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Principais ações na área da saúde bucal desenvolvidas
pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande Sul –
período 1999/2002

Helenita Corrêa Ely1

Resumo: O trabalho apresenta as principais linhas de ação na gestão 1999-2002, compondo inici-
almente um quadro referente à situação da rede de atenção odontológica do SUS e do desempenho do
Estado quanto aos principais indicadores de avaliação da atenção básica. Apresenta, de forma sucinta,
os principais projetos, seus objetivos, situação atual e principais obstáculos para a continuidade. Tais
projetos distribuem-se nas áreas da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, na assessoria aos
níveis regionais e municipais para organização dos serviços locais de atenção à saúde bucal e na área de
capacitação e formação dos trabalhadores de saúde.
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Introdução

Em 1999, a Política de Atenção Integral à Saúde Bucal da Secretaria da Saúde
do Rio Grande do Sul apresentou as principais diretrizes e planos para o período de
gestão 1999-2002. Na ocasião, foram destacadas as bases orientadoras do Sistema
Único da Saúde, definindo os eixos da integralidade da atenção, da descentralização
e regionalização da gestão, da qualificação e formação dos trabalhadores de saúde e
do fortalecimento das instâncias de pactuação e controle social como estratégias
norteadoras das ações a serem desenvolvidas.

Neste momento, concluída uma etapa, é importante informar os avanços obti-
dos, os principais projetos em andamento e comentar sobre as dificuldades que ne-
cessitam ser superadas para a continuidade desta construção, que não é apenas do
Estado público, mas da participação efetiva, ainda que sob diferentes formas de
envolvimento, de cada cirurgião-dentista cidadão, que objetiva uma população mais
saudável e que eleve a Odontologia ao seu legítimo papel de ciência da saúde, com
responsabilidade e justiça social e não apenas de tratamento das doenças.

As principais ações desenvolvidas distribuem-se nas áreas da vigilância sanitá-
ria, da vigilância epidemiológica, de assessoria aos níveis regionais e municipais
para reorganização da atenção em saúde bucal e na área da capacitação e formação
dos profissionais de saúde bucal.

Dados para análise da realidade

Equipamentos de saúde

Comparando-se o número de equipamentos existentes na rede em 1998 e a
situação atual, observa-se que ocorreu um incremento de 26% na capacidade física
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instalada em relação aos equipamentos odontológicos, enquanto o crescimento em
relação às unidades de saúde foi de 4%. Neste sentido, um número maior de servi-
ços de saúde é contemplado hoje com equipamentos odontológicos.

Trabalhadores de saúde

No banco de dados referente ao cadastro dos trabalhadores da rede pública
(SIASUS–Jul 2002) constam 6.240 cirurgiões-dentistas. Isto significa que aproxi-
madamente metade de todos os cirurgiões-dentistas do estado está vinculada ao
Sistema Único de Saúde (SUS). Não há registro para atendentes de consultório
dentário (ACD) e 101 técnicos em higiene bucal (THD) estão cadastrados no SUS.

Considerando a grande redução do número de servidores públicos, ocorrida
após os anos 1998/1999, em decorrência de incentivos (Plano Demissão Voluntá-
ria) e das novas normas previdenciárias, observa-se que, em relação aos cirurgi-
ões-dentistas, tem havido um aumento gradativo, ano a ano, aproximando-se da
situação existente em 1998. Em relação aos profissionais auxiliares, houve, além
do incentivo à formação, um incentivo ao ingresso nos serviços públicos, tanto para
compor as equipes de saúde bucal das unidades de saúde ou do programa de
saúde da família, quanto para o auxílio na atenção às normas de biossegurança,
contribuindo para o aumento de cobertura e melhoria do acesso. Mas este incre-
mento ainda é insignificante diante da necessidade da rede, refletindo pouco im-
pacto na produção e na qualidade dos serviços ofertados.

Uma importante observação relaciona-se ao aumento de profissionais
especializados. No entanto, os profissionais com conhecimentos específicos em
endodontia, área de atuação que avançou com a definição dos critérios estabelecidos
na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 2001-MS), ainda estão muito
aquém das necessidades de organização dos sistemas municipais de atenção à saúde
bucal.

