
APRESENTAÇÃO

Se por um lado vive-se um momento em que 
diretrizes visando à organização da área da saúde 
bucal coletiva estão sendo promulgadas nos diver-
sos níveis administrativos, por outro ainda não se 
encontram consolidados novos instrumentos e es-
tratégias políticas de atuação que possibilitem alcan-
çar os objetivos propostos nos planos dos governos. 
Até que ponto, gestores municipais e regionais têm 
conseguido organizar políticas de saúde bucal que 
busquem superar modelos que privilegiam a perda 
dental precoce?

Respostas para essas questões passam, sem dú-
vida, pela troca de experiências, assim como pelo 
debate por parte de gestores, trabalhadores, usu-
ários e academia, em torno de temas e conceitos 
inovadores na área. Isso justificou a constituição do 
objetivo principal desta revista: apresentar alguns ei-
xos considerados importantes na gama de questões 
que envolvem hoje políticas de saúde bucal coletiva.

A produção deste número do Boletim da Saú-
de, que possui como mote temático a Saúde Bucal 
Coletiva, iniciou-se há aproximadamente um ano, 
mais precisamente ao final do IV Encontro Gaúcho 
de Administradores Técnicos dos Serviços Públicos 
Odontológicos (IV EGATESPO), ocorrido em agos-
to de 2009, tendo como principal instituição orga-
nizadora a Secretaria Estadual de Saúde/RS – Seção
Saúde Bucal e apoiada por comissões de expoentes 
representantes que atuam no campo da saúde bucal 
coletiva do Estado.

A importância e qualidade das temáticas apre-
sentadas no transcorrer do IV EGATESPO, alia-
das ao fato de a Revista Boletim da Saúde não ter 
ainda dedicado um número inteiramente ao debate 
em torno das políticas públicas odontológicas, 
suscitaram e conformaram a ideia desta publicação, 
fazendo com que abraçássemos com afinco a reali-
zação deste projeto.

As temáticas discutidas nesse encontro precisa-
vam ser publicadas para não correr-se o risco de 

ficarem circunscritas aos dentistas, técnicos e au-
xiliares em saúde bucal, sanitaristas mais afeitos à 
área e que participaram do evento. Esta revista foi 
constituída, então, para que gestores, trabalhadores 
e usuários do Sistema Único de Saúde pudessem 
compartilhar e se apropriar de políticas, instrumen-
tos, conceitos e opiniões atuais sobre gestão para a 
área da saúde bucal coletiva.

O material da revista foi organizado sequencial-
mente em torno de quatro eixos principais: inicial-
mente textos mais abrangentes e conceituais são 
apresentados, seguidos por elaborações sobre ex-
periências nacionais na área da saúde bucal coletiva 
e temas de educação permanente de trabalhadores 
de saúde bucal, finalizando com as políticas nacional 
e estadual de saúde bucal.

As temáticas que abrem a revista são caras para 
quem atua na atualidade com políticas públicas em 
saúde bucal. Por exemplo, o tema das desigualdades 
sociais em saúde bucal abordado pelos autores Ro-
ger Keller Celeste e Paulo Nadanovsky no artigo inti-
tulado Desigualdades socioeconômicas e saúde 
bucal: quadro atual e tendências apresenta
resultados teóricos da pesquisa realizada pelos 
autores na Universidade Estadual do Rio de Janei-
ro, propondo-se a discutir conceitos e formas de 
mensurar desigualdades socioeconômicas em saúde 
bucal. Mas quem governa no sentido de superar de-
sigualdades necessita compreender de que modo o 
público e o privado encontram-se hoje imbricados, 
e o artigo de Christian Mendez Alcantara – O pú-
blico e o privado e os novos modelos de gestão 
do SUS – esclarece aspectos conceituas importan-
tes a esse respeito. Para fechar esse bloco de temas 
que contextualizam políticas, nada melhor do que 
apreender a nova estratégia de gestão do Sistema
Único de Saúde, denominada Pacto pela Saúde, por 
meio da experiência compartilhada pelo gestor de 
saúde bucal coletiva do Estado de Santa Catarina, 
João Carlos Caetano, que nos brinda com o artigo 



Compromissos e desafios da saúde bucal fren-
te ao pacto pela saúde.

O artigo Vigilância dos teores de flúor nas 
águas de abastecimento público no Rio Gran-
de do Sul: uma política pública com 20 anos de 
história, escrito por Kátia Cesa, Helenita Correia 
Ely e Cizino Rizzo Rocha, aborda o tema da fluo-
retação das águas de abastecimento, procurando 
entrelaçar os aspectos históricos vivenciados no 
Estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto 
Alegre em torno da luta pela vigilância do flúor nas 
águas de abastecimento e as características meto-
dológicas dos processos de heterocontrole do flúor. 
Não poderia ser mais providencial essa temática, 
pois é considerada diretriz número um em qualquer 
política séria de saúde bucal coletiva.

O corpo da revista compõe-se de artigos abor-
dando experiências municipais. Dois deles estão 
embasados no que vem sendo desenvolvido em 
termos de organização da atenção em saúde bucal 
na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Um de-
les nos mostra de que modo a construção de pro-
tocolos baseados em evidências é, antes de tudo, 
estratégia política de reorganização de serviços, é o 
artigo denominado Resultados alcançados na or-
ganização da atenção em saúde bucal em Belo 
Horizonte, escrito pelos autores Carlos Alberto 
Tenório Cavalcante, Dulce Helena Amaral Gonçal-
ves, Eliane Guimarães Pequeno e Rubens de Mene-
zes Santos. O outro aborda uma temática que não 
poderia faltar à revista, a questão dos trabalhadores 
técnicos de nível médio na saúde bucal. Com a pes-
quisa descrita no texto Avaliação das atividades 
clínicas do Técnico em Saúde Bucal na rede 
SUS: Belo Horizonte, de Eliana Maria de Oliveira
Sá, Lucas Azevedo de Oliveira, Marilene Barros de 
Melo, Nora Nei Reis Pereira e Onofre Ricardo Al-
meida Marques, oferece-se a palavra à região, que 
há muito tempo investe e atua nesse campo.

Enquanto estado anfitrião do debate, não se po-
deria deixar de apresentar reflexões críticas sobre 
de que modo experiências de saúde bucal coletiva 
vêm sendo desenvolvidas no próprio Rio Grande do 
Sul. Francisco Avelar Bastos contribuiu nesse aspec-
to com a revista ao publicar parte dos resultados 
alcançados em sua tese de doutorado no artigo in-

titulado A inserção da Odontologia em quatro 
municípios em gestão plena do sistema muni-
cipal do SUS no Rio Grande do Sul: um estudo 
de avaliação institucional. E do mesmo modo 
Luciana Ortolan Corsetti Slaviero com Relato de 
experiência: modelo de gestão em saúde bucal 
no município de Caxias do Sul/RS, que fala sobre 
sua experiência enquanto gestora técnica a partir de 
uma perspectiva imbricada com a realidade.

Seria imperdoável se a revista que se diz temáti-
ca da saúde bucal coletiva não abordasse o assunto 
da educação permanente, ainda mais quando esta 
revista está estabelecida em um município histori-
camente precursor na questão das residências mul-
tiprofissionais em saúde. Estão aí dois artigos nesse 
âmbito: A inserção da odontologia na Residên-
cia Integrada em Saúde: atenção básica, de 
Eloá Rossoni, Isabel Cristina Lisbôa e Susiane Möl-
ler Dias; e Residência multiprofissional: estação 
de vivência plural no caminho da formação do 
trabalhador de saúde, de Arisson Rocha da Rosa,
Salete Maria Pretto e Denis Marcelo Carvalho Do-
ckhorn.

Finaliza-se com o artigo Política Nacional de 
Saúde Bucal: metas e resultados, de Gilberto 
Pucca, Idiana Luvison, Julio Baldisserotto e esta au-
tora, que se propõem a defender a Política Nacional 
de Saúde Bucal por meio da análise dos resultados 
apresentados até o momento pela política.

E para coroar o empreendimento publicou-se, 
ineditamente, o documento da Política Estadual 
de Saúde Bucal, texto este que foi produzido de 
forma democrática com a participação de institui-
ções de ensino e serviço, assim como de controle 
social, aprovado nos âmbitos da gestão estadual e 
do SUS. Quem adquirir a revista poderá ter acesso 
a esse importante documento orientador. Então, só 
resta desejar boa leitura a todos!

Cristine Maria Warmling
Editora convidada



PRESENTATION

On one hand, we are living in a time when the 
guidelines for the organization of the field of public 
oral health are being enacted on various administra-
tive levels. On the other hand, there is still a lack 
of consolidated new tools and policy strategies of 
action to enable the achievement of the proposed 
objectives in governmental plans. To what extent 
have municipal and regional authorities managed to 
organize oral health policies that seek to overcome 
models that allow early tooth loss?

Answers to these questions are undoubtedly 
found in the exchange of experiences, as well as in 
debates between managers, workers, users, and 
academics concerning innovative themes and con-
cepts in the area. This justified the creation of this 
magazine’s main goal: to present some points that 
are considered important in the range of policy is-
sues surrounding modern oral health.

The production of this issue of the Boletim da 
Saúde (Bulletin of Health), which has as its main 
theme Saúde Bucal Coletiva (Public Oral Health), 
began about a year ago, more precisely at the end of 
the IV Encontro Gaúcho de Administradores Téc-
nicos dos Serviços Públicos Odontológicos (Fourth
Gaúcho Meeting of Technical Administrators of 
Public Service Dentistry - EGATESPO IV), held in 
August 2009, principally organized by the Secretaria
Estadual de Saúde/RS - Seção Saúde Bucal (State
Secretary of Health / RS - Oral Health Section) and 
supported by committees of representatives work-
ing in the field of collective oral health in the state.

The importance and quality of the themes pre-
sented throughout EGATESPO IV, coupled with the 
fact that the Boletim da Saúde (Bulletin of Health) 
magazine has yet to devote an entire edition to the 
debate surrounding public dental policy, have raised 
and made up the idea for this publication; causing us 
to heartily embrace the realization of this project.

The themes discussed at this meeting needed to 
be published in order to avoid the risk that their 

exposure might be limited to dentists, oral health 
technicians and assistants, and public health special-
ists who are more accustomed to the area and who 
attended the event. This magazine was thus created 
so that managers, workers, and users of the Siste-
ma Único de Saúde (Unified Health System – SUS)
could share and take ownership of policies, instru-
ments, concepts, and opinions on the current man-
agement of the area of collective oral health.

The material in the magazine was sequentially 
organized into four main categories: first more 
comprehensive and conceptual texts are presented, 
followed by elaborations on national experiences in 
the field of collective oral health and themes of con-
tinuing education for workers in oral health, ending 
with the national and state policies on oral health.

The themes at the beginning of the magazine are 
expensive to anyone who is currently active in pub-
lic oral health policies. For example, the theme of 
social inequalities in oral health is addressed by the 
authors Roger Keller Celeste and Paulo Nadanovsky 
in the article entitled Socioeconomic inequalities 
and oral health: current situation and trends 
which contains the theoretical results of research 
conducted by the authors at the Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (State University of Rio de 
Janeiro), and aims to discuss concepts and ways of 
measuring socioeconomic inequalities in oral health. 
Those who govern with the goal of overcoming in-
equalities must understand how the public and pri-
vate sectors are presently linked, and the article by 
Christian Mendez Alcantara - The public and the 
private and the new management models of 
the Sistema Único de Saúde (Unified Health 
System – SUS) – clarifies important conceptual 
aspects in respect to this subject. To close this block 
of topics which contextualize politics, there is noth-
ing better than to learn the new management strat-
egy of the Sistema Único de Saúde (Unified Health 
System – SUS), named the Pacto pela Saúde (Pact 



for Health), through the experience shared by the 
manager of collective oral health of the state of San-
ta Catarina, João Carlos Caetano, who provides us 
with the article Commitments and challenges of 
oral health in the face of the pact for health.

The article, Monitoring the levels of fluoride 
in the public water supply in Rio Grande do 
Sul: a public policy with a 20-year history, writ-
ten by Kátia Cesa, Helenita Correia Ely and Cizino 
Rizzo Rocha, addresses the issue of fluoridation of 
the public water supply, looking to interweave the 
historical aspects experienced in the state of Rio
Grande do Sul and the city of Porto Alegre in the 
struggle for monitoring the fluoride in the water 
supply and the methodological characteristics of the 
processes of external control of fluoride. This topic 
could not be any timelier, as it is considered a princi-
pal guideline in any serious public oral health policy.

The body of the magazine consists of articles 
dealing with municipal experiences. Two of them 
are grounded in what is being developed in terms 
of organization of attention to oral health care in 
the capital of Minas Gerais, Belo Horizonte. One of 
them shows us how evidence-based protocols are, 
above all, a political strategy of reorganization of ser-
vices. This article is entitled Results achieved in the 
organization of oral health care in Belo Hori-
zonte, written by authors Carlos Alberto Tenório 
Cavalcante, Dulce Helena Amaral Gonçalves, Eliane 
Guimarães Pequeno and Rubens de Menezes Santos. 
The other discusses a topic that could not be left 
out of the magazine, the issue of mid-level techni-
cal workers in oral health. The research described 
in the text Evaluation of clinical activities of oral 
healthcare technicians in the Sistema Único de 
Saúde (Unified Health System – SUS) network: 
Belo Horizonte, by Eliana Maria de Oliveira Sá, Lu-
cas Azevedo de Oliveira, Marilene Barros de Melo, 
Nora Nei Reis Pereira e Onofre Ricardo Almeida 
Marques, gives a voice to a region that has long in-
vested and operated in this field.

Though it is the host state of the debate, critical 
reflections about how the experiences of collective 
oral health have been developed in the state of Rio
Grande do Sul itself must presented. Francisco Ave-
lar Bastos contributed to the magazine in this regard 

by publishing some of the results achieved in his 
doctoral thesis in the article entitled: The inclusion 
of dentistry into the complete management of 
the Sistema Único de Saúde (Unified Health 
System – SUS) municipal system in four mu-
nicipalities of Rio Grande do Sul: a study of in-
stitutional assessment. Luciana Ortolan Corsetti 
Slaviero does the same with her Experience re-
port: a model of management in oral health 
in the municipality of Caxias do Sul / RS, which 
talks about her experience as a technical manager 
from a perspective imbued with reality.

As it comes to a close, it would be unforgivable 
if the magazine that claims a theme of public oral 
health did not approach the subject of continuing 
education, especially when this magazine is estab-
lished in a municipality that has historically been a 
forerunner in the area of multi-professional residen-
cies in health. There are two articles in this vein: 
The inclusion of dentistry in Residência Inte-
grada em Saúde (Integrated Health Residen-
cy): basic care, by Eloá Rossoni, Isabel Cristina Lis-
boa e Susiane Möller Dias and Multi-professional
residency: multiple experiences throughout 
health worker training, by Arisson Rocha da 
Rosa, Salete Maria Pretto, and Denis Marcelo Car-
valho Dockhorn.

The magazine concludes with the article Na-
tional Oral Health Policy: goals and results, by 
Gilberto Pucca, Idiana Luvison, Julio Baldisserotto 
and the present author. We propose to defend the 
Política Nacional de Saúde Bucal (National Policy on 
Oral Health) through the analysis of results present-
ed by the policy thus far.

And to cap off this undertaking, the document of 
Politics of Oral Health in Rio Grande do Sul is 
published unedited. This text was produced demo-
cratically with the participation of educational and 
service institutions as well as social control and ap-
proved by both the state management and the SUS.
Those who purchase the magazine will have access 
to this important guiding document. Thus, all that is 
left for us to do is wish everyone a good read!

Cristine Maria Warmling
Guest Editor


