L.JCHL ua.~ ..1..1.110.... .J.....'-

zas e inseguranças. Esta mesma Odontologia, já sobrecarreg~de
responsabilidades pelo elevadíssimo acúmulo de necessidades en-
contradas na população, é relegada a plano secundário, quer pela
ignorância de sua importância na Saúde, quer pela ignorânCia de
meios profiláticos ou pela própria condição social do povo, numa
situação impossível de controle, quer no plano clínico, quer no
plano econômico.

Diante de uma especialidade cara pelas próprias cir-
'cunstâncias e de difícil acesso à grande maioria da população,só
resta um caminho a ser seguido pela odontologia, quer Pública ou
Privada.
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A procura de formas de controle da cárie dental, ainda
que a longo prazo, através dos meios atuais disponíveis e o cons
tante desenvolvimento da pesquisa na procura de formas preventi=
vas de grande alcance social "e coletivo, deve ser a grande meta
da odontologia.

2 - Divisão de Responsabilidades:
Nosso Serviço de. Odontologia tem procurado soluçoesd~

de a sua criação "e vem reformulando suas áreas de atividades, am
pliando seu quadro clínico, procurando sempre ·melhorar e aumen-
tar seus atendimentos.

Foi nesses estudos, analisando as atividades nesse se-
tor e as relações entre os Serviços Estaduais e Municipais, que
surgiu uma das mais importantes modificações nesta Seção.

Concluindo-se que é da competência do Estado; através
do Serviço Dentário Escolar, cuidar do nível primário everifi-
cando-se que as crianças se encaminham para o primeiro ano com
necessidades acumuladas e incontroláveis, nada melhor que centra
lizarmos nossos recursos na área pré-primária, já dotada de in=
fra-estrutura através da Secretaria de Educação da Prefeitura M~
nicipal de são Bernardo do Campo. ."

/ Segundo psicólogos-infantis e professores, a idade pré
-escolar é a faixa mais acessível à criação e fixação de hábitos
e condicionamentos. Agindo na idade ideal, estaríamos criando
hábitos sadios, idéias de boa higiêne e saúde, possibilitandotam
bém desenvolver a odontologia preventiva e curativa. Desta for=
ma, estaríamos entregando à sociedade, senão na totalidade, indi
víduos capacitados e em melhores condições de saúde.

Como resultado, estaríamos entregando ao Estado, num
trabalho integrado, crianças sem problemas acumulados, necessita~
do apenas de manutenção clínica e preventiva.

De ou~ra parte, poderíamos numa integração maior entre
o Município e o Serviço do Estado, ampliar a área de ação do Se~
viço de Odontologia Preventiva ao nível primário e com isso, le-
var à totalidade da população escolar, os benefícios da Odontolo
gia Preventiva.
3 - Plano de Desenvolvimento para a Odontologia Comunitária:

Criação de um programa responsável por uma odontologia
voltada i saúde bucal da comunidade em geral.

Este programa desenvolverá campanhas de conscientiza-
ção de pais, professores e alunos, em torno de uma odontologia
preventiva e curativa, permitindo um entrosamento e intercâmbio
com outros setores da Secretaria de Saúde, em particular com o
Serviço de Assistência Social, visando uma p~oximidade maior da
Odontologia com a coletividade, principalmente aquela mais nece~
sitada.

A criação desse Serviço de Saúde pública, permitirátam
bém uma maior aproximação com a Secretaria de Educação do Muniêl
pio na participação de programas de saúde, utilizando sua infra=
-estrutura, escolas, dirigentes, professoras e setor de planeja-
mento, já devidamente implantados.
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Tal programa, virá dar formas mais completas e planos
mais definidos a toda Seção de Odontologia, principalmente na
área de Odontopediatria, possibilitando atingir a grande meta em
SaGde pGblica: prevenir e controlar a maioria das doenças. que
atinge o povo e curar o maior nGmero possivel desses males.

Para desenvolver a Odontologia Comunitária, dois gran-
des problemas são fundamentais, o Programa de Atendimento Clini-
co-Odontopediátrico e o Programa de Odontologia Preventiva.

3.a - Programa de Atendimento Clínico-Odontopediátrico:

- Tal atendimento será executado nos Postos de Pueri-
cultura, no Serviço Central e pelo Serviço Dentário Volante.

As normas e orientações aqui definidas sãó complementa-
das por aquelas já em prática e em utilização.

- População a ser atendida e prioridade:
1. Alunos carentes matriculados nos NEIs.
2. Crianças carentes na idade pr~-escolar nao matricu-

ladas nos NEIs.
3. Emergências.
4. Alunos do nivel primário triados pelo Serviço de As

sistência Social.
5. Alunos matriculados nos NEIs e não carentes.
(a) - Os alunos dos NEIs (nGcleo de educação especial)

serao todos examinados no principio do período letivo e classifi
cados em "carentes" e "não carentes j, receberão um documento deno
minado "CARTEIRA ODONTOL6GICA" contendo normas e regulamentos e§:
pecificos para o tratamento odontológico.

(b) - Todos·os alunos matriculados nos NEls e conside-
rados "CARENTES" serão cadastrados, receberão a Carteira Odonto-
lógica e adquirirão o d í re í. to ao tratamento, desde que cumpram
as orientações específicas at~ a idade de 9 anos ou at~ o segun-
do ano primário .

.(c) - As crianças de idade pr~-escolar não matricula-
das nos NEls, deverão ser triados e cadastrados. Quando "CAREN
TES" receberão as mesmas atenções que as crianças matriculadas
nos NEls, pois não deverão ter necessidades acumuladas ao ingres
sarem ao nivel primário. -

(d) - O serviço de triagem e Cadastramento, Classifica
ção. e Controle dessas crians:as, de que trata o item "c", ficara
a cargo do Serviço de Assistencia Social.

(e) - A procura para o tratamento odontológico das
crianças do item "c" poderá ser voluntária ou por orientaçãoatr~
v~s de programas realizados pelas Assistentes Sociais.

(f) - Todos os alunos matriculados nos NElsreceberão
atendimento de emergência, orientação e assistência preventiva
do S.O.P.

(g) - As emergências caracterizadas por dôr, focos in-
fecciosos, acidentes, e etc. ,e que requerem ação. imediata do pro-
fissional, será direi to de todaapopulação infantil.
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(h) - Toda população compreendida pelas prioridades 1
e 2, deverá preencher o horário clínico,· com distribuição racio-
nal de forma a permitir um tratamento odontológico do mais alto
padrão, ao maior nGmero possível de criancas. Se a população su
9ra citada não preencher todo o tempo dis~onível, este será pre=
enchido com as prioridades 4 e 5.

(i) - As orientações aos Cs Ds serão no cumprimento das
normas de uma boa odontologia, uma honesta aplicação do tempo de
trabalho e participação nas reuniões de Serviço deOdontopedia-
trià, visando urna maior integração de idãi~s, desenvolvimento do
espírito de união, aprimoramento do ideal de servir mais e me-
lhor em direção a nossa meta: ou seja, a Odontologia Comunitá-
ria.

(j) - Todos os Cirurgiões~Dentistas terão oportunidade
de transmitir suas idãias, fazer sugestões e sentir que tambãm
fazem parte da administração e não urna simples peça dela.

(1) - Mensalmente, cada Cirurgião-D~ntista fará um re-
latório que servirá para avaliação e orientação. Esses relató-
riso mensais (já em uso nesta,Administração) tem recebido aten-
ção em pontos diferentes e foram Gteis na procura do aperfeiçoa-
mento de nossos serViços. Atualmente, dentro de nossa escala de
valores, encontramos ó nGmero de atendimento, o nGmero de restau
rações e o número de tratamentos concluídos. Observa-se a pouca
~mportância_dada~às avulsªes, pois nossa Administração é voltada
a recuperaçao e a prevençao.

(m) - Por ser a odontologia um serviço que requer pre-
visão, correlacionado ao tempo disponível para não se tornar im-
produtivo, por falta ou escassez de pacientes, exige uma perfei-
ta integração da parte odontológica com as dirigentes, professo-
ras, pais de alunos e com o Serviço de Assistência Social. Para
tanto, os Cirurgiões-Dentistas dos Postos, participarão ativameg
te deste relacionamento mantendo constantes contatos com as esco
las e com o Serviço de Assistência Social.

{n) - A chefia da seção de Odontologia, deverá na medi
da do possível) prover os Postos de Puericultura de auxiliar
(atendente), contribuindo na dinamização dos trabalhos,· 'facili-
tar a organização dos consultórios, melhorando a imagem desse se-
tor nos Postos de Puericultura.

(o) - O Serviço de Odontologia Volante, dará cobertura
aos Serviços de Odontologia dos Postos de Puericultura, princi-
palmente âqueles sobrecarregados. Este serviço deverá ser exec~
tado por odontopediatras para desenvolver urna odontologia de bom
nível, com responsabilidade, principalmente no fator psicológic~
isto ã, o primeiro contato da criança por ocasião do tratamento.
Os Cirurgiões-Dentistas deverão ter urna atuação atraumática, hu-
mana, sem risco de criar medo, prejudicando a frequência ao tra-
tamento e sua continuidade.

(p) - O Serviço Odontológico Volante participará tam-
bãm do Serviço de Odontologia Preventiva e no desenvolvimento de
seus programas, conforme especificações e normas desses serviços.



53.

3~b - programa de Odontologia Preverttiva:
- Para organiz9r e exe~utar todo programa de Odontolo-

gia Social, sugerimos a criação de SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PREVEN
TIVA. Este serviço teria um programa específico assim distribuI
do:

1. Desenvolver a Campanha Permanente de Higiene Bucal;
2. Divulgar-,-dJ.-stribuire controlar a "CARTEIRA ODONTO

LOGICA" ;
3. Fazer levantamento epidemiológico de cárie dental

e doenças associadas;
4. Promover o uso e controle dos meios químicos de pr~

venção de cáries e doenças associadas;
5. Promover intercâmbios com órgãos congêneres;
6. Patrocinar eventos de odontologia comunitária;
7. Promover a Odontologia junto à comunidade;
8. Promover intercâmbio com associações de classe lo-

cal, para permitir tratamento à população não aten-
dida pela Prefeitura.

9. Controlar, orientar e distribuir o tratamento odon-
tológico nos Postos de Puericultura;

10. Promover intercâmbio com as Associações de Pais e
Mestes das Escolas Municipais de Educação Infantil;

11. Promover intercâmbio com o Serviço de AssistênciaS~
cial da Secretaria de Saúde; .

12. Criar grupos de voluntários jurito às APMs;
13. Promover intercâmbio com a faculdade de Odontologia

de S.B. do .Campo, visando a Odontologia Comunitária.

1. Da Campanha Permanente de Higiêne Bucal
Esta campanha será desenvolvida nos Núcleos de Educa-

ção Infantil do Município, visando a criação do hábito de escov~
ção corretados dentes em seus alunos.Serão usados todos os métodos di
dáticos posslveis, tais como, audio~visuais, folhetos instruti=
vos, cartazesj filmes, palestras, etc.

Paralelamente, a Campanha Permanente de Higiêne Bucal
desenvolverá metas para atingir professoras, pais e responsáveis
através de palestras, filmes e todos os meios de comunicação, v!.
sando a conscientização da comunidade, sensibilizando-a ao pro-
blema de saúde geral, principalmente da população infantil.

Esta campanha se desenvolverá durante todo o ano leti-
vo, obedecendo urna programação pré-estabelecida de modo a atin-
gir todas as Escolas Municipais, bem como dando assistência as
professoras no programa de escovação dos dentes.

2. Da Carteira Odontológica
_ A CARTEIRA ODONTOL6GICA terá como objetivo a organi-

zação,orientação eamotivação ao tratamento odontológico das
crianças de nlvel pré-primário de são Bernardo do Campo. Será
posta em prática após perfeita divulgação e conscientização da
comunidade sobre as finalidades, normas e objetivos. Para isto,
o Serviço de Odontologia Preventiva desenvolverá intenso progra-
ma junto às professoras, pais e responsáveis.
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- Fica estabelecido como metas principais:
a) Todos os alunos de ~ivel pré-primário matriculados

nas Escolas Municipais receberão a Carteira Odontológica.
b) Também receberão a Carteira Odontológica as crian-

ças de nivel pré-escolar não matriculados nas Escolas Municipai~
mas cadastradas pelo Serviço de Ass.Social dos Postos de Pueri-
cultura.

c) No final de cada ano letivo, todas as crianças que
receberam a Carteira Odontológica deverão estar com seus dentes
tratados, as carteiras distribuidas devidamente controladas, con
tendo os "vistos" de Inicio e Término do tratamento, bem como as
anotaç6es de "observa2ao".

d) Elaboraçao de mapa mensal de controle a ser realiza
do pela equipe do Serviço de Odontologia Preventiva, e Professo=
raso

O Serviço de Odontologia Preventiva, juntamente com as
Professoras, estudará os problemas surgidos, como por exemplo, a
não utilização da Carteira Odontológica, problemas de encaminha
mento, visando encontrar soluç6es.

A Secretaria de Educação deverá baixar nórmas para a
cooperação do corpo docente, no' sentido de dar total apoio ao bom
desenvolvimento dos trabalhos, bem como na implantação daCarte!~
ra Odontológica, seu controle, e desenvolvimento das atividades
do Serviço de Odontologia Preventiva.

A Secretaria de Educação deverá, também, através de seu
departamento especializado, criar todos os meios de incentivos e
motivaç6es ao uso da Carteira Odontológica Preventiva e Curativa.

Sugerimos à Secretaria de Educação, que junto com a dis
ciplina de Higiêne, fosse enfocada a parte de "higiêne bucal" e·
criadas normas didáticas especificas, resumidas na Carteira Odon
tológica, tornando este documento básico e valorizando o seu us~.

Um relatório anual esclarecerá todos os resultados e
beneficios provindos do uso da Carteira Odontológica, das ativi-
dades do Serviço de Odontologia Preventiva e da participação da
Secretaria de Educação na área de Higiene.

3. Dos Levantamentos Eoidemiológicos da Cárie Dental
e Doenças Associadas

a) O Serviço de Odontologia Preventiva fará anualmente dois le-
vantamentos para obter dados estatisticos da prevalência da
cárie e doenças associadas, bem como do índice de Higiêne.

b) O levantamento inicial servirá para informar ao Serviço de
Odontopediatria, o volume de necessidades encontradas, as
áreas prioritárias e orientação aos pais e professoras, da ne
cessidade odontológica da população escolar.

e) O segundo levantamento nos informará os resultados obtidos,di
ficuldades ou falhas existentes, dando idéia do trabalho de=
senvolvido e possiveis modificaç6es a serem introduzidas.

d) Os resultados desses levantamentos servirão para serem divul-
gados aos serviços congêneres, buscando contribuição decisi-
va para o desenvolvimento da Odontologia Comunitária na procu
ra de soluç6es aplicáveis em Saúde Pública.
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4. Do Controle e Meios de Combate à Cárie e Doenças
Associadas:

a) O Serviço de Odontologia Preventiva orientará e controlará o
uso do fluor em suas diferentes formas, tais como a já em uso
nas Escolas Municipais (o fluor para bochechos) •

b) Orientará a Comiss~o Municipal que estuda a adiç~o do
na água que abastece a populaç~o em geral.

c) Estudará as possibilidades de aplicaç~o de outras formas
se produto atrav~s da via sistemática ou de uso tõpico.

d) O Serviço de Odontologia Preventiva estará em constante
tato com o desenvolvimento das pesquisas da odontologia
ventiva. .

fluor

des-

con-
pre-

5. Dos Intercâmbios com 6rg~os Congêneres:
O Serviço de Odontologia Preventiva manterá constante

intercâmbio com os outros Serviços de Odontologia Pública, visan
do a troca de cOnhecimentos e experiências.

6. 00$ Eventos Científicos:
O Serviço de Odontologia Preventiva participará e pa-

trocinará cursos, conferências, simpõsios e encontros de Estudos
de Odontologia Comunitária, tanto preventivacoro curativae entre es
,tes!~mrrsosdeiodorrtoped'iatrí.a em Saúde-Pública procurando .atualizar
e aperfeiçoar nossos ser~iços.

7. Da Promoç~6 da Odontologia:
Atrav~s da C~~PANHA PERMANENTE DE HIGI~NE

todas as suas atividades promoverá os benefícios da
divulgando esta ciência ao grande público.

BUCAL e de '
odontologia

8. Do Intercâmbio com Associações de Classe:
O Serviço de Odontologia Preventiva promoverá inter-

câmbio com a Associaç~oPaulista de.Cirurgiões-Dentistas de são
Bernardo do Campo, para que os Cirurgiões-Dentistas da :~.cidade
possam prestar atendimento clínico às crianças portadoras da Car
teira odon coLôq í.ca , .bem corno sua pa.rt í.cLpaç ao nos programas de
Odontologia Preventiva, Higiêne e Saúde, a nível comunitário.

9. Da Coordenaç~o do Tratamento Odontolõgico:
O Serviço de Odontologia Preventiva examinará todas as

fichas, servindo esses exames para indicar a situação clínica de
cada criança, orientando os pais e professores quanto ao devido
encaminhamento.
a) Apõs os exames clínicos, será efetuada urna classificaç~o das

érianças "carentes" e "n~o carentes" pelo Serviço de Assistê!!.
cia Social, e posterior encaminhamento para o tratamento den-
tário.

b) Realizados os encaminhamentos o Serviçó de Odontologia Preve!!.
tiva .controlará a frequência das crianças aos Postos de Pueri
cultura.

c) Ditará normas para o Serviço Odontolõgico Volante, -~criando
urna escala das áreas mais prioritárias para as atividades do
serviço volante.
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10. Dos Intercâmbios com as APM's das'Escolas
Municipais:

O Serviço de Odontologia Preventiva promoverâ intercâm
bio visando a participação dessa entidade nos programas clínicos
e preventivos, no controle e uso da Carteira Odontol6gica e de
mais programas a serem desenvolvidos.

Como fatores principais, sugerimos que essa Associação
colabore no seguinte~
a) Atuar na conscientização dos pais e comunidade,. nos programas

do Serviço de Odontologia Preventiva e Saúde Pública.
b) Utilização de meios capazes de motivar as crianças e seus pais

no cumprimento das orientações contidas 'na Carteira Odontol6-
gica.

c) Divulgarã comunidade todas as normas de boa higiêne bucal e
os benefícios da Odontologia Preventiva.

d) Contribuir na orientação para o tratamento odontol6gico nas
crianças não carentes e que tenham condições de tratamento ex
terno, através de convênios ou clínica particular, não sobre'
carregando o setor público.

Para tal atendimento externo, os Cirurgiões-Dentistas
de são Bernardo do Campo, auxiliados pela Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas Region&l, firmariam acordos de cooperação m.§.
tua, com a finalidade de obter preços especiais para atendimento
das crianças portadoras da Carteira Odonto16gica.