Indicadores da atenção básica

Em relação aos indicadores da atenção básica, observa-se uma leve tendên-
cia para redução das exodontias em relação ao total de restaurações, refletindo
numa mudança favorável de uma prática mutiladora para uma prática mais conser-
vadora. Isto também pode representar os investimentos em ações educativo-pre-
ventivas e em capacitações dos profissionais para promoção e manutenção da
saúde bucal.

No entanto, quando se comparam dados nacionais no período 1999/2002, a
razão entre exodontias e ações individuais (Tabela 2) realizadas nas unidades de
saúde do Rio Grande do Sul, o dado obtido representa uma das médias mais altas do
país -13,09%, acima da média nacional (9,48%) e das médias da região sul (8,39%),
indicando que no estado continua prevalecendo a antiga prática de grande oferta de
exodontias nas unidades de atenção pública. Considerando o registro da primeira
consulta odontológica como indicador de acesso (Tabela 2), percebe-se que não
houve alteração significativa nos últimos seis anos.
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Tabela 1 – Razão entre restaurações e exodontias realizadas na rede SUS – RS
Série histórica 1999-2002

Restaurações Exodontias Razão

2002*  653.327 358.599 1,82

2001 1.145.851 651.890 1,76

2000 1.161.412 696.927 1,66

1999 1.006.799 621.627 1,62

Fonte: Datasus, 2002. * A informação do ano de 2002 é relativa aos meses de janeiro a agosto.

Tabela 2 – Séries históricas dos indicadores de saúde bucal no RS

INDICADORES 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cobertura de primeira
consulta odontológica 9,13 10,08 9,22 10,51 9,74 10,01 9,47

Razão entre procedimentos
odontológicos coletivos 0,05 0,06 0,08 0,09 0,07 0,12 0,08
e a população de 0 a 14 anos

Proporção de exodontias em relação
às ações básicas individuais 14,69 14,92 14,06 12,74 13,09

Fonte: Datasus, 2002.

Quanto ao indicador de procedimentos coletivos (Gráfico 1), que revela a ênfase
atribuída no serviço às atividades coletivas educativas-preventivas em saúde bucal,
não houve incremento significativo ou estes procedimentos foram pouco registrados.
O Rio Grande do Sul vem mantendo, ao longo dos últimos seis anos, as taxas mais
baixas em relação a todos os estados da Região Sul, ficando abaixo da média da
Região Sul e abaixo da média do Brasil.

Gráfico 1 – Razão entre procedimentos coletivos e a população 0-14 anos – Série
histórica no RS

Fonte: Datasus, 2002.
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Um questionamento decorre dessas constatações: a rede considerável de
assistência e o número suficiente de profissionais trabalhando no setor público
não garantem avanços concretos na atenção à saúde bucal, pois ainda se verifi-
cam baixos índices de cobertura de consultas odontológicas, poucos procedi-
mentos coletivos e um número ainda muito elevado de exodontias entre os trata-
mentos individuais (dados disponíveis no site: <www.datasus.gov.br/pacto>).

Não podemos deixar de destacar, no entanto, que muitos municípios apresentam
trabalhos inovadores, de alta resolutividade, de grande qualidade e começa a ser per-
cebido no estado um movimento positivo para a organização dos serviços especializados
(centros de especialidades com oferta de tratamentos endodônticos, próteses dentárias,
atendimentos a pacientes especiais, cirurgias). Estes trabalhos precisam ser registrados
e divulgados. Justifica-se assim o uso deste espaço de comunicação para ampliar a
divulgação das ações desenvolvidas, dos projetos em andamento e da transparência
necessária para uma avaliação crítica que possibilite superação dos obstáculos. Este
documento tem por objetivo apresentar as principais ações desenvolvidas no período
de gestão 1999-2002, a situação atual (2002) e os fatores críticos.

