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RESUMO 

Os objetivos desses estudos foram: a- avaliar a influência de variáveis clínicas e sociais 

na acessibilidade à saúde bucal de pessoas com deficiência intelectual (DI); b- avaliar o 

acesso e identificar as barreiras ao cuidado em saúde bucal, de pessoas com deficiência 

intelectual, sob a perspectiva dos cuidadores; c- avaliar o panorama brasileiro sobre o 

acesso em saúde bucal de pessoas com deficiência, apontando possíveis fatores 

influenciadores deste. O estudo inclui dois artigos de estudos transversais, sendo um 

quantitativo e outro qualitativo e uma revisão narrativa da literatura. ARTIGO 1 – 

Metodologia: Pesquisa bibliográfica, o qual consistiu no levantamento e análise do que 

já foi produzido sobre o assunto. Foi criada uma lista de artigos incluídos no estudo. A 

partir do levantamento bibliográfico, ocorreu a coleta e análise de informações contidas 

na bibliografia selecionada: Resultados: Existem fatores relacionados à baixa 

acessibilidade, relacionados às deficiências do sistema de saúde, como a falta de 

recursos humanos e serviços apropriados para o cuidado em saúde bucal dos mesmos. 

Conclusão: Conhecer o perfil epidemiológico dessa população, entender as condições 

de acesso e identificar as barreiras ao tratamento odontológico se fazem necessários, 

porém, há um longo caminho a se percorrer até que a oferta de ações e serviços de saúde 

sejam compatíveis com as necessidades de saúde dos usuários. ARTIGO 2 - 

Metodologia: Uma amostra não probabilística de indivíduos de 11 a 29 anos de idade, 

proveniente de instituições não governamentais foi utilizada. Primeiramente, entrevistas 

semiestruturadas com cada responsável pelos indivíduos foram conduzidas, a fim de se 

pesquisar os determinantes sociais relacionados ao acesso. Em seguida, avaliações 

epidemiológicas, por examinador previamente calibrado, foram realizadas para o 

diagnóstico de diferentes agravos bucais, segundo critérios da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Os dados foram submetidos à análise bivariada e multivariada para se 

testar a associação de variáveis independentes com a variável dependente última 

consulta à serviços de saúde bucal. Resultados: Na análise múltipla, os indivíduos com 

menor CPO-D (OR=3,13; p=0,0053), com necessidade de tratamento (OR=3,41; 

p=0,0784), em que o motivo da visita ao dentista foi para dor/tratamento (OR=2,06; 

p=0,0752) e com menos aglomeração na casa (OR=2,33; p=0,0347) apresentaram mais 

chance do tempo da última consulta ter sido acima de 1 ano.  Conclusão: Variáveis 

clínicas e sociais podem influenciar o acesso de pessoas com DI à atenção em saúde 

bucal. ARTIGO 3 - Metodologia : Uma amostra aleatória composta por 55 cuidadores 

de pessoas com DI e um roteiro de entrevista com abordagem qualitativa foi aplicado, a 

fim de se aprofundar o entendimento deste grupo sobre o acesso aos serviços de saúde 

bucal. A análise qualitativa foi realizada por meio da Técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo. Resultados: existem barreiras para o acesso e atenção em saúde bucal aos 

pacientes com deficiência. Além disso, a atenção à saúde dentro de uma prática pouco 

integralizada e fracamente embasada na promoção da saúde são outros fatores que 

comprometem o acesso de pessoas com DI. Conclusão: Apesar dos avanços, o paciente 

com DI ainda vem enfrentando barreiras relacionadas à acessibilidade.  

 

 

Palavras chave: acesso aos serviços de saúde, saúde bucal, pessoas com deficiência.  

 



 
 

ABSTRACT 

The present study aims to: firstly, evaluate the influence of clinical and social variables 

in oral care accessibility of individuals presenting intellectual disabilities; secondly, 

evaluate the service in its every stage and identify the obstacles that stand between the 

patient and the treatment received, from a caretaker‟s standpoint; lastly, this study aims 

to assess the Brazilian panorama in the access of oral care for intellectually disabled 

individuals pointing out possible influencing factors. This piece of research includes a 

quantitative and a qualitative   study, as well as a narrative revision of the available 

literature. FIRST ARTICLE – The methodology employed to this piece of research was 

a random sampling. The individuals in the study take part in nongovernmental 

organisation‟s activities. First, a semi structured interview was conducted with the 

caretakers with the intention of identifying determining socials factors to their access to 

oral treatment or lack of thereof. Then, epidemiologic evaluations were carried out by 

trained professionals in accordance to the World Health Organization specifications. 

The data obtained underwent a process that consisted of multiple analytical techniques 

to experiment its association with the variable last appointment with an oral health care 

specialist. The numbers showed that most patients amongst the group that had been 

admitted at the Practice had pain as their major complaint. In comparison to other 

groups, these were also shown to have the least amount of appointments with dentists – 

usually less than one a year. Conclusion: varying clinical and social factors can 

influence access to adequate oral care to intellectually disabled individuals.  ARTICLE 

2 – An interview was conducted with a group of 55 random caretakers to evaluate their 

understanding of standard access to oral healthcare to the mentally disabled community 

resulting in them stating that “there are obstacles standing between the targeted group 

and their access to adequate oral care”. Furthermore, the „damage control‟ approach 

taken by dentists in general, treating diseases as they appear, for being the easy route, 

when it comes to treating mentally challenged individuals rather stands in the way of 

the promotion of actual oral health. ARTICLE 3 – A careful revision of the available 

literature was carried out and a list of articles included in the present study. The analysis 

allowed the conclusion that the obstacles standing between adequate oral care and 

mentally disabled individuals include deficiencies in Unified National Health System 

(SUS) such as lack of qualified professionals willing to work with the aforementioned 

group as well as lack of understanding of the group‟s behaviour. Conclusion: knowing 

the epidemiologic profile of this population as well as understanding the peculiarities in 

behaviour they show in the Practice environment is key to improving their access to 

adequate oral treatment.  

 

Key words: access to healthcare; oral care; intellectually disabled individuals. 
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1- INTRODUÇÃO 

 Segundo dados publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), há cerca de 

600 milhões de deficientes no mundo, o que corresponde a uma em cada dez pessoas. Estima-

se que cerca de 10% da população de qualquer país possui algum tipo de deficiência, sendo 

que metade destes são pessoas com deficiência intelectual (WHO, 2003).  

 Segundo dados da Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR) e com o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), a pessoa com 

Deficiência Intelectual (DI) apresenta uma limitação da capacidade de aprendizado e de suas 

habilidades para a vida diária, sendo que seu funcionamento intelectual é inferior à média 

(OPS/OMS, 2004, AAMR, 2006). 

A etiologia da DI pode ser considerada como algo multifatorial composto de quatro 

categorias de fatores de risco, sendo estes, biomédicos, sociais, comportamentais e 

educacionais. Dentre os fatores biomédicos pode-se citar os distúrbios cromossômicos, 

doenças maternas, idade dos pais, prematuridade, lesão no nascimento, distúrbios neonatais, 

lesão cerebral traumática, distúrbios convulsivos e distúrbios degenerativos. Os fatores sociais 

estão relacionados com a pobreza, má-nutrição materna, violência doméstica, falta de pré-

natal, falta de acesso aos cuidados no nascimento, cuidador incapacitado, falta de estimulação, 

doença crônica. Já os fatores comportamentais são: uso de drogas ou álcool pelos pais, hábito 

de fumar pelos pais, imaturidade dos pais, rejeição dos pais à criança, abandono da criança 

pelos pais, abuso ou negligência, insegurança, privação social. Os fatores educacionais 

englobam deficiência cognitiva dos pais sem apoio, falta de preparação para serem pais, 

intervenção tardia e educação e apoio familiar inadequados (AAMR, 2006).  

Pizzatto e Garbin (2006) citam que, de acordo com o relatório Final da I Conferência 

Nacional de Saúde Bucal (1986), a saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde do 

indivíduo, estando relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio 

ambiente, transporte, lazer, liberdade, e acesso aos serviços de saúde e à informação e que, 

por isso, torna-se inviável pensar em saúde geral de modo dissociado da saúde bucal. Ela 

também é fundamental para a qualidade de vida das pessoas, já que proporciona funções 

como mastigação, fonação e deglutição, além de possibilitar a interação social sem 

constrangimentos e inibições (NARVAI, 2001). Entretanto, esta ainda é negligenciada em 

pessoas com deficiência . 
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A Constituição Federal, promulgada em 1988, assegura os direitos das pessoas 

portadoras de deficiências, assim como ampara o acesso a todos os níveis de atenção. É 

também direito dos cidadãos o atendimento acolhedor na rede de serviços de saúde de forma 

humanizada, livre de restrição ou negação, em função da idade, raça, cor, etnia, orientação 

sexual, identidade de gênero, características genéticas, condições econômicas ou sociais, 

estado de saúde, presença de patologia ou deficiência (BRASIL,2006).  

A atenção à saúde bucal de pessoas com  deficiência consiste num elemento-chave 

para a sua inclusão na sociedade e, consequentemente, esta inclusão tem reflexos na equidade 

ao acesso e utilização de serviços públicos de saúde. Esta, tem sido realizada pelo setor 

privado, por instituições de cunho não lucrativo, como entidades filantrópicas, além do setor 

público, em nível primário (Unidade Básica de Saúde ou de Saúde da Família), secundário 

(Centro de Especialidades Odontológicas-CEO) e terciário de atenção (hospitais) no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (CARNEIRO E SILVA, 2003). Para Narvai (1994) quando se fala em 

“atenção à saúde” pretende-se referir ao “conjunto de atividades que, incluindo a assistência 

individual, não se esgota nela, atingindo grupos populacionais com o objetivo de manter a 

saúde, e requerendo ações concomitantes sobre todos os determinantes da saúde-doença”. 

Ainda segundo esse ponto de vista, a “assistência” corresponde ao “conjunto de 

procedimentos clínico-cirúrgicos dirigidos a consumidores individuais, doentes ou não”. 

Assim, „atenção‟ e „assistência‟ seriam termos aos quais corresponderiam distintos 

significados não se devendo utilizá-los como sinônimos (Narvai, 1994).  

O atendimento em saúde bucal no SUS deve ser prioritário aos usuários com 

necessidades especiais, por meio do diagnóstico e da avaliação das capacidades e 

orientação das ações para atendimento, acompanhamento e ações de promoção de saúde. 

Além disso, o profissional deve saber identificar os casos em que o atendimento não é viável 

nas unidades em nível de atenção básica e encaminhá-los para os centros de referência (CEO- 

Centro de Especialidades Odontológicas). Segundo o Ministério da Saúde – Coordenação 

Nacional de Saúde Bucal, todo Centro de Especialidade Odontológica (CEO) deve realizar 

atendimento a pessoas com necessidades especiais. Entretanto, “A grande maioria desses 

usuários constitui uma clientela com necessidade de atendimento perfeitamente solucionável 

no âmbito da atenção primária, nas Unidades Básicas de Saúde, desde que os locais estejam 

adaptados e as equipes capacitadas” (BRASIL, 2006). 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, considerando a população residente no 

Brasil, 23,9% possuem pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, 
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motora e mental ou intelectual. A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 

18,6% da população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7% 

da população seguidas da deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência mental ou 

intelectual, em 1,40%  (IBGE, 2012). Entretanto, grande parte desta população é desassistida 

em relação aos cuidados em saúde bucal.  

Segundo Cardoso et al. (2011) estes apresentam necessidades de cuidado em saúde 

bucal e enfrentam dificuldades para encontrar os serviços que atendam às suas  demandas, 

como barreiras arquitetônicas, limitações socioeconômicas, medo, ignorância ou negligência 

em relação à saúde bucal e, principalmente, carência de profissionais qualificados e 

interessados em tratar tais pacientes. Assim, o aprofundamento do conhecimento e 

entendimento das condições de acesso e a identificação das barreiras ao atendimento 

odontológico para pessoas com deficiência intelectual se fazem necessários, como 

fornecimento de subsídios, para o planejamento em saúde, estruturando e melhorando os 

serviços de forma que atendam a esse grupo populacional de maneira adequada.  
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2 - OBJETIVOS 

 

1-Analisar a influência de variáveis clínicas e sociais na acessibilidade à saúde bucal de pacientes 

com deficiência intelectual.  

2-Avaliar o acesso e identificar as barreiras ao cuidado em saúde bucal, de pessoas com 

deficiência intelectual, sob a perspectiva dos cuidadores. 

3-Verificar o panorama brasileiro sobre o acesso em saúde bucal de pessoas com deficiência, 

apontando possíveis fatores influenciadores deste. 
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3-ARTIGO 1 

Artigo a ser submetido à Revista Gaúcha de Odontologia  

Título: Panorama nacional sobre a acessibilidade quanto à atenção em saúde bucal de pacientes 

com deficiência: uma revisão da literatura. 
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Título: Panorama nacional sobre a acessibilidade quanto à atenção em saúde bucal de pacientes 

com deficiência: uma revisão da literatura. 

A National Panorama on Accessibility with Regards to Attention of Oral Health of Disabled 

Patients: a review of the literature. 

 

Titulo resumido: Acessibilidade à atenção em saúde bucal de pacientes com deficiência. 

Accessibility to oral health care of patients with disabilities. 

Autores: 

Francielle Ribeiro Alves
1
, Nayara Silva Alves

2
, Victor Pinheiro Gavina

3
, Flavia Maia 

Silveira
4
, Renata Ferraiolo

5
, Andréa Videira Assaf
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Panorama nacional sobre a acessibilidade quanto à atenção em saúde bucal de pacientes com 

deficiência: uma revisão da literatura. 

 

Resumo:  

Segundo dados publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), há cerca de 600 

milhões de deficientes no mundo, o que corresponde a uma em cada dez pessoas. Entretanto, 

grande parte desta população é desassistida em relação aos cuidados em saúde bucal. Tal fato 

se atribui, principalmente, às barreiras que ainda existem aos cuidados em saúde, aumentando, 

com isso, os riscos de comprometer ainda mais sua saúde bucal e qualidade de vida. O 

objetivo desta revisão de literatura foi avaliar o panorama brasileiro sobre a acessibilidade em 

saúde bucal de pessoas com deficiência, apontando fatores influenciadores e de que maneira 

eles comprometem a dimensão cuidadora dessa população. Trata-se de um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados PubMed e SciELO com captação de artigos dentro da 

temática da pesquisa. Os resultados indicaram que ainda persistem barreiras distintas, bem 

como as relacionadas às deficiências do sistema de saúde, como a falta de recursos humanos e 

serviços apropriados para o cuidado em saúde bucal dos mesmos. Conclusão: Conhecer o 

perfil epidemiológico dessa população, entender as condições de acesso e identificar as 

barreiras ao tratamento odontológico, se fazem necessários, porém, há um longo caminho a se 

percorrer até que a oferta de ações e serviços de saúde seja compatível com as necessidades 

de saúde dos usuários. 