11. Da Participação do Serviço de Assistência Social
Nos Postos de Puericultura:

As Assistentes Sociais elaborarão um programa especial
para integração com o Serviço de Odontologia Preventiva,visando:
a) Realização de um levantamento s6cio-econômico "dos alunos ma-

triculados nas Escolas de Educação Infantil (NEIs) da Prefei-
tura Municipal de são Bernardo do Campo, classificando-os em
"carentes" e "não carentes";

b) Estabelecer normas específicas para definir "Carentes" e "não
Carentes" para tratamento odontol6gico;

c) Levantamento da população em idade pré-escolar não matricula-
da na rede Municipal d~ Ensino, sua classificação s6cio-econô
mica e necessidade de encaminhamento para tratamento odontolõ
gicoi '-

d) Cadastrar e distribuir a Carteira Odontol6gica, de modo a ori
entar a criança em idade escolar não matriculada nas Escolas
Municipais; .

e) Participar dos programas preventivos, divulgando as boas nor-
mas de higiêne, saúde e sociabilidade.

12. Das Equipes de Voluntâtios:
O Serviço de Odontologia Preventiva atuarâ junto ã Se-

cretaria de Educação e as APM's no sentido de criar equipes vo-
luntârias de cooperação, que agiriam nas Escolas Municipais, au-
xiliando nos programas de Higiêne Oral, controle da cârie, uso
da Carteira Odontológica e tratamentos clínicos.
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13. Do Intercâmbio com a Faculdade de Odontologia de
Sao Bernardo do Campo:

Sabendo do interesse da referida faculdade em partici-
par dos programas comunitãrios de alcance social (conforme conta
tos jã mantidos), serã elaborado um plano integrado, com a partI
cipação dos alunos nos programas de Serviço de OdontologiaPre-
ventiva.

4 - Conclusões:
Com a implantação da IICarteira Odontológicall

, a cria-
ção do 'LServiço de Odontologia Preventiva 11, a integração do Ser-
viço de Assist~ncia Social nos programas desta Seção, e partici-
pação da Secretaria da Educação neste programa de Saúde, acredi-
tamos ter dado passos definidos para melhor aproveitamento do p~
tencial humano e material no campo de Odontopediatria e da Saúde
Comunitãria.

são Bernardo do Campo, 19 de Junho de 1979

Secretaria de Saúde e promoção Social
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2 ANALISE PARA LEVANTAMENTODJS TOPICOS ESTUDADOS

Neste momento passamos a analisar e discutir os itens
que nos pareceram relevantes do documenta~proposta, o particular-
mente os relativos aos objetivos do Programa, ã estratégia utill
zada para sua implementação e aos mecanismos propastos pelos seus
organizadores para avaliação.

No que se refere aos objetivos, embora os mesmos nao
estejam claramente explicitados depreende-se, da leitura do docu
mento, que sejam basicamente dois:

a) Entregar ã responsabilidade do Serviço Dentirio Escolar do Es
tado crianças sem necessidades acumuladas, de forma a permi-
tir que a manutenção e o coht~ole da seu estado de sa~de bu-
cal tivessem melhores condições de ser execut~dos com os re-
cursosdisponiveis, pelo mencionado serviço.

Aqui se percebe o objetivo do Programa em integrar serviços,
ou seja, a Seção de Odontologia da Prefeitura pretendia trab!
lharde forma integrada com o Serviço Dentirio Escolar do Es-

o tado, uma vez que as cri anças a partir dos 7 anos passam a i.!:!,.
tegrar a rede estadual de escolas, no Municipio de são Berna~
do do Campo(*); quando passam a receber cuidados odontolõgi-
cos presta dos pe loS erviço Oe nti rio Esco 1a r, que e o o rga n ismo
do Estado responsivel pela prestação de"serviços dentirios a
população escolar.

b) Propiciar cuidados de 'odontologia preventiva a toda a popula-
ção pre-escolar.

Para tanto, os idealizadores do Programa propuseram a centra-
lização dos recursos odontolõgicos da Prefeitura no atendimen
to e tratamento da população pré-escolar matriculada nas Esco
las Municipais de Educação Infantil (EMEIs) (**).

Obs. (*) Em são Bernardo do Campo, o municipio e responsivel pela rede de pr~
-escolas, as EMEls.

,(**) Na ocasião em que a proposta foi redigida, o nome destas escolas era
N~cleo de Educação Infantil (NEls).
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Neste momento, algumas questões se apresentam: ao mes
mo tempo em que se louva o esforço deste serviço odonto15gico,no
sen~ido de direcionar suas atividades tendo em vista um objetivo
defin ido, se nte -se a ausência de me tas concre tas a se rem b uscadas .

Ao dizermos isto, estamos levantando questões tais co-
mo: a quantas crianças serã possiv~lprestar atendimento? Com
q u antos e com que recu rsos hum anos, f ina nce iros e t ec no 15g icos se
pretend~ efetuar o trabalho? Haverã um orçamento especifico pa-
ra o Programa? Não hã respostas para estas questões no documen-
to onde estã formulada a proposta do Programa.

Alim dos objetivos jã mencionados, ~ue podem ser enca-
rados como curativos'e preventivos, estã implicito no Programa
um terceiro objetivo, que pod~ ser classifi~ado como educativo.
Esta postura educativa i um dos pontos de maior valor de uma pr~
posta de trabalho como est~ desenvolvida pela Prefeitura de São
Bernardo do Campo. Trata-se de um objetivo que dificilmente po-
derã ser quantificado e que, no entanto, tem um valor muito gra~
de em termos de possibilidade de criar na população um comporta-
menta ativo e positivo em relação aos problemas' referenteS i saQ
de bucal. Este aspecto, segundo Pistorio (63), i um dos pontos
que justifica e valoriza ~s programas de saude escolar.

A ausência de metas claramente definidas torna pouco,
claras as estrategias escolhidas para álcançã-las.

Cabe aqui o pensamento de H.Igor Ansoff (64), embora
se refira basicamente i empresa privada, cujos resultados sao
produtos ê não especificamente serviços, quando propoe o proces-

,50 em "cascata":

111 - lIe estabelecido um conjunto de objetivosll
2 - 11e", estimada a d i f e re n ca (hiato) entre a posição cor-

rente da empresa e a indicada pelos objetivosll

3 - 11 Pro põe -seu mau m a is deu m cam inho (e,s tra ti g ia ) 11

4 - lias estratigias são testadas em termos das suas "pro-
pri edades" de redução de "hi a tos". " '

(64)

PISTORIO, Raul H. Fundamentos, Funções e Alternativas de Organização de
um Programa de Saude Escolar. Medicina Administrativa 3 (le 2),1969.

ANSOFF, ft:I.' Estrategia Empresarial. Trad. A.Z.Sanvicente. São Paulo,
,Mc Graw Hill, '1977, p.2L

, (63)
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Utilizando este raciocinio para o Programa analisado,
seria esperado que dele constassem:

- metas estabelecidas e quantificadas: o agente prestadorde ser
viços odontológicos pretende atender "XII crianças;

- o sistema atual di cobertura a "N" crianças; portanto, prete~
de-se aumentar o atendimento em "X-N";
para tanto a estrat~gia escolhida foi a concenttação dos recur
sos disponiveis no atendimento dos pr~-escolares;

- a avaliação seria feita em função da ~iminuiçãodo valor "X-N".

Embora esta possa parecer uma preocupação simplista, a
discriminação de objetivos claros sem nenhuma dGvida poderia PO!
sibilitar a tomada de decisões operacionais. mais eficazes.

Apesar da ji mencionada ausência dos objetivos quanti
ficados, o programa de odontologia d~ São Bernardo do Campo teve
um grande m~rito quando se preocupou com o estabelecimento de
prioridades.

Para a definição de prioridades foram.então usados dois
crit~rios: social e clinico. Segundo o crit~rio social, as
crianças foram classificadas em "carentes" e "não carentes".Esta
classificação foi feita pelas próprias professoras, utilizando
parimetros.estabelecidos pela Seção de Odontologia conforme serã
explicitado a seguir. Em relação ao criterio clinico, foram ex~
minadas todas as crianças dos EMEls pelos cirurgiões~entistas da
Prefeitura; foram consideradas prioritirias para receber trata-
mento aquelas crianças que tinham tr~s ou mais problemas odonto-
lógicos (tiries e/ou extrações indicadas).

O estabelecimento de prioridades pressupõe o previo
diignóstico da situação existente e a definição de crit~rios que
permitam hierarquizar as necessidades a serem atendidas. As
prioridades estabelecidas serão tanto mais coerentes com as ne-
cessidades da população quanto mais consistentes forem os'param!
tros utilizados para a definição dos criterioso
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Cumpre agora analisar e discutir os parimetros que fo-
ram utilizados pela Seção de Odontologia na definição doscriti-
rios para o estabelecimento das ~rioridades.

A começar pela classificação social, tem-se que o Gni-
co parimetro utilizado foi a renda familiar "per capita". A quan
tia determinada para servir de piso mlnimo foi fixada depbis de
virias tentativas,ati se consegúirum valor abaixo do qual esta
ria o maior grupo de pessoas a quem fosse posslvel oferecer cui-
dados 0~onto15gicos pela equiperesponsivel pelo Programa. Tal
critê rio, comos e vê, a 1êm de em plrico, 1evou em conta m a is a di ~
ponibilidade de oferta de serviços do que as reais neces~idades
da demanda. A quantia fixada para fevereiro de 1980, importava
em Cr$ 1.~70,00 por pessoa por mes(*).

o levantamento s5cio-econ5mico foi feito, nesta oca-
sião, pelas pr5prias professoras dos EMEls e, para as crianças
consideradas carentes, era colocado um "C" em frente ao nome, na
própria ficha do levantamento cllnico.

Esta classificação d~sçonsiderou outras variiveis que.
nao a renda familiar .. Considerando que o Municlpio de são Ber-
nardo do Campo possui um departamento de estatlstica bastante o~
ganizado, ê fora de dGvida que outras variiveis poderiam ser in-
corporadas-, a fim de que a clàssificação "carente" fosse mais
substantiva. Poder-se-ia ter utilizado informações tipo locali-
zação geogrifica, acesso, moradia, serviços pGb1icos, etc. A
preocupação, todavia, ao se estabelecer o critirio, foi caracte-
rizar como prioritiria aquela parcela da população cuja renda f~
miliar pa~ecia insuficiente para pagar tratamento dentirio junto
- ,ja reuc privada de prestação de serviços odontológicos

A conclusio obtiAa i, quando muito, precipitada,
vez que se levou em conta apenas a receita familiar e que
foram considerados os diferentes itens da despesa de cada

uma
nao

fam;-
lia; estes, obviamente, sio variiveis conforme os hibitos de ca

.da grupamento familiar, o que faz parecer temeriria a conclusão
Obs.(*) Nesta ipoca o salirio mlnimo regional era de Cr$ 2.932,80.
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de que, naquelas onde a renda 'familiar fosse superior a quantia
fixada, haveria a possibilidade financeira de propiciar tratamen
to dentário aos seus componentes. Há que se pensar, por exem-
plo, que quando a familia habita ,em lugares distantes, a despesa
com .transporte faz diminuir a receita.

Alem disso, ao se analisar o conceito de IIcarentell uti
lizado pelo Programa, não se deve esperar que o mesmo tenha rela
çao com nivelou qualidade de vida.

Segundo o trabalho da Dra~ Maria de La Fuente e colabo
radores (65), para se ter uma definição de nivel de vida há que
se estudar doze componentes, a saber: saGde, educação, :condi-
ções de trabalho, situação em materia de emprego, consumo e pou-
pança, transporte, moradia, vestuário, divertiment6 e lazer, pr!
vid~ncia social e liberdades humanas.

Poucos destes componentes podem ser medidos e quantifl
cados e o conhecimento dos mesmos depende da intensidade eda pr~
fundidade com que as sociedades debatem sOas necessidades e aSPl
raçoes. A validade de um indicádor social e t~nto mai·orquanto
mais embasado estiver pelos de~ejos e pelas aspirações de uma co
munidade.

Segundo Rattner (66), os indicadores sociais :~con~ti-
tuem uma tentativa de suprir as falhas das estatisticas ofi-
ciais, IIdesenvolvendo medidas quantitativas e dados para detec-
tar e acompanhar mudanças sociaisll. r com este enfoque que os
indicadores sociais se constituem em instrumentos valiosos para
o p 1anej amen to do uso dos recurs os di spon ivei.s nos oroqrama s de
assist~ncia ã saGde.

A produção de tais indicadores, ainda segundo Rattne~
está ligada aos criterios de racionalidade identificados por K.
Manheim.
(65) FUENTE, Maria de la e cols. Indicadores de Nivel de Vida e Saude: Anã-

li~e por Regiões e Conceito de Pobreza Extrema. Cadernos Medicos So-
ciais17 (4): 13, 1976.

(66) RATTNER, Heinrich. Indicadores Sociais e Qualidade de Vida. In --..--...,~
Estudos do Futuro: Introdução ã Antecipação Tecno15gica e Social. Rio
de Janelro, FGV, 1979, Cap.ll, p.I29.
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Racionalidade Funcional:-----------------------
1I0rganizaçãode uma série de atos para atingir umà meta

especificall• Dentro deste critério de racionalidade poder-se-ia
enquadrar o conceito de ~arente~com que se esti trabalhando, de!
de que fosse possive 1 re la c io nar renda 11pe r cap ita 11 com sa Ude b~
cal, o que não é possivel. Nem sempre a nutrição das pessoas,
por exemplo, depende da renda "p e r cep í t a ". Antonio t4auro Mar-
tins (67), referindo-se aos principais fatores responsiveis pe-
la desnutrição, salienta os padrões culturais:

1I... 0utro exemplo ê: o surgimento de uma IInova elitell na
Africa, que importa padrões de propaganda do mundo ociden-
tal , sendo freque ntea alimentação das crianças com doc e s,
refrigerantes e outros alimentos tipicos desta ãrea. As
crianças podem chegar a nãó ter fome, mas a quantidade de
cirie dentiria e o retardo do desenvolvimento é extremamen
te consi derive 1 .11"

Este foi apenas UM exemplo ilu~trativo do quao pobre é.
o indicador social que considere apenas a renda' "p e r ca p i t a " pa-
ra classificar graus de agravo .ã saiide (quaisquer que sejam os
aspectos de saude considerados no nosso caso, a' saude bucal).

Racionalidade Substantiva.:

hNecessiria porque em uma sociedade complexa, a multi-
plicidade e heterogeneidade de objetivos mesmo quando todos e c~
da um deles são buscados em termos funcionalmente racionais, po-
dem levar a disfunções e desequ t lIb r i o " (68). Também não obede-
ce a este critério o conceito IIcarentell utilizado pelo Programa.
Em parãgrafos anteriores jã foi analisada a falta de conSist~n-
cia substantiva do conceito tal como aqui utilizado.

A melhor definição que se pode ter da classificação s~
cial utilizada pelo Programa é de que foi uma 'classificação one-
(67) MARTINS, Antonio Mauro. Os Problemas Nutricionais do Brasil. In.:MARLEt

J.M.; MEIRA, A.R. & D'ANDRETTA JUNIOR, C. Saude da Comunidade. São
Paulo, McGraw Hill, 1976, 2~ ed., Cap.ll, p.143

RATTNER, H. Indicadores Sociais e Qualidad~ de Vida, p.129.(68)
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racional, levando ~m conta os objetivos do Programa e as disponi
bilidades da Seção de Odontologia da Pre~eitura de São Bernardo
do Campo, em termos de recursos humanos, materiais e financeiro~
Foi i luz deste conceito que as diferentes etapas do Programa fo
ram implementadas; sera sob esta õtica que serão analisadas.

Os crit~rios para a classificação cllnica tamb~m devem
ser analisados. Antes da anilise propriamente dita, por~m, con-
vem descrever como a equipe integrante do Programa agiu para ob-
ter a classificação utilizada:

a) As crianças foram examinadas nas escolas pelo ciru~gião- den-
tista da Prefeitura.

b) Para o exame foi utilizada luz natural, sonda exploradora e
espelho (o m~todo de exame mais simples posslvel).
Com base nes te exame, as cri anças foram agrupadas em três gra.!:!.
des grupos:

aquelas que tinham três ou mais ciries,
- aquelas que tinham menos d~ três ciries,

aquelas que não tinham ciries.

Foi dada priori~ade de atendimento iquelas crianças que
tinham três ou mais ciries e que fossem "carentes".

Como se nota, o crit~rio foi quantitativo. Disto de-
corre que pode ter havido crianças que tinham duas ciries profu.!:!.
das cujo tratamento foi preterido em favor de outra que possuis-
se três c~ries incipientes. r õbvio que se estã considerandoap~
nas o texto do Programa, não se levando em conta o bom senso e a
capacidade do profissional responsãvel, que deve ter impedidoque
isto acontecesse. Pretendemos ap~nas discutir a maneira como foi
estabelecido Q crit~rio de prioridade.

Antes de prosseguir nesta anãlise convem ressaltar que
muito se tem pesquisado e escrito s06re cãri~ dental. Para o es
tudo aqui realizado, foram utilizadas as definições da OMS, pu-
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blicadas no Informe T~cnico n9 242 de 1962 (69), que satisfazem
as necessidades do p1anejador de.programas de promoção de sa~de
bucal e de tratamento das afeccções bucais.

Segundo esta publicação a cirie pode ser classifitada
em:

a) Microsc6pica: .quando nao e detectivel ao exame clTnico, nao
sendo portanto considerada.

b) Manchas: esbranquiçadas e rugosas: fase precursora da ca-
rie; tamb~m não sao consideradas como cirieao exame clTnico.

c) Cirie clTnica: aquela cavidade cuja exist~ncia pode ser diai
nosticada cofu sonda exploradora e espelho. Esta ~ a fase que
permite intervenção do ponto de vista de recuperação de sa~de
bucal.

Com base nestas definições pode-se analisar o crit~rio
de classificação das crianças. Em primeiro lugar, aquelas cons!
deradas sem problemas poderiam ser portadoras de manchas ou ca-
ries microsc6picas; teriam, e~tão, problemas odonto16gicos nao
passTveis de identificação ao exame clTnic6. Isto não garante
como fidedigna· sua classificação como nao portadoras de proble-
mas dentais.

Outro aspecto a ser discutido e que nao se faz refer~n
cia, uma vez constadada a càrie cli n i ca , ã extensão e ã pr-o f und i da
de da agressão sofrida pelo dente. Isto, do ponto de vista clT-
nico, invalida o crit~rio quantitativo que fo~ usado para deter-
minar as prioridades do tratamento.