Ações de saúde bucal na área da vigilância sanitária

Biossegurança nos estabelecimentos
odontológicos e laboratório de prótese dentária

Objetivo: Estabelecer normas estaduais de biossegurança para garantir a proteção
de trabalhadores e usuários dos serviços de saúde bucal, públicos e privados.
Situação atual: Publicação de Portaria SES 40/2000 estabelecendo as Normas de
Biossegurança para Estabelecimentos Odontológicos e para Laboratórios de Prótese
Dentária (RIO GRANDE DO SUL, 2000); 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS)
capacitadas para implantação das normas; ampla divulgação em ação conjunta com o
Conselho Regional de Odontologia e Associação Brasileira de Odontologia nos municí-
pios do RS; laudo de vistoria estabelecido para avaliação de estabelecimentos em
conjunto com a Vigilância Sanitária; questionário de avaliação dos ambulatórios de
Odontologia da rede pública implantados nas sedes de CRS; recursos da Municipalização
Solidária repassados aos municípios que apresentavam dificuldades, visando adequa-
ção das unidades de saúde e dos equipamentos de esterilização (estufas).
Fatores críticos: Compreensão e baixa adesão dos gestores municipais; bai-
xa motivação dos técnicos para mudanças; ausência ou número insuficiente
de trabalhadores auxiliares; ausência de condições adequadas de trabalho
nas unidades de saúde; ausência de manutenção dos equipamentos e de
capacitação de técnicos para atender estas demandas da rede pública.

Programa de fluoretação das águas de abastecimento público

Objetivo: Ampliar a cobertura do programa nos municípios do Rio Grande do Sul e
qualificar a vigilância dos teores de flúor agregados e naturais, para garantir um má-
ximo de benefício na redução da cárie com um risco mínimo de fluorose.
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Situação Atual: No período de 1999 a 2002 ampliou-se no estado a cobertura do
Programa de Fluoretação das Águas de Abastecimento Público (RIO GRANDE DO
SUL, 2002). A CORSAN foi responsável por um aumento de 25 novas localidades
fluoretadas em 1999, 40 localidades em 2000, 18 municípios em 2001 e 25 em 2002,
perfazendo um total de 105 novos municípios com flúor. Assim, o estado, em 1998,
tinha 44,32% de seus municípios com flúor nas águas de abastecimento público e
passa em 2002 a uma cobertura de 76,65 % das cidades, representando um incremen-
to de 73% e contemplando em torno de 80% da população gaúcha. Outro avanço
importante nesta área refere-se à descentralização da vigilância dos teores de flúor,
cujo objetivo é garantir a eficácia da medida, aumentando a cobertura do heterocontrole.
Até o ano de 2000, apenas um laboratório no estado realizava análise nas amostras.
Atualmente, a vigilância dos teores de flúor está descentralizada e operando em 10
laboratórios regionais das Coordenadorias Regionais de Saúde, o que permite maior
eficácia e cobertura de vigilância desta medida de saúde pública.
Fatores Críticos: Existência de municípios que são abastecidos por vários poços,
elevando os custos técnicos e operacionais para implantação da fluoretação; inexistência
de mecanismos/equipamentos viáveis para defluoretação de poços com excesso de
flúor natural; baixo envolvimento dos responsáveis pela periodicidade das coletas men-
sais de amostras de água para análise dos teores de flúor dos municípios; diferentes
métodos e equipamentos para análise dos teores de flúor entre as companhias de
abastecimento e os sistemas de vigilância, impedindo um padrão de comparabilidade.

Organização da coleta de resíduos de mercúrio
do trabalho odontológico para reciclagem

Objetivo: Dar adequado destino aos resíduos de mercúrio oriundos do trabalho
odontológico considerando as normas de biossegurança vigentes, zelando pela prote-
ção do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores e dos usuários dos serviços.
Situação atual: Estabelecido fluxo de recolhimento dos resíduos de mercúrio através
das Coordenadorias Regionais de Saúde; estabelecido fluxo de coleta do tonel
armazenador para reprocessamento do material.
Fatores críticos: Dificuldade em encontrar o local adequado de armazenamento dos
resíduos até a fase de envio ao processamento; necessidade de ampliar a divulgação
nos serviços e municípios, estimulando o armazenamento e envio dos resíduos dos
serviços de atendimento para o nível central, encarregado da remessa final (indústria
habilitada para reprocessamento).