 

Palavras chave: Acesso aos serviços de saúde; Saúde bucal; Pessoas com deficiência.  
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A National Panorama on Accessibility with Regards to Attention of Oral Health of Disabled 

Patients: a review of the literature. 

 

Abstract: 

 

According to data published by the World Health Organization (WHO), there are about 600 

million disabled people in the world, which corresponds to one in ten people. However, much 

of this population is unassisted in relation to oral health care. This is mainly attributed to the 

barriers that still exist to health care, thus increasing the risks of further compromising their 

oral health and quality of life. 

This literature‟s purpose was to analyze Brazilian‟s panorama on accessibility with regards to 

oral health of disabled patients, indicating influencing factors and how they affect the 

extension and the quality of  the care available. This work extracted its bibliographic 

information from PubMed and SciELO and varied articles on the proposed research theme. 

The results indicated barriers inherited from the health care system, e.g., lack of workforce 

and adequate services for the affected population, but also specific ones.  

In conclusion: It is necessary to know the population‟s epidemiological profile  understand 

the conditions offered said population so it can have access to the proposed care and identify 

the possible barriers to the odontological treatment. There is, however, a long road ahead so 

that the offer of health care services are compatible with the needs of those who use said 

services.  

 

Key words: Accessibility to health care services; Oral health; Disable patients.   
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Introdução: 

 

Estima-se que cerca de 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência, 

sendo que metade destes são pessoas com deficiência intelectual (1). Entretanto, grande parte 

desta população é desassistida em relação aos cuidados em saúde (2). 

De acordo com o Censo Demográfico Brasileiro de 2010, considerando a população 

residente, 23,9% possuem pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, 

motora e mental ou intelectual. A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 

18,6% da população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7% 

da população seguidas da deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência mental ou 

intelectual, em 1,40% (3). 

O conceito de deficiência diz respeito à perda ou anormalidade de uma estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatômica que pode gerar impossibilidade ou dificuldade 

para o desempenho de uma atividade, dentro do padrão considerado normal (4). Sabe-se 

porém, que esse é um conceito em evolução e resultante da interação entre as pessoas com 

limitações e as barreiras, que podem impedir a plena e efetiva participação destas na 

sociedade em igualdade de oportunidades com as demais (5). 

Estudos têm mostrado que pessoas com deficiência apresentam níveis de saúde geral e 

bucal inferiores à população em geral (6,7,8,9,10). Tal fato se atribui, principalmente, às 

barreiras que ainda existem aos cuidados em saúde como, por exemplo, transporte e 

insuficiência de serviços apropriados e resolutivos que atendam às suas demandas, barreiras 

arquitetônicas, limitações sociais e comportamentais como medo, ignorância ou negligência 

em relação à saúde bucal e carência de profissionais qualificados e interessados em tratar tais 

indivíduos de forma adequada (11,12,13), aumentando, com isso, os riscos de comprometer 

ainda mais a saúde bucal e qualidade de vida dos mesmos. 
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Desta forma, a compreensão sobre acesso vai além do entendimento de que a simples 

disponibilidade de um serviço ou programa em um determinado local possa garantir a efetiva 

utilização por todos (14). Neste contexto, ao se debruçar sobre o estudo do acesso aos 

serviços de saúde bucal, inclui-se compreender que somente a oferta dos procedimentos 

odontológicos não é capaz de melhorar, isoladamente, as condições de saúde de uma 

determinada população (15). Quando se prioriza a saúde do ponto de vista da Atenção e do 

Cuidado, o grau de acessibilidade se torna de suma importância para as pessoas com algum 

tipo de deficiência.   

O conceito de acesso não é consenso na literatura, sendo também variável a 

terminologia empregada. No presente estudo, acesso e acessibilidade são tratados como 

sinônimos, adotando-se, predominantemente, o termo acesso (16). 

Sendo assim, o objetivo desta revisão narrativa de literatura foi caracterizar o 

panorama brasileiro sobre o acesso em saúde bucal de pessoas com deficiência por meio de 

pesquisa bibliográfica, apontando possíveis fatores influenciadores deste e de que maneira tais 

fatores comprometem a dimensão cuidadora neste grupo. 

 

Metodologia: 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Revisões narrativas são publicações 

amplas apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento de um determinado assunto, 

sob o ponto de vista teórico ou contextual (17). Utilizou-se o método de pesquisa 

bibliográfica, o qual consiste no levantamento e análise do que já foi produzido sobre o 

assunto (18). Em seguida, prosseguiu-se com a coleta de dados, fatos e informações contidas 

na bibliografia selecionada. 
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Neste estudo, a revisão da literatura foi realizada a partir de um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados PubMed (National Library of Medicine, Estados Unidos da 

América), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library 

Online). Na busca, os termos utilizados foram padronizados pelos Descritores em Ciências da 

Saúde, na língua inglesa e portuguesa, a seguir: Oral Health, Health Services Accessibility, 

Disabled Persons, acesso aos serviços de saúde, saúde bucal e pessoas com deficiência. Os 

termos foram empregados num primeiro estágio de busca individualmente e, num segundo 

estágio, de forma combinada.  A decisão sobre a inclusão dos artigos incluiu duas etapas: i) 

triagem por meio da leitura dos títulos e resumos, ii) leitura na íntegra dos textos. 

Nesta revisão narrativa, considerou-se como critérios de inclusão: revisões 

sistemáticas e narrativas, estudos transversais e longitudinais de caráter quantitativo e 

qualitativo, todos sobre acessibilidade aos serviços em saúde bucal para pacientes com 

deficiência. Publicações do Ministério da Saúde (portarias e diretrizes) foram também 

incluídas nesta busca.  

Foram consideradas as seguintes deficiências: visual, auditiva, motora e mental ou 

intelectual. Por razões operacionais e devido à necessidade de uma contextualização e 

entendimento sobre as políticas públicas voltadas à atenção em saúde bucal para este grupo 

com necessidades especiais, o período estabelecido para a busca bibliográfica para esta 

revisão foi de 1990 a 2016.  

            Dois examinadores previamente treinados por um pesquisador com experiência neste 

tipo de pesquisa realizaram uma leitura crítica e interpretativa com a necessária 

imparcialidade e objetividade, na qual foram relacionadas as informações e ideias dos autores 

com o objetivo do estudo. Os estudos que preencheram os critérios para sua inclusão foram 

obtidos integralmente. Com base nesta ação, foi criada uma lista de artigos incluídos no 
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estudo. A partir do levantamento bibliográfico, ocorreu a coleta e análise de informações 

contidas na bibliografia selecionada.  

 

Resultados:  

A busca bibliográfica, com a utilização dos descritores em inglês e português associados, 

resultou em um total inicial de 79 artigos, sendo que sete estudos se encaixaram nos critérios 

de inclusão previamente estabelecidos sobre acessibilidade à saúde bucal em indivíduos com 

deficiência (quadro). 

 

Discussão: 

Considerando ser uma revisão narrativa da literatura, este trabalho limita-se em se 

discutir o acesso de pacientes com deficiência aos serviços de saúde bucal e, 

consequentemente, se identificar barreiras para o mesmo, no panorama do contexto científico 

e no das políticas de saúde bucal no Brasil, de forma que tal discussão contribua com 

possíveis melhorias nos serviços e práticas profissionais relacionadas ao cuidado em saúde 

bucal voltado a este grupo. 

A Constituição Federal, promulgada em 1988 (19), assegura os direitos das pessoas 

portadoras de deficiências, assim como ampara o acesso a todos os níveis de atenção. É 

também direito dos cidadãos o atendimento acolhedor na rede de serviços de saúde de forma 

humanizada, livre de restrição ou negação, em função da idade, raça, cor, etnia, orientação 

sexual, identidade de gênero, características genéticas, condições econômicas ou sociais, 

estado de saúde, presença de patologia ou deficiência (20). 
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A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência e o Plano Viver Sem 

Limites propõe a inserção dos pacientes com necessidades especiais nos diferentes programas 

do Ministério da Saúde e a criação de uma Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disto, esta política prevê uma articulação 

com a coordenação nacional de saúde bucal para que o atendimento odontológico a este 

paciente seja realizado no Programa Brasil Sorridente em regime ambulatorial especial ou, em 

casos de maior necessidade, em regime hospitalar (21).  A Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência da ONU (Organização das Nações Unidas) também garante o direito 

ao acesso e utilização de bens e serviços em saúde aos indivíduos com deficiência, sem que 

ele seja discriminado (22).  

O Programa Brasil Sorridente foi criado em 2004 como parte da Política Nacional de 

Saúde Bucal. Este prevê uma série de ações para facilitar e ampliar o acesso da população ao 

tratamento odontológico aos brasileiros por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Seu eixo 

principal é a promoção de saúde bucal integrada à construção de políticas públicas que 

possibilitem estratégias para uma melhoria do acesso à água e dentifrícios fluoretados, assim 

como aos serviços odontológicos nas unidades de saúde, especialmente, na atenção básica 

(23).  

Tendo em vista o contexto atual de construção do SUS, a atenção à saúde bucal no Brasil 

tem sido realizada de forma integrada nos três níveis de atenção, primário em Unidades 

Básicas de Saúde ou de Saúde da Família, secundário, nos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e terciário, nos hospitais (24). 

Com relação ao atendimento em saúde bucal aos usuários com deficiências, este deve ser 

prioritário, por meio do diagnóstico e da avaliação das capacidades e orientação das ações 

para atendimento, acompanhamento e promoção de saúde. Além disso, o profissional deve 
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saber identificar os casos em que o atendimento não é viável nas unidades em nível de 

atenção básica e os casos específicos devem ser encaminhados para os centros de referência 

(CEOs). 

 Os CEOs são unidades especializadas que devem ter a sua implantação orientada sob a 

ótica da regionalização com o objetivo de atender a demanda de um ou mais municípios 

brasileiros.  Esta unidade de saúde deve oferecer um rol de especialidades obrigatórias, dentre 

as quais temos a oferta de atendimento a pacientes com necessidades especiais. Esta ação 

expressa uma iniciativa do Ministério da Saúde de ir ao encontro da oferta da integralidade 

para este tipo de clientela. Ainda que os CEOs estejam aptos a realizar atendimento às pessoas 

com deficiências, cabe aqui ressaltar que os CEOs devem realizar atendimento às pessoas 

com deficiências, entretanto, “a grande maioria desses usuários constitui uma clientela com 

necessidade de atendimento perfeitamente solucionável no âmbito da atenção primária, nas 

Unidades Básicas de Saúde, desde que os locais estejam adaptados e as equipes 

capacitadas” (24). 

Apesar dos avanços normativos e do contexto favorável do ponto de vista das políticas 

públicas voltadas para a saúde bucal, os resultados parecem ainda incipientes no que tange ao 

acesso da atenção à saúde bucal aos deficientes. Os autores pesquisados neste trabalho, e que 

se debruçaram sobre este tema, observaram que persistem dificuldades no acesso e uma 

consequente alta demanda por serviços em saúde bucal para a população em geral (25,26), 

como especialmente, para os indivíduos com deficiência (27,12,28,13). Curiosamente, 

estudos que não indicaram dificuldades no acesso de pessoas com deficiências aos serviços de 

saúde bucal apontam que, nestes casos, o acesso facilitado este mais relacionado aos 

tratamentos de urgência (29). Além disso, o acesso pode muitas vezes estar garantido, mas a 
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resolubilidade dos casos pode estar comprometida, como é demonstrado por Lawrence et al 

(30). 

O acesso como a possibilidade da consecução do cuidado, de acordo com as 

necessidades, tem interrelação com a resolubilidade e extrapola a dimensão geográfica, 

abrangendo aspectos de ordem econômica, cultural e funcional de oferta de serviços (31). 

Neste contexto, estudos têm identificado barreiras distintas que geram uma baixa 

acessibilidade aos serviços de saúde geral e bucal, para a população em geral.  

Por exemplo, Fekete (14) corroborando com Campos & Franco (32) apontaram que 

grande parte das dificuldades identificadas nas dimensões geográfica, social e econômica 

encontra-se relacionada à dimensão organizacional, como: o mau funcionamento do sistema 

de referência e contra-referência; o excessivo número de pessoas distribuídas entre as equipes; 

a demora para conseguir a consulta odontológica; demora, na sala de espera, para receber o 

atendimento; a forma de marcação da consulta; a estrutura burocratizada que caracteriza os 

processos de trabalho das equipes, a massificação das necessidades de saúde, a falta de 

planejamento de ações representado pelos serviços (a oferta), as demandas e as necessidades 

e, ainda, a falta de integralidade nas ações e a fragilidade na rede hierárquica da assistência. 

 Contrariamente, Saintrain et al.(33) já afirmaram que em muitos casos, mesmo 

percebendo a necessidade de cuidado, nem sempre ela é suficiente para o indivíduo buscar o 

acesso aos serviços de saúde. Com efeito, fatores subjetivos, como a necessidade percebida de 

tratamento e a própria percepção da saúde geral e bucal possuem influências ou associações 

com as condições objetivas de saúde e a procura por atendimento.  

Nesse sentido, outros estudos mostram a percepção dos usuários sobre a qualidade dos 

serviços de saúde bucal e apontam para falhas relacionadas basicamente ao acesso, ao 

tratamento realizado pelos profissionais, ao acolhimento e à baixa resolubilidade (34-37). 



 

 
 

17 

Evidências demonstraram que pessoas com deficiência apresentam necessidades de 

cuidado em saúde bucal e enfrentam barreiras de origens diversas para encontrar  serviços que 

atendam às suas demandas, como as de ordem socioeconômica, psicossocial e cultural dos 

indivíduos, bem como as relacionadas às deficiências do sistema de saúde, como a falta ou 

inadequada formação de recursos humanos para atenção a este público e serviços 

inapropriados para o cuidado em saúde bucal dos mesmos. O despreparo, insegurança, falta 

de compromisso ou preconceito podem ser variáveis que influenciam o acesso à saúde bucal, 

gerando uma demanda “adormecida” (38,39) sem atenção adequada, tendo acesso aos 

serviços de Odontologia praticamente só em ocasiões de urgência, para procedimentos 

invasivos (29). Isso denota a necessidade de se repensar a organização da atenção básica, 

visto que ela exerce um papel fundamental na estruturação da rede de cuidados (27,12,28,13). 

 

Para Camargo (40), corroborando com Pinheiro (38), Resende et al (39) e Gomes (29), 

essa dificuldade de acesso faz com que muitos pacientes com deficiência recebam tratamento 

odontológico somente em situações de urgência, na presença de dor, sendo comum a prática 

de extrações dentárias. Tais razões norteiam a necessidade de se desenvolver estratégias para 

aumentar a aceitação de indivíduos com deficiência aos cuidados em saúde bucal de rotina, 

bem como o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de prevenção para minimizar os 

problemas de saúde bucal (41). Cabe aqui ressaltar que conteúdos informativos nem sempre 

são estimulados, o que gera insatisfação nesta população (42). O tratamento dispensado a essa 

população tem uma forte necessidade de ser cauteloso e voltado para a manutenção do caso e 

não somente para resolução da situação atual. Tal fato remete à necessidade de acolhimento 

desse indivíduo e a criação de vínculo para que o mesmo se sinta à vontade e seguro para dar 

continuidade ao cuidado do qual ele precisa. 



