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RESUMO

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como parte de seus
princípios a promoção do acesso e a cobertura universal à saúde, atuando
na melhoria dos indicadores e na redução da distribuição e acesso
desiguais dos recursos de saúde no país. O uso de indicadores para
gestão e avaliação da situação de saúde é essencial para o
estabelecimento de políticas e ações adequadas às necessidades da
população, além de contribuir para uma análise mais objetiva das equipes
de saúde e possibilitar o desenvolvimento de informações
intercomunicantes. Tradicionalmente, os cursos de Odontologia são
pautados no exercício privado da profissão, no modelo individual e
curativista. Várias iniciativas foram inseridas na tentativa de superar o
modelo fragmentado. Neste sentido, este trabalho propõe o uso dos
sistemas de informações do SUS para planejar as ações extramuros dos
cursos de saúde, qualificando as ações ofertadas à comunidade e
aprimorando a formação dos futuros profissionais da área. Objetivo:
Apresentar a análise temporal da cobertura populacional da Saúde Bucal
na Atenção Básica e o perfil de atenção à saúde bucal dos municípios que
compõem a Diretoria Regional de Saúde de São João da Boa Vista (DRS
XIV), para direcionar futuras ações das atividades extramuros e estágios
supervisionados do Curso de Odontologia do Centro Universitário das
Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE, São João da Boa Vista, São
Paulo, Brasil. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, realizado
com dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
(SIA-SUS) e da plataforma e-Gestor Atenção Básica (AB), no período de
2015-19. Para traçar o perfil de atenção à saúde bucal ofertado no
período, o total de procedimentos odontológicos de AB foi agrupado em
procedimentos preventivos (PP), curativos (PC) e Primeira Consulta,
utilizado para análise do indicador de primeira consulta (PCO), que reflete
o acesso à assistência odontológica. A cobertura populacional de saúde
bucal da AB estimada, foi coletada no e-Gestor AB e os dados foram
analisados por estatística descritiva. Resultados e discussão: Os
resultados mostram que na série histórica, houve redução da cobertura
populacional de saúde bucal da AB, de 48,63% em 2015 para 42,18% em
2019. Observa-se também, redução progressiva do número de
procedimentos odontológicos de AB realizados, de 500.390 em 2015 para
328.050 em 2019. Em relação aos tipos de procedimentos, observa-se
redução de PP de 2015 (40%) para 2019 (23%), redução no indicador PCO,
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de 8,3% em 2015 para 6% em 2019. O inverso ocorreu com os PC, que
em 2015 totalizaram 46% e, em 2019, representaram 62% de todos os
procedimentos odontológicos realizados no período. Conclusão: No
período avaliado, a XIV DRS apresentou mudança de perfil de atenção à
saúde bucal, possivelmente reflexo da redução da cobertura populacional
de saúde bucal da AB. Estas informações ajudarão no processo de
planejamento das atividades de integração ensino-serviço-comunidade,
contribuindo para a qualificação e ampliação dos PP no município e
região, além da formação de profissionais com perfil mais adequado ao
serviço público, conscientes da realidade. Apoio: PAIC UNIFAE
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