Na área da vigilância epidemiológica

Organização da rede de atenção básica
à prevenção e controle do câncer bucal

Objetivo: Estabelecer redes de referência que possibilite prevenir, controlar,
detectar, encaminhar e tratar os indivíduos acometidos com lesões suspeitas e/ou
câncer bucal.
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Situação atual: Estabelecidas referências locais para diagnóstico precoce e de refe-
rências de média complexidade para encaminhamento dos casos diagnosticados;
identificados laboratórios de referência para realização de exames anátomo-patoló-
gicos; execução de cursos descentralizados para capacitação dos profissionais da
rede pública no diagnóstico precoce;
Fatores críticos: Organização local, falta de profissionais treinados na realização de
biópsias e dificuldades nos encaminhamentos para tratamento (número de vagas
disponíveis), pouca organização do INCA para esta área com ausência de apoio
financeiro e didático/pedagógicos .

Projeto SB 2000 - levantamento das condições
de saúde bucal na população do Rio Grande do Sul

Objetivos: Realizar levantamento das condições de saúde bucal da população no
RS, produzindo informações para subsidiar o planejamento e avaliação das ações,
nos diferentes níveis de gestão do SUS; estabelecer um sistema de vigilância
epidemiológica dos principais problemas da área da saúde bucal com base em muni-
cípios sentinelas e com situação avaliada a cada dois anos.
Situação atual: Realizada pesquisa inédita referente ao perfil epidemiológico dos
problemas de saúde bucal na população do RS. Foram sorteados 95 municípios das
sete macro-regiões do estado para compor a amostra (21 sob a responsabilidade do
Ministério da Saúde e 74 sob a responsabilidade da SES), tendo representatividade
por região e porte populacional. Os municípios que compõem a amostra do Ministé-
rio da Saúde estão em fase de coleta de dados, com as equipes em campo, e os
municípios sorteados pela SES-RS encontram-se com cerca de 98% dos dados con-
solidados.
Fatores críticos: Sensibilização dos gestores municipais à liberação dos profissio-
nais para a operacionalização do levantamento.

Notificação da ocorrência de fluorose
dentária para mapeamento das áreas de risco

Objetivos: Estabelecer fluxos de notificação de casos observados de fluorose para
mapear áreas de risco e controlar os danos à população.
Situação atual: Criado formulário de notificação, mapeamento e acompanhamento
das áreas de risco; ação conjunta da SES, Ministério Público, Coordenadorias Regi-
onais de Saúde, Secretaria de Obras, Conselho Regional de Odontologia, Vigilância
Sanitária e universidades para definição e busca de soluções alternativas para o
abastecimento de água nas áreas de risco; apoio na capacitação de profissionais
(cirurgiões-dentistas) para diagnóstico e levantamento epidemiológico; capacitação
de agentes de saúde e elaboração de fôlderes para informações à população de
áreas de risco.
Fatores críticos: Projeto recente com divulgação restrita entre profissionais; limita-
das fontes alternativas de abastecimento de água para substituição das fontes conta-
minadas com excesso de flúor .
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Assessoria aos níveis regionais e municipais da atenção à saúde bucal

Descentralização da gestão para coordenadorias regionais de saúde

Objetivo: Organizar fluxos de comunicação, planejamento, apoio e avaliação per-
manente para assessoria aos municípios a partir das Coordenadorias Regionais de
Saúde.
Situação atual: 18 Coordenadorias Regionais com coordenadores de saúde bucal;
reuniões trimestrais no nível central de organização, avaliação e acompanhamento;
profissionais envolvidos com outras áreas da saúde enfatizando a intra e
intersetorialidade; participação na pactuação dos indicadores da atenção básica; reu-
niões sistemáticas nas CRS com os coordenadores de saúde bucal dos municípios
para planejamento, acompanhamento e avaliação;
Fatores críticos: Baixa priorização das questões de saúde bucal nos municípios;
baixa participação e vontade política dos gestores municipais; dificuldades na articu-
lação entre municípios para estabelecimentos de consórcios ou centros regionais e/
ou municipais, para oferta de serviços especializados como endodontia, ortodontia e
prótese.