 

 
 

18 

Com relação à formação de profissional para a atenção em saúde bucal, Fonseca  et al 

(27) corroborando com Camargo (39), Cardoso et al. (12) e Lawrence et al. (30) afirmaram 

que o fato de não se suprir todas as necessidades do paciente em questão pode não estar 

diretamente relacionado com as dificuldades inerentes aos serviços ou até mesmo com as 

necessidades dos pacientes. Essas dificuldades podem estar relacionadas com os próprios 

profissionais, não meramente na técnica odontológica, mais sim em toda a complexidade que 

exige um atendimento para pessoas com deficiência. Deve-se salientar que existe uma 

preocupação por parte dos profissionais com a assistência prestada ao sujeito com este tipo de 

condição especial. Neste sentido, a formação profissional deve incluir, além de capacitação 

clínica para o atendimento, aspectos relacionados ao acolhimento e à integralidade do cuidado 

(30). 

O profissional precisa estar ciente da necessidade de informação do cuidador/responsável 

sobre os fatores de risco de doenças e/ou acometimentos bucais à criança/adolescente. A 

partir da abordagem integral, o profissional mostra ampla compreensão das necessidades do 

paciente, englobando as ações de assistência e de prevenção. De acordo com Machado et al 

(43), a discussão sobre integralidade perpassa pela formação profissional e educação, 

estimulando o trabalho em equipe e favorecendo o diálogo entre os profissionais de saúde e 

cuidadores. 

O aprofundamento do conhecimento das necessidades de cada paciente pelo cirurgião 

dentista, assim como a percepção dos cuidadores sobre os cuidados em saúde bucal, dos quais 

o indivíduo com deficiência necessita, são elementos primordiais para a tentativa de resolução 

dos problemas que os mesmos vêm enfrentando. A escassez de estudos que retratem a 

situação da acessibilidade de paciente com deficiência à atenção a saúde bucal aponta para a 

necessidade de se desenvolver mais trabalhos sobre esta temática. Vale ressaltar também a 
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importância da realização de levantamentos epidemiológicos que forneçam informações e 

deem subsídio ao planejamento, organização, avaliação e monitoramento das ações 

desenvolvidas (44). 

A criação de serviços de saúde que contemplem e permitam o acesso de pessoas com 

deficiência tem ganhado destaque na agenda da saúde brasileira (29).  Por este motivo, a 

principal via de acesso à atenção em saúde bucal aos indivíduos com deficiência tem sido o 

Sistema Único de Saúde (42). Entretanto, ainda nos dias de hoje, observa-se que, em algumas 

regiões, a assistência à saúde bucal ainda está muito restrita aos serviços de atenção 

secundária, o que compromete a acessibilidade da população, tendo em vista a demanda 

reprimida nesses locais (45).   

No intuito de se melhorar o acesso da população à atenção à saúde, mudanças a partir do 

fortalecimento da atenção primária, com a reorganização dos processos de trabalho e da 

melhoria na formação profissional, poderão minimizar as iniquidades em saúde bucal para 

esta população que ainda hoje se faz pouco assistida pelo sistema público de saúde brasileiro 

(46).  

Percebe-se que a acessibilidade não se restringe ao uso dos serviços, mas inclui também a 

adequação dos profissionais e dos recursos tecnológicos de saúde, possibilitando que 

indivíduos com deficiência tenham oportunidades iguais às de toda a população. É preciso 

assegurar que o sistema de saúde seja acessível a todos, não sendo suficientes as políticas 

públicas voltadas apenas para a reabilitação do indivíduo portador de deficiência, tornando-se 

necessários mecanismos que lhe assegurem equidade de participação nos diversos  aspectos 

da vida em sociedade (47). 
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Conclusão:  

Após as reflexões sobre as dimensões abordadas neste estudo (geográfica, 

organizacional, sócio- cultural e econômica), mostra-se a necessidade de se identificar, tanto 

no nível de gestão local como também do ponto de vista de rede de atenção à saúde, as 

distintas barreiras que ainda existem aos cuidados em saúde como, por exemplo, transporte e 

insuficiência de serviços apropriados e resolutivos que atendam às suas demandas, barreiras 

arquitetônicas, limitações sociais e comportamentais como medo, ignorância ou negligência 

em relação à saúde bucal e, carência de profissionais qualificados e interessados, que 

influenciam de forma direta ou indireta a acessibilidade de pacientes com deficiência aos 

serviços odontológicos, como parte de um retrato diagnóstico da atenção à saúde bucal 

voltada a este grupo. Sabe-se que, mesmo após a implantação do SUS, ainda há um longo 

caminho a se percorrer no escopo das políticas, do planejamento e no cuidado à saúde bucal, 

até que as demandas sejam minimizadas, não só no aspecto da assistência como e, 

especialmente, da atenção, a partir de uma mudança de concepção voltada à integralidade e à 

promoção em saúde bucal. 
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Autor 

(Data) 

Objetivo Metodologia  Principais resultados  Conclusões  

Oliveira 

(2008) 

Tendo como perspectiva 

a prática da 

integralidade, o objetivo 

do estudo foi analisar os 

fatores relacionados à 

atenção odontológica 

recebida 

por crianças e 

adolescentes com 

síndrome de Down. 

Estudo transversal com 

112 pares de mães com 

filhos sindrômicos de 3 a 

18 anos, recrutados em 

ambulatório de genética 

de 

um hospital público do 

Rio de Janeiro 

(RJ), 2006. Os dados 

foram coletados por meio 

de um questionário 

aplicado 

às mães e do exame bucal 

dos filhos.  

Analisou-se a “atenção 

odontológica destas 

crianças 

ou adolescentes, em 

função de características 

sociais e 

comportamentais. 

A maioria dos 

sindrômicos (79,5%) já 

tinha ido pelo menos 

uma vez ao dentista. A 

experiência odontológica 

das 

crianças foi associada às 

variáveis: mães que 

afirmaram receber 

orientação 

de algum profissional, 

que assiste seu filho, para 

que o levasse ao dentista, 

crianças/adolescentes 

com história prévia de 

cirurgia e idade entre 12 e 

18 anos. 

A atenção odontológica 

recebida pelas crianças e 

adolescentes com síndrome de 

Down foi relacionada à 

orientação  dos profissionais 

de saúde que os assistem, 

caracterizando um atendimento 

integral por parte da equipe de 

saúde. 

Fonseca et 

al.  (2010) 

 

 

Verificar as percepções 

dos 

cirurgiões-dentistas 

sobre o atendimento de 

crianças com 

necessidades especiais. 

Estudo de caráter 

qualitativo e  

realizado em duas etapas: 

1- estágios observacionais 

em cinco 

municípios; 2- cinco 

entrevistas orientadas por 

meio de questionários 

aos cirurgiões-dentistas 

responsáveis por 

estes atendimentos. 

Dificuldades desses 

profissionais em 

descrever as reais 

necessidades das crianças 

com deficiência no 

tocante ao atendimento, 

tanto em nível do serviço 

de saúde público 

municipal, quanto na  

formação específica. para 

o exercício profissional 

com esta população. 

É necessário realmente mudar 

o “olhar” em todos os sentidos 

e reconhecer a 

necessidade dos serviços 

públicos de saúde 

disponíveis serem efetivos, 

permitindo que as 

ações de saúde alcancem o 

processo inclusivo 

dessas pessoas com 

deficiência. 
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Cardoso et 

al.  (2011) 

Avaliar o acesso e 

identificar as barreiras 

ao cuidado em 

Saúde Bucal de Crianças 

com Deficiência Motora 

(CDM) em João Pessoa 

- PB, a partir das 

perspectivas de seus 

cuidadores. 

Estudo de caráter 

qualitativo, com 

abordagem indutiva, 

procedimento descritivo 

e técnica de observação 

direta intensiva, por meio 

de entrevista. 

Participaram do estudo 43 

cuidadores selecionados 

por conveniência.  

Dificuldades para obter o 

acesso foram encontradas 

em 65%   dos indivíduos. 

Razões apontadas: baixa 

oferta de dentistas para 

atender a pacientes 

especiais 

(75%), demora no 

agendamento (18%) e 

indisponibilidade 

de realizar o 

procedimento com 

anestesia geral (7%). 

A partir da percepção do 

cuidador, o acesso ao cuidado 

em 

saúde bucal das CDM é difícil, 

apresentando como barreiras: 

baixa 

oferta de dentistas para atender 

pacientes especiais, demora no 

agendamento e necessidade de 

anestesia geral. 

 

Aragão et al 

.  (2011) 

Verificar a 

confiabilidade e 

reprodutibilidade do 

instrumento de pesquisa 

e avaliar o acesso de 

crianças e 

adolescentes com 

deficiência ao serviço 

público de saúde 

bucal. 

67 responsáveis de 

crianças e adolescentes 

com deficiência física, 

mental, auditiva 

ou visual, cadastrados no 

Programa de Saúde da 

Família da 

cidade de Recife. 

Realizou-se uma pesquisa 

quantitativa do tipo 

observacional descritiva. 

Para tanto, aplicou-se um 

formulário 

que possibilitou a 

identificação e 

caracterização da 

população, 

além do levantamento de 

dados referentes ao 

acesso aos 

serviços básicos de saúde 

bucal.  

 

Percebeu-se que apenas 

50%  dos que haviam 

procurado 

atendimento na Unidade 

de Saúde da Família para 

seus filhos 

receberam atendimento. 

Os principais motivos da 

falta de acesso fora: 

indisponibilidade de 

vagas e falta adaptação do 

profissional 

para atender à  pessoas 

com deficiência.  

 

Entre os que haviam 

procurado o serviço de saúde 

bucal da Unidade do Programa 

de Saúde da Família para seus 

filhos, a metade afi rmou não 

ter 

conseguido o atendimento, 

citando como principal motivo 

a 

indisponibilidade de vaga. 
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Gomes 

(2014) 

Investigar as condições 

de acesso e utilização 

dos serviços 

odontológicos na 

perspectiva da pessoa 

com deficiência, nos 

níveis primário e 

secundário de saúde. 

Estudo transversal 

quantitativo, com 

emprego de questionário 

estruturado, com 

perguntas fechadas, 

aplicado às pessoas com 

deficiência ou ao seu 

responsável, caso a 

pessoa com deficiência 

fosse incapaz de 

responder. 

Em todos os níveis, a 

maioria dos entrevistados 

havia feito pelo menos 

uma visita ao dentista 

(82,7%). No entanto, 

70,8% afirmaram que esta 

ida só ocorreu após ter se 

tornado pessoa com 

deficiência, visto que em 

algumas pessoas a 

deficiência foi adquirida e 

não congênita. Não houve 

associação estatística 

entre a ida ao dentista e 

escolaridade. 

 

Concluiu-se que não existem 

barreiras que dificultam o 

acesso da pessoa com 

deficiência ao serviço 

odontológico, visto que 71,4% 

relataram não ter tido 

dificuldades, ainda que este 

principal acesso seja ao serviço 

de urgência (52%). 

Lawrence et 

al. (2014) 

Conhecer, sob a ótica 

dos cirurgiões-dentistas, 

o acesso dos pacientes 

deficientes à 

saúde bucal no Sistema 

Único de Saúde. 

Estudo transversal  

quantitativo, por meio de 

entrevistas baseadas em 

questionários 

semiestruturados, 

realizadas com 

cirurgiões-dentistas nas 

Unidades Básicas de 

Saúde da Família (USF) 

de Fortaleza-CE. 

Entrevistaram-se 44 

cirurgiões-dentistas, dos 

quais 36 (81,8%) 

atendiam a pacientes 

especiais, 29 (65,9%) 

realizavam exame clínico 

e orientação de higiene 

bucal e 5 (11,3%), exame 

clínico e encaminhamento 

para especialistas. Nove 

(20,5%) obtiveram 

formação para 

atendimento a esta 

clientela na graduação. O 

acesso, o acolhimento e a 

assistência odontológica 

oferecidos foram 

aprovados por 31 

cirurgiões-dentistas 

(70%). 

 

Sob a ótica dos cirurgiões-

dentista investigados, os 

pacientes deficientes da rede 

pública estão 

tendo acesso à atenção em 

saúde bucal, entretanto, a 

resolutividade parece estar 

prejudicada, 

sendo necessário encaminhá-

los a outros serviços. 

Rocha et al. 

(2015) 

Avaliar a acessibilidade 

de serviços públicos em 

saúde bucal de pessoas 

com deficiência, em 

Fortaleza, Ceará, Brasil. 

Estudo descritivo, 

transversal, com 

avaliação do acesso e 

suas respectivas barreiras, 

sob a percepção do 

usuário com algum tipo 

de deficiência (n=204) e 

do profissional de saúde 

dental de serviços 

A maioria dos indivíduos 

com deficiência não 

procuram por tratamento 

dentário; daqueles que 

procuram, acham difícil o 

acesso e o fazem 

geralmente mediante 

necessidades 

emergenciais. Algumas 

A falta de acessibilidade das 

unidades de saúde e de seu 

entorno não promove a atenção 

em saúde bucal de  pessoas 

com deficiência. As barreiras 

culturais, organizacionais, 

arquitetônicas, geográficas, de 

comunicação limitam a 

procura e utilização de 
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Quadro: Estudos nacionais sobre acessibilidade à saúde bucal em indivíduos com deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

públicos do município 

(n=89).  Questionário 

pelos pesquisadores foi 

aplicado aos sujeitos 

participantes do estudo. 

barreiras foram 

identificadas como: falta 

de reconhecimento sobre 

a unidade básica de saúde 

ser porta de entrada para a 

atenção odontológica, 

dificuldades de 

comunicação entre 

pacientes e profissionais, 

barreiras geográficas 

(transporte) e inadequada 

infraestrutura das 

unidades para o acesso a 

estes indivíduos.  

serviços odontológicos por 

esse segmento social. 
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4 - ARTIGO 2 

Artigo a ser submetido no periódico: Ciência e saúde coletiva   

Título: Influência de variáveis clínicas e sociais no acesso aos serviços de saúde bucal de 

pacientes com deficiência intelectual. 
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Resumo 

Objetivo: Avaliar a influência de variáveis clínicas e sociais na acessibilidade aos serviços de 

saúde bucal de pessoas com deficiência intelectual (DI). Método: Amostra não probabilística 

de 149 pessoas, de 11 a 29 anos de idade, com DI, provenientes de instituições não 

governamentais. Entrevistas semiestruturadas aos responsáveis, seguidas por avaliações 
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epidemiológicas em saúde bucal, segundo critérios da Organização Mundial de Saúde. Os 

dados foram submetidos à análise bivariada e multivariada para se testar a associação de 

variáveis independentes com a variável dependente última consulta à serviços de saúde bucal. 