Al~m do que, considerando-se o enfoque financeiro, de-
ve ser ·lembrado que problemas clTnicos ~ais graves requerem, pa-
ra sua solução, tratamentos mais complexos, que consumirão mais
tempo e maiores recursos t~cnicos, sendo consequentemente mais
custosos'.
(69) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, Normas para La Notificaci6n de Enfer-

medades Dentales. Genebra, 1962, pp.l0-5 (Serie Informes Tecnicos,242).
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Em relação aos aspectos administrativos ~ conveniente,
antes de discutl-los,apresentar como ~ c6nstituldo o poder e~ec~
tivo da administ~ação direta de são Bernardo do Campo para eluc!
dar a maneira como se relacionam as diversas Secretarias Munici-
pais.

o poder executivo da administração direta da Prefeitu-
ra do Mu~iclpio de são Bernardo do Campo ~ representado pelo Pr!
feito, pelo Vice-Prefeito, pelo Sub-Prefeito do Distrito de Ria-
cho Grande e pelas oito Secretarias Municipais. Entre elas, as
que interessam diretamente a este trabalho, sao (70):

a) Secretaria de SaGde e Promoção Social, cuj"o campo funcional e
definido como:

"Administração e prestação de serviços de saGde ã pop~
lação em geral e aos operirios municipais e indigentes; adminis
tração e execução de serviços de promoçao social ã população em
geral".

b) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, ~ue tem como defi
nição do seu campo funcional o seguinte:

"Administração e ~xecução dos programas de educação e
assistência ao escolar, da Administração Municipal; administra-
çio e exe~ução dos programas de circul~ção do acervo documentã-
rio, difusão cultural e programação dos esportes, da Administra-
ção Municipal".

d) Secret~ria de Planeja~ento e Economia, cuja definição de cam-
po funcional ê expressa da seguinte manelra:

"Planejamento Municipal, nos aspectos urbanlsticos so-
ClalS e econômicos; planejamento administrativo, envolvendo or-
ganização, sistem~s e m~todos; treinamento de pessoal, em coor-
denação com a Secretaria de Assuntos Jurldicos, estatlstica, in-

"formação e processamento de dados; polltica econômico-financei-
(70) PMSBC - SECRETARIA DE PLANEJA~ENTO E ECONOMIA E UNIDADE DE ESTATIsTICA .

. Sub~ldios Estatlsticos, p.24.
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ra e econômico-tributária, em 'conjunto com a Secretaria de Finan
ças; coordenação das ações inter-secretarias e das ações inter-
-entidades da Administração Indiretall

•

A proposta deste Programa foi elaborada exclusivamente
pelos elementos da Seção de Odontologia, que ê uma seção da Se-
cretaria de Saúde e Promoção Social (ver organograma Anexo 1), e
propõe por diversas vezes o trabalho integrado com outro depart!
mento da mesma secretaria' (o de Promoção Soei al), representado p~
la Seção de Serviço Social, Médico e Previdenciário. Propõe tam.bêm atividades que requereriam a utilização de pessoal e recur-
sos da Secretaria de Educação.

Apesar destas propostas de atividade nao há, em nenhum
momento, referência a algum mecanismo coordenador entre as dife-
rentes atividades inter-secretarias e inter-setoriais. Esta ati
vidade deveria ter sido exercida pela Secretatiade Planejamento
e Economia. Esta providência teria possibilitado a inclusão,de~
tro da formulação do Programa, de medidas que facilitassem a ope
racionalidade d6 mesmo.

Espera-se, ao menos teoricamente, que a formulação d~
um Programa de prestação de serviços .esclareça pontos do tipo:

a) Orçamento:
- Quais os recursos financeiros ã disposição do Programa?
- Como foram feitas as previsões de ~usto?
- Quem propiciará os recursos financeiros necessários?

b) Desi~naçj6 de pessoal:
- Qual será o pessoal alocado para as atividades do Programa?

A quem estará subordinado, ou seja, estará subordinao ao or
gão responsável pela execução do Programa?

-Na previsão orçamentária há recursos para contrataçãoe tre!
namento de um novo tipo de profissional (no caso a atenden-
te para consultório dentário), cuja utilização está expres-
sa na proposta?
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c) Recursos materiais e equipamentos:
- Serio usados todos os consult5rios da Seção de Odontologia

na execução do Programa?'
Caso não sejam utilizad~s todos, quantos e quais serao os
utilizados?

- Onde estão localizados os consult5rios destinados ao' aten-
dimento da população-alvo do Programa?

d) Avaliação:
- Por quem e quando serã feita?

Qua is os mecani smos que serão uti 1izado s pa ra ta l? '
- Hã flexibilidade para mudanças e correções que se façam ne-

cessãrias (a justificativa fundamental para se implanta~ um
processo de avaliação)?

Para responder convenientemente estas questões existe
a necessidade de um sistema de informações preciso, que possibi-
lite um diagn5stico da situaçã~ o mais confiãvel possrvel.

Na mencionada proposta, a grande maioria destas ques-
tões nao ~ esclarecida; ,por isto, na ocasião em que o Programa
foi implementado, muitas atividades tiveram resultados menos efi
cientes e ~ficazes do que os desejados.

Assim por exemplo, a classificação s5cio-econ6mica,que
se esperava fosse feita pela equipe do Serviço Social, acabou
sendo feita pela pr5prfa Seção de Odontologia (definição do pari
metro - re nd a "per cap i ta 11) e pel as professoras
propriamente dita).

'(classificação

Quanto â avaliação, pode ser citado o exemplo do form~
lãrio a ser preenchido pelas professoras (ver Anexo 7); por fal
ta de um fluxo estabelecido de comunicação entre professoras e
Seção de Odontologia, não produziu ele o resultado esperado, co-

'mo mecanismo proposto para avaliação do andamento do Programa.
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Tampouco a Carteira ;Odo~to15gica citada no Programa C!
mo mecanismo de avaliação e controle resultou eficaz. Nem os
pais nem os dentistas da rede privada cooperaram para sua impla~
tação; por sua vez a escola não dispunha de mecanismos para exi
gir o cumprimento das normas estabelecidas para seu uso.

Os resultados obtidos pelos dentistas env~lvidos no
Programa foram misturados aos obtidos pelos demais em um relat5-
rio Gnico, ~e produção de todo o departamento. Inclusive, a uti
lização destes relat5rios estava mais voltada para a comprovação.
do emprego de recursos que para avaliação propriamente dita.

Essa situação, aliada a um diagn5stico precãrio da si-
tuação e i falta de objetivos definidos, impediu que a avaliação
interna cumprisse sua função de detectar e de possibilitar a cor
reçao de desvios.

A exist~ncia das lacunas apontadai nao invalida os es-
forços que foram feitos no sentido de que, utilizando melhor os
recursos disponfveis, se pudeise obter uma cobertura maior da p!
pulação e um aproveitamento mais racional dos recursos envolvi-
dos n~s serviços de odontologi~ da Prefeitura do Municfpiod~~São
Bernardo do Campo.
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CAP1TULO V - A PESqUISA DE CAMPO REALIZADA

1 - METODOLOGIA

1 .1 - Apresentação

Este estudo se propoe a analisar criticamente os esfor
ços desenvolvidos em cada etapa do Programa. Hi que se retomar
a proposta de trabalho descrita noCapltulo I:

- Anilise dos objetivos propostos pelo Progfama: em extensão e
profundidade, aqueles claramente expostos e os impllcitos.

- Descriçãq e discussão das provid~ncias tomadas para implemen-
tação du Programa, inerentes a cada uma das etapas.

Anilise critica da estrat~gia desenvolvida para execuçao do
Programa.

- Relação entre a situação sEcio~cultural da população e a inten
sidade da resposta ao apelo do Programa.

- Verificação da posslvel relação entre as necessidades cllnicas
e a situação sEcio-econ6mica da população.

Comparação dos resultados obtidos at~ a epoca estudada com os
objetivos expressos pelo Programa.

A partir de então procuramo~ desenvolver uma metodolo-
gia que atendesse a esta proposta.

Os passos seguidos na metodologia adotada foram os se-
guintes:

- Levantamento bibliogrifico.
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- Descrição, estudo e anilise do Programa tal como foi aprese~
tado pela PMSBC.

- Pesquisa de campo, que constou de duas atividades, desenvolvi-
das atraves de estãgio junto ã Seção de Odontologia da Secreta
ria de. SaGde e Promoção Social da PMSBC:
~ Observação direta,
. Levantamento de dados.

1.2 - Justificação

Antes de descrever detalhadamente a metodologia utili-
zada, convem fazer um par~ntese ~ara expor quais os "fundamentos
para a mesma .

.Citando Sonis e Rabinovich (71) quando no Capitulo III.!:!.
trodução ã Metodologia Cientificall

, do livro Medicina Sanitaria
y Administraciõn de Salud, dizem:

11 Un hecho o un elemento determinado puede ser explica-
do dentro de los limites fijados para facilitar su anãli-
s is, pero sô lo .se rá entendido y comprendido en la medida
en que lo ubiquemos en un anãlisis evolutivo de la estruc-
tura. conceptual mãs amplia que lo contiene; es decir, que
lo incluyamos en el sistema de conocimientos que lo abarca
y nos permita captar su significado.1I

Entendemos isto como sendo a anãlise da realidade em
que um determinado fen6~eno se processa e da interação entre a
realidade e o referido fen6meno .. Assim o Programa que nos prop~
semos a avaliar foi desenvolvido em determinadas tircunstãncias
temporais, espaciais e politicas que nele interferiram e o modi-
ficaram.

Por isso entendemos que a metodologia desenvolvida de-
va captar o mais possivel essa realidade, as interações que OCO!

(71) SONIS, A. & RABINOVICH, A. - Introducciõn a la Metodologia Cientifica.
In: Sonis, A. e cols. Medicina Sanitaria y Administraciõn de Salud.
BA, El Ateneo, 1976, vol.l, part.3, cap.10, p.118.
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reram no momento estudado e, atrav~s da reflexão sobre as infor-
mações obtidas, procuraremos situar o acontecido dentro do con-
texto global de sa~de em que vivemos e retirar conclusões gener!
lizãveis.

Segundo Grundy e' Reinke (72), em Procedimentos de Pes-
quisa em Sa íide , pesquisas de procedimentos em 'sa~de incluem tam-
b~m estudos sobre a maneira de se aplicar as conclusões obtidas,
ou seja:

11 ••• 0 sistema estudado não se compõe exclusivamente de fe-
n~menosobservãveis, mas sim de fen~menos, objetivos e re-
lações de depend~ncia entre uns e outros. Em outras pala-
vras: o objetivo ou o fim com que se comparam os resulta-
dos e por sua vez um elemento ·de sistema estudado. 11

o mesmo Sonis jã citado. (73), resume no capItulojã
referido, as etapas do m~todo cientIfico de acordo com o esquema
clãssico:

"1 - Observaci6n de los hechosque se desea estudiar.
2 - Formulaci6n de una hip6tesis por la cual puedan ser

explicados esos hechos.
3 -Control y verlf i cací iin dela h i pó t esi s mediante otros

hechos que no habIan. sido considerados con anteriori-
dad.1I

Acreditamos poder situar neste trip~a metodologia aqui
desenvolvida, ou seja, atraves do que chamamos ~studo da propos-
ta e pesquisa de campo procuramos conhecer a· realidade espacial,
temporal e administrativa em que os fatos ocorreram e quais "fo-
ram esses fatos. Das leituras indicadas, procuramos retirar su~
sIdios necessãrios para formular as hip6teses sobreos"fatos con~
tatados. E na discussão procuramos contrapor os conhecimentos
tecnicos i realidade constatada de forma a verificar a oossibili
. . -
da de de se obter respostas is d~vidas suscitádas e, quiçã, pro-
postas alternativas para a solução dos problemas aventados.

GRUNDY, F. & REINKE, W.A. Procedimentos de Pesquisas em Sa~de e Metodos
Matemãticos de Gestão. Trad. de 'D.de O.Baumgratz·~, Genebra, OMS,1974,.
p.22.

(73) SONIS, A. & RABINOVICH, A. - Introducci6n a la Metodologia CientIfica.
p.119.

(72)
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1.3 - Descrição

Inicialmente fizemos um levantamento junto i Bibliote-
ca Regional de Medicina (BIREME), em São Paulo, o que possibili-
tou uma primeira revisão da literatura sobre o assunto. As de-
mais leituras foram obtidas atrav~s das refer~ncias citadas pe-
los primeiros autores consultados, das indicações do ~otientador
e de conversas informais com colegas de curso e c6m profissionais
da ãrea.

A revisão bibliogrãfica possibilito~ situar o problema
e conhecer a evoluçio dos estudos a respeito, al~m de formar a
base te5rica que serviu de instrumento para" a anãlise feita.

Para facilitar a compreensão do assunto e, dada a ex-
tensão deste item, optamos por .st t uà-To em um capitulo separado
(Capitulo IV - O Programa de Odontopediatria Integrado i Odonto~
logia Preventiva).

Esta foi desenvolvida atrav~s de estãgio feito junto ã
Seção de Odontologia da PMSBC, nos primeiros meses de 1981. Isto
nos possibilitou conviver com os particip~ntes do Programa e as-
sistir ao desenvolvimento de algumas atividades, sentir alguns
obstãculos encontrados no dia a dia do trabalho que estava sendo
desenvolvido e, tamb~m, o acesso aos arquivos, onàe fizemos o le
vantamento das informações aqui utilizadas.

Durante essa fase foram desenvolvidas duas atividades:

a) Observação Direta:
Fruto da conviv~ncia diãria e da participação em algumas ati-
vidades desenvolvidas no periodo. Merecem ser ressaltadas as
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conversas informais com os integrantes do Programa, tanto
coordenadores como dentistas dos postos de pueric~ltura e a
participação em um seminãrio organizado para as professoras
dos EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) pela Se-
ção de Odontologia da Prefeitura.
A finalidade deste seminirio era conscientizar as professoras
da importância da sua função ju~to is crianças, para o ~xito
do esforço desenvolvido pelo setor odontológico, no sentido de
melhorar a safide bucal da população infantil. A1~m disso, o
seminirio visava tamb~m transmitir, is mestras, conhecimentos
bis icos sob re safide buca1, para que e1as, po r serem as pess oas.
que maior contato tem com as crianças, pudessem propiciar uma
orientação segura. Para que este sem í nâ r i o pudesse t amb êrn se.!::.
vir de instrumento de integração entre os diferentes setores
da população e os agentes prestadores de serviços odontológi-
cos, foram convidados para minist~i-lo profissionais que atu!
vam no sistema privado de assist~ncia e professores da Facul-
dade de Odontologia de são Bernardo do Campo. A intenção, ao
se convidar professores da faculdade era, na ocasião, inte-
grar o Programa desenvolvid6 pela Prefeitura. com as ativida-
des curriculares dos alunos da Faculdade.

b) L~vantamento Propriame~te Dito:

Nesta etapa do trabalho houvetr~s atividades distintas:

b.l) Definição da Amostra:
A amostra ideal deveria conter as i sequ i n t es informações,
s1tuação de safide bucal da população-alvo em dois momen7
tos diferentes~ compreendidos no periodo de vig~ncia do
Programa e a classificação sócio-econômica (CSE) da mes
ma população.
Em busca destes dados examinamos:

Os relatórios de cada classe das escolas, cujo levanta
mento foi feito no 29 semestre de 1979.
Em 1979, foi executado o levantamento do indice CPc,
ou seja, os relatórios de cada classe continham infor-
maçoes referentes aos dentes deciduos e permanentes,
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cariados, perdidos e obturados. Para cada classe exa-
minada foi feito um re~at5rio deste tipo e, na frente
dos nomes dos alunos, as professoras responsãveis pela
classe indicaram a classificação s5cio-econõmica atra-
vês de um "CII ou "não CII

•

- O~ re1at5rios das classes em cujas 'escolas o -levanta-
mento das necessidades clinicas foi feito no 19 semes-
tre de 1980.
Para o primeiro semestre de 1980 foram utilizadas fi-
chas simplificadas para cada classe. Nestas "fichas,
ao lado do nome dos alunos, os dentistas indicavam ap~
nas o nfimero de dentes cariados, sem especificar se o
dente afetado era da primeira OU' segunda dentição. Ta~
bem não foi especificado nesta ficha o nfimero de den-
,tes restaurados ou perdidos. A classificação s5ciQ-€co
nõmica foi feita como no Caso anterior.

- Os re1at5rios de atividades da Seção de Odontologia da
Prefeitura, para DS anos de 1979 e 1980, ~om a inten-
ção de encont~ar informações relativas a tratamentos
terminados das crianças atendidas pelo Programa.

Deste exame, pudemos verificar o seguinte:
O 1e~antamento nao foi feito nas mesmas escolas em
1979 e 1980.

- Para o ano de 1979 nao foi possivel separar a inform~-
ção re1atfva aos -·t~atamentos terminados das crianças
assistidas pelo Programa, porque neste ano o relat6rio
existente nos arquivos da Seção de Odontologia trazia
apenas informações relativas ao tot~l das atividades
desenvolvidas durante o ano.

- O re1at5rio final de atividades do ano de 1980 aprese~
tava separadamente as atividades odonto16gicas de cada
posto de puericultura. Por i~so pudemos isolar sete
postos, em que tinham sido ~tendidas apenas as crian-
ças de nove escolas; cujo levantamento clinico havia
sido efetuado no ano anterior.
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Para podermos fazer al~uma comparação entre os dois mo-
me ntos - 2Q semestre de 1979- e fi na 1 de 1980 exc1ui mos
aquelas escolas onde hou~e au~ento de n~mero de classes,
de forma a ter uma população constante e, desta
definir a amostra.

forma,

De posse destas informações limitadas, definiu-se a amos
tra de 2.537 crianças, matriculadas em nove escolas si-
tuadas em setores diferentes da cidade. A idade das
crianças era compreendida entre 4 e 6 anos e eram conhe-
cidas a situ~ção de saGde bucal e a classificação s6cio-
-econômica destas crianças.

Esta situação provocou a perda ~e consist~ncia signific~
tiva da.amostra, ou seja, al~m dos dados se referirem a
p~pulação da cidade de São Bernardo do Campo, no periodo
compreendido entre agosto de 1979 e dezembro de 1980,não
foi possivel proceder ~ escolha ale~t6ria dos -mesmos.
Eles jã estavam determinados pelas circunstâncias em que
foram produzidos. Por esta razão não foi possivel tam-
pouco a preocupaçao com a significância quantitativa da
amostra.

b.2) Organização dos Dados:
Cada classe, de cada escola selecionada, tinha sua fi-
cha ~e CPO. Esta continha informações sobre a idade das

-crianças e sob re o niimero de dentes deciduos (de leite)
e permanentes; quantos e quais cariados, perdidos e ob-
turados, al~m de quantas e quais extrações estavam indi-
cadas. Na mesma ficha, na frente do rome da criança, a
professora havia

Ap6s examinar a ficha de cada classe, reagrupamos os da-
dos, dividindo a população examinada em dois grandes gr~
pos, carentes e não carentes. Dentro de cada um dos gr~
pos classificamos as crianças da seguinte maneira, segu~
Ao os problemas clinic~s apresentados:
- com problemas: aquelas que apresentavam tr~s ou mais

problemas odonto16gicos, independente destes se locali
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zarem em dentes de leite ou permanentes; assim pode-
mos ter duas extrações indicadas e uma cirie DU qual-
quer outro tipo de combinação destes problemas.
Sem problemas: quando não apresentava nenhuma afecção
detectivel ao exame clinico tal como foi realizado(luz
natural, sonda ~ espelho).

- Com problemas irrelevantes: quando tinham até três
problemas c1inicos. (Chamamos de irrelevantes porque,
como foi visto na descrição do Programa, crianças por-
tadoras de até três problemas clinicos não foram consi
deradas prioritirias para tratamento.)

Os dados relativos aos resultados, que serão :comparados
com os obtidos da maneira acima descrita, estavam conti-
dos no mapa de produção de serviços da Seção de Odontol~
gia do ano de 1980 e eram relativos a cada posto de pue-
ricultura. Por isso escolhemos aqueles postos em que as
crianças da amostra foram atendidas.

b.3) Apresentação dos Dados:
De posse dos dados, jiconvenientemente reagrupados, con
feccionamos algumas tabelas que permitirama anilise apr!
sentada no item a seguir, referente a resultados.