Projeto escola solidária à promoção de saúde bucal

Objetivo: Estimular a adesão dos estabelecimentos de ensino do estado à proposta
de inclusão de ações educativo-preventivas em saúde bucal nas atividades curriculares
com a contrapartida do estado na distribuição de escovas dentais e material
instrucional.
Situação atual: Projeto lançado durante a 1ª Semana de Saúde Bucal, em parceria
com a Associação Brasileira de Odontologia/RS e apoio do Comitê das Entidades da
Classe Odontológica; 202 escolas estaduais apresentaram projeto de adesão à pro-
posta envolvendo 41.176 escolares; repassadas em torno de 50 mil escovas, 90 mil
fôlderes e 5000 cartilhas educativas.
Fatores críticos: garantir a oferta de escovas dentais e material instrucional como
estímulo ao desenvolvimento das ações propostas; envolvimento dos técnicos locais
para apoio na continuidade e acompanhamento do projeto.

Fração da saúde bucal (resolução CIB 219/2000) na municipalização
solidária da saúde (decreto estadual 39.582 de 10 de junho de 1999)

Objetivo: Apoiar técnica e financeiramente os municípios para ampliação do acesso
e qualificação da atenção à saúde bucal (RIO GRANDE DO SUL, 2000).
Situação atual: Amplo envolvimento dos municípios e técnicos no conhecimento e
definição da situação de saúde bucal local para definir planejamento; participação
dos conselhos locais de saúde na aprovação das propostas; 450 municípios elabora-
ram Política de Saúde Bucal e Plano de Aplicação - 2000/2001; 450 municípios habi-
litados para o recebimento das parcelas; 446 municípios receberam a 1ª parcela do
recurso do ano 2000, no valor total de R$ 2.219.060,60
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Fatores críticos: Disponibilidade financeira para o pagamento das demais parcelas.

Organização da atenção à saúde bucal da pessoa
portadora de deficiência (PPD)

Objetivo: Organização da rede estadual de referência para atendimento
odontológico às pessoas portadoras de deficiência, através da capacitação dos
profissionais de saúde bucal das unidades de saúde municipais e organização dos
serviços.
Situação atual: Quatro cursos de aperfeiçoamento realizados em parceria com a
Escola de Saúde Pública e FADERS (58 cirurgiões-dentistas e 21 auxiliadores
odontológicos capacitados); 61 municípios com o serviço organizado.
Fatores críticos: Maior comprometimento dos municípios com profissionais já capa-
citados e investimentos na efetiva organização do serviço de referência; falta de en-
vio sistemático das informações dos serviços e da população atendida nos municípi-
os e adequação das Unidades de Saúde para atenção ao Paciente Portador de Defi-
ciência (PPD).

Organização da rede de atenção especializada
para reabilitação protética e ortodôntica no SUS

Objetivo: Organizar serviços para atender as necessidades de próteses dentárias e
de problemas de má-oclusão da população usuária do SUS, segundo critérios de
eqüidade.
Situação atual: Em fase de estabelecimento de protocolos, de orçamentação e de
busca de entidades/ instituições para prestação dos serviços.
Fatores críticos: Definição de entidades parceiras para firmar convênios.

Inclusão de equipes de saúde bucal nas equipes do PSF

Objetivo: Incentivar os municípios à integralidade da atenção básica na Saúde da
Família, através da reorientação do modelo assistencial (Brasil, 2000) em conformi-
dade com os princípios do SUS (BRASIL, 1988), buscando a melhoria das condições
de saúde bucal da população.
Situação atual: Pactuadas 96 equipes de Saúde Bucal, sendo que 90 equipes já
estão em atividade.
Fatores críticos: Não há padronização na forma de adesão dos profissionais à
Equipe de Saúde Bucal; os serviços de urgência e emergência e os especializados
em periodontia e endodontia não estão disponíveis ou são insuficientes para dar
atenção à população adscrita; dificuldades na atenção a uma demanda reprimida e
com duas áreas de atuação de PSF para uma equipe de saúde bucal; falta de
recursos humanos auxiliares formados; pouca capacitação em planejamento e pro-
gramação para reorganização da assistência; pouca adequação da formação dos
profissionais para atuação em programas de saúde da família, precarização das
relações de trabalho.
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Formação e capacitação dos trabalhadores