Resultados: Na análise múltipla, os indivíduos com menor CPO-D (OR=3,13; p=0,0053), com 

necessidade de tratamento (OR=3,41; p=0,0784), em que o motivo da visita ao cirurgião-

dentista foi para dor/tratamento (OR=2,06; p=0,0752) e com menos aglomeração na casa 

(OR=2,33; p=0,0347) apresentaram menor acesso.  Conclusão: Variáveis clínicas e sociais 

como CPOD, necessidade de tratamento, motivo da visita e aglomeração influenciam o acesso 

de pessoas com DI à atenção em saúde bucal. Desta forma, o entendimento sobre acesso e a 

identificação das barreiras ao atendimento odontológico para pessoas com deficiência 

intelectual são necessários, visando atender a este grupo de maneira adequada.  

   

Palavras chave: Acesso aos serviços de saúde, saúde bucal, deficiência intelectual  

 

Abstract 

The present study aimed to evaluate the influence of clinical and social variables in the intellectually 

disabled individuals (ID)‟ access to oral health. Methodology: The non probabilistic sample consisted 

of 149 ID persons, aged from 11 to 29 years, from municipal institutions. Data collection was 

performed in stages: calibration and pilot study; application of questionnaire; examination of oral 

health (caries, periodontal and need for dental prostheses), in accordance with the World Health 

Organization criteria. The data were subjected to both bivariate and multivariate analyses to test the 

association of independent variables with the dependent variable, selected to represent access - the last 

dental visit. Results: In the multiple analysis, individuals with lower CPO-D (OR = 3.13, p = 0.0053), 

requiring treatment (OR = 3.41, p = 0.0784), where the reason for the visit was for pain/treatment (OR 

= 2.06, p = 0.0752) and with less agglomeration in the house (OR = 2.33, p = 0.0347) had less access 



 

 
 

33 

to oral healthcare. Conclusion: Clinical and social variables such as DMFT, need for treatment, motive 

of the visit and agglomeration can influence the access of people with ID to oral health care. In this 

way, the understanding about access and identification of barriers to dental care for people with 

intellectual disabilities is necessary, aiming to attend to this group in an appropriate way.  

  

Key words: Health Services Accessibility, Oral Health, Intellectual Disability  

 

Introdução:     

 

A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 10% da população de qualquer 

país possui algum tipo de deficiência, sendo que metade destes são pessoas com Deficiência 

Intelectual (DI) (1). Segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), há no Brasil cerca de 45,6 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 

23,92% da população brasileira. Trata-se de uma grande parcela da população, sendo boa 

parte dela usuária do Sistema único de saúde (SUS), e como tal, deve ser assistida em todas as 

suas necessidades de saúde (2). De acordo com a Associação Americana de Deficiência 

Mental (AAMR), a pessoa com DI apresenta substancial limitação da capacidade de 

aprendizado e de suas habilidades para a vida diária, associado à limitações adaptativas em 

pelo menos duas áreas de habilidade (autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e 

trabalho) (3).  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) garante o direito ao acesso e utilização de bens e serviços em saúde 

aos indivíduos com deficiência, sem que estes sejam discriminados (4). Entretanto, o conceito 

de acesso a serviços de saúde é alvo de discussão por ter o significado amplo de representar o 
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grau de adequação entre o cliente e o sistema de saúde, implicando garantia de ingresso no 

sistema de saúde sem obstáculos (5).  

Percebe-se que a acessibilidade não se restringe ao uso dos serviços, mas inclui também a 

adequação dos profissionais e dos recursos tecnológicos de saúde, possibilitando que 

indivíduos com deficiência tenham oportunidades iguais às de toda a população, não sendo 

suficientes as políticas públicas voltadas apenas para a reabilitação do indivíduo portador de 

deficiência. Torna-se necessários mecanismos que lhe assegurem equidade de participação 

nos diversos  aspectos da vida em sociedade (6). O acesso como a possibilidade da 

consecução do cuidado, de acordo com as necessidades, tem interrelação com a resolubilidade 

e extrapola a dimensão geográfica, abrangendo aspectos de ordem econômica, cultural e 

funcional de oferta de serviços (7). 

Tendo em vista o contexto atual de construção do SUS, a atenção à saúde bucal no 

Brasil tem sido realizada de forma integrada nos três níveis de atenção, primário em Unidades 

Básicas de Saúde ou de Saúde da Família, secundário, nos Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e terciário, nos hospitais (8). Sendo a Atenção Básica a principal porta 

de entrada no sistema, ela deve ser capaz de resolver a maior parte dos problemas de saúde, 

assim como ordenar a demanda por serviços de maior complexidade. Dessa forma, garantir a 

continuidade do cuidado dos usuários nos demais níveis de atenção constitui um desafio a ser 

superado, principalmente na saúde bucal e no que se refere a pacientes com deficiência (9). 

Neste contexto, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência propõe 

a inserção dos pacientes com deficiência nos diferentes programas do Ministério da Saúde e a 

criação de uma Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS (10), no âmbito da saúde 

bucal. A Rede se propõe a garantir o atendimento odontológico qualificado a todas as pessoas 

com deficiência (11). 
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Contudo, grande parte desta população é desassistida em relação aos cuidados em 

saúde bucal (12). Tal fato se atribui, principalmente, às barreiras que ainda existem aos 

cuidados em saúde como, por exemplo, a falta de acessibilidade aos serviços de saúde, 

insuficiência de serviços apropriados e resolutivos para pessoas com deficiência, que atendam 

às suas demandas (13,14,15), aumentando os riscos de comprometer ainda mais a saúde bucal 

e qualidade de vida dos mesmos. 

Em suma, a compreensão sobre acesso vai além do entendimento de que a simples 

disponibilidade de um serviço ou programa em um determinado local possa garantir a efetiva 

utilização por todos (16). Inclui-se compreender que somente a oferta dos procedimentos 

odontológicos não é capaz de melhorar, isoladamente, as condições de saúde bucal de uma 

determinada população (17) e que o aprofundamento do conhecimento e entendimento do 

processo saúde–doença bucal, assim como das condições de acesso e a identificação das 

barreiras ao atendimento odontológico para pessoas com deficiência se fazem necessários, 

como fornecimento de subsídios para o planejamento em saúde, estruturando e melhorando os 

serviços de forma a atender a este grupo populacional de maneira adequada.  

Deste modo, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de variáveis de cunho 

clínico e social  no acesso de pessoas com deficiência intelectual aos serviços de saúde bucal. 

 

Metodologia 

Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE nº 0045.0.258.000-09). 

Os procedimentos foram iniciados, após serem devidamente autorizados pelos responsáveis 

legais pelos adolescentes, jovens e adultos com DI, por meio da assinatura do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação na pesquisa e assinatura do 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). 

 

Desenho do Estudo 

Tipo de estudo  

Epidemiológico, transversal, de caráter quantitativo. 

 

Local do estudo  

Este estudo foi desenvolvido em um município do Estado do Rio de Janeiro. O 

município conta com instituições governamentais e não governamentais, sem fins lucrativos, 

de atendimento psicossocial à pessoas com deficiências e seus familiares. Possui um total de 

18 unidades básicas de saúde, não possuindo Centro de Especialidade Odontológica, 4 

unidades hospitalares, sendo apenas 1 delas, unidade pública hospitalar que recebe a demanda 

de atendimento sob anestesia geral  e 1 unidade de pronto atendimento. O atendimento a 

pacientes com deficiência é realizado apenas na faculdade de odontologia da universidade 

pública do município e toda a demanda é referenciada para o local.  

 

 

Amostra e recrutamento  

A faixa etária entre 11 a 29 anos de idade foi selecionada com base nas definições do 

Ministério de Saúde do Brasil que define a faixa etária abrangendo adolescentes, jovens e 

adultos jovens, na fase de dentição permanente, visto que geralmente a partir dos 11 anos 

(início da adolescência) a dentição permanente está formada; adulto é considerado como 

maior que 24 e menor que 60 anos de idade (18,19).  
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O estudo foi realizado a partir de um censo populacional para avaliação da saúde bucal 

de adolescentes e jovens adultos de 11-29 anos de idade com deficiência intelectual. A 

obtenção do número populacional de pessoas com DI foi obtida a partir de uma estimativa 

prévia obtida nas instituições (20). Desta forma, obteve-se um total em torno de 200 pessoas 

com DI que frequentam as mesmas e optou-se por avaliar todos os indivíduos e seus 

responsáveis que concordassem em participar do estudo. 

 Os critérios de inclusão compreenderam a participação voluntária e consentida dos 

responsáveis e dos respectivos indivíduos com DI ou com DI associada a outras condições, 

como déficit de atenção e transtorno de comportamento com idade entre 11 e 29 anos, de 

ambos os sexos. Como critérios de exclusão, considerou-se os indivíduos que não 

apresentaram o TCLE e o TALE assinados e preenchidos devidamente pelos responsáveis e 

indivíduos com DI, autorizando a sua participação na pesquisa, ou aqueles que se recusaram a 

participar da mesma. Além disso, foram também excluídos os indivíduos que não 

apresentavam DI ou aqueles incapacitados de comparecerem ao local da realização da 

pesquisa por questões de ordem sistêmica (por exemplo, hospitalizados). 

 

Coleta de dados  

 A coleta de dados foi conduzida em três fases: i) Estudo piloto, treinamento e 

calibração dos examinadores. ii) Aplicação dos questionários para avaliação socioeconômica,  

demográfica, psicossocial e de acesso aos serviços de saúde bucal dos indivíduos em estudo. 

iii) Exame clínico para avaliação de cárie dentária e edentulismo (necessidade de prótese). 

i) Estudo piloto, treinamento e calibração dos examinadores. 

 Previamente ao início da fase de campo, foi conduzido um estudo piloto com 10 

indivíduos com DI e seus responsáveis, objetivando-se verificar a compreensão das perguntas 
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pelos agentes avaliados, treinar os pesquisadores na condução das entrevistas, a partir do uso 

de uma linguagem condizente com a população estudada. 

 O estudo piloto objetivou verificar a compreensão dos responsáveis sobre as questões 

nos questionários. Cabe mencionar que três entrevistadores foram treinados por um período 

de seis horas por AVA, pesquisador com domínio neste tipo de metodologia. 

O processo de calibração para o exame clínico consistiu no treinamento teórico-clínico 

por um período de 24 horas de um único examinador (AVA), pesquisador com experiência 

prévia em levantamentos epidemiológicos, a fim de se aferir a reprodutibilidade 

intraexaminador do primeiro, por meio da estatística Kappa (21). 

Durante a fase de campo, os exames e os questionários foram reaplicados 

aleatoriamente em 7,5% da amostra, após uma semana, no intuito de se obter as medidas de 

reprodutibilidade intraexaminador do exame clínico, como das medidas de consistência 

interna (Alpha de Cronbach) e estabilidade (coeficiente de correlação intraclasse) do 

questionário, referente às informações sobre o suporte social (rede e apoio social), já que para 

avaliação desta dimensão utilizou-se de um instrumento não validado para este tipo de 

população (22,23). 

ii) Aplicação dos questionários: instrumento de medida quantitativa  

  As entrevistas com uso de questionário semiestruturado foram realizadas junto aos 

responsáveis em um ambiente reservado. Foi aplicado um questionário para a coleta de 

informações relativas à: caracterização socioeconômica e demográfica da família e de acesso 

aos serviços odontológicos (24) caracterização psicossocial, considerando-se fatores 

comportamentais (25) e de suporte social (rede e apoio social) (22,23).  

Avaliação clínica  
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A avaliação clínica se deu, observando-se os seguintes agravos em saúde bucal: cárie 

dentária, uso e necessidade de prótese dentária, de acordo com os critérios da OMS (1). Os 

exames epidemiológicos foram realizados por um examinador calibrado, em ambiente 

fechado, com uso de cadeiras comuns,  sob o método visual-táctil, com o emprego de luz 

artificial, espelho bucal plano, sonda periodontal (WHO 621) e escovação prévia. Os valores 

obtidos foram registrados por um anotador em fichas de exame.  

  

Análise Estatística 

Inicialmente foram realizadas análises descritivas. Os dados foram tabulados em um 

programa estatístico (SPSS 16.0) e analisados através dos testes estatísticos pertinentes. A 

frequência relativa (%) de todas as variáveis estudadas foi obtida para caracterização da 

amostra, exame clínico e dos itens componentes do questionário para caracterização não 

clínica. 

Em seguida, foi testada a associação entre variáveis clínicas, socioeconômicas, 

psicossociais (comportamentais, rede e apoio social) em relação à medida de acesso à serviços 

odontológicos.  

 

Variáveis estudadas  

As variáveis foram dicotomizadas e a mediana foi utilizada para que se obtivesse uma 

padronização e homogeneidade da distribuição da variáveis. Considerou-se, como variável 

dependente, o tempo da última consulta ao dentista (menos de 1 ano e mais de 1 ano (17). As 

variáveis independentes foram categorizadas, como se segue: idade (11 a 19 anos e 20 a 29 

anos); sexo (feminino e masculino); CPO (≤ 6 >6); renda (≤3 salários mínimos >3 salários 

mínimos); escolaridade (≤5 anos de estudo >5 anos de estudo); necessidade de tratamento 
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(sim; não), necessidade de prótese (sim; não), dor de dente nos últimos 6 meses  (sim; não), 

ida ao dentista (sim; não), livres de cárie (sim; não), motivo da consulta (revisão, dor, 

tratamento), tipo de serviço (público, privado),  rede social (≤ 7 >7);  e apoio social (≤ 65 

>65) e aglomeração domiciliar (≤ 2; >2) (23,24) . A variável aglomeração domiciliar deve ser 

calculada dividindo-se o número de pessoas que moram na casa pelo número de dormitórios 

(26). 

O teste de Qui-quadrado ou exato de Fisher foi utilizado para testar a associação das 

variáveis independentes com a variável dependente. As variáveis que apresentaram p<0,20 na 

análise individual foram testadas no modelo de regressão logística múltipla, com 

procedimento stepwise. Os Odds Ratio (OR) e os respectivos intervalos de 95% de confiança 

(IC) foram estimados para as variáveis que permaneceram no modelo final no nível de 

significância de 10%. Apesar de rotineiramente se estabelecer o erro em nível de 5%, em 

estudos epidemiológicos pode ser aceito este nível de significância em 10% (27) 

especialmente quando há um consenso por parte dos investigadores em se identificar variáveis 

e achados importantes, vislumbrando-se a utilização futura da informação de pesquisa para o 

planejamento e o desenvolvimento de programas e políticas em saúde voltados a uma 

determinada população e que não seriam apontados numa análise com um erro menor.  Todos 

os testes estatísticos foram realizados pelo programa SAS (SAS User‟s Guide: Statistics, 

version 9.4. Cary [NY]: SAS Institute Inc 2001). 