Nestas tabelas relacionamos a idade das crianças, sua
tóndição· :·~6cio~econ5mica.e seus p~oblemas odontol~
gicos. Fizemos isto para cada uma das escolas considera
das na amostra.

Em seguida, como nao nos inteyessava trabalhar com a va-
riivel idade detalhada ano a ano (trabalhamos com crian-
ças de 4 a 6 anos), montamos tabelas.gerais relacionando
apenas a condição de saGde bucal e a classificação so-
cio-econ5mica.

A tabela que foi chamada lide resultado" (Tabela 15·) foi
montada relacionando-se as crianças com problemas odont~
l6gicos de cada escola e os tratamentos terminados dos
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postos de puericultura para onde eram encaminhadas as
crianças "com problemas". Cumpre ainda uma vez salien-
tar que a finalidade desta tabela ~ mais de ilustrar a
precariedade da informação do que de servir de instrumen
to de anãlise do resultado do Programa~

A se~uir apresentamos' os resultados t~belados e faremos
considerações mais detalhadas a respeito de cada uma. das
tabelas.

2 - RESULTADOS

Relatando os resultados desta pesquisa, procuramos ve-
rificar se foram respondidas as questões ~ue a motivaram.

Quanto as perguntas formuladas em relação aos objeti-
vos do Programa pode-se concluir, analisando o documento-propos-
ta, que o mesmo explicitava:

- Objetivos Curativos: tratar os problemas odontológicos das
crianças em idade pr~-escolar (4 a 6 anos) matriculadas nas es
colas municipais.

- Objetivos Preventivos: desenvolver m~todos acessTveis de uti-
lização de fl~or deforma a diminuir a incid~ncia de cãrie na
população-alvo.

Objetivos Educativos:
. desenvolver hãbitos de higi~ne e alimentação adequados, ten-

do como finalidade a diminuição da incid~ncia de cirie;
. promover nas crianças e na comunidade em-geral mudanças de

comportamento frente aos problemas odontológicos.

O Programa, porem, nao especificava prazo para que es-
tes objetivos fossem atingidos.
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Considerando a estrat~gia utilizada para a implantação
do Programa verificou-se que a proposta era a seguinte:

- Trabalho integrado entre as Seções de Odontologia e Ser~iço So
cial da Secretaria de SaGde e Promoção Social da Preféitura e
com a Secretaria de Educação do Municlpio.

Trabalho int~grado entre os sistemas municipal, estadual e pr!
vado de prestação de serviços.

Levantamento dos problemas odonto16gicos da população-alvo, vi
sando o diagn6stico da situação existente, a definição de pri~
ridades e a utilização racional dos recursos disponlveis (An~
xo 6).

- Participação comunitaria, entendendo-se por comunidade tanto
as famllias a que pertenciam as crianças que compunham a pop~
lação-alvo quanto as escolas em que estavam matriculadas {Ane-
xos 3, 4 e 5).

Como mecanismos de avaliação interna,· estudando o Pro-
grama verificou-se que eram propostas (Anexo 7):

- Reuniões peri6dicas com professoras.

- Reuniões peri~dicas com cirurgiões~d~ntistas integrantes do
Programa.

- Implantação da carteira odonto16gica, documento entregue a ca-
da cria~ça da população considerada, em que estavam anotadas as
necessidades odontolõgicas e que deveria Ser atualizado a cada
tratamento dentario, onde quer ~ue fosse executado.

Quanto is demais questões, as respostas foram procura-
das atrav~s do estagio realizado e do levantamento descritos no
item 1, deste Capltulo.

Durante o estagio pôde-se observar como sucederam na
pratica algumas etapas do processo de implementação do Programa:
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- Não aconteceu o esperado trabalho integrado entre as Seções de
Odontologia ede Serviço Social da Secretaria de Saijde da Prefei
tura.

- A integração entre Seção de Odontologia da Secretaria de SaGde
e Secretaria de Educação se deu de maneira informal, apenas en
tre as professoras e os dentistas do Programa.

- Não aconteceu o trabalho integrado entre os subsistemas prest~
dores de serviços, tendo a Seção de Odontologia da Préfeitura
assumido a responsabilidade total para o cumprimento dos obje-
tivos do Programa, dando prioridade as crianças carentes.

- Os mecanismos de avaliação interna não funcionaram da forma es
perada, sendo que a carteira odonto15gica foi distribuTda, mas
.não foi utilizada pela população.

Como a informação era processada de maneira muito lenta, nao
produziu o esperado efeito de correção de rumo.

- Ainda em relação ao sistema de informaçio, como não havia defi
nição pr~~ia do que se esperava obter do dado disponTvel, acon
teceu um acGmulo de dados irrelevantes. Estes, qua.ndo eram
transformados em informação, tinham utilidade mais ilustratlva
do que dê fato avaliativa.

- Como não foram utilizados mecanismos estatTsticos, eram sempre
necessirios dados que refletissem o total da população-alvo.I!
to dificultou sobremaneira a programação de atividades.

A aus~ncia de prazos para o t~rmino de cada uma das etapas im-
possibilitou o controle do cumprimento de cada atividadé.

- A participação comunitiria nao foi desenvolvida de fato; o que
ocorreu foi uma relação de dominação entre d "saber odonto15g!
co" e as professoras, e entre estas e os pais e alunos.
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Estas observações foram feitas por meio do contato di-
reto com os protagonistas do Programa. Boa parte delas pode ser
comprovada pela anâlise das tabelas resultantes do levantamento,
que serao apresentadas a seguir.

De um total aproximado de l4.00D crianças, foram esco-
lhidas 2.537 em uma amostra definida conforme explicado no item
1, deste Capitulo, referente ã Metodologia.

As tabelas de 1 a 9 apresentam a situação de saGde den
tal das crianças matricu1ada~ nas escolas da amostra, de acordo
com a faixa etãriâ.

Salienta-se o volume de problemas encontrados nas crian
ças mais jovens' (4 anos) e percebe-se claramente como o problema
tende a crescer nas mais velhas (5 e 6 anos). Fr~nte a este qu~
dro, compreende-se as preocupações dos organizadores do Programa
com as necessidades acumuladas. Cumpre neste ponto -esclarecer
que, para que se tenha id~ia mais clara da dimensão do problema,
crianças em idade escolar (7 anos) ainda tem a maioria dos den-
tes de leite e a~resentam tamb~m vãrios permanentes erupcionados
(presentes na cavidade bucal).

Outro dado revelado por estas tabelas e a epoca em que
o levantamento foi feito pela Seção de Odontologia da Prefeitura
Lembremo-nos de que a implementação do Programa foi feita a par-
tir do inicio do segundo semestre do ano letivo (agosto) de 197~
O fato, jã mencionado, de não haver prazos determinados para o
cumprimento das atividades gerou esta situação observada no le-
va ntam ento: .o 1e van ta me nto de da dos a i nda nã·o ha v i a 5 ido e nce r-
rado, em outubro de 1979, em algumas escolas. Isto aconteceu de
vido, al~m da citada aus~ncia de prazos determinados, ao fato de
os ~rganizadores terem tido o prop6sito de examinar toda a popu-
lação-alvo para fazer o diagn6stico dos_ problemas de saGde bucal
que atacavam esta população. Este dado ~ revelador da não utili
zação de recursos estatisticos,que teriam abreviado o periodo de
1evanta~ento e permitido a utilização do tempo disponivel com
maior efici~ncia.



Ta bel a 1 - Re 1a çã o e n t re P ro b 1emas O d o n to 1õ.g ic os, Ida d e e C 1as -
sificaçãoSõcio-Econ5mica (CSE) de Crianças de 4a 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) do Riacho Grande

5 anos 6 8 5 - 1 1 21
,

6 anos 24 16 31 4 3 4 82
o

I

Total 51 36 43 11 6 6 153

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da P~1SBC. Outubro/1979
( *) EMEl - Escola r1unicipal de Educação Infantil

co
N

~SE CARENTES NAO CARENTES

Idade~: Com Sem Problemas Com Sem Problemas TOTAL
Problemas Problemas Irrelevan Problemas Problemas Irrelevan

tes - tes -

4 anos 21 12 7 7 2 1 50



Tabela 2 - "Relação entre Problemas Odonto15gicos, Idade e Clas-
sificação S5cio-Econ5mica (CSE) de Crianças de 4 e 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) de Vila Planalto

c S E CARENTES NAO CARENTE
Problemas Com Sem Problemas Com Sem Problemas TOTAL

dontol. Problemas Problemas Irrelevan Problemas Problemas IrrelevanIdade tes - tes -

4 anos 3 2 2 23 30 16 76

5 anos 3 6 4 27 35 23 98 I

6 anos 7. 5 11 13 28 19 83.

~
Total 13 13 17 63 93 58 257

Fonte: Arquivos da Seção de Odontolo~ia da PMSBC. Agosto/1979
(*) EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil

ex>
w



Tabela 3 - Relação entre Problemas Odontológicos, Idade e Clas-
sificação Sacio-Econômica (CSE) de Crianças de 4 a 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) da Pauliciia I

NSE CARENTES NAO CARENTES

~Oblemas Com Sem Problemas Com Sem Problemas TOTAL
. Odontol.
Idade ~~ Problemas Problemas lrrelevan Problemas Problemas Irrelevan

tes - tes -

4 anos 3 5 6 5 27 8 54

5 anos 16 11 14 25 35 36 137
l

6 anos 29 20 33 29 51 44 . 206

I
Total 48 36 53 59 113 88 397

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. Outubro/1979
(*) EMEl - Escola Municipal de Educação Infantil



Tabela 4 - Relação entre Problemas Odonto15gicos, Idade e Clas-
sificação s5cio-Econômica (CSE) de Crianças de 4 a 6
A nos, Ma t r ic u 1a da s n a EM E I (*) d a Pau 1 ic é'ia II

~CS E CARENTES NAO CARENTES
. --

Com Sem Problemas Com Sem Problemas TOTAL
.. Problemas Problemas Irre1evan Problemas Problemas Irre1evan

Idade tes - tes -
~

4 anos 3 1 1 10 26 12 53

5 anos 8 11 13 18 47 33 130

6 anos 10 . 10 18 25 30 37 130
.

Total 21 22 32 53 103 82 313.
Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. Outubro/1979
(* )( EM E I - Es co 1a ~1uni c ;pa 1 d e Edu c a çã o In f a n ti 1

co
U1



Tabela 5 - Relação entre Problemas Odontolõgicos, Idade eC1as-
sificação Sõcio-Econõmica (CSE) de Crianças de 4 a 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) do Parque São Pedro

~

CARENTES NAO CARENTES
I TOTAL. ~oblemas Com Sem IProblemas Com Sem ProblemasId d ... Odonto1. P rob rema s Problemas Irre1evan Problemas Problemas Irre1evana e .~ ...•......... - tes -

4 anos 2 1 2 12 16 21 54

5 anos .. 1 15 26 17 59 .- -

•

6 anos 3 1 3 16 25 26 74

-.

Total 5 2 6 43 67 64 187
I

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. Setembro/1979
(*) EMEI-_o Escola Mun'icipa1 de Educação Infantil

co
0'1



Tabela 6 - Relação entre Problemas Odontolõgicos, Idade e Clas-
sificação Sõcio-Econ6mica (CSE) de Crianças de 4 a 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) do Jardim Farina

I~S E CARENTES NAO CARENTES

~as
I TOTALCom Sem Problemas c~ Sem Problemas

01 . Problemas Problemas Irrelevan Problemas Problemas Irre1evanIdade tes - tes -
..,

4 anos - - - - - .- -

5antls 42 22 24 5 16 10 ·119

I6 anos 33 23 34
I

- 2 - 92

Total 75 45 58 5 18 10 211
I
Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. Setembro/1979-- .•..•. --(*) EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil



Tabela 7 - Relação entre ~roblemas Odonto15gicos, Idade e Clas-
sificação S6cio-Econ6mica (CSE) de Crianças de 4 a 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) de Vila Ferraz5polis

~SE CARENTES NAO CARENTES

~~as Com ' Sem i Problemas Com Sem Problemas TOTAL
to 1 . Problemas ProblemaslIrrelevan Problemas Problemas IrrelevanIdade tes - tes -<,

4 anos 10 20 10 2 1 2 45

5 anos 26 27 18 6 5 14 96

6 anos 73 12 28 29 . 6 12 160

Total 109 59 56 37 12 28 301
-

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. Setembro/1979
(*) EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil

co
co



Tabela 8 - Relação entre Problemas Odontolõgicos, Idade e Clas-
sificação S6cio-Econ6mica (CSE) de Crianças de 4 a 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) do Jardim Silvina

.:

~SE.
.

CARENTES ', NAO CARENTES
! TOTAL

~as Com I Sem Problemas Com Sem Problemas. to 1 . Problemas Problemas Irrelevan Problemas Problemas IrrelevanIdade tes - tes -
~.

4 anos 41 24 21 1 1 3 91

5 anos 46 32 29 5 3 5 120
,

6 anos 78 47 54 3 2 5 . 189

Total 165 103 108 9 6 13 400

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. 29 Semestre/1979
(*) EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil



Tabela 9 - Relação entre Problemas Odonto15gicos~ Idade e Clas-
sificação S5cio-Econ5mica (CSE) de Crianças de 4 a 6
Anos, Matriculadas na EMEI (*) do Jardim Callux

~SE CARENTES NAO CARENTES

Com Sem Problemas Com Sem Problemas TOTAL
. Problemas Problemas Irrelevan Problemas Problemas IrrelevanIdade tes - tes -

~

.4 anos 3 4 5 17 20 14 63

5·anos 29 7 18 27 19 26 126

6 anos 24 1 15 35 .. 19 35 129

Total 56 12 38 79 58 75 318

Fonte: Arquivos da Seção de Od6ntologia da PMSBC.Setembro/1979
(*) EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil
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Na tabela ~lO. pode~se ver a distribuição dapop~laçã~
-amostra segundo a faixa etiria. A tabela 10-A completa as in-
formações anteriores apresentandO as relações percentuais da com
posição da população-amostra e tamb~m a composição, ainda expre!
sa em percentagem, das necessidades existentes levando em conta
tamb~m a variivel s6cio-econ6mica. Assim pode-se ver que, da
população-amostra considerada, apro~imadamente 19%.tinha 4 anos,
36% tinha 5 anos e 45%, fi anos. A1~m disso, observa-se que das
crianças "carentes com prob1emas", aproximadamente 16% tinha 4
anos, 32% estava com 5 anos, enquanto que 52% tinham 6 anOSi
Constata-se tamb~m que, em relação ao volume total de problemas
quantita t ivam en tesi gn ifica tivos, aos 4 anos as" crian ç as 11não c~
rentes" apresentavam uma percentagem de ciries maior queas cria~
ças "carentes" de mesma idade. E. observa-se, por outro lado,que
esta relação se. inverte aos 6 anos de idade, ou seja, as crian-
ças 11 care nte s 11 de 6 .a nos tem um pesom aio r de li prob 1emas g ra v e s 11 .

do que as crianças "não ca rent es " do mesmo grupo etirio.

As tabelas 11· e 11-A tratam ainda do mesMo assunto.
Nelas procuramos resumir as informações das 9 tabelas "iniciais,
tentando esclarecer as assertivas referentes ãs necessidades acu
mu1adas de acordo com a faixa etiria. Particularmente na tabela
11-8 podemos verificar a frequ~ncia ~a incid~ncia de cirie, con-
forme a faixa etiria, ~e acordo com a classificação s6cio-econ6-
mica. Confirma-se a observação anterior (tabela lO-A), quando
se verifica que na população total de crianças com 4 anos a inci
d~ncia de cirie quantitativamente significativa ~ pouco diferen-
te en tre os" 11 C a re n te s11 e os 11 não care n te s 11, C om 1 i9e iro' p redo nii-
nio para os "nã o care n t es ", Ao crescer de faixa e t â r ia esta di-
ferença se acentua passando de pouco menos de 2% a 10%.

Estas constatações são importantes não s6 por justifi-
carem os objetivos do Programa como por fornecerem subtdios para
a d~scussão dos crit~rios que definiram as prioridades, uma vez
que os responsiveis pelo Programa visavam a melhor utilização dos
recursos dispon;veis.



TabE~la io. Distribuição da Pooulação-Amostra por Escola, Se-
gundo a Faixa Etãria



Tabela 10-A - Percentagens da Preval~ncia de Problemas Odonto1õ-,g;cos em Relação ao Total de Problemas Encontrados
de Acordo com. Fa;xa Etâr;a e Cl~ssif;cação Sõcio-
-Econômica

100%

~SE ~----------------+--------~---------~----------
Idad·~

NAO CARENTES % de Cada-1:--........,..----,r------·~------~\:lrupoEtâr í o em
Com Sem IProblemas Com Sem Problemas Relaçâo ao Total

Problemas Problemas Irreleva~ Problemas Problemas Irreleva~ de crianças
tes tes examinadas

CARENTES.

4 anos 15,83 % 21,03 % 13,26 % 21,45% 25,92 % 18,16 % 19,15 %

5'anos 32,41 % 37,80 % 30,95 % I 35,65 % 39,30 % 38,91 % 35,71 %

6 anos 51,75 % 41,15% 50,77 % 42,89 % 34,90 % 42,92 % 45,13 %.

Total 100% 100% 100% 100% 100%100%

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. 29 Semestre/1979



Tabela 11 - Demonstração do Estado de Saude Bucal da População.
Amostra, sob Aspecto Quantitativo, de Acordo com
Idade e Classificação S6cio-Econ~mica

~SE
- CARENTES NAO CARENTES-- , i - TOTAL~7as Com I Sem I Probl emas Com Sem Problemasto1 . Problemasl Problemas Irrelevan Problemas Problemas IrrelevanIdade i tes- tes -
'-. -,

4 anos 86 69 54 I 77 123 77 486

5 anos 176 124 126 128 187 165 9-06

I
6 anos 281 135 227 154 166 182 1 .145

Total 543 328 407 359 476 '424 2.537
I

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. 29 Semestre/1979
....c .. ,,-



Tabela ll-A - Percentagem de Problemas Clrnicos, Conforme Idade
e Classificação S6cio-Econ5mica, em Relação ao To-
tal de Crianças Examinadas

i~S E CARENTES NAO CARENTES

. ~~as Com Sem Problemas Com Sem Problemas TOTAL
Odonto1. Problemas Problemas Irrelevan Problemas Problemas IrrelevanIdade . tes - tes -

..•••....•.............

4 anos 17,69% 14,19 % 11 ,11 % 25,84 % 25,30 % 15,84 % 100% - 486

5 anos 19,42 % 13,68 % 13,90 % 14,12 % 20,64 % 18,21 % 100%-906

6 anos 25,54 % 11 ,79 % 19,82 % 13,44 % 14,49 % 15,89 % 100%-1145

Total 21 ,40 % 12,92 % 16,04 % 14,15 % 18,76 % 16,71 % 00%-2537

Fonte: Arquivos da Seção de Od~ntologia da PMSBC. 29 Semestre/1979
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Nas tabelas 12, 13 e 14, apresentadas a seguir, nao s!
ra considerada a variãve1 idade, porque a organização do Progra-
ma considerou prioritãria toda a população compreendida entre 4
e 6 anos, sem levar em conta as particularidades de cada u~a das
idades considera~as (4, 5 e 6 anos). Portanto, os dados se refe
rem a população com faixa etãria de 4 a 6 anos.