No Brasil, os trabalhadores de saúde bucal, odontólogos e auxiliares de
odontologia (THD, ACD e TPD), ocupam cerca de 5% dos postos de trabalho do
pessoal de saúde, sendo que 85% da equipe odontológica é constituída por
dentistas. No Rio Grande do Sul, além da escassa incorporação de pessoal
auxiliar nas unidades de saúde, observa-se que, historicamente, as instituições
responsáveis (Escola de Saúde Pública, universidades públicas, escolas técni-
cas de nível médio) não vêm investindo na formação de recursos humanos au-
xiliares para os serviços públicos. Apenas dois cursos de formação de ACD
existiam em 1999 – ambos funcionando em Porto Alegre e com ônus financeiro
ao aluno. Em relação aos profissionais, não havia proposta para desenvolvi-
mento de capacitações para adequação às necessidades dos serviços e ao perfil
epidemiológico da população, aperfeiçoamento para oferta de serviços
especializados e proposta de educação continuada. Neste sentido, numa ação
conjunta com a Escola de Saúde Pública (ESP) e seus Núcleos Regionais de
Educação e Saúde (Nuresc) e com outras instituições como faculdades de odon-
tologia, Fadergs, Secretaria de Trabalho Cidadania e Assistência Social (STCAS)
e Associação Brasileira de Odontologia (ABO-RS), foram executadas as se-
guintes qualificações:

Aperfeiçoamento de cirurgiões dentistas e auxiliares para atendimento à
pessoa portadora de deficiência - Foram capacitados 58 cirurgiões- dentistas e 21
auxiliadores odontológicos em 4 cursos inéditos no Rio Grande do Sul de aperfeiço-
amento realizados através da Escola de Saúde Pública e Fadergs. Sessenta e um
(61) municípios com o serviço organizado.

Formação de atendente de consultórios dentário (descentralizados nas CRS)
– 3 cursos inéditos na rede pública do estado em 2001 e 2 cursos em 2002, com uma
carga horária de 360 horas/aula e um total de 150 novas ACD formadas para o setor
público. Realizado em ação conjunta com a STCAS (Programa Qualificar), com a
ESP/RS e universidades (Unisc e Unicruz) e tendo como base pedagógica e biblio-
gráfica o Guia Curricular para Formação de ACD (BRASIL, 1998), editado pelo Minis-
tério da Saúde.

Formação de cirurgiões-dentistas especialistas em saúde bucal coletiva -
Curso inédito no setor público do Rio Grande do Sul, realizado pela ESP em convênio
com a Associação Brasileira de Odontologia, com formação prevista de 30 especia-
listas em 2003.

Qualificação em Vigilância Sanitária (biossegurança dos estabelecimentos
odontológicos e qualidade da água) e Epidemiológica (vigilância epidemiológica e
organização de levantamentos epidemiológicos das condições de saúde bucal da
população) para os profissionais das coordenadorias regionais e trabalhadores das
unidades de saúde. Capacitados em torno de 520 profissionais em cursos seqüenciais.
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Capacitação para trabalhadores de saúde nas CRS – Realizados 12 ciclos de
educação continuada de forma descentralizada, com o apoio e participação dos
Nuresc, para reorganização das práticas odontológicas e para assessoria às políti-
cas de saúde bucal locais. Desenvolvidos em parceria com os municípios, foram
realizados encontros regionais, onde além de abordagens técnicas nas áreas espe-
cíficas da Odontologia, buscou-se articular os gestores, trabalhadores e população
numa discussão sobre as políticas locais para ampliação e qualificação da atenção à
saúde bucal e enfrentamento dos principais problemas identificados.