Para a medida concordância intraexaminador das avaliações clínicas, no período de 

calibração e de campo, utilizou-se o coeficiente Kappa de concordância. As propriedades 

psicométricas do instrumento de medida do suporte social (22,23) foram avaliadas por meio 

da consistência interna, com o emprego do teste Alpha de Cronbach e da estabilidade do 

instrumento, com a utilização do Coeficiente de Correlação Intraclasse-CCI. Para esta última 
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medida, houve a reaplicação do instrumento em 7,5% da amostra, em um intervalo mínimo de 

1 semana. 

 Os valores do coeficiente Kappa intraexaminador, durante a fase de calibração e de 

campo, foram acima de 0,90 para todos agravos bucais. Com relação ao questionário que 

mensurou o suporte social (22,23) a consistência interna mostrou-se alta para todos os 

domínios (Alfa de Cronbach=0,96) e a estabilidade do instrumento, medida pelo Coeficiente 

de Correlação Intraclasse – CCI, mostrou-se satisfatória apenas para o domínio de interação 

social positiva (CCI= 0,71).  

 

Resultados 

A amostra final foi composta por 149 pares de pessoas (responsáveis e pessoas com 

DI), sendo que foram convidados a participar 182 pares de pessoas, alcançando, assim, uma 

taxa de resposta de 84,6%. Alguns fatores foram relacionados a esta perda, como: falta de 

consentimento para a participação na pesquisa e ausência ou dificuldade de localização do 

sujeito para a aplicação de todos os instrumentos de avaliação. Observou-se, por meio de 

informações obtidas com as instituições, que os indivíduos matriculados apresentaram 

características socioeconômicas e demográficas semelhantes. Desta forma, os dados foram 

apresentados e discutidos focando-se descritivamente na amostra estudada e também se 

discutiu a inferência estatística para a população.  

A tabela 1 apresenta a distribuição da amostra de acordo com as características 

socioeconômicas, demográficas, psicossociais e clínicas. A presença de cárie dentária foi 

encontrada  em 63 (42.28%) indivíduos e 86 (57,71%) estavam livres de cárie.  A média do 

índice CPO-D foi de 7,18, sendo que 56 (37.58%) relataram dor de dente e 47 (31.54%) 

possuíam necessidade de prótese. 



 

 
 

42 

 A tabela 2 apresenta a análise individual e múltipla do tempo da última consulta e os 

fatores associados. Na análise individual, o maior tempo da última consulta esteve associado 

ao CPO-D (OR=2,09; p=0,0409), necessidade de tratamento (OR=3,29; p=0,0670) e motivo 

da visita ao dentista (OR=2,06; p=0,0506). Na análise múltipla, observou-se que os indivíduos 

com menor CPO-D (OR=3,13; p=0,0053), com necessidade de tratamento (OR=3,41; 

p=0,0784), em que o motivo da visita ao dentista foi para dor/tratamento (OR=2,06; 

p=0,0752) e com menor aglomeração na casa (OR=2,33; p=0,0347) apresentaram mais 

chance do tempo da última consulta ter sido acima de 1 ano. Algumas variáveis psicossociais 

e socioeconômicas não apresentaram relevância estatística quando associadas ao acesso aos 

serviços odontológicos. 

 

Discussão:  

De acordo com os dados descritivos deste estudo (tabela 1), 95% dos pacientes 

avaliados já foram ao cirurgião-dentista alguma vez ao longo da vida, sendo a maioria 

(67.78%) há menos de um ano. Corroborando com este dado, estudos mostraram que 85% das 

pessoas com deficiência já foram ao dentista (28,29,30). O fato desta população estar 

procurando mais os serviços odontológicos é um avanço, porém o que deve ser questionado 

são quais as barreiras no acesso encontradas pela pessoa com deficiência, já que este tem sido 

considerado menor para este tipo de população comparada às pessoas sem deficiência (31).  

Questões econômicas são destacadas quase sempre em estudos relacionados ao acesso 

ou à utilização dos serviços de saúde (32,33), sendo constante nestas referências uma relação 

inversamente proporcional entre a situação social dos indivíduos e a possibilidade de acesso. 

Este presente estudo não mostrou relação significativa para algumas variáveis sociais como 

renda e educação, porém a aglomeração representou uma variável relevante do acesso à 
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atenção em saúde bucal dos indivíduos (tabela 2) semelhante ao mostrado por Baldani et al, 

(2002) no que se referiu a população em geral (34).  

Contrariamente ao que se esperaria, os resultados mostraram que os deficientes 

intelectuais que residem em domicílios com menor aglomeração, ou seja, melhor condição 

socioeconômica, apresentaram menor acesso aos serviços de saúde. Isto pode ser justificado 

pelo fato de que este grupo, teoricamente mais favorecido economicamente, tende a 

apresentar menos problemas em saúde bucal e, assim, a busca pelos serviços odontológicos 

também é menor. À princípio, os mesmos, tendo melhores condições de vida, apresentariam 

menores necessidades assistenciais. Corroborando com tal afirmativa, observa-se nesta 

amostra uma correlação positiva no que se refere às variáveis CPOD e aglomeração 

domiciliar (p=0,03), o que indica que indivíduos com maior CPOD pertencem ao grupo com 

maior aglomeração domiciliar, resultado este similar ao do estudo de Andrade et al. (2007) 

(35).  

Ainda compondo esta linha de raciocínio, o maior acesso aos serviços odontológicos 

também esteve relacionado ao grupo com maior índice CPO e este achado se deve 

provavelmente à busca pelo atendimento ser do indivíduo que já tenha alta carga de doença 

bucal. Geralmente, os atendimentos acontecem em condições já agudas das doenças bucais e 

que necessitam de um nível maior de complexidade da atenção em saúde bucal, muito devido 

ao  cuidador  considerar muitas vezes outras demandas em saúde geral mais relevantes do que 

as relativas à saúde bucal (36,37). Estudos que não indicaram dificuldades no acesso de 

pessoas com deficiências aos serviços de saúde bucal apontam que, nestes casos, o acesso 

facilitado é mais relacionado aos atendimentos procurados em casos de urgência (38).  

Em relação ao caráter da prestação de serviço, o atendimento público foi procurado 

por mais da metade dos usuários com deficiência (66,44%) e sugere-se que o acesso ao 

serviço odontológico tenha existido, todavia persiste uma grande parcela com necessidade de 
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tratamento.  A análise individual e múltipla do tempo da última consulta mostrou associação 

com a variável necessidade de tratamento. Indivíduos com necessidades de tratamento, 

especialmente, como dor e tratamento clínico restaurador, apresentam menor acesso ao 

atendimento em saúde bucal. Ou seja, grande parte das necessidades de tratamento não são 

atendidas no município, o que constitui como problemática para a construção e fortalecimento 

de um modelo de atenção integral e promotor da saúde.  

Percebe-se que quem necessita de tratamento complexo, como é o caso da realização 

de ações de reabilitação, apresenta dificuldades de suas demandas assistenciais serem 

atendidas (38). Por outro lado, há evidências de uma tendência de modelo voltado para ações 

preventivas e de manutenção, já que o acesso é facilitado para estes casos (39). 

Cabe ressaltar que a atenção básica deve funcionar como porta prioritária aos demais 

níveis de atenção, buscando maior grau de resolubilidade das ações, viabilizando cuidados 

numa ótica promotora da saúde (40,41), desde que os locais estejam adaptados e as equipes 

capacitadas para este atendimento. Se for constatada a impossibilidade da prestação de serviço 

neste nível de atenção, o usuário poderá ser encaminhado para atendimento na unidade de 

referência ou, se houver a recomendação para tratamento sob anestesia geral, que os 

responsáveis sejam orientados sobre sua conduta frente ao tratamento odontológico (36,42).  

Entretanto, se a Atenção Básica possui resolutividade para estes problemas  e mesmo 

assim estas necessidades ainda são elevadas, como observado no grupo estudado, supõe-se 

que existem barreiras de acesso ao serviço odontológico neste nível de atenção (39,40,42,43). 

Tal fato reforça uma percepção sobre a negligência da atenção odontológica em indivíduos 

com DI e que esta pode estar atrelada a diversos fatores limitadores de uma atenção integral à 

saúde e que refletem diretamente na resposta epidemiológica de altos níveis de doenças bucais 

nesta população.  
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Aponta-se como um possível fator relevante o baixo número de profissionais 

capacitados para realizar o atendimento.  Existe ainda uma deficiência nos currículos dos 

cursos de Odontologia em relação à formação profissional para o atendimento das pessoas 

com deficiências físicas e intelectuais (44), mesmo mediante as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de odontologia, implementadas a partir do ano de 2002 (45). Este 

fato é evidenciado no presente estudo e corrobora com o estudo de Bhowate e Dubey (2005) 

onde os cirurgiões-dentistas afirmaram que não se sentiam seguros para o atendimento, 

indicando o paciente para outros profissionais e enfatizando a necessidade de concretizar 

formação nessa área (44). Um dos motivos para o não atendimento dos pacientes com 

deficiências se dá pela falta de treinamento/capacitação dos profissionais para tal (46). 

Em consonância, Castro (2010) aponta que a ineficiência da atenção em saúde bucal 

aos pacientes com deficiência deve-se a vários fatores, dentre outros, a falta de conhecimento 

e de preparo dos profissionais para o atendimento a estes pacientes. Além disso, a pouca 

inclusão desta área do conhecimento nos currículos de graduação, a atenção à saúde dentro de 

uma prática pouco integralizada e fracamente embasada na promoção da saúde são outros 

fatores que comprometem o acesso e a atenção em saúde bucal de pessoas com deficiência 

intelectual (36). Segundo Cardoso et al (2011), estes pacientes são encaminhados de um 

profissional para outro e, por fim, não recebem o tratamento de que necessitam, aumentando, 

com isso, os riscos de comprometer sua saúde bucal e sua qualidade de vida (14). 

É de suma importância mencionar que o “potencial de acesso” a um serviço vai 

depender também da percepção de necessidade do usuário e da percepção do cuidador 

(47,48). Como exemplo, vale citar o estudo de Ozkan et al (2011) (49) em Istanbul, onde mais 

da metade da população pesquisada não sentiu a necessidade ou desejo de visitar um dentista, 

embora suas condições dentárias não fossem ideais. Esse fato pode indicar que os tratamentos 

odontológicos não estavam dentro das suas prioridades, e que existem fatores externos e 
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complexos influenciando a necessidade percebida, contrapondo-se com a sua real precisão. 

Uma percepção mais coerente com as condições bucais objetivas, provavelmente motivará as 

pessoas a um maior cuidado com a própria saúde bucal (50). 

A persistência da necessidade de tratamento, embora tenha havido o acesso ao serviço 

odontológico, sugere também uma assistência não continuada nessa população  

desencadeando um aumento das necessidades e não resolução dos casos, a ponto de 

suprimirem as demandas odontológicas, que na população de deficientes é aumentada.  Sendo 

assim, tem-se então uma população que precisa de atenção e continua com necessidades 

odontológicas acumuladas, às vezes até por dificuldade de esperar o tratamento completo, 

apesar de já ter sido “assistida” por um profissional.  

A organização dos serviços reflete no tipo de assistência fornecida e esta tem relação 

também com o motivo que levou à procura pelo atendimento odontológico. Neste estudo, os 

dados obtidos mostraram que a maioria dos cirurgiões-dentistas realizaram consultas de 

revisão, caracterizando-se como um dos principais motivos de procura pela consulta 

odontológica (64%). Estudo prévio aponta que, para a alta complexidade ainda em algumas 

localidades, além da demora no agendamento, há falta de referência na odontologia (51).  

Entretanto, Cardoso (2011) considerou que a necessidade de realização de medidas de 

prevenção e controle, com enfoque sobre a promoção da saúde, pode favorecer a melhoria da 

saúde bucal e a manutenção posterior da mesma por meio do cuidado domiciliar em saúde 

bucal em nível satisfatório. Porém, o modelo de assistência odontológica deve ser universal, 

equitativo, eficiente, de caráter integral e resolutivo, capaz de satisfazer tanto usuários como 

profissionais de saúde, de forma a contribuir para a melhoria na qualidade de vida da 

população em questão (14).  

Fatores como a organização dos serviços, entre outros fatores, podem ser também 

apontados como influenciadores desta resposta epidemiológica. Neste contexto, levanta-se a 
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urgente necessidade de reorganização e reestruturação dos serviços (39), corroborando com a 

literatura que também assinala o baixo acesso e utilização dos serviços odontológicos por este 

grupo especial.  

Em suma, sabe-se que as pessoas com deficiência fazem parte do rol de pacientes que 

devem ter prioridade no atendimento e que o serviço de saúde deve estar pronto para atendê-

los, independente do tipo de deficiência. O acesso não basta somente ser garantido por leis, é 

necessário que haja participação e mobilização dos profissionais, assim como a captação pelos 

serviços de saúde e mobilização das famílias para o atendimento.  

O presente trabalho apresentou algumas limitações, pois trata-se de um universo 

censitário que tem comportamento relativamente homogêneo. Isso pode explicar o fato de 

algumas variáveis, como renda e escolaridade, não terem apresentado relação significativa 

com acesso até por conta de serem indivíduos institucionalizados. A determinação do grau de 

DI não foi possível em razão dos laudos e/ou pareceres comprobatórios de DI na maioria dos 

casos não especificarem o grau de DI do indivíduo. No entanto, os pontos fortes deste estudo 

sobrepõem às limitações do mesmo, como a boa taxa de resposta dos sujeitos 

institucionalizados, em torno de 84,6%, além da própria originalidade do estudo, por 

correlacionar acesso com determinantes clínicos e sociais para este tipo de população com 

deficiência intelectual. Adicionalmente, apesar de existirem  estudos em saúde bucal que 

correlacionam acessibilidade e pessoas com deficiência (13,14,15,28,43,52), reforça-se a 

necessidade da literatura retratar melhor instrumentos que associem suporte social para esse 

tipo de população o que pode justificar a não associação das variáveis de apoio e rede social 

com acesso.   

 Por fim, sugere-se que outras investigações sejam desenvolvidas, a fim de se discutir 

algumas questões não elucidadas pelo presente trabalho, visto que a avaliação da associação 
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de problemas bucais, bem como de fatores clínicos e sociais com o acesso de pessoas com DI 

é importante para o planejamento de ações direcionadas para um atendimento integral, 

incluindo ações intersetoriais voltadas para a criação de um ambiente para oferecer um 

atendimento resolutivo que atenda da melhor forma as demandas dessa população. 

  

Conclusão: 

Constata-se que variáveis clínicas e sociais podem influenciar o acesso de pacientes 

deficientes à atenção em saúde bucal. Neste estudo, as variáveis CPOD, necessidade de 

tratamento, motivo da visita e aglomeração apresentaram relação significativa com acesso. 

Além disso, nota-se que a prevalência de doenças bucais nestes pacientes ainda é alta, 

mostrando que embora tenham tido acesso a algum atendimento odontológico, existem 

necessidades não atendidas acumuladas.  