A t ab e l.a 12 tem por finalidade ilustrar a composiçãoda
população da amostra, dentro do aspecto que se reiere i c1assif!
cação s5cio-econ6mica. Pode-se verificar que aproximadamente sm
das crianças da amostra foramc1assif.i·cadas como carentes. Este
resultado deve ser considerado bastante significativo uma vez
que, segundo é Secretaria deEsta~~ da SaGde '(7~), São Bernar
do do Cam~o possui cerca de 45,3%' de sua população .cla~sifica-
da como carente, de acordo com o c r i t ê r i o de renda "per ··capita"
utilizado pela Secretaria.

Em seguida, a tabela 13 apresenta o resumo da situação'
dos problemas odonto15gicos em cada escola e a relação dos
mesmos ~om a condição s5cio-econ6mica da amostra considerada ne!
te trabalho. A tabela 14 c omp le t a as informaçõ.es da tabela ant!
rior, demonstrando a relação percentual existente entre as varii
veis consideradas (problemas odonto15gicos ·nas diferentes grada-
ções quantitativas enconiradas e a situação s5cio-econ6mica da
população) ..

A uma primeira vista, considerando os resultados ex-
pressos pelas tabelas 13 e 14, podemos ser tentados a concluir.
que hã uma ~elação positiva entre a~ duas variãveis, ou seja,
quanto mais precãria a condição s5cio-econ6mica, maior a quanti-
dade de problemas odonto15gicos apresentada. Hi, to~avia, que
se tomar cuidado ao examinar esta questão, uma vez que o crite-
~io utilizado para a classificação s5cio-econ6mica da população-
-alvo do Programa foi o de renda "per capita" e, como jã foi di!
cutido no CapTtulo IV, ele e muito pobre em termos de conteGdo
i~formativo para que se possa chegar a uma conclusão definitiva .
.(74) JATENE, A. e cals. Assistência a SaGde na Região Metropolitana de São

Paulo, Brasil ..p..
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Tabela 12 - Composição.Sõcio-Econ6mica da Popu1ação-
-Amostra e sua Distribuição pelas Escolas

Crianças Cri a_nças TOTAL
Carentes nao 100%. Carentes

~
, . 130 23Riacho ·Grande 84,96% 15,05% 153

Vil a Planalto 43 214 25716,73% 83,2 T%

Pauliceia I 137 260 39734,50% 65,50%

Pauliceia II 75 238 31323,96% 76,04%

Parque São Pedro 13 174 1876,95% 93,05%

Jardim Farina 178 33 211·84,36% 15,64%

Vila Ferrazõpolis 224 77 30174,42% 25,58%

Jardim Silvina 372 28 40093,00% 7,00%

Jardim Ca 11 ux 106 212 31834,42% 65.,58%
I

T o t 1 1 .278 1 .259 2.537a 50,37% ·49,63%
, ,

Fonte: . Arquivos da Seção de Odontologi? da PMSBC.
29 Semestre/l979



Tabela 13 - Resumo das Necessidades Odonto15gicas da População
~ Amostra~ Segundo Escolas e Classificação S5cio-
-Econômica

~ C S E Carentes Não Carentes
-

ESC01~
Com Sem Problemas Com Sem Problemas

TOTAL Irrelevan TOTAL lrrelevanProblemas Problemas tes - Problemas Problemas tes -

Riacho Grande 130 51 36 43 23 11 6 6
Vila Planalto 43 13 13 17 214 63 93 58
Pau1iceia I 137 48 36 53 260 59 113 88.
Pau1iceia II 75 21 22 32 238 53 103 82
Parque são Pedro 13 5 2 6 174 43 67 64
Jardim Farina 178 75 45 58 33 5 18 10
Vila Ferrazõpolis 224 . 109 59 56 77 37 12 28
Jardim Silvina 372 165 103 104 28 9 6 13

Jardim Cal1ux 106 56 12 38 212 79 58 75
T o t a 1 1.278 543 328 407 1.259 359 476 424

Fonte: A"\ . da Seção de Odontologia da pr·1SBC. 29 Semestre/l979.rqul vos
\O
co



Tabela 14 - Distribuiçio das Necessidades Odonto15gicas dá Popu-
1açio-Amostra, Segundo Niveis de Gravidade das Afec-
ções e Classificação S5cio-Econ6mica

, .
Niveis de Gravidade das

Necessidades Odonto1õgicas
C S E

'Total Geral Com Sem Problemas
Problemas Problemas Irrelevantes

Crianças 100% 42,50% 25,66% 31,84%
1.278 543 328 407

Carentes ,50,37% 60,20% 40,80% 48.98% '

I Cri~nças 100% 28,51 % 37,81% 33,68%
nao 1.259 359 476 424

Carentes 49,63% 39,80% 59,,20% 51,02%
. 100% 35,55% 31,70% 35,75%

Total 2.537 902 804 831
100% 100% 100% 100%

Fonte: Arquivos da Seção de Odontologia da PMSBC. 29 Semestre/1979
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r sabido, por exemp1~, que a incid~ncia de c;rie dentâ
ria estâ relacionada, entre outro~ fatores, com os hâbitos de hi
giene e nutrição (quantidade de aç~cares e carboidratos presen-
tes na alimentação). Isto, entretanto, não nos autoriza a supor
que famtlias de maior renda tenham, obrigatoriamente, hâbitosall
mentares e higiênicos mais saudâveis. Como em patses onde o prQ
b1ema de distribuição de renda não ~ tio crucial quanto no nosso
a incidência de cârie ~ muito elevada, parece-nos necessârio es-
clarecer, antes de adiantar qualquer conclusão, que quando dize-
mos ter encontrado uma quantidade maior de problemas odonto16gi~
cos nas crianças "carentes", não estâ implicito que as
apresentam uma incidência maior de cârie.

-me smas

Pode-se fazer uma inferência que comprova esta observa
ça~ a partir das'informações .contidasnas tabelas 10· e. lO-A e
1'1· e· ll-A. As familias de menor renda tem menores po ss i b i li d a
des de oferecer tratamento dentârio ãs suas ~rianças e por isso
as necessidades se acumulam mais rapidamente. com a idade. Isto
fica evidenciado, por exemplo, na tabela l1-A. Observamos que
aos 4 an os, 17 , 64% da popu 1açã o 11 caren te 11 â pre senta. ,-o . p rob1emas
odontológicos quantitativamente IIsignificativosll (mais de 3) en-
quanto na mesma idade 15,84% dos "não c a.re nt e s " apresentam os me~
mos problemas. Ao examinarmos as informações correspondentes aos
6 anos, verificamos que 24,54% da população IIcarentell apresentam
3 c â r i es ou mais, enquanto os "n ã o ·carentesll nesta idade, que
apresentam os mesmos tipos de problemas, constituem-se em apenas
13,44%.

Se examinarmos a tabela lO-A, verificamos que o cresci
mento das necessidades acumuladas da população IInão carentell e
de intensidade muito menor do ~ue aquele ocorrido na população
IIcarentell.

Tais constatações sugerem que, embora nao se possa re~
ponsabi1izar a renda menor da população IIcarentell por uma maior
incidência de cârie, o fato desta renda ser menor impossibilita
a esta pópu1ação o acesso aos serviços odonto16gicos. E tudo le
va a crer que a circunst~ncia da população de maior renda poder
dispor destes serviços seja o agente responsãve1 pelo menor acu-
mulo de necessidades.

BIBLIOTECA i{A~l ~. BOEDE(KE~
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Não ê objetivo deste' trabalho aprofundar os aspectos
puramente odonto16gicos do próblema ao se fazer estas digressões.
A intenção ê demonstrar que, se ~ incid~ncia de cãrie ê um pro-
blema da ãrea do dentista-sanitarista, a quantidade de cãries pr~
sentes numa população ê um problema para o dentista -administra-
dor de serviços odonto16gicos; a incidência, as possrv~is cau-
sas s6cio-econômicas de seu aumento ea quantidade de câ r ies sao
da alçada do administrador de sistemas de saGde, uma vez que o
conhecimento destasvariãveis possibilita a procura e o desenvol
vimento de ações integradas que abarquem o problema de forma mais
completa.

Outra das propostas deste trabalho era verificar, ate
a ocasião em que a pesquisa foi feita, o quanto dos objetivos do
Programa, no aspecto relativo ~ cobertura de atendimento, teria
sido atingido. Ou seja, o Programa tinha como objetivo atender
todas as crianças matriculadas nos EMEIs, priorizando aquelas
consideradas "carentes" e que apresentavam maior nGmero de pro-
blemas clinicos.

Para responder a esta questão foi montarla a tabela 15.
Nela estão as necessidades odontol6gicas de cada uma das escolas
da amostra, conforme a relevincia (de acordo com os parimetrosdo
Programa) e conforme a classificação sacio-econômica. Estas in-
formações foram produto dos dados .levantados durante o 29 semes-
tre de 1979. Ao lado, encontra-se os nGmeros correspondentes aos
tratamentos t er-m i nado s nos alunos destas escolas no final de 1980.

Antes de comparar estes resultados hã que se fazer al-
gumas ressalvas:

- Os dados relativos aos tratamentos em 1979 se encontravam num
relatorio que apresentava todos os tratamentos executados pela
Seção de Odontologia e não foi possive1 separã-los.

- Como o numero de classes nas escolas e o nGmero de alunos por
classe ê aproximadamente constante, podemos supor que a popul!
ção da amostra, excetuando-se as escolas de Riacho Grande e Vi



Tabela 15 - Comparação das Necessidades Odontolôgicas, Determin~
das no 29 Semestre de 1979, com a Cobertura Consegui
da pelo P!"ograma

Necessidades Odontolôgicas
29 Semestre de 19 ~9 Tratamento

Escolas Carentes Não Carentes Completado
TOTAL No Final

Com Problemas Com Problemas de 1980
Problemas Irrelevantes Problemas Irrelevantes

Riacho Grande 51 43 11 6 111 215
V i1a Planalto 13 17 63 58 151 (*)
Paul;ceia I 48 53 59 88 248 161
Pauliceia II 21 32 53 82 188 136

,

Parque São Pedro 5 6 43 64 118 (**) 193
Jardim Farina 75 58 5 10 148 292
V i 1a Ferrazôpolis 109 56 37 28 230 11 7
Jardim Silv;na 165 104 9 13 291 229
Jardim Callux 56 38 79 75 248 214
-T o t a 1 543 407 359 425 1 .733 1 .557
Fonte: Arquivo da Seção de Odontologia da PMSBC. Dezembro/1980
(*) Este dado e fornecido junto com o do Jardim Callux.
(**) Este dado engloba o da Vila Mussolini.

o
N
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la Farina, onde ocorreu aumento do numero de classes, e re1ati
vamente constante.

- Como as condições s6cio-econ6micas não mudaram e como sabemos
que aincid~ncia de cãries não depende da renda, mas as neces-
sidade~ acumuladas dependem do acesso ao tratamento, podemos
supor que a percentagem dos problemas encontrados seja aproxi-
madamente a mesma.

- Para efeito de ~co~paraçao nao consideraremos as informaç6es~
1ativas ãs escolas de Riacho Grande e da Vila Farina, pelas ra
z6es anteriormente mencionadas.

Consideramos que a Seção de Odontologia da Prefeitura assu~tu
a responsab i1idade d e trata m en to de to da a popu 1ação 't a re n telle
'hão c a r-e n t e'; com prioridade pa ra os integrantes do primeiro gr~
po mencionado.

- Como jã explicamos que o crit~rio.quantitativo para determinar
prioridade c1fnica nao foi levado em conta por ocasião do tra-
tamento, eng1dbamos como sendo necessãrios todos os tratamen-
tos, inclusive aqueles casos que apresentavam menos de 3 ca-
ries.

Feitas estas ressalvas, ao observarmos a tabela 15 ve-
rificamos que, da população da amostra, foram atendidos todos os
"carentes" e boa parte dos "não carentes",' s end o o indice de co-
b~rtura da popu1ação-a~ostra como um todo de 71 ,23~.

Para que este rifimero tivesse alguma consist~ncia, .se-
ria necessirio o conhecimento de qual a cobertura conseguida pe-
la Seção de Odontologia da Prefeitura antes da implementação do
Programa. Al~m disso, em relação ao pr6prio'Programa, na falta
de objetivos quantificados, s6 se pode comparar este resultada
com uma cobertura prevista de 100%. Outro fator a considerar p!
ra uma avaliação de significado desse resultado seria o conheci-
mento do impacto provocado na comunidade por uma cobertura como
a que foi alcançada. Para tanto, seria importante saber se as
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necessidades acumuladas das crianças em idade escolar quando pa!
saram i responsabilidade do Serviço Dentãrio Escolar realmente
diminuiram.

Al~m destas questões, deve-se ainda levar em conta as
ressalvas feitas por ocasião da apresentação.da amostra que pr~
piciou as informações que geraram os resultados aqui discutidos.

Isto posto, esclarecemos que estes resultados servirão
como ilustração para o ltem 3 ~ Discussão, onde analiSamos as
questões acima referidas e outras jã levantadas no decorrer des-
te trabalho. Os resultados permitirão tamb~m uma apreciação do
processo de implementação do Programa que e, em ~ltima anãlise ,
o objetivo .primordial deste trabalho.

3 - DISCUssAO

Considerando tudo oque foi exposto, cumpre agora ret~
mar o objetivo principal deste trabalho e discutir os diversos as
pectos referentes ao Programa estudado.

Como jã foi visto, não existe, dentro do texto da lei
nQ 6.229 que formula a polltica Nacional de Sa~de, menção espec!
fica ao problema odonto16gico.Na~a impede, por~m, que as diretr!
zes prescritas para as atividades de saüde em geral sejam aplica
das aos problemas relativos i saüde bucal.

O documento editado pelo Minist~rio da Saüde, relativo
i V Conferência Nacional de Sa íide (75), apr esen t a, no capf t ulo r~
ferente a conc.lusões e recomendações, quando se ref ere ao Sistema
Nacional de Saüde, considerações importantes que servem para lo-
calizar o programa de prestação de serviços desenvolvid~' em
São Bernardo do Campo. Em relação i co~tribuição dos 6rgãos cen
trais do sistema, o referido documento recomenda:

(75) MINISTERIO DA SAODE. Conclusões e Recomendações. In: o V CONFE-
, RtNCIA NACIONAL DE SAODE, Brasllia, 1975, p.246.
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"Que por parte dos 6rgãos ~entrais haja a fixação de dire-
trizes, normas, prioridades, definição de niveis de apoio
e de incentivos t~cnicos e financeiros aos 6rgãos esta-
duais e locais, bem como a formação de recursos humanos.1I

Como ji foi verificado inexiste, em relação aos probl!
mas de saude bucal, esta definição de diretrizes e prioridades.

Tendo em conta todavia, a gravidade do problema que
atinge indiscriminadamente toda a população, nada impede que a
nlvel local o problema seja considerado como uma das prioridades
a serem atendidas pelos recursos locais de prestação de serviços
dentirios.

Quando se refere ~s contribuições relativas aos orgaos
Estaduais e Municipais do Sistema, o mesmo documento ji citado
(76) prescreve, entre outras recomendações, as seguintes:

"A compatibilização e mutua colaboração dos 6rgãos a nive1
estadual e local, de molde a facilitar sua integração ãs
diretrizes federais de sistema."
IIQue os municipios reforcem seus serviços de saude, comple
mentando as ações dos 6rgãos de outros niveis e integrand~
-se ao Sistema, quer nos aspectos de programação, quer no~
de execução." .
"Que o setor privado seja progressivamente integrado ao
sistema, em contrapartida aos beneficios técnicos e finan-
ceiros que recebe do poder publico. Essa integração deve-
ri ser realizada em termos de observância de normas e dire
trizes, assim como no fornecimento de informações, de taT
forma que todas as atividades de saude que se exerçam no
pais sejam progressivamente integradas no Sistema Nacional
de Saude.1I

A gravidade, sob aspectos quantitativos e qualitativos
do problema odonto16gico, constatada pelos r~sponsãveis pela saQ
de da população de São Bernardo do Campo, aliada· ãs observações
acima mencionadas, dã embasamento ao Programa quanto ã sua pert~
n~ncia, pois da proposta do Programa pode-se reconhecer que:

- Havia em são Bernardo do Campo um volume de problemas de saude
dentiria que impunha a necessidade de tomada de providênciasp~
10 setor publico.

(76) MINISTERIO DA SAODE. Conclusões e Recomendações. In: o V CONFE
.RENCIA NACIONAL DE SAODE, p.246.
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- Houve a preocupação do Depa~tamento de SaGde em desenvolver um
trabalho que complementaise a ação do 5rgio responsãvel pela
prestação de serviços dentãrios aos escolares (Serviço Dentã-
rio Escolar).

Para que a prestação de serviços se proces~asse de forma mais
eficiente e eficaz, houve a preocupação em fortalecer a açao
da Secretaria de SaGde, por meio do trabalho integrado de dife
rentes departamentos de SaGde e Promoção Social.

- Houve ainda o reconhecimento da necessidade de se integrar o
setor privado ao trabalho a ser desenvolvido pelo Programa.

- Com isto o Programa respondeu as questões relativas a pertin~~
cia de sua formulação.

Vejamos agora qual foi a polTtica de saGde dental que
norteou a formulação do Programa:

- Reconheceu-se que ê melhor para as pessoas conservarem seus
dentes o maior tempo possTvel.

Isto e mais facilmente conseguido se forem desenvolvidas ativi
dades preve~tivas e curativas o mais precocemente possTvel, de
maneira a se evitar que as necessidades se acumulem e sobrecar
reguem o sistema prestador de serviços.

- Necessidades acumuladas encarecem o custo da assist~ncia pres-
tada, impossibilitando, na maioria daS vezes, que a .população
possa arcar com os custos do tratamento necessãrio.

Paralelamente a estas reflexões, observou-se que em
São Bernardo do Campo a entrada da maioria dos clientes no siste
ma de prestação de serviços odonto15gic~s se dava atraves do Ser
viço Dentãrio Escolar; a par disto o que ocorria era um desequi
lTbrio entre o volume de necessidades que requeriam cuidados e a
capacidade do Sistema em atend~-las.
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Observou-se tamb~m que a Secreta~ia de Educação da Pr!
feitura dispunha de uma rede de pr~~escola~ que cobria ~pratic!
mente toda a cidade, abrigando a 'população que potencialmente
iria requerer os serviços do Dentârio Escolar quando chegasse ao
grupo escolar.

Constatou-se ainda que a Secretaria de Saude, atrav~s
de Seção de Odontologia, dispunha de uma rede razoâvel de consul
t5rios dentârios, que cobriam praticamen.te todos os setores da
cidade (ver mapa Anexo 11).

Tendo em conta estas considerações, que se' encontram
implTcitas no texto-proposta do Programa, a Seção de Odontologia
optou pela formulação de um programa de atendimento que ~concen-
trasse os recursos disponTveis da Prefeitura na ârea de serviços
odonto15gicos no atendimento" da populaçãn pr~-escolar matricula-
da nos EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil).

Foi definido como objetivo do Programa evitar que as
crianças chegassem ao grupo escolar com necessidades acumuladas
de tratamento dentârio. O Programa possibilitaria, então, que a
população adentrasse o sistema·de prestação de serviços odonto15
gicos. tr~s anos mais cedo que at~ entio.