Organização e execução do 17º ENATESPO – Encontro Nacional de Admi-
nistradores e Técnicos dos Serviços Públicos Odontológicos, do VI Congresso Brasi-
leiro de Saúde Bucal Coletiva, do III Encontro Nacional de Coordenadores de Saúde
Bucal e I Fórum Nacional de Flúor e Saúde, com a participação de 1.385 participan-
tes, com o tema central dos eventos: Saúde Bucal: direito de cidadania.

A programação do ENATESPO constituiu-se de 320 trabalhos, sendo 155 na
modalidade de comunicações coordenadas e 165 sob a forma de pôsteres. Oito
painéis abordaram o acesso às ações de saúde bucal, as diretrizes atuais do SUS, o
controle social sobre o sistema, a vigilância da saúde, novos modos de atenção, a
formação e o compromisso social dos trabalhadores, o controle social e sua efetivação
e políticas públicas para a Saúde Bucal e cidadania. Além disso, ocorreram três me-
sas de debates sobre a eqüidade na gestão pública, a Saúde Bucal como fator de
exclusão social, a atenção básica e o Programa de Saúde da Família (PSF).

Comentários finais

A Política de Saúde Bucal da SES/RS no período de 1999 a 2002 alcançou im-
portantes avanços na descentralização técnica e financeira, na implantação de ações
intersetoriais, na ampliação da cobertura da fluoretação das águas, na normatização
das condições de biossegurança nos estabelecimentos odontológicos, no apoio téc-
nico e material às ações coletivas, no incentivo à organização de serviços
especializados, no conhecimento do perfil de saúde bucal da população e na forma-
ção/qualificação dos trabalhadores entre outros aspectos. No entanto, pela análise
dos indicadores de impacto na atenção, observa-se que ainda há muito por avançar
na integralidade das ações, na qualificação da atenção e na ampliação do acesso,
especialmente em relação a determinados grupos etários. Salienta-se a necessida-
de de ações intersetoriais e articulações entre os diferentes níveis de competência
para garantir uma rede de atenção básica com densidade tecnológica suficiente para
as principais demandas da população, para a organização e expansão das ações
especializadas e melhoria das condições de biossegurança dos estabelecimentos da
rede pública.

A conclusão do Levantamento Epidemiológico das Condições de Saúde Bucal
na população do RS permitirá uma análise por macrorregião do estado, produzindo
informações que subsidiarão o planejamento e avaliação das ações, nos diferentes
níveis de gestão do SUS.
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Principales acciones en el área de la salud bucal desarrolladas por la
Secretaria da Saúde del Estado do Rio Grande Sul – período 1999/2002

Resumen: El trabajo presenta las principales líneas de acciones en la gestión 1999-2002,
componiendo inicialmente un cuadro referente a la situación de la red de atención odontológica del SUS
y del desempeño del estado en cuanto a los principales indicadores de evaluación de la atención básica.
Presenta de forma sucinta los principales proyectos, sus objetivos, situación actual y principales obstácu-
los para la continuidad. Tales proyectos se distribuyen en las áreas de la vigilancia sanitaria, de la vigilancia
epidemiológica, en la asesoría a los niveles regionales y municipales para organización de los servicios
locales de atención a la salud bucal y en el área de capacitación y formación de los trabajadores de salud.

Palabras clave: Salud bucal; Redes asistenciales; Gestión en salud; Sistema Único de Saúde; Rio
Grande do Sul.

Main actions in the area of oral health developed by Secretaria da Saúde of the
state of Rio Grande do Sul – period 1999/2002

Abstract: The paper presents the main lines of action of the management 1999/2002, initially
composing a scenery referent to the situation of the net of dentistry attention of SUS and the performance
of the state about the main evaluation indicators of basic attention. It briefly present the main projects,
their objectives, current situation, and main obstacles to carry them on. Those projects are distributed in
the areas of sanitary vigilance, epidemiological vigilance, the assistance in regional and local levels to
organizations of local services of mouth health attention and in the area of capacitating and formation of
health workers.

Key words: Oral health; Assistant nets; Health management; Sistema Único de Saúde; Rio Grande
do Sul.
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