Diante do exposto, pode-se pensar o quão estas questões relacionadas ao acesso aos 

serviços odontológicos no SUS se constituem ainda em um grande desafio para os gestores da 

Saúde Pública, principalmente no âmbito da pessoa com deficiência. Conscientizar a 

população para a estas questões talvez se constitua em uma das principais estratégias, haja 

vista que problemas bucais, em sua maioria, não causam ameaça à vida, e, em geral, são 

episódios agudos, tratáveis, e minimizados pelo contexto de outras condições crônicas mais 

sérias. 
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Tabela 1 - Descrição da amostra de indivíduos com deficiência intelectual. RJ, Brasil. 

VARIÁVEL  CATEGORIA n(%) 

idade (anos) 11 a 19 97 (65.10) 

  20 a 29  52 ( 34.89) 

sexo  Fem 58 (38.92) 

  Masc 91 (61.07) 

renda *  ≤ 3 127 ( 85.23) 

  >3 11 (7.38) 

  não relat. 11 (7.38) 

necessidade de trat. Sim 127 (85.23) 

  não  21(14.09) 

  não relat. 1 (0.67) 

dor de dente  Sim 56(37.58) 

  não  90 (60.40) 

  não relat. 3 (2.01) 

ida ao dentista  Sim 142 (95.30) 

  não  7 (4.69) 

última consulta menos de 1 ano  101 (67.78) 

  mais de 1 ano 48 (32.21) 

livres de cárie Sim 86 ( 57.71) 

  Não 63 (42.28)  

motivo de consulta  revisão  64 (42.95) 

  dor  21( 14.09) 

  Tratamento 55(36.91) 

  não relat. 9 (6.04) 

tipo de serviço público  99 (66.44) 

 Privado 44 ( 29.53) 

  não relat. 6 (4.02) 

necessidade de prótese Sim 47 (31.54) 

  Não 102 (68.45) 

escolaridade  ≤ 5 86 (57.71) 

  >5 54 (36.24) 

  n relat  9 (6.04) 

Cpo ≤ 6 78 (52.34)  
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  >6 71(47.65) 

Rede ≤ 7 82(55.03) 

 >7 67 (44.96) 

apoio  ≤ 65 77 (51.67) 

 >65 68 (45.63) 

  não relat  4 (2.68) 

 

* salário de 788,00 reais, referente a 2015 . 
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Tabela 2. Variáveis de cunho clínico e social associadas ao tempo da última consulta em 

saúde bucal de indivíduos com deficiência intelectual. RJ, Brasil. 

 

 

  

 

 

Tempo da última consulta Análise individual Análise múltipla 

Variáveis Menos de 1 ano 

n (%) 

Mais de 1 ano  

n(%) 

OR bruto IC95% p valor OR ajustado IC95% p valor 

Idade (anos)         

11 a 19  64 (65,98) 33 (34,02) 1,27 0,61-2,64 0,5198    

20 a 29  37 (71,15) 15 (28,85) ref      

Sexo         

Feminino 40 (68,97) 18 (31,03) ref      

Masculino 61 (67,03) 30 (32,97) 1,09 0,54-2,22 0,8056    

CPO-D         

≤ 6 47 (60,26) 31 (39,74) 2,09 1,03-4,26 0,0409 3,13 1,40-6,97 0,0053 

> 6          54 (76,06)  17 (23,94) ref   Ref   

Renda         

≤3 salários mínimos 85 (66,93) 42 (33,07) 2,22 0,46-10,75 0,3204    

>3 salários mínimos         9 (81,82) 2 (18,18) ref      

Escolaridade (anos de estudo)         

≤5 56 (65,12) 30 (34,88) 1,27 0,61-2,65 0,5198    

>5 38 (70,37) 16 (29,63) ref      

Necessidade de tratamento         

Não 18 (85,71) 3 (14,29) ref   Ref   

Sim 82 (64,57) 45 (35,43) 3,29 0,92-11,78 0,0670 3,41 0,87-13,37 0,0784 

Necessidade de prótese         

não  71 (69,61) 31 (30,39) ref      

Sim 30 (63,83) 17 (36,17) 1,30 0,63-2,69 0,4836    

Dor de dente         

Não 65 (72,22) 25 (27,78) ref      

Sim 35 (62,50) 21 (37,50) 1,56 0,77-3,18 0,2202    

Visita ao dentista         

não  7 (100,00) 0 (0,00) - - -    

Sim 94 (66,20) 48 (33,80) - - -    

Motivo da visita         

Revisão 48 (75,00) 16 (25,00) ref   Ref   

dor/tratamento 45 (59,21) 31 (40,79) 2,06 1,00-4,28 0,0506 2,06 0,93-4,57 0,0752 

Tipo de serviço         

Público 68 (68,69) 31 (31,31) ref      

Privado 27 (61,36) 17 (38,64) 1,38 0,66-2,90 0,3929    

Rede         

≤7 52 (63,41) 30 (36,59) 1,57 0,78-3,17 0,2080    

>7 49 (73,13) 18 (26,87) Ref      

Apoio         

≤65 50 (64,94) 27 (35,06) 1,39 0,69-2,82 0,3585    

>65 49 (72,06) 19 (27,94) Ref      

Aglomeração         

1 43 (61,43) 27 (38,57) 1,73 0,87-3,47 0,1197 2,33 1,06-5,12 0,0347 

2 58 (73,42) 21 (26,58) Ref   Ref   
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Resumo: 

O estudo objetivou avaliar o acesso e identificar as barreiras ao cuidado em saúde 

bucal, de pessoas com deficiência intelectual (DI), sob a perspectiva dos cuidadores. A 

amostra aleatória foi composta por 55 cuidadores de pessoas com DI e um roteiro de 

entrevista com abordagem qualitativa foi aplicado, a fim de se aprofundar o entendimento 

deste grupo sobre o acesso aos serviços de saúde bucal. A análise qualitativa foi realizada por 

meio da Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados indicaram algumas barreiras 

para o acesso e atenção em saúde bucal aos pacientes com deficiência, tais como: falta de 

estrutura e organização do serviço, deficiente formação dos profissionais para o atendimento, 

dentre outras. Além disso, a atenção à saúde dentro de uma prática pouco integralizada e 

fracamente embasada na promoção da saúde são outros fatores que comprometem o acesso de 

pessoas com DI. Concluiu-se que a avaliação do acesso é uma prática de extrema importância, 

pois possibilita a reordenação de ações e serviços de acordo com as necessidades dos 

usuários. Entretanto, apesar dos avanços, o paciente com DI ainda vem enfrentando barreiras, 

basicamente à acessibilidade, ao tratamento realizado pelos profissionais, ao acolhimento e à 

baixa resolubilidade.  

 

Pessoa com Deficiência; Acesso aos serviços de saúde, saúde bucal, deficiência intelectual 
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Abstract: 

The present study aims to evaluate the access of appropriate oral healthcare of 

mentally disabled individuals as well as to identify the obstacles standing between them and 

oral health from a caretaker‟s standpoint. The random sampling presented is composed by 55 

caretakers of people who have intellectual disability. A semi structured interview was 

conducted with the caretakers with the intention of identifying determining socials factors to 

the group‟s access to oral treatment or lack of thereof. A qualitative analysis was carried out 

through the Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo methodology. The results indicated that 

the patients in question had been neglected with lack of appropriately structured facilities, 

staff underqualified to meet their needs. Furthermore, the „damage control‟ approach taken by 

dentists in general, treating diseases as they appear, for being the easy route, when it comes to 

treating mentally challenged individuals rather stands in the way of the promotion of actual 

oral health. Thus, according to the facts gathered, the evaluation of the access of appropriate 

oral healthcare for mentally disabled individuals is of upmost importance, since it allows oral 

healthcare professionals to act accordingly as to meet their patients‟ needs. As of today, the 

lack of qualified professionals willing to work with the aforementioned group as well as lack 

of understanding of the group‟s behaviour stands as major obstacles for improving their 

access to adequate oral treatment.  

 

Key words: mental disabled individuals; oral healthcare; access to healthcare; 
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Introdução 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, considerando a população residente no 

Brasil, 23,9% possuem pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, 

motora e mental ou intelectual, destes 1,40% apresenta deficiência mental ou intelectual (1).  

Segundo dados da Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR) e de acordo 

com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), a pessoa com 

Deficiência Intelectual apresenta uma limitação da capacidade de aprendizado e de suas 

habilidades para a vida diária, sendo que seu funcionamento intelectual é inferior à média 

(2,3).  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) garante o direito ao acesso em saúde aos deficientes, sem que haja 

qualquer tipo de discriminação (4). No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (PNSPPD) e o Plano Viver 

Sem Limites propõe a inserção das pessoas com deficiência nos diferentes programas do 

Ministério da Saúde e a criação de uma rede de cuidados em saúde. Além disto, a PNSPPD 

prevê uma articulação com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal com a garantia de uma 

rede de atendimento odontológico integral e qualificado a todas as pessoas com deficiência, 

da atenção primária ao atendimento hospitalar (5).   

Entretanto, estudos relatam muitas vezes uma percepção negativa dos usuários sobre a 

qualidade dos serviços de saúde bucal no Brasil (6,7) e apontam falhas relacionadas 

basicamente à acessibilidade, ao tratamento realizado pelos profissionais, ao acolhimento e à 

baixa resolubilidade. Paralelamente, observa-se que pessoas com deficiência apresentam 
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níveis de saúde geral e bucal inferiores à população em geral (8,9,10). Tal fato se atribui, 

principalmente, às barreiras que ainda existem aos cuidados em saúde (11, 12, 13), 

aumentando, com isso, os riscos de comprometer ainda mais a saúde geral e bucal e qualidade 

de vida dos mesmos. 

Percebe-se que a acessibilidade não se restringe ao uso dos serviços, mas inclui 

também a adequação dos profissionais, possibilitando que indivíduos com deficiência tenham 

oportunidades iguais às de toda a população (14). Segundo o Ministério da Saúde, a 

acessibilidade é definida como o grau de ajuste entre as características dos serviços e as 

características da população na busca da atenção, permitindo-se verificar se os serviços 

favorecem o acesso ao usuário, sendo, desta forma influenciada por diversas barreiras (15).  

Na tentativa de se desvendar quais os componentes têm dificultado a acessibilidade e a 

utilização de serviços, estudos têm sido elaborados e estes visam à melhoria do acesso e à 

redução da variabilidade nas ações. Tendo em vista a escassez de estudos que abordam esta 

temática, o objetivo deste estudo foi avaliar a acessibilidade e identificar as barreiras ao 

cuidado à saúde Bucal, de pessoas com DI, sob a perspectiva dos cuidadores. 

 

Materiais e métodos  

Delineamento da pesquisa 

Aspectos Éticos 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE nº 0045.0.258.000-

09). Obteve-se, antes do início do estudo, o consentimento dos responsáveis e sujeitos do 

estudo e todos que necessitaram de atendimento de suas necessidades dentárias acumuladas 
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receberam tratamento odontológico na universidade pública que oferece atendimento a esse 

público. 

Tipo de Estudo 

Epidemiológico, transversal, descritivo exploratório, de caráter qualitativo. 

Local do estudo 

Este estudo foi desenvolvido em um município do Estado do Rio de Janeiro. O 

município conta com instituições governamentais e não governamentais, sem fins lucrativos, 

de atendimento psicossocial à pessoas com deficiências e seus familiares. Possui um total de 

18 unidades básicas de saúde, não possuindo Centro de Especialidade Odontológica como 

unidade de referencia, 4 unidades hospitalares, sendo apenas 1 delas, unidade pública 

hospitalar que recebe a demanda de atendimento sob anestesia geral e 1 unidade de pronto 

atendimento. O atendimento a pacientes com deficiência é realizado apenas na faculdade de 

odontologia da universidade pública do município e toda a demanda é referenciada para o 

local.  

 

Definição da amostra 

 Há uma estimativa, baseada em levantamento prévio, sobre os tipos de 

deficiências presentes nos indivíduos especiais destas instituições, de que 200 indivíduos com 

deficiência intelectual frequentam as mesmas (17). O cálculo da amostra teve como base essa 

população de 200 pessoas com DI na faixa etária de 11 a 29 anos (17) considerando-se um 

erro amostral de 5%, nível de significância de 95% e um adicional de 20% tendo em vista 
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possíveis perdas amostrais. Portanto, o número amostral pesquisado foi de 55 indivíduos, 

sendo proporcionalmente e aleatoriamente selecionadas entre as quatro instituições. 

 Devido às variabilidades nas classificações disponíveis de faixas etárias (adolescente, 

jovem, adulto-jovem, adulto) e, principalmente, à diversidade dos parâmetros biológicos e 

psicossociais que ocorrem, principalmente em pessoas com deficiência intelectual, a faixa 

etária escolhida para este estudo foi de 11 a 29 anos de idade, visto que geralmente a partir 

dos 11 anos (início da adolescência) a dentição permanente está formada (18,19). 

Vale ressaltar que, para o desenvolvimento desse estudo, o critério de saturação para 

definição da amostra, geralmente utilizado em pesquisas qualitativas, não foi utilizado por que 

a fundamentação teórica do Discurso do Sujeito Coletivo é a Teoria das Representações 

Sociais em que se baseia no resgate de ideias socialmente compartilhadas, sendo importante 

se captar o espectro das diferentes ideias presentes, tanto as mais, quanto as menos 

compartilhadas, o que não poderia ser obtido a partir da técnica de saturação (20). 

  Os critérios de inclusão compreenderam participação voluntária e consentida de 

indivíduos com deficiência intelectual e seus responsáveis ou indivíduos com DI associada à 

outras condições, como déficit de atenção e transtorno de comportamento que apresentaram o 

laudo ou parecer o médico comprobatório, com idade entre 11 e 29 anos, de ambos os sexos. 

Como critérios de exclusão, considerou- se os indivíduos que não apresentaram os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e de Assentimento (TALE) assinados e 

preenchidos devidamente pelos responsáveis e pessoas com DI, respectivamente, autorizando 

a participação na pesquisa, ou aqueles que se recusaram em participar da mesma. Além disso, 

foram também excluídos os indivíduos que não apresentavam DI ou aqueles incapacitados de 

comparecerem ao local da realização da pesquisa por questões de ordem sistêmica (por 

exemplo, hospitalizados). 
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Coleta de dados: 

 A introdução da pesquisadora no campo aconteceu mediante apresentação ao sujeito 

da pesquisa e ao seu responsável; explicação dos motivos da pesquisa em linguagem de senso 

comum e autorização dos mesmos. As entrevistas com os responsáveis foram realizadas por 

um entrevistador treinado, em um ambiente reservado. 

O estudo foi conduzido em duas fases: 

I) Fase preparatória: treinamento dos entrevistadores e estudo piloto  

O estudo piloto foi realizado para se testar e avaliar a compreensão das perguntas pelos 

entrevistados e, se necessário, ajustar o roteiro semiestruturado. Nesta etapa, um pesquisador 

com experiência prévia no uso deste tipo de instrumento de pesquisa aplicou os roteiros, por 

meio de entrevistas a dez cuidadores de usuários com DI. O objetivo do estudo piloto foi 

aprimorar os roteiros de entrevista, tornando-os mais precisos e claros, permitindo que 

houvesse possíveis alterações na quantidade, abordagem ou sequência das perguntas.  