A seguir apresentamos os recursos de Saude Odontológi-
ca existentes em são Bernardo do Campo, levando em conta o ponto
de vista qualitativ~, sob enfoque sist~mico, antes de considerar
mos os aspectos relativos â formulação do Programa.
"INPUT"r- Comunidade (~:IAa:!a~~lall~I~I~Oue~~:~:~~~~~~_~e

~ ~ ~ ~ UUUIIL.UIU~I""UJ
~i

O
B
A
C
K~

Recursos do setor
O privado
C Recursos do setor ~E publico:S
S ..Estadua1
O . r1unicipa1

"QUTPUT"
Comunidade (população atendida sem

problemas de saude dentãria)

Esq. 3 - Recursos existentes em São Bernardo
do Campo para atendimento â SaÍJne
Odontológica, sob enfoque sistemico
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Quando a Seção de Odontologia da Prefeitura formulou o
Programa ora estudado, imaginou integrar os recursos. disponiveis
da comunidade (pGblicos e privados) e os serviços de diferentes
seções e secretarias da Prefeitura de tal maneira que o Programa
poderia ser expresso de acordo com o seguinte modelo (ver esq.4).

Este modelo poderia ser avaliado atrav~s tanto da di-
minuição das necessidades odonto16gicas acumuladas nas crianças
que continuavam na pr~-escola, quanto da diminuição das necessi-
dades acumuladas daquelas que ingressavam no 19 grau. Para que
esta avaliação pudesse ser feita em qualquer dos casos, haveria
a necessidade de um sistema de informações preciso, montado com
esta finalidade.

Uma vez implantado o Programa, verificou-se que na rea
lidade o processo ocorrido foi o apresentado no esquema 5.

Tendo em vista este quadro cumpre averiguar, por um l~
do, se a de f in içã o de prob1em a abarc ado pe1o Prog ram a es tudado e~
tava adequado às condições ·existentes em São Bernardo do Campo,
tanto em relação aos aspectos ~elativos às necessidades de sa~de
bucal da população como tamb~m em relação aos recursos disponi-
veis e, por outro, os aspectos relativos à formulação do Progra-
ma propriamente dito.

Estas questões estão relacionadas ao conceito de sufi-
ci~ncia tal como ~ apresentado na publicação da Organização Mun-
dial de Sa íi de , s ê r i e "Sa lu d para Todos" n9 6 (77).

t

.Quanto à primeira das questões levantadas, pudemos ver
-que, conforme o esquema 4, onde são apresentados os recursos a

disposição da Seção de Odontologia da PMSBC, havia uma população
de 14.000 crianças, na idade compreendida entre 4 e 6 ~nos, ma-
triculadas nas pr~-escolas municipais. Sabemos ser a cãrie den-
tãria uma doença que atinge frequentemente toda a populaçãoe que
o atendimento precoce limita o dano e facilita o controle do prQ

·(77) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Evaluaci6n de los Programas de Salud.
Normas Fundamental es. Genebra, 1981,.p.35
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F
E
E
D
B
A
C
K

14.000 crianças entre 4 e 6 anos

P
R
O
C
E
S
S
O

RESULTADO (*)

Recursos da Secretaria de
Sa~de e Promoção Social
Departamento de Sa~de
Seção de Odontologia
Recursos da Secretaria da
Educação
Diretoras e Professoras
dos Er~E15

Crianças de 4 a 6-. anos tratadas

Recursos do Setor Privado
de atendimento odontológico

~
RE·SULTADO (*)

Crianças de 7 anos
tratadas

P
R
O
C
E
S
S
O

Outros Serviços

Serviço Dentârio Escol~r "OUTPUTS"
População tratada

Esq.4 - Sistema de Safide Odontológica de São
Bernardo do Campo tal como foi idealizado
pelos responsâveis pelo Programa

(*) Obs. 1. Ao usarmos a palavra resultado estamos nos referindo ao produto
do serviço de atendimento; a expressão "output" serã usada co-
mo sin6nimo de efeito e.ao usã~la estaremos nos referindo ãs
modificações produzidas na comunidade pelo produto do serviço
considerado.

2. Os "outputs" esperados neste modelo de atendimento seriam o con
trole dos problemas odontológicos da comunidade.
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+-~ F
:. E
f E
I D
I B
I A

C
K

RESULTADO (*)

14.000 crianças entre 4e 6 anos

P
R
O
C
E
S
S
O

Recursos da Secretaria da
Educação
Professoras e Diretoras
dos EMEls

Recursos da Secretaria de
Sa9de e Promoção Social
Departamento de Saude
Seção de Odontologia --.. Cri anças de 4 a 6

anos tratadas

~RESULTADO (*)

Crianças de 7 anos
tratadas

r-------------------.
P I I
R I IO t Serviço De n t ã r i o Escolar I
C I I
E I

S : Outros Servi ç os
S· I IO .JL---------------------

"OUTPUT"
~

População tratada

Nota: A linha pontilhada significa que houve problemas com o flu
xo de informações; ele não foi posslvel e, por isso, a ava
liação deixou de ser o instrumento retroalimentador do sis
tema de atendimento.

Esq.5 - Sistema de Saude Odonto16gicade São
Bernardo do Campo n I I I" :> n + o . :>. 11; n;; nr ; "

- '"" I "'" o. v_ \,Ao • 1::1'"" •• \".0 '\.A.

do Programa

Ao usarmos a palavra resultado estamos nos referindo ao produto
do serviço de atendimento; a expressão Houtput" sera usaca co-
mo sinônimo de efeito e ao usa~la estaremos nos referindo às
modificações produzidas na comunidade pelo produto do serviço
considerado.

2. Os "outputs" esperados neste modelo de atendimento seriam o con
trole dos problemas odonto16gicos da comunidade.

(*) Obs. 1.
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blema. Trata-se de um problema de saúde que, embora não ponha em
risco a vida do doente" compromete suas funções ma st iq a tór i a s i le
vando particularment~ as crianças a ter dificuldades em se ali-
mentar e a apresentar outros problemas orgânicos. Ora, esta po-
pulação afetada e exposta ao risco de cirie estava concéntrada
nas escolas mencionadas, o-que facilitava o seu controle e aten-
dimento. Alim disso, a distribuição dos recursos para atendime~
to odontológico se dava por toda a cidade (ver mapa Anexo 11), o
que facilitava enormemente o encaminhamento dos casos que reque-
riam tratamento. Alim disso, o fato desta população estar con-
centrada nas escolas municipais possibilitava o desenvol~imento
de ações preventivas e educativas, de~envolvidas pelas próprias
professoras, sob supervisão e ori~ntação da Seção de Odontologia
da PMSBC.

Portanto, considerando ~stas assertivas, pode-se con-
cluir que a ~efinição do problema a ser abrangido pelo Programa
foi adequadamente feita.

Com relação i segunda das questões levantadas, a form~
lação do Programa propriamente dito, seguiremos o roteiro propo!
to pela publicação (78) ji mencionada, para avaliação de formula
ção de programas.

A primeira das questões propostas no mencionado rotei-
ro diz respeito a terem sido "ad6tadas disposições adequadas pa-
ra o planejamento, gestão e avaliação do P~ograma e se foi espe-
cificada a informação necessiriall

•

Para responder -a esta questão cumpre examinar novamen-
.•..- ,.. ...•"' m""- .•.......- _ ,....-,....,..~-. ,....•'" n __ -. .
\,1:: v UV\..UIII::II\,V-P1VfJV;:)\,Q uv rIV~IQIIIQ.

Encontramos claramente expressa na -proposta do Progra-
ma a divisão de responsabilidades entre o Serviço Dentirio Esco-
lar e o Serviço de Odontologia da Prefeitura. Todavia, para que
esta divisão fosse realmente eficaz e eficiente, deveriam ter- si
do tomadas provid~ncias no sentido de as duas instituições trab!
(7g) ORGANIZACIDN MUNDIAL DE LA SALUD. Evaluación de los Programas de Salud.

Normas Fundamentales, p.10.
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1harem de forma integrada, tr~cando informações e adotando ames
mo tipo de filosofia quanto is atividades a serem desenvolVidas
em cada uma delas.

Não encontramos, nem na-leitura da proposta do Progra-
ma, nem durante o perlodo de estigio em que acompanhamos as ati-
vidades desenvolvidas, nenhum indlcio de que tais providências·ti
vessem sido tomadas.

Nó ltem 3. do Programa ~ncontramos aobsérvação de ~ué
~a criação desse Serviço de Sa~de P~blica, permitirã uma maior
aproximação com a Secretaria da Educação do Municlpio na particl
pação de programas de sa~de, utilizando sua infra-estrutura, es-
colas, dirigentes, .professoras e setor de planejamento, jã devi-
damente implantados··. Para que realmente esta apr~ximação ocor-
resse com a profundidade pretendida, haveria necessidades de cri!
ção de mecanismos administrativos que possibilitassem o desenvol
vimento dtsta integração. Tal como foi desenvolvido o trabalho,
a aproximação ocorreu apenas a nlvel de professoras e diretoras
das escolas e os dentistas responsãveis pelo levantamento (atra-
vés de mecanismos informais) e atendimento das necessidades cll-
nicas das crianças.

Esta observação é vãlida também para a pretendida int!
graçao com o Serviço Social ~ Não .houve nem a determiria~ão de a
qual seção do departamento de Promoção Social o Programa estava
vinculado; isto, alfado i ausência de canais de comunicação for-
mais, da definição de pessoal que trabalharia no Programa, impe-
diu que o Serviço Social cooperasse efetivamente com a implanta-
ção do Programa.

Outro pressuposto do Programa que nao pode ser implan-
tado foi a propalada integração com os serviços privados. Para
que isto ocorresse deveria ter sido desenvolvido um perlodo de
consultas e o setor privado deveria ter participado da ~'~r6pria
elaboração do Programa de forma a ter suas atribuições bem defi-
nidas e -também de maneira a estar integrado na filosofia de tra-
balho que se pretendia desenvolver.
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A Prefeitura de São.Bernardo do Campo tem uma Secreta-
ria de Planejamento bastante organizada que, se tivesse sido
acionada, poderia ter contribuido ~omsubsldios t~cnicosde pro-
gramação e com informações relat1vas a comunidades. Al~m disso
poderia ter sido o elo de ligação entre as diferentes secreta-
rias que se pretendia envolver no trabalho (ver atribuições da
Secretaria de Planejamento e Economia - pãg.66).

Encontramos, logo no inlcio do documento-Programa (su-
mãrio), a proposta da avaliação que seria feita. N~o hã, toda-
via, a especificação de como seria feito o processo, nem das fa-
ses a serem avaliadas e tampouco do tipo de informação que seria
necessãrio para que a mesma ocorresse de forma produtiva.

o sistema de informações não foi previamente definido,
nem quanto ã qualidade, nem ã quantidade de informação a ser co-
letada. Por outro lado, não foi definido como a mesma seria pr~
cessada, nem quem se encarregaria desta atividade.

Pelo que foi at~ aqui exposto percebe-se que as respo~
tas ã primeira das questões formuladas são uma sucessão de nega-
tivas, que deixam vãrios pontos obscuros na formulação do Progr~
ma.

.A segunda das questões propostas pelo mesmo roteiro em
que estamos nos baseando para avaliar o Programa diz respeito a
"se foram fixados claramente os objetivos,' em termos mensurãvei~
sempre que possl ve I"

Mais uma vez a resposta ~, se nao de todo negativa, ao
menos bástante rl;;hi:> 11m:> \/07 qllo f'ir:> c l a r o :>non::>c " "nio+;"" rlo
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estender o Programa a todas as crianças matriculadas nos EMEls ,
aproximadamente 14.000; não hã definição de.quanto se pretende
fazer e nem se sabe o que, a t é a implantação do Programa, era fei
to. Podemos supor que a pretensão era atingir uma cobertura de
100%. Aliás, quando nos referirmos.ã avaliação do Programa, sera
esse o elemento de comparação de que nos utilizaremos.
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Quanto i terceira questão a ser respondida, ou seja,
"se foi estabelecido um plano de ação detalhado e um calendãrio
de ação para o alcance destes objetivos", pode-se perceber o que

,
nos pareceu ser um dos maiores problemas detectado na formulação
do Programa.

Se tivemos uma plano de açao razoav~lmente detalhado,
levantamento de necessidades, definição de prioridades, encami-
nhamento dos pacientes e atendimento, não houve, por outro lado~
nem uma determinação dos prazos em que estas atividades deveriam
ser desenvolvidas. Esta falha da programação levou ã situação
a que jâ nos referimos na ocasião em que apresentamos os result!
dos da pesquisa desenvolvida, em que temos o levantamento sendo
feito at~ mais da metade do segundo semestre do ano letivo, cor-
respond~nte ao· primeiro semestre da implantação do Programa.

A outra questão diz respeito ao estudo de outros meios
e m~todos que permitissem alcançar os objetivos propostos de ma-
neira mais econ6mica. E com relação a esta questão não hã nada
escrito que sugira ter~m sido tomadas provid~ncias neste sentido.
Sabemos atrav~sde conversas informais com os responsãveis pelo
Programa, que se o mesmo "não desse certo" o antigo m~todo volta
ria a ser aplicado. Em relação ao "m~todo antigo", o que se sa-
be ~ que não havia concentração de recursos no atendimentode uma
determinada faixa etâria e que o atendimento das crianças se fa-
zia pelo m~todo incremental (*).

Para que um programa possa ser considerado bem formula
do devem ser finalmente respondidas questões relativas ao probl~
ma da avaliação. Especificamente em relação ao Programa hã que
se responder as quest~es relativas ã escolha de indicadores e a
definição de crit~rios para avaliação posterior do Programa.

Antes de responder estas questões, cumpre-nos explici-
tar o significado da avaliaçio tal como foi desenvolvido neste
trabalho.

Obs.(*) M~todo Incremental ~ a forma de atendimento odontologico que concen-
tra as atividades curativas no primeiro ano da criança na escola e
promove a manutenção nos anos seguintes.
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Avaliação aqui foi considerada como instrumento de pl!
nejamento, que faz parte do próprio processo de programação, de-
vendo ser aplicada a todas as etapas deste processo.

Deve-se ter em conta a referência a um processo jã aco.!!
tecido, onde a observação dos fat~s se faz de fora do Programa .
Esta situação agrava as limitações do processo de avaliação, ou
seja, ela não faz parte do processo de programação tal como foi
desenvolvido pelos responsãveispeloPrograma. Alem disso os even
tuais resultados encontrados não gerarão decisões corretivas do
Programa, uma vez que não serão reportadas a quem possa formular
ou corrigir a programação de atendimento ~ saGde bucal de são
Bernardo do Campo. Deve ser vista como uma apreciação acadêmica,
lia posteriorill, desenvolvida sobre um programa concreto.

Por isso as questões relativas ~ avaliaçio do Programa
ora estudado serão respondidas dentro dos interesses deste tra-
balho. D~sse modo, a finalidade da avaliação serã a anãlise crT
tica do Programa que foi desenvolvido; as li~itações encontra-
das referem-se ao sistema de informação inadequado .e,em grande pa..!:
te inexistente, cujos resultados não levarão a medidas corretivas.

Isto posto, retornaremos ~s questões relativas ~ esco-
lha de indicadores e ã definição de criterios de avaliação. Es-
tas colocações não foram feitas pela equipe responsãvel pelo Pr~
grama. Houve determinação de criterios apenas p~ra ad~finição
das prioridades a serem atendidas. Não se ·definiu indicadores e
criterios quantitativos .ou qualitativos que permitissem anãlise
avaliativa. Tanto que em relação aos resultados, por exemplo, a
comparaçao da cobertu~a obtida pelo Programa serã feita em rela-
çao a 100% por falta de definição de par~metros de comparação.

Com a ausência de criterios e indicadores, a discussão
serã feita tendo-se em conta perguntas formuladas lia posteriorill
por meio das quais se procurarã obter elementos que possibilitem
a avaliação. teórica. Estas perguntas estarão relacionadas Com
as informações fornecidas pela amostra por nos estudada. Desta
maneira, a preocupação serã analisar a utilização dos recursos
envolvidos no atendimento da população da amostra jã definida.
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Antes de se passar ~ discutir as questões relativas -a
avaliação, conv~m retomara tabela 15e recapitul'ar b revemen te
como era constitulda a amostra estudada: tivemos 2.537 crianças
examinadas, das quais 1.733 apresentavam problemas odontolõgicos
que requeriam tratamento. Dessas crianças, 1.557 foram -atendi-
das pelo Programa. Resta lembrar que estas ~rianças estavam di!
tribuldas por nove escolas de diferentes bairros da cidade. Pa-
ra o atendimento destas crianças foram mobilizados sete consult~
rios dentãrios, instalados em sete postos de puericultura, uma
perua volante e oito cirurgiões-dentistas.

Como as atividades preventivas e educativas foram em
sua maioria desenvolvidas nas prõprias escolas, todas as ,2.537
crianças participaram dela. Em relação a este-aspecto do Progra
ma (preventivo e educativo), levanta-s::e questões do tipo: "as
atividades preventivas foram desenvolvidas da maneira mais ade-
quada?" Ou seja, os bochechos com fluor constituem-se na me-
lhor opção posslvel para prevenção da cârie dentâria?

A resposta a este tipo de questão envolve vârias consi
derações. Hã que se 1eva r em conta, pri mei ro, que es tamos frente
a um ~rograma aplicado a uma população concentrada em escolas de
uma cidade que não dispõe de fluoretação na ãgua de abastecimen-
to, que teria uma ação muito mais abrangente, embora exigisse m!
canismos de controle para evitar os problemas decorrentes do ex-
cesso de fluor. Para ~plicação tõpica, o sistema de bochechos ~
indubitavelmente um ,m~todo prãtico e viãvel de ser aplicado si-
multaneamente a grupos de crianças sob supervisão das professo-
ras, orientadas pelos cirurgiões-d~ntistas da Seção de Odontolo-
gia da Prefeitura.

Atualmente, procura-se novos m~todos para o uso tõpico
de fluor que dispensem a presença do dentista. Por exemplo pode
ser citada a experiência desenvolvida na cidade de Piracicaba,on
de foram distribuldas gomas de mascar, contendo fluor, ã nopula-
çao escolar.
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Tais pesquisas sao recentes e, se sabemos que o uso t6
pico de fluor reduz a incidência de cãrie, não conhecemos ainda
o efeito provocado na população pela utilização em massa deste
método.

(, Caso sejam comprovadas a eficiência e efic ã C ia do m é to
do pode ser que o mesmo se revele mais aceitãvel para as crian-
ças.

Convém lembrar que o' método dos bochechos tem como
vantagem permitir um melhor controle de aplicação (por exemplo,
a professora pode controlar o tempo necessãrio para os bochechos~

A mesma pergunta pOde ser feita em relação as ativida-
des educativas, ou seja, fora~ elas desenv01vidas da melhor ma-
neira?

Neste ponto hã que se questionar o que se entende por
atividade educativa. Usando como exemplo o seminãrio feito pa-
raas professoras pela Seção de Odontologia e considerando que
educar é muito mais do que sim~lesmente transmitir conhecimento~
pode-se concluir que o efeito de palestras teóricas feitas por
profissionais renomados é muito menos produtivo do que o convi-
vio diãrio das mestras com os dentistas do Programa.