O treinamento consistiu na preparação de entrevistadores (n=3) para aplicarem o roteiro 

de entrevista. Uma discussão prévia foi realizada, a fim de se padronizar a organização da 

rotina de trabalho, como a forma de abordagem aos sujeitos participantes da pesquisa durante 

a condução das entrevistas. Esta preparação foi realizada por AVA, pesquisador com 

experiência prévia neste tipo de pesquisa e finalizou- se com o treinamento prático dos 

entrevistadores, a partir da aplicação de alguns roteiros de entrevista aos cuidadores de 

pessoas com DI atendidos nos últimos seis meses na instituição universitária. 

II) Aplicação do roteiro de entrevista aos responsáveis 

A entrevista utilizada como instrumento de avaliação consiste numa técnica adequada 

tanto para a aquisição de dados objetivos, quanto subjetivos, que se referem diretamente ao 



 

 
 

68 

sujeito que se observa. Trata-se da apreensão de aspectos relacionados às suas atitudes, 

valores, comportamentos, sentimentos, opiniões, etc. A interrelação no ato da entrevista, para 

Minayo (21), constitui condição primordial para o sucesso da pesquisa qualitativa, pois esta 

relação intersubjetiva contempla o afetivo, o contexto do dia-a-dia, as experiências e a 

linguagem do senso comum. 

O instrumento utilizado para a avaliação do acesso sob a ótica qualitativa consistiu de 

um roteiro de entrevista com onze perguntas discursivas, como mostrado no quadro a seguir, 

direcionadas aos cuidadores de pessoas com DI, para o aprofundamento sobre a temática 

acesso destes indivíduos à atenção em saúde bucal. O roteiro foi adaptado de Cardoso et al . 

(2011) (12) e Azevedo (2007) (22) e se refere à descrição e percepção do acesso de pessoas 

com DI ao serviço odontológico, segundo a perspectiva dos responsáveis. Todas as entrevistas 

foram transcritas mediante autorização dos entrevistados. A duração das mesmas foi cerca de 

15 minutos à meia hora. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA : 

1)Seu filho já recebeu alguma vez atendimento odontológico? Se sim, você  teve algum 

problema para que ele o recebesse ? Qual(is)? 

2)Por que decidiu procurar atendimento odontológico para seu filho? 

3)Que tipo de tratamento ele recebeu ao longo da vida, hospitalar com anestesia geral ou de 

consultório tradicional? Você participou dessa decisão?O que você tem a dizer sobre esse tipo 

de tratamento que ele recebeu?  

4)Houve dificuldades para levá- lo ao local de atendimento ? Quais? Você considera que seria 

melhor atende-lo em domicílio? 

5)Na sua opinião, a deficiência de seu filho foi um fator problemático para o atendimento pelo 

dentista? Relate o que você acha que atrapalhou?  
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6)Algum dentista já se recusou a atender seu filho(a) Qual foi a justificativa para isto? Acha 

que seria necessário um especialista para atendê-lo? 

7) O dentista que atendeu seu filho realizou todo o tratamento dentário nele ou apenas 

solucionou o problema que ele apresentava no momento? 

8) O dentista que atendeu seu filho faz orientações sobre como cuidar dos dentes dele? Como 

são essas orientações? Seu filho é chamado por ele periodicamente para consultas de 

manutenção?  

9) Como é sua relação com os profissionais que atendem o seu filho ?Sabe o nome do 

profissional que o atende? 

10)Qual o meio de transporte que você utiliza para leva-lo ao local de atendimento ?  

11) Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o atendimento em saúde bucal que 

ele recebe? 

 

Forma de análise dos resultados 

Inicialmente foram realizadas análises quantitativas descritivas para caracterização dos 

cuidadores dos pacientes da amostra. Para a análise qualitativa das questões abertas referentes 

às entrevistas aplicadas aos cuidadores, foi utilizado o processo de transcrição e análise do 

“Discurso do Sujeito Coletivo” (DSC), o qual visa a expressar a opinião ou o pensamento 

coletivo, com vista a tornar mais claras as representações sociais sobre o objeto avaliado. O 

DSC é uma reunião de diferentes depoimentos obtidos relacionados ao mesmo assunto num 

só discurso-síntese, homogêneo, redigido na primeira pessoa do singular, mas transparecendo 

as ideias que um grupo social tem a expressar. Portanto, apesar de ser redigido na primeira 

pessoa do singular, o DSC procura expressar um pensamento coletivo (20). 

Os dados qualitativos passaram por uma análise de conteúdo por meio do DSC, para 

interpretação das respostas dos entrevistados. Dois pesquisadores leram, transcreveram e 
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identificaram os temas que surgiram da análise de dados de cada entrevista, com base na 

seleção das expressões-chave contidas nas respostas dos entrevistados e suas respectivas 

classificações de acordo com as ideias centrais. Quando discordâncias ocorreram, um terceiro 

pesquisador foi consultado para que fosse encontrado um consenso. Todas as ideias-centrais 

(IC) identificadas foram codificadas em positiva e negativa.  

 

Resultados 

A amostra foi composta por 55 cuidadores com média de idade de 47,69 anos (desvio 

padrão de 12,95), maioria do sexo feminino, 49 cuidadores (89,09%), sendo que 43 (78,18%) 

dos investigados possuíam renda inferior ou igual a 3 salários mínimos e 33 (60%) dos 

cuidadores com nível de escolaridade inferior ou igual a 5 anos de estudo.  

Os discursos evidenciaram ideias centrais de diversas naturezas, a partir da perspectiva 

dos 55 cuidadores participantes do estudo, como se pode constatar, a seguir: 

IC: Acesso e organização dos serviços  

DSC: “Seria melhor se fosse mais perto da minha casa, e as consultas fossem mais 

próximas uma da outra, mais consultas de revisão também. Uma das coisas é a questão 

da rapidez por que ele fica agitado. Acredito que uma sugestão que serve para todos é o 

exame periódico para não complicar e surgir algo grave. Atende no primeiro horário 

facilitaria bastante para ele não ter que esperar; ter mais vaga também seria muito bom. 

Tem muita coisa para fazer nela, ela precisa de aparelho, mas não consegue”.  

IC: Falta de estrutura do serviço  

DSC: “Custou a gente conseguir profissional que atendesse porque no hospital não 

tirava radiografia”.  
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IC: Competência do profissional  

DSC: “Foi bom por que ela sentia muita dor e não pode usar qualquer tipo de remédio, 

o dentista atendeu ela e foi muito bom. No hospital para poder arrancar o dente, o 

dentista pôs ela pra dormir, foi ótimo e rápido. Quando acordou já tinha arrancado”.  

IC: Falta de competência profissional  

DSC: “Quando ele sentiu dor, eu levei ele direto no consultório, só que o dentista não 

soube identificar e mexeu até no dente que não estava causando o problema. Eles não 

têm curso necessário para os dentes dela. O dente dela exige mais”. Na instituição a 

dentista não quis atender, ela traumatizou e não queria voltar. Às vezes não tinha 

problema, mas também não conseguia atendimento”. 

IC: Necessidade de cuidado humanizado  

DSC: “A dentista tem que ter cuidado, sensibilidade. Tem que ter paciência por que ele 

sente dor e às vezes não reclama. Ele é de lua e medroso e precisa ser convencido a 

deixar fazer o tratamento”.  

IC: Cuidado humanizado  

DSC: “As dentistas foram um amor e conseguiram a confiança dela”.  

IC: Comportamento não colaborador do indivíduo com DI: 

DSC: “O problema é ele deixar o dentista mexer, às vezes tem que segurar. Ele já até 

mordeu o dedo do dentista, tem muito medo do motorzinho. Ele costuma chorar muito 

às vezes não aceita e fica revoltado. Tem fase que ele tá bem, mas tem fase que é 

difícil”. 

IC: Resolutividade do serviço  

DSC: “No consultório, ele se comporta bem, gosta de ir. Dessa vez ele precisava 

extrair um dente que tinha roído todo. Não deixou fazer no consultório, mas no hospital 
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foi maravilhoso”. 

IC: Falta de resolutividade do serviço  

DSC: “Não teve continuidade o tratamento e no consultório não fez nenhum 

procedimento, obturação, nada disso. Uma pena que foi interrompido pela dificuldade 

de esperar o tratamento”. 

 

Discussão 

A acessibilidade ao cuidado em saúde bucal para pessoas com deficiência intelectual 

foi avaliada neste estudo a partir da realização de entrevistas com os respectivos cuidadores 

familiares, semelhante a trabalhos anteriores (23,24). A avaliação da percepção deles em 

relação à saúde bucal do indivíduo com DI é importante, visto que na maioria das vezes, estes 

não são sujeitos totalmente independentes e os pais/cuidadores são os principais responsáveis 

por sua saúde. 

  A grande maioria dos cuidadores informais no Brasil ainda está sem suporte quanto à 

apropriação de informações e orientações necessárias para dar assistência às pessoas com 

deficiência, visto que, como observado nos resultados deste estudo, trata-se normalmente de 

cuidadores que possuem baixa renda e baixa escolaridade, assim como também observou 

Cardoso (2011) (12). Este fato reflete diretamente nos níveis de saúde bucal dos indivíduos 

com DI, o que leva a uma atuação clínica profissional mais complexa para a resolução de 

casos (25). 

Considera-se aqui que a avaliação é uma prática de extrema importância, pois 

possibilita a reordenação de ações e serviços e contribui para o desenvolvimento de práticas 

mais condizentes com as necessidades dos usuários (26). Deve também auxiliar na 
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identificação de problemas, bem como avaliar a incorporação de novas práticas de saúde nos 

processos de trabalho e mensurar o impacto das ações implementadas para a população 

usuária do sistema (27).  

Percebe-se que a saúde bucal de muitas pessoas com deficiência é precária. Estudos 

têm mostrado que pessoas com deficiência apresentam níveis de saúde geral e bucal inferiores 

à população em geral (8, 9, 10).  Neste sentido, Castro et al (2010) (28) citam vários fatores 

de risco relacionados a agravos bucais nesta população, os quais podemos citar: uso crônico 

de medicamentos, inabilidade em realizar a própria higiene bucal, alterações no fluxo salivar e 

dificuldade na manutenção da higiene bucal. 

O acesso ao atendimento é importante no momento em que se prioriza a atenção e o 

cuidado à saúde e se torna de sumo valor para esse público a facilidade do mesmo ao serviço 

(29). Neste contexto, estudos têm identificado barreiras distintas que geram uma baixa 

acessibilidade aos serviços de saúde geral e bucal (30). As informações inadequadas quanto às 

condições de saúde bucal e as necessidades do usuário, a negligência do tratamento 

odontológico pelos serviços de saúde, o descrédito da importância da saúde bucal pelos 

cuidadores, a atenção à saúde dentro de uma prática pouco integralizada e fracamente 

embasada na promoção da saúde são fatores que comprometem o acesso e a atenção em saúde 

bucal de pessoas com deficiência intelectual (28). 

No presente estudo, as dificuldades para o atendimento odontológico foram relatadas 

pelos cuidadores, entre elas, a falta de estrutura e organização do serviço. Alguns levantaram 

problemáticas quanto a demora da marcação, característica esta apresentada também em 

estudos anteriores (23,24). Autores mencionam que no tratamento com anestesia geral, por 

exemplo, espera-se por um período de até 12 meses, e 3-4 meses para tratamentos com 

sedação. Este tempo de espera pode causar o agravamento de condições existentes, tornando-
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as mais difíceis de se tratar posteriormente. Desta maneira, sugere-se uma melhor organização 

dos serviços, de forma a propiciar um sistema de agendamento mais eficaz para os indivíduos 

com deficiências (24).  

Ainda dentro desta questão, os responsáveis apontaram como discurso coletivo a 

necessidade de consulta mais frequente para a resolubilidade dos casos. Entretanto, 

ressaltaram criticamente uma tendência de se fornecer consultas direcionadas mais à 

assistência e menos à prevenção ou manutenção. No entanto, Cardoso (2011) (12) considerou 

que a necessidade de realização de medidas de prevenção e controle profissional, com 

enfoque sobre a promoção da saúde, pode favorecer a melhoria da saúde bucal e a 

manutenção posterior da mesma por meio do cuidado domiciliar em saúde bucal  em nível 

satisfatório. 

Cabe mencionar que o modelo de assistência odontológica deve ser universal, de 

caráter integral e resolutivo, capaz de satisfazer tanto usuários como profissionais de saúde. 

Desta forma, a otimização e a eficácia da organização dos serviços deve ser a meta de 

qualquer gestor ciente da importância da saúde no processo de gestão (31). 

Neste contexto, mostrando a urgente necessidade de reorganização e reestruturação 

dos serviços (32), a literatura assinala o baixo acesso e  utilização dos serviços odontológicos. 

Os serviços de saúde bucal devem ser organizados de forma a acolher a demanda espontânea 

e dar respostas às necessidades sentidas da população. Assim, o acolhimento pode contribuir 

para a ampliação do acesso aos serviços de saúde buscando a ruptura de toda dificuldade de 

acesso dos usuários (33). 

Segundo Rocha (2012), (34) uma das maneiras de melhorar a atenção à saúde bucal 

dos pacientes com deficiência é organizar os sistemas de saúde, assim como suas ações e 

serviços, para recebê-los, eliminando barreiras de acesso, sejam elas geográficas, 

arquitetônicas, de comunicação ou atitudinais.  Alguns cuidadores mostraram uma questão 
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relevante de ordem geográfica, apontando críticas sobre a dificuldade de acesso, dado o 

distanciamento em relação aos domicílios, resultado este que contraria ao preconizado pela 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência em que estabelece a Unidade 

Básica de Saúde como o local por excelência do atendimento à pessoa com deficiência, dada a 

sua proximidade geográfica e sociocultural com a comunidade circundante (35,36).  

Sugere-se, a partir dos resultados deste estudo, que apesar de haver uma maior busca pelo 

setor público, houve dificuldades de acesso ao atendimento dos  indivíduos com deficiência às 

unidades de saúde presentes nas áreas adstritas dos mesmos, levando muitas vezes à 

necessidade de procura pelo setor privado.  Em  um estudo brasileiro, em que foi avaliado o 

local em que os pacientes recebiam atenção à saúde, o consultório particular  foi responsável 

por 50% dos atendimentos, seguido pelo sistema público, em  nível primário de atenção, em 

26,6% dos atendimentos, e em nível secundário de atenção (Centro de Especialidades 

Odontológicas - CEO), em 6,6% dos mesmos (24, 37). Deste modo, aponta-se que a 

dificuldade pode estar associada a falta de competência profissional , caracterizando  uma 

barreira ao acesso . A saúde bucal do paciente com DI é, geralmente, comprometida. A este 

comprometimento inicial (causado por questões intrínsecas de alguns destes pacientes), soma-

se o fato de alguns cirurgiões-dentistas não se interessarem em atendê-los (38). 