Este convivio realment~ possibilitou o conhecimento dos
problemas relevantes da comunidade-alvo do Programa, a troca de
conhecimentos e a procura de melhores maneiras de resolver os
problemas. As duvidas provinham da popul~ção a ser tratada e os
profissionais de odontologia tiveram a possibilidade de utilizar
as professoras como agentes de safide bucal de primeira linha qu~
pe 1a infl uê ncia de que di spõ em sobr e as cr ia nças, podem ser e 1e-
mentos modificadores do comportamento infantil frente a~s probl!
mas odonto16gicos.

As reuniões formais com professoras e pais de alunos
foram consideradas proveitosas. Devido, todavia, â falta de re-
gistros, não houve possibilidade de anãlise lia posteriori",



118.

Aliis, toda a anilise a respeito das atividades educa-
tivas foi feita por meio de informações obtidas nas conversas com
os integrantes do Programa. E necessirio por isso levar em con-
ta a subjetividade da informação base da anilise. A Gnica exce-
çao foi o seminirio com as professoras, ao qual estivemos prese~
te.

Das questões anteriores emerge a pergunta seguinte, r!
ferente aos efeitos obtidos com as atividades mencionadas: atin
giram elas o resultado esperado?

De atividades preventivas espera-se diminuição de inc!
dência da doença e dos danos por ela causados', graças ao atendi-
mento precoce; No caso estudado espera-se a diminuição da inci-. .
d~ncia de cirie e o controle dos males causados por ela. Das at!
vidades educativas espera-se a mudança de comp6rtamento da comu-
nidade em relação, neste caso em particular, aos problemas de
saiid e bucal.

Tais objetivos 56 po~em ser obtidos a m~dioe longo pr!
zo, o que escapa do alcance de 5 te' estu do. Ac urto e m ~d ío prazo
espera-se que haja um sistema de informação adequado que possa per
mitir a anilise da evolução da situação de saGde estudada no de-
correr do tempo.

Com relação ã aplicação t6pica de flGor espera-se uma
redução de 40% da incid~ncia de cirie, mas at~ a ocasião em que
a pesquisa foi feita não havia ainda dados que permitissem fazer
a comparaçao e consequente avaliação. ~,

Com relação as atividades curativas, a avaliação, sem
pre tendo C01l0 re f e ré nc i a a amostra estudada,deveria levar em con,.
ta os recursos materiais e' humanos utilizados.

Observando novamente a tabela 15, verificamos que com
os recursos utilizados' conseouiu-se" terminar o tratam~nto de
'71,23% das crianças examinadas. Esse dado por si sã, desprovido
de objetivos quantitativos especificados, não tem significado re
levante para uma avaliação consistente.
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Mirio Chaves, em obra ji citada (79) declara que per-
centuais iguais ou superiores a 90% de tratamentos recuperadores
completados indicam um proqr ama eficiente.

Ora, considerando que os responsãveis pelo Programa ~r!
tendiam atingir a toda a população e que na amostra considerada
atingiram apenas 71,23%, somos levados a concluir que o Programa
não teve o ~xi~o esperado.

Entretanto, eita afirmação nao pode ser radical porqu~
primeiro, nao se fixou um objetivo esperado pa~a as "éti~idades
rea 1izadas com 'os recursosem p regados e, se 9undo, de ve se r 1em b r~
do que este resultado foi obtido por cirurgiões-dentistas traba-
lhando sem auxiliar com uma população de crianças de 4 a 6 anos.
Reconhece-se qu~ houve muito tempo dispendido com atividades po~
co produtivas: preenchimento de fichas, lavagem e esterilização
de material, al~m da dificuldade para atender sozinho crianças
tão pequenas.

Dis so tu do de pr eende -se que, se o Pro 9 ram a n ao fo i um
~xito, isto aconteceu não apenas porque não atingiu a cobertura
esperada mas sim porque ocorreram falhas durante todo o proces-
so de programação, sendo o indice de cobertura consequ~ncia das
falhas ocorridas nas fases anteriores.

A seguir examinaremos a que conclusões o estudo desen-
volvido nos permttiu chegar.

4 - CONCLUSOES

No inicio deste trabalho procurou-se demonstrar que o
problema de saude odontolõgica tem relações que extrapolam o su~
-sistema de prestação de serviços odontológicos e o próprio sis-
tema de saude. O problema tem variivei~ que dependem do sistema
formador de recursos humanos, da organização do sub-sistema de
prestaçãq de serviços, das prióridades destinadas ao sistema de
saude e da organização da sociedade como um todo.
(79) CHAVES, M. Odontologia Social, p.309.
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Verificou-se tambem que em toda a America Latina vem
se desenvolvendo esf6rços no sentido de ~nfrentar.o problema em
sua abrangência total. O Brasil não escapou nem dos problemas
que são com uns a q uase to dos os paises 1a tino-am e r ican ose, Cc fe -
lizmente, nem dos esforços que vem sendo envidados no sentido de
buscar soluções que abarquem o maior nGmero possive1 de variã-
veis envolvidas no problema.

O Programa desenvolvido e implementado em São Bernardo
do Campo surge como exemplo de uma das tentativas desta busca de
solução e tambem como exemplo das dificuldades encontradas, quer
sejam elas oriundas do pr6prio sistema de prestação de ~serviços
odonto16gicos quer causadas por variáveis advindas de outros sis
temas so c ia is.

Da anã1ise feita sobre o Programa pode-se encontrar
problemas oriundos da formação dos profissionais da odontologia
(formação esta que, como visto, e desvinculada da realidade onde
o trabalho deve ser desenvolvido), das dificuldades causadas pe-
los obstáculos encontrados ao se tentar realizar um trabalho com
efetiva participação comunitãria e, principalmente, dos proble-
mas relacionados com os aspectos administrativos implicitamente
envolvidos num programa desta ordem (por exempln, as dificulda-
des de integração entre os setores envolvidos, de utilização de
recursos humanos adequados, etc.).

Apesar de, como jã foi explicado, se ter trabalhado com
uma amostra precãria, o exame da mesma possibilitou uma aprecia-
çao do Programa como um todo, o que foi objetivo primeiro deste
trabalho .. Alem disso. em relação ã amostra, convem lembrar que,
embora determinada pelas condiç6es das informações encontradas,a
mesma abrange regiões diferentes da cidade. Apesar de não ter
sido preocupação maior deste trabalho a anãlise dos resultados,
este fato dã uma idéia da população abrangida pelo Programa. Ou
tro aspecto ainda a ser ressaltado e que a obtenção da amostra,
da maneira como foi feita aqui, mostra a precariedade do sistema
qe informações desenvolvido e utilizado pelos responsãveis pelo
Programa: a falta de outros dados e a desorganização dos dados
existentes impossibilitaram a definição de uma amostra aleat6-
ria, que teria sido mais adequada.
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Quanto aos, resultados 'obtidos em relação ao indice de co-
bertura conseguido na amostra estudada, ji foi dito que eles in-
dicam que o Programa não atingiu o êxito esperado, comparados
quer aos 100% esperados pelos responsiveis pelo Programa, quer
aos 90% preconizados por Mirio Chaves (80). , Esta afirmação, to-
davia, não encerra uma conclusão a respeito ~o sucesso ou 'insu-
cesso do Programa. Para tanto, haveria a necessidade de se com-
parar estes resultados âque1es obtidos antes dft implantação do
Programa, o que não foipossive1. A1êm disso~ haveria necessid!-
de de um acompanhamento por mais tempo, a fim de saber se, real-
mente, a população-alvo chegou ao Serviço Dentirio Escolar com
menor volume de necessidades acumuladas,como era objetivo do
Programa. Deve-se lembrar que não foi especificada a redução es
perada. Estas considerações novamente salientam a precariedade
do sistema de informação.

Cabe neste momento repassar as ji apontadas falhas de
planejamento que provocaram os desvios ocorridos na implantação
do Programa~ Com isto,quer se retomar a ausência de objetivos
quantificados, a não criação de mecanismo~ ~ministrativos que
possibilitassem a necessiria integração entre as diferentes se-. .

çõesda mesma secretaria e ent~e secretarias diferentes, confor-
me preconizado no Programa, a não determinação do pessoal envol-
vido, a não q~antificação do que se esperava de cada atividade

"

desenvolvida e, finalmente, a não ,criação de mecanismos de con-
trole que agissem durante o processo de planejamento - oque equl
vale dizer a ausência de avaliação como um processo de gestão
que permeasse todo o desenvolvimento do Programa de maneira a pe~
mitir os ajustes que foram se fazendo necessirios.

Alêm disso, os mecanismos previstos para avaliação de
resultados, que deveriam possibilitar a retro-alimentação do sis
tema, não foram devidamente implantados e controlados (por' exem-
plo a carteira odontolõgica) por problemas de comunicação entre
a Seção de Odontologia e as professoras, alêm da ausência de in!
trumentos para avaliar e incrementar a participação comunitãria.
Outro fato a ser notado ê que, mesmo que estes mecanismos tives-

(80) CHAVES, M.M. Odontologia Social, p.309
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sem sido implementados, de pouca valia seriam frente a nao exis-
't~ncia de critirios pri-definidos para avaliação de resultados.

Outro fato que thamou atenção foi a falta de envolvi-
mento dos profissionais qu~ integraram a equipe que realizou os
atendimento~ com os objetivos do Programa. Isto pode ser senti-
do atravês da não exist~ncia de pressões para se conseguir os
prometidos atendentes que auxiliassem na clTnica. Alêm de nao
haver nenhuma pressão para que este profissional fosse integrado
i equipe, o assunto era visto com indiferença. Isto pode ser e!
plicado atravês das falhas dos responsãveis pelo Programa, que
não conseguiram motivar satisfatoriamente a equipe e tambêm pe-
las prEprias caracterTsticas de formação do cirurgião-dentista:
formado para o trabalho solitãrio, desvinculado da.realidade das
comunidades que demandam pelos seus serviços.

Todas estas observações não devem.ser encaradas como
uma tentativa de invalidar a idiia do Programa; pelo contrãrio,
hã que se valorizar devidamente o esforço corajoso dispendido p~
ra sua elaboração e implementação. Deve ser lembrado que se ta~
to houve para ser analisado e criticado i porque muitas coisas
foram feitas. Alêm disso, deve ser ressaltada a disponibilidade
da Seção de Odontologia, que abriu stias portas e suas informa-
çoes para que este trabalho fosse feito, sem nenhuma restriçãoou
condição previamente imposta.

Salienta-se no Programa o esforço em abordar o proble-
ma de sa~debucal da população de são Bernardo do ~ampo sob enfQ
que sist~mico, na medida em que tentou integrar serviços de ate~
dimento odontolEgico de diferentes tipos: municipal, estadual e
privado.' Alim disso, tentou-se coordenar o trabalho de profissi~
nais diferentes, pertencentes a seções dife~entes de uma
secretaria e ati de diferentes secretarias municipais.

mesma

Outro ponto positivo a ser destacado foi a escolha da
população-alvo: uma população bem determinada quanto i faixa
etãria, "facilmente quantificãvel.e concentrada em locais conheci
dos (escolas) que permitiam o fãcil acesso dos odontElogos.
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Estas caracteristicas possibilitaram, ou melhor, te-
riam possibilitado, se tivesse havido um planejamento adequado:

- ~ utilização de pessoal auxili~r, altamente diferenciado e mo-
tivado, constituido pelas professoras, para as atividades educa
tivas e preventivas;

- a opo r t un i dade : de, por meio das crianças e das mestras, atin-
gir toda a familia, o que permitiria a difusão de conhetimen-
tos dos m~todos de prevenção e manutenção da saGde bucal;

- â determinação das necessidades de atendimento clinico;

-i determinação de metas quantificadas a serem atingidas dentro
do periodo de tempo disponivel: o ano letivo;

~ determinação dos recursos humanos, tecnolEgi~os e financei-
ros necessãrios para se atingir a cobertura prevista.

Mais um outro aspecto a ser ressaltado foi o esforço em
raciónalizar os recursos disponiveis, buscando com isso obter uma
utilização mais eficiente dos mesmos.

Antes de encerrar este capitulo uma Gltima ressalva de
ve ser feita: o Programa estudado foi por nEs acompanhado at~
junho de 1981. Portanto, todas as. observações que aqui fOram fel
tas se referem aos acontecimentos ocorridos at~"a ~poca mencion~
da. E, se at~ esta ~poca, dados os fatos apresentados e a anãll
se feita, pode-se concluir que não houve propriamente a implant~
ção de um Programa tal como se entende considerando apenas o as-

1"1110<"+:'0 hn""o som rl;;";rl,, 11m Ac::-F"",,...,, mllit" n"'~n'1 \A "-.:J \oi V. , " V \.AI V _, ,'- 111 '-4 \A V I •••.•"'" VI 111 """ oJ I '"'. ~..., •••••••••••• ...,::J I ••••~

de no sentido de desenvolver uma tentativa s~ria de racionalizar
a utilização dos recursos existentes de forma a conseguirum ate~
dimento que fosse mais eficiente e eficaz para a populaçãode São
Bernardo do Campo.

A utilização da experiência pode servir para a criação
e implementação de um Programa que realmente atenda ãs :caracte-
r;sticas acima mencionadas e de cujos frutos a comunidade possa
realmente se beneficiar.
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CAPITULO VI - tOMENTARIOS FINAIS

Algumas considerações ainda devem ser feitas. Dizem
elas respeito ao fato de que foi estudado um Programa que visava
abordar um problema especTfico de sa~de: a sa~de bucal.

A validade de um Programa deste tipo seri tanto maior
quanto maior e melhor for sua integração com os demais programas
de sa~de existentes dentro do sistema e quanto maior for sua ca-
pacidade de responder aos anseios expressos pela comunidade. Pa
ra tanto, um programa como o que foi estudado deve ser coerente
com as diretrizes e estrat~gias propostas pela polTtica. de sa~de
vigente no pais.

Frente a inexist~ncia de uma polTtica claramenté defi·
nida corre-se o risco dese ter não um programa, que em ~ltima
instância se preocupa com o problema de sa~de da comunidade, mas
sim um esforço isolado que abarca exclusivamente um dos aspectos
da sa~de humana.

Para que esta situação seja modificada hi necessidade
de mudanças em toda a organização social . Estamos as~istindo aos
esforços para o estabelecimento do Sistema Nacional de Sa~de.
Dentro de um sistema nacional de sa~de o Homem deve ser recompo!
to em sua integridade e inserido dentro da comunidade que terã
suas ca~acteristica~ locais respeitadas e seus anseios ouvidos.
Isto significa que toda a sociedade deve estar envolvida neste
processo de mudança.

A retro-alimentação do sistema de prestação de servi-
ços de sa~de deve ser feita com a participação efetiva da popul~
çao consumidora das ações de sa~de. Para tanto, canais de comu-
nicação devem ser pesquisados e desenvolvidos, de forma a que a
população como um todo, incluindo o prõ~rio agente prestador de
serviço de sa~de, sejam a um s6 tempo sujeito e objeto das ações
desenvotvidas no sistema prestador de serviços.
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Mudanças deste tipo 'não ocorrem a ~urto prazo e depen-
dem, po~ um lado, da clareza com que a sociedade expressa seus
objetivos e, por outro, do desenvolvimento de uma estrategia pr~
viamente definida e continuamente reajustada no decorrer do pro-
cesso.

Ji sao sentidos os primeiros sinais de mudança,atraves
dos esforços desenvolvidos no interior do aparelho formador de
recursos humanos para saude. Estes esforços talvez possam ser
considerados timidos frente ã magnitude e premência do problema,
mas nem por isso perdem em profundidade. Atraves da integração
docente-assistencial que vem sendo desenvolvida em algumas esco-
las (.*), o processo de ensino passa a ser desenvolvido em função
das necessidades da comunidade. Atraves de atividades desenvol~
vidas extramuros, o estudante tem a possibilidade de . 'aprender
prestando serviço em contato c6m uma comunidade, em função de
suas necessidades re~is. Alem disso, a modernização do ensi~o,
que implica em profundas mudanças dos conteudos curriculares,vem
buscando meios de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais
eficiente e eficaz em função das exigências e necessidades so-
ciais, sentidas diretamente nos serviços onde as atividades sao
desenvolvidas.

Com relação ao planejamento de serviços de saude, cum-
pre lembrar as colocações de Hernan Duran. (81) quanto acs aspe~
tos que saofundamentais para que o mesmo ocorra satisfatoriamen
te:

"uma atitude favorãvel frente a ele"

Esta atitude favorãvel e necessãria por
os agentes envolvidos no processo de prestação de serviços: con
sumidores, admini~tradores de serviços e profissionais de saGde.

Obs. (*) No caso brasileiro, em relação ã ãrea odonto16gica, cita~se as esco
las de Odontologia da Universidade Catõlica de Minas Gerais, da Uni~
versidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal do Rio Gran
ae do Sul.

(81) DURAN, H. Enfoque y Prespectivas de la Planificaci6n de la Salud como
Parte del Desarrollo en America Latina. Boletin de la Oficina Sanita-

.ria Panamericana 68 (1): 41-50, 1970.
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Para tanto' serão muito importintes as mudanças que devem ocorrer
na formação do profissional de sa~de, pois na medida em que ti~
vermos profissionais mais conscientes da realidade em que deve-
rão atuar, mais envolvidos cornos problemas relacionados ou nao
com a sa~de das comunidades onde vivem e melhor preparados para
o trabalho multidisciplinar, seguramente ter~mos um profissional
de sa~de com postura mais favorâvel ao plan€jamento das ações de
sa~de.

Al~m deste, outro aspecto que muito deverâ -conttib~ir
para obtenção de uma atitude favorãvel frente ao processo de pl~
nejamento serâ o desenvolvimento da administração aplicada ~ saQ
de. O concurso das t~cnicas administrativas, aliadas ~ sensibi-
lidade para os problemas sociais, permitirã a definição clara de
objetivos e o desenvolvimento de estrat~gias adequadas ~ determi~
nação correta de prioridades e ~ melhor organização dos serviços
de sa~de, particularmente no que se refere a uma utilização mais
racional aos recursos disponiveis.

E ainda, para que o consumidor de sa~de possa desenvol
ver uma atitude participante e favorãvel ao planejamentodasações
de sa~de, hãque se contar com' o desenvolvimento de uma socieda-
de democrãtica em que os problemas de sa~de sejam assumidos por
todos os seus membros e a busca de soluções seja preocupação de
todos e onde, tamb~m, haja a possi.bilidade da participação efet!
va de toda a comunidade no desenvolvimento de meios que possibi'-
litem a resolução do problema.

lia existência e funcionamento de um sistema que conte com
pessoal capacidade, unidade de planejamento, dados estatis
ticos, planos nacionais de saGde, mecanism~s administrati~
vos adequados e m~todos que permitam adeguar os recursos
no plano com os termos da politica de saude."

Dos itens impostos como condição, devem ser salienta-
dos os que se referem a:

- neces~idade de dados estatis'ticos, o que pressupoe o desenvol-
vimento de um sistema de informações adequado que permitirã ao
planejador saber onde estâ para poder definir onde pretende ch~
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gar; esta e, sem dGvida, u~a condição fundamental para que se
possa desenvolver um trabalho de planejamento s~rio e confii~
ve 1 ;

- adequação dos recursos no plano com os termos da politica d~
saGde; esta afirmação v~m ao encontro dos comentirios feitos
no inicio ~este capitulo quando se fez refe~~nciá ao fato de
qu~ um programa que vise a melhoria de um aspecto especifico da
saGde teri validade maior quando estiver em concordância com
os demais planos de sistema de saGde e quando for coerente com
a politica de saGde adotada pelo pais; isto traz de volta e
salienta a necessidade da definição e implementação de uma po-
litica nacional de saGde e da implantação de um sistema nacio-
nal de sa íi de.

Uma palavra ainda resta' a ser dita sobre avaliação co-
mo um instrumento de planejamento precedendo o desenvolvimento
de t~cnicas e modelos de avaliação: deve se ter uma atitude ava
liativa permanente. Isto significa,uma posição de questionamen-
to sempre presente, nã6 com finalidade puramente critica, mas
com o objetivo de detectar desvios ou mudanças de objetivos, de-
sajusta~entos da estrat~gia adotada e, principalmente, uma atit~
deavaliativa requer ~ma postura aberta frente as mudanças que
se fizerem necessirias para que o plano atinja os objetivos.

Desta atitude avaliativa' ~ que devem decorrer as t~cn!
cas e modelos de avaliação adequados a cada situação especlfica:

Sem a exist~ncia dos pressupostos referidos neste capI
tulo, dificilmente teremos um programa realmente eficaz de assis
t~ncia i saGde. O que se tem,na realidade, são tentativas empi-
ricas, que podem ou não trazer resultados positivos, mas cujo
maior valor ~ ensaiar soluções que, embora t~nham alcance restr!
to, propiciam a exist~ncia de um espaço para o estudo e anãlise
que eventualmente possam conttibuir para a melhoria do . serviço
estudado.
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P R E F E I T U R A DOM UNI C lP I O D E S. B. C A M P O================================~====================================
SECRETARIA DE SAÚDE E PRO~[OÇÃO SOCIAL

SEÇÃO DE ODONTOLOGIA

A) NÚMERO DE CONSULT6RIOS INSTALADOS - total 29
- Postos de Puericultura 19 consultórios
- Pronto Socorro Central = 6 II

- Peruas Volantes = 3 "
- Serv.prevenção Cancer Oral = I "

B) RAIO X INSTALADOS - total 3
- Pronto Socorro Central
- Serviço Prev.Cancer Oral

= 2
= 1

C) MANUTENÇÃO =1 sala

D) ALMOXARIFADO = 1

E) SALA DE REPOUSO P/OS PLANT'ÔNISTAS = I

F) CONV~NIOS
- Laboratório de Prótese
- Fac.de Odontologia do Instituto Metodista de S.B.Campo

= P O S TOS D E P U E R I C U L T U R A =
Atendimento com prioridade a crianças na faixa etária de 4 a 6
anos, numero aproximado de 14.000.

- Atendimento em um posto de Puericultura nos dois períodos para
crianças excepcionais (Vila M~ssolini)

- Atendimento em tres Postos de Puericultura para gestantes (urgê~
cias e encaminhamentos). .

- Atendimento de emergência e tratamento clínico em todos osPos-
tos de Puericultura.

- Material usado - convencional.
- Numero de profissionais = 22 Cs.Ds

Horário: das 8,00 is 12,00 hrs. = 18 Cs.Ds.
12,00 is 16,00 hrs. = 4 Cs.Ds.

= P R O N T O S'O C OR R O C E N T R A L
- Atendimento a crianças'dos EMEIs. da área central da cidade.
- Atendimento do convên1.o da Prefeitura Municipal c/o INA~PS para

os .,operi~riosmunicipais e seus familiares.
- Numero aproximado = 6.000 servidores, mais os dependentes.
- Serviços prestados:

- Dentisteria
- Radiografia
- Cirurgia

•
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- Pr6tese total e parcial (gratuita p/os segurados e
preço de convênio para os dependentes)

- Clínica: Periodontia - Endodontia (canino a canino)
- Atendimento de Pronto Socorro: 24 horas por dia.

= DISTRIBUIÇÃO FíSICA: (Pronto Socorro Central)

Seis consultórios odontológicos
Um RX fixo
Um RX móvel
Uma sala de esterilização
Uma sala de espera_
Uma sala de recepçao
Uma sala de chefia
Uma sala de reuniões
Uma sala para almoxarifado
Uma sala para repouso dos plantonistas
Uma sala de manutenção
Três W.C. (masculino, feminino e clientes)

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS Cs.Ds.

- período manhã (7,00 às 12,00) = Cinco Cs.Ds. clínicos, atendendo pa-
cientes com horári~ marcado, e

- Atendimento de casos de P.S.
- Atendimento p/prótese - um profissional

Período tarde (12,00 às 17,00 hrs.) = Cinco Cs.Ds.clínicos, atendendo
pacientes com horário marcado, e

- Atendimento de P.S.
- Atendimento ,p/prótese - um profissional
- Período da noite (17,00 às 21,00 hrs.) = complementação de horário
- Quatro Cs.Ds. para atendimento convênio (SAOM)
- Um profissional das 17,00 às 22,00 hrs. para atendimento de casos

de pronto socorro,
- Um profissional das 19,00 às 7,00 hrs. (plantão noturno) para aten-

dimento de pronto socorro.

= P E R U AS VOLANTE S =
- Atendimento para remoções de focos e extrações indicadas em:

Grupos escolares
Associações assisten~iais
Hospitais psiquiátricos
Cadeia pública
Favelas
Levantamentos de CPOD

- - Distribuição dos profissionais:
Três no período da manhã, das 7,00 às 12,00 hrs.
Três no período da tarde, das 12,00 às 17,00 hrs.
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=SERvrço P R E V E N ç Ã O C A N C E R o R A L =

- Serviço instalado em conjunto com o Serv.de cancer ginecológico.
- Atendimento para exame oral, radiogrãfico, colheita de material para exa

me Papa Nicolau e anatomo patológico. .
(Obs.-Serviço ligado por razões administrativas ã Diretoria de Saúde)

B) RAIO X
Radiografias periapicais p/adulto e infantil
Radiografias oclusais
Radiografias totais - realizadas no P.S. m~dico

C) MANUTENÇÃO
- Reparos e lubrificaç~o nos consultórios. Serviço realizadoperma-

nentemente por um técnico mantido pela prefeitura municipal.
- Revis~o geral e consertos, realizado por firma especializada, uma

vez por mes, mais atendimento de urgência quando necessárí.o .
- Montagem de novos consultórios, r.ealizada pelo técnico do setor

mais equipe de manutenç~o da própria Secretaria da Saúde.

D) AL~OXARIFADO
- Almoxarifado central, onde sao realizadas as compras em geral, di-

vidido por Secretarias e de onde s~o posteriormente requesitados.
- Almoxarifado da Seç~o de Odontologia, onde mantemos um estoque p/

suprir o Pronto Socorro - Postos de Puericultura e Peruas Volantes.
- Requisições sio realizadas se~analmente.
- Parte de impressos para uso da seçio anexo aO almoxarifado de ma-

riais e utensílios.

E) SALA DE REPOUSO
- Apartamento completo cam cama, aparelho de TV e ventilador

F) CONVÊNIOS

1 Laboratório de prótese: escolhido pór concorrência
tomada de preços, levando em consideraçio o serviço
outros dados de importância. A escolha e feita por
de Cs.Ds.

2 - Faculdade de Odontologia do Inst.Metodista do S.B.Campo - Encarili-
nhamento de pessoas carentes (não serv.municipais) para serviços
dE!próteses, com preço de tabela da faculdade e aprovaç~o pela
S.Odont.

púb lica com
executado e. -urnacom~ssao
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= P R E F E I T U R A DOM UNI C f P I O D E S. B. C A M P O

SECRETARIA DE SAÜDE E PROMOÇÃO SOCIAL

I 1
DIRETOR DIRETOR
SAÜDE PROM. SOCIAL

I
SEÇÃO
DE

ODONTOLOGIA

\. CHEFIA I

I ·1
I

COORD.ODONTOPEDIATRIA RESPONSÃVEL RESPONSÃVEL
. E

ODONTOL. PREVENTIVA ." PER ..DA MANHÃ PERíODO DA TARDE

RESPONSÃVEL RESPONSÃVEL

PERíODO NOTURNO PERUAS VOLANTES
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******************************************************************* **** ** *: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO !
* ** ** *! O E'N TE S P E R F E I TOS !
* ** ** *! B OA S A U O E !
* ** ** *! V IDA A l E G R E E S A O I A !
* ** ** ** *! Ajude seu filho !
* ** ** ** ** ** ** *! Programa Permanente de Sa~de da Boca !
* ** *! Seção de OQontologia !
* ** *! Serviço de Odontologia Preventiva !
* . *******************************************************************

******************************************************************* ** ** *: PREFEITURA DO MUNIClpIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO !
* ** ** *! NOSSA META E A SAQDE DE SEU FILHO !
* ** ** ** *! COOPERE !
* *~ ** ** *! Programa Permanente de Sa~de da Boca :
* ** *! Seção de Odo~tologia t
* ** *! Serviço de Odontologia Preventiva :
* *******************************************************************

l
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PREFEITURA DO MUNICiplO DE sAo BERNARDO DO C:~MPO

Senhores pais,

Seu filho está ohegandoa nossa "Escola." e.aqui irá receber ensinamentos básicos

e importantes para sua vida.Entre ~sses ensinamentos se encontra a "CRIAÇÃO DE

RÃIUroS SA:DÍOS"e em especial o hábito de escovação doa dentes.
. ..•. ~A.Seçao de Odontologia da Secretaria de Saude tem comoprioridade programas vol-

tados às crianças ma.tricu1adasnos EMEIs.

O Pro~ama de Odontologia Preventiva e Sanitária tem oomometas básicas a CRIA-

çÃO DE HÁBITO DE ESCOVAGE101CORRETA DOS DENTES e a EDUCA.çÃO SANITÁRIA DOS PAIS E

CRIANÇAS, visando a profilà:tia e redução da. cárie dental comoeondiçoãs básicas

para. uma. perfeita saúde bucal e geral ••O sucesso destes programas.só serão com-

pletos a medida que os pais se integra:rem e partioiparem emsua. a~licação.

Temoscomoprimeiro objetivo transmitir ensinamentos de higienização da bôca ~

ra diminuil' o indica de cárie dental, nece~si tando p;;ra ser válido e ter conti-

nuidade a ajuda e ezemplo oonstante dos paisa

. A Escola e E::!uipeda Seção d.eOdontologia farão realizar reunioes com09 pais e

comunidadeemgeral pai-a troca de ·1deia9 e procura de soluçoes para melhoria da

ccindiçãode satÍde bucal de noaaaa crianças. /tr,

Simultâneamente se desenvolv~rá o "PROGRAMA DE ATEi:illIMEl'jTO CLiNICO" para os alu

nos mais necessitados sócio-econômicamenta de acordo. coma ficha de idêntifica-

ção do aluno. Esperamos contar como apoio dos pais, pois os não necessitados

econômicamentedeverão se valer dos outros .meios de tratamento, tais comoconvê

nias, sindicatos, dentistas particul.ares eto ••

Seu filho receberá umdocumento escolar chamadoItCARTEIRA. OD01fl'OL60ICA." que se-

.004.6· SECRETARIA DE SAÚDE E PROIDÇÃOSO·CIAL
SECÃO DE ODONTOLOGIA I

'" _ A #

ra examinadaperiodicamente para constataçao e controle de tratamentoodontolo-

gico recebido. \

Comogrande meta.da Seção de Odontologia e que c_ave ser tambéma dos pais, fiqa.
.

estabelecido que ao final do ano as Carteiras Odontológicas deverão conter os

vistos de inicio e término de tratamento, isto é, ao final do ano todas as cri-

anças deverão estar semcáries e condicionadas a fazerem corretamente a escova-

ção dos dentes sempre apÓs se alimentarem e que tambémOBpl.is estejam conscien•...•.•
tes de que esses cuidados trazem benef1cios a seus filhos.
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PREFEI1URADO :,.,fJNICfpIO DE sAo BERNARDO '00 CAMPO

Sra. P~is:

_ Chegamosao fim do F.no. Seu filho vai afastar-se da escola poí.s chegaram

as férias • E,~".;amo3 tl3rmin<~.ndoo ano clínico od.on~ológico, o periodo de-

cuidados especâaí.a coma ca';de bucal de seu filho.

Seu filho recé:oau comtO<locarinho e atenção da professôra do EMEI,da ".. . ,
queridé'. tia." S' ensj;"::':l.mi::ntos e e::emplos de efeitos extraordinarios, basi-

cos e fundam8ntaio pare. sua formação psicológica e educacional. Entre -

êsses encinamol1iosse encontram os da. li FORMAÇÃODEBOnS HÁBITOS" e o

JIábit-o dt't Esco·,r['.c2'o correta. dos dentes, p:reocupaçaob~sica da Seção de

~ontologla ..,

Gostaria:r.oGcJ.ü '~'3:L' atingido nossos objetivos que tem comometas principa.isl

19) Ao f·in?l do ano tOQa.s as cr-â.ançaa deverão csta.r .comseus dentes tra t:':..

retorn~••a. eeta escola.;

2Q) Os a.Iunoe de%xão estar condicionados v. escovarem seus dentes corre~-

mente aws 6"~ alimentarem;

312) Os pais doverãQ estar motivados e consoientes a oontinuarem no lár os

cuidaclo;Jcom é'. saud~ bucal de seus filhos;

Infelizmente:; hOJ0, fim doper{odo escolar, constatamos que nem tudo andou l
bem.lfuitas cr-í.ançaa estão cieixando a escola levando consigo dentes óaTiad.os. I
A Carteira. Odontológica. que êle recebeu não foi adequada.menteusada. I
Muitas cril.'.nçn3 cue.uadasno tratamento dentário nos Postos de Puericul turá, .

comnoaacs d(;ntietr.s~ :nãof(l!"8J!1levadas pelos p:d~. Outras tiveram o trata.

mento suspenso ou abandonado.Muitos pa.isque deveriam ter procurado outras

formas e meios ele trat~mento, não o fizeram, praj-udicando seu filho.

Nós iniciamos o trat2-me~to preventivo' e clInico de seu filho, plantamos.a

semente. E.~·!.SinaI!lO~lnr.liJ,;asZOr'c'3.e, meâoa , regras e caminhos seguros para

uma.perfeita saúde bucaL e geral.

AGORA' VOam B O MAIOR R;:S?ONSÁVZL ••••

NtnSSA. META. É A SATm-s DE SEU FILHO •• C O O P E TI. E

DElm.:s PEfLli'ElTOS, J3ÔA..SAÚDE , VIDA A.LEGRE E SADfA •••

~~cão de Od~ntologia
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PREFEITURA DO MUNIClpIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SEÇAO DE ODONTOLOGIA - SS. 104

LEVANTAMENTO CLINICO

ESCOLA MUNICIPAL ------------------~------------------------
CLASSE PROFESSORA

N9 Cãries ,ALUNOS N9 Extr.ind. CDS OBSERVAÇOES-

I

i
!,
, I

I
I . -

I I

.

I

,

I I I

!

I
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EMEl: Vila "X"
Diretora:
Professora:

Bairro: "Y"~---------------------

Classe 6 anos Periodo: tarde

Carente TRATAMENTO: TRATAMENTO: TEM "C.O. 11

N O M E Slm- par t ic . - con- 'C.D Posto de s ím-
nao- vênio ou sind. Puericultura nao-

L Criançà A nao Particular nao s i'm
2. Criança B sim " - sim sim
3. Criança C nao Particular - -
4. Criança D nao Particular - sim
5 . Criança E nao Particular - sim
6. Criança F nao - "- sim-. !

7 . Criança G ,sim - sim sim I
8. Criança H I nao Particular I - sim
9. Criança I nao Particular I - sim

10. 'Criança J I não Convênio - sim,

1lo Criança K I nao I Particular I - I sim
\

12. Criança L nao \ Convêni o' - sim
13. Criança M i - I sim i sim! nao -
14. Criança N i sim, i - sim I nao 1I

15. Criança I não I I simO I - nao
I não I I I i16. Criança P I I sim sim! -

17 . Criança Q I não I - I - sim~
18. Criança R I nao I Particular I nao i sim! ,
19. Criança S sim - sim I simf

20. Criança T sim sim !- ! nao I
2lo Criança U Particular ! simnao I nao
22. Criança V I sim - 1 sim sim I

I I sim I

23. Criança t4 sim - sim 1

24. Criança X nao Parti cu1 ar I - , sim
I

25. Criança Y nao - I - sim
26. Criança Z nao Convênio I sim nao
27. -
28.
29. .
30.
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NO~1E :
IDADE: SEXO: COR: NAC IONALI DADE:
ENDEREÇO: N9 BAIRRO:--
FILIAÇAO:PAI

MAE
ESTABELECIMENTO:

"Trabalho a Executar

~ ~ ~". ~ tzJ tzJ ~ ~ cg] tzJ tzJtzJ ~
cg] ~. ~cg] ~ ~ cg]"~ tzJ"~ ~ ~ ~ i

I
I

I

I

-

I

INICIADO:
TERMINADO:
INTERROMPIDO:

CIR. DENTISTA - CRO ---

",
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PREFEITURA DO MUNICIpIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SERVIÇO ODONTOLOGICO - SS.104

Posto de puericultura de
Cirurgião-Dentista
são Bernardo do Campo, / /

Levantamento de Equipamento e Instrumental Permanente
Eguipamentos
Equipo
Alta Rotação
Cadeira
Mocho
Esterilizador
Estufa
Porta-estufa
Porta-residuo
Armãrio Odontolog.
Compressor
Caneta (Doriot)
Contra J\ngulo
Angulo :
Saca Broca
Saca Tubete
Broqueiro
Porta-Algodão
Porta-Residuo
Placa de Vidro
Porta Inst.Vidro
Dapim
Amalgamador
Raio X

Escrivaninha
Cadeira
Armãrio Medicamentos

NQCh.Patrimônio Instrumental Clinico
Espelho e Cabo
Sonda Exploradora
Pinça Cl]nica
Pinça de Instrum.
Bandeja Inox
Brunidores n?s
CalçadoresnQs
Inst',Fran. nQs
rxtratores "Tãrt.nQsEscareadores nQs --------
Espãt.p/porcelana nQsEspãt.p/manipulação nQ-s------
Holem Back
Porta Amãlgama
Porta Matriz
Graal - Pistilo
Seringa Carpule
Seringa Luer
Balança de amãlgama------------~Limpa Brocas

"Instrumental Cirurgico
Fórceps nQs
Jogo d~ Alavancas
Alveolotomo
Porta-Agulha
Destaca Periosteo
Lima p/osso
Curetas
Cabo de Bisturi
Tesoura
Cinzel
Martelo

.-"7

Assinatura
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REQUISIÇAO DE MATERIAL

UNIDADE REQUISITANTE

QUANTIDADE DISCRIMINAÇAO DO MATERIAL

"

i
i
!
I
I

I
i
!

I
, . I

.

I

I
I
I
I

SAO BERNA~DO DO CAMPO, / / .
d

RESPONSAvEL

.'

"