Sabe-se que a formação dos profissionais, deve permear a conceituação teórico-prática 

sobre a atenção ao paciente com deficiência, pois é necessário que os mesmos estejam 

sensibilizados ao atendimento integral à saúde. A baixa oferta de dentistas para cuidar destes 

indivíduos pode estar relacionada à formação acadêmica que os profissionais adquirem 

(23,24).  

Na Odontologia, existe a especialidade Odontologia para Pacientes com Necessidades 

Especiais. Entretanto, o profissional de saúde, especialista ou não, deve estar preparado para o 

atendimento a pacientes especiais, compreendendo a doença que o cerca e a metodologia 
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indicada para o atendimento (37). Neste sentido, a formação deve incluir, além de capacitação 

clínica para o atendimento, aspectos relacionados ao acolhimento, ao cuidado humanizado  e à 

integralidade do cuidado (39).  

De acordo com Machado et al (40), a discussão sobre integralidade perpassa pela 

formação profissional e educação, estimulando o trabalho em equipe e favorecendo ao diálogo 

entre os profissionais de saúde e cuidadores. Cardoso et al. (12) e Lawrence et al. (39) 

afirmaram que o fato de não se suprir todas as necessidades do paciente em questão pode ser 

referente aos próprios profissionais, não necessariamente em relação à técnica odontológica, 

mas sim à toda a complexidade que exige um atendimento para pessoas com deficiência.  

Segundo o DSC captado no presente estudo, o profissional precisa ter cuidado, 

sensibilidade e paciência por que os indivíduos com DI podem sentir dor e às vezes não 

saberem expressar. Tal questão é discutida em estudo de Resende et al (2011) (41) onde 

considera-se que a concepção de um olhar diferenciado perpassa a clínica propriamente dita, 

ocorrendo de forma mais eficiente quando os profissionais são conhecedores da realidade da 

população e do papel que exercem na integralidade do cuidado, além de sua importância 

profissional para o fortalecimento do modelo público de atenção à saúde. 

O desenvolvimento das relações interpessoais é fundamental para que se estabeleça um 

melhor entendimento entre a pessoa assistida e o profissional. Portanto, é necessário dar um 

significado mais humanístico à prática odontológica, pois, quanto mais o dentista compreende 

as pessoas que o procuram, mais positivo poderá torna-se o tratamento (42). 

Vale ressaltar que aspectos comportamentais no atendimento a este público também 

devem ser considerados. No presente estudo, observaram-se relatos de que, em algum 

momento, o paciente não colabora durante o atendimento odontológico, não aceita e fica 

revoltado, sendo, nesses casos a anestesia geral a única opção para prestação de cuidados 
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odontológicos eficazes. A predominância do atendimento hospitalar em pacientes na idade 

adulta pode estar ligada ao fato de que o paciente com DI, nesta fase, aumenta em tamanho e 

força física a um ponto que a execução das técnicas de manejo comportamental não promove 

o controle adequado que o cirurgião-dentista necessita para realizar seu trabalho, ou mesmo 

pela maior interferência de movimentos involuntários (43). Este fato gera dificuldades no 

manejo do paciente para o tratamento odontológico (44). Desta forma, há um claro 

comprometimento com relação ao acolhimento das demandas odontológicas dessa população, 

podendo gerar um quadro complexo e desafiador a ser vencido pelo sistema público de saúde 

(45).  

Quanto à categoria resolubilidade do serviço, observou-se neste estudo que a maioria 

dos cirurgiões-dentistas realiza exame clínico, higiene bucal ou tratamento possível e ou 

imediato nessa população, resultado este que corrobora com o estudo de Lawrenc et al (2014) 

(39). Apesar de ser um dado aparentemente positivo, é necessário discutir o que significa 

“tratamento possível”, podendo ser uma profilaxia ou aplicação de flúor, não se realizando 

procedimentos mais complexos ou somente estes, como restaurações, raspagens e/ou 

exodontias, conforme a necessidade do paciente. Tem-se então uma população que precisa de 

atenção e continua com necessidades odontológicas acumuladas, às vezes até por dificuldade 

de esperar o tratamento completo, apesar de já ter sido “assistida” por um profissional.  

Desta forma, alguns cuidadores apontam para uma maior satisfação em ambiente 

hospitalar, fato este que pode significar que os municípios não oferecem uma atenção 

primária resolutiva para esse grupo, ou que não garantem a integralidade da atenção, 

configurando-se numa situação de deficiência na organização do acesso. Segundo um estudo, 

infere-se que os encaminhamentos foram realizados em condições já agudas das doenças 

bucais e que não houve a intervenção em tempo oportuno pela atenção primária (46). 
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Ao buscar atendimento somente na urgência, o usuário almeja a resolutividade do 

problema pontual, o que pode reduzir ou dar pouca ênfase ao atendimento integral, baseado 

na promoção da saúde bucal e na prevenção (47). Sendo assim, pressupõe-se que a procura 

por consultas de urgência pode representar tanto dificuldades de acesso ao tratamento, como 

também falta de informação por parte dos usuários. 

Sugere-se também que a baixa prioridade da família para a atenção odontológica 

precoce pode ser causada pelos desafios por parte dos responsáveis, em razão de possíveis 

condições de saúde desses pacientes, que demandando cuidados contínuos para a manutenção 

da vida, não têm facilitado o acesso à assistência à saúde bucal (43), levando, assim, a um 

número elevado de adultos priorizando atenção sob sedação e/ou anestesia geral. 

O presente trabalho apresentou algumas limitações, pois trata-se de um universo que 

tem comportamento relativamente homogêneo, proveniente de instituições. A determinação 

do grau de DI não foi possível em razão dos laudos e/ou pareceres comprobatórios de DI na 

maioria dos casos não especificarem o grau de DI do indivíduo. A construção do Discurso do 

sujeito coletivo em alguns casos torna-se dificultada devido a dificuldade de argumentação de 

alguns cuidadores durante a entrevista, gerando uma perda na amostra final de indivíduos que 

construíram os discursos, que dificilmente é quantificada.   No entanto, os pontos fortes deste 

estudo sobrepõem às limitações do mesmo, além da própria originalidade do estudo, por 

correlacionar acesso e cuidador com para este tipo de população com deficiência intelectual. 

Em suma, com os resultados deste presente estudo, vê-se que persistem dificuldades 

no acesso em saúde bucal para a população de deficientes, em consonância com outros 

estudos (48,49).  Porém, estudos que não indicaram dificuldades no acesso de pessoas com 

deficiências aos serviços de saúde bucal apontam que, nestes casos, o acesso facilitado é mais 

relacionado aos tratamentos de urgência (24). Além disso, o acesso pode muitas vezes estar 

garantido, mas a resolubilidade dos casos pode estar comprometida, como também é 
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demonstrado por Lawrence et al (39). A pessoa com deficiência, por suas peculiaridades, é 

um usuário que deveria ser bem acolhido pelas unidades de saúde, entretanto deve haver um 

esforço por parte de todos para a resolução de suas demandas.  

 

Conclusão: 

Conscientizar os cuidadores e profissionais para questões relacionadas ao acesso 

talvez se constitua em uma das principais estratégias para melhorar a saúde bucal dessa 

população, haja vista que problemas bucais, em sua maioria, não causam ameaça à vida, e, em 

geral, são episódios agudos, tratáveis, e as vezes minimizados pelo contexto de outras 

condições crônicas mais sérias.  

O conhecimento sobre as barreiras de acesso existentes pode gerar informações 

importantes para a política de atenção à saúde bucal, buscando, em cada contexto, assegurar 

um padrão de qualidade e eficiência dentro das viabilidades possíveis do processo de gestão, 

visto que a eliminação das mesmas é um dos eixos importantes do planejamento e 

dimensionamento de serviços de saúde bucal, visando ao estabelecimento do vínculo entre o 

cuidador e o sistema, além do aumento da utilização, ainda considerada baixa no Brasil, se 

comparada com os padrões internacionais. 

No entanto, a apresentação dos resultados obtidos nesse estudo levantou algumas 

reflexões sobre a situação desta parcela da população que, apesar dos avanços e das 

mobilizações em prol do reconhecimento de suas potencialidades e necessidades, ainda vem 

enfrentando grandes dificuldades, principalmente ao acesso resolutivo em saúde bucal de 

pessoas deficientes.  

Ainda há um longo caminho a se percorrer no escopo das políticas, do planejamento e no 

cuidado à saúde bucal, até que as demandas sejam minimizadas, não só no aspecto da 
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assistência como e, especialmente, da atenção, a partir de uma mudança de concepção dos 

cuidadores e, sobretudo dos dentistas, voltada à integralidade e à promoção em saúde bucal. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O acesso a saúde bucal de pessoas com DI tem sido negligenciado, trata-se de uma 

população de difícil manejo, pouco estudada e os problemas existentes podem ser 

relacionados à família, aos profissionais da saúde e/ou à organização dos serviços que 

atendam tal população. Desta forma, faz-se necessário o desenvolvimento de novos estudos, 

para que as barreiras enfrentadas sejam conhecidas e as estratégias de abordagem sejam cada 

vez mais eficazes, melhorando desta forma os indicadores de saúde bucal e consequentemente 

a qualidade de vida desta população. Assim, favorecendo um atendimento mais promotor de 

saúde, resolutivo e que atenda pessoas deficientes da melhor forma possível. 

Existem fatores relacionados à baixa acessibilidade, relacionados às deficiências do 

sistema de saúde, como a falta de recursos humanos e serviços apropriados para o cuidado em 

saúde bucal dos mesmos. Dessa forma, conhecer o perfil epidemiológico dessa população, 

entender as condições de acesso e identificar as barreiras ao tratamento odontológico se fazem 

necessários, porém, há um longo caminho a se percorrer até que a oferta de ações e serviços 

de saúde sejam compatíveis com as necessidades de saúde dos usuários.  

Nota-se que variáveis clínicas e sociais influenciam o acesso de pessoas com DI à 

atenção em saúde bucal. Entretanto, sugere-se que outras investigações sejam desenvolvidas, 

a fim de se discutir algumas questões não elucidadas pelo presente trabalho, visto que a 

avaliação da associação de problemas bucais, bem como de fatores clínicos e sociais com o 

acesso de pessoas com DI é importante para o planejamento de ações direcionadas para um 

atendimento integral, incluindo ações intersetoriais voltadas para a criação de um ambiente 

para oferecer um atendimento resolutivo que atenda da melhor forma essa população. A 

pessoa com deficiência, por suas peculiaridades, é um usuário que deveria ser bem acolhido 
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pelas unidades de saúde, entretanto deve haver um esforço por parte de todos para a resolução 

de suas demandas. 

Existem barreiras para o acesso e atenção em saúde bucal aos pacientes com 

deficiência. Além disso, a atenção à saúde dentro de uma prática pouco integralizada e 

fracamente embasada na promoção da saúde são outros fatores que comprometem o acesso de 

pessoas com DI. Apesar dos avanços, o paciente com DI ainda vem enfrentando barreiras 

relacionadas à acessibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

88 

REFERÊNCIAS 

 

1- AAMR (American Association on Mental Retardation). Retardo Mental – Definição,      

Classificação e Sistemas de Apoio. 10ªed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

2-  Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2006. (Caderno de Atenção Básica, 17). 

3- Cardoso AMR, Brito DBA, Alves VF, Padilha WWN .O acesso ao cuidado em saúde 

bucal para crianças com deficiência motora: perspectivas dos cuidadores. Pesq Bras 

Odontoped Clin Integr, João Pessoa. 2011;11(4):593-99. 

4- Carneiro Junior N; Silveira C. Organização das Práticas de Atenção Primária em 

Saúde no Contexto dos Processos de Exclusão/Inclusão Social. Cadernos de Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v.19. n.6, p.1829-1835, 2003. 

5- IBGE.  Características Gerais da População. In: Censo Demográfico 2010. Rio de 

Janeiro: IBGE. 2012;26-30. 

6- Narvai, PC. Definição de saúde bucal. Saúde bucal e Incapacidade bucal. 2001. 

7-  OPS/OMS. Declaração de Montreal sobre a deficiência intelectual. Montreal, 2004. 

8- Pizzato E, Garbin CAS. Odontologia do Trabalho: Implantação da atenção em saúde 

bucal do trabalhador. Odontol. Clin. Cientif. 2006; 5 (2): 99-102. 

9- Portaria nº. 675. Ministério da Saúde. Aprova Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde, que consolida os direitos e deveres do exercício da cidadania na saúde em todo 

o País. Diário Oficial da União. 2006;30 mar. 

10- WORLD HEALTH ORGANIZATION. The World Oral Health Report, 2003. 

Continuous improvement of oral health in the 21st century: the approach of the WHO 

Global Oral Health Programme. Genebra: WHO/NMH/NPH/ORH; 2003. 

11- Narvai PC. Odontologia e saúde bucal coletiva. 1ª ed. São Paulo: Hucitec; 1994 

  



 

 
 

89 

ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Acessibilidade à atenção em saúde bucal de pacientes com necessidades 

especiais. 

Pesquisador Responsável: Francielle Ribeiro Alves 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (22)98107-7885 

Nome do voluntário:_________________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. ___________________________ 

Responsável legal (quando for o caso):__________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O(A)Sr.(ª) e seu(sua) filho(a) estão sendo convidados(as) a participar do projeto de pesquisa 

Acessibilidade à atenção em saúde bucal de pacientes com deficiência intelctual.A participação é 

importante, porém, ele não deve participar contra a vontade dele . Após ser esclarecido sobre as 

informações abaixo descritas, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento 

que tem duas vias, ficando uma via com você e a outra com a Pesquisadora Responsável. O objetivo 

desta pesquisa é verificar o que tem influenciado para que o seu filho não tenha acesso ao tratamento 

odontológico e quais os problemas bucais que estão presentes nas pessoas com deficiência intelectual.  

Essa pesquisa usará uma entrevista com perguntas sobre a saúde da pessoa com necessidades 

especiais; um questionário sobre a influência da saúde da boca no dia-a-dia dele, que serão preenchidos 

por você, também teremos umas perguntas em forma de entrevista que serão sobre o tratamento que ele 

recebeu ao longo da vida e estas serão respondidas por você e escritas pelo pesquisador mediante as 

respostas que  

você der, será feito um exame  que mostrará as condições de saúde dos dentes do seu filho, gengivas, se 

ele está escovando os dentes de forma satisfatória e se tem alguma ferida ou problema na língua, 

bochecha, lábios ou palato (“céu da boca”). Caso seja constatada necessidade de tratamento 

odontológico, você será orientado(a) sobre o tratamento que será feito nele, também como parte desta 

pesquisa. Não há previsão de riscos e será feito o possível para que ele não se sinta desconfortável 

durante a participação. Os participantes entrarão em um programa para a melhoria da saúde da boca, 

sendo acompanhados por um dentista da equipe da pesquisa ou um aluno da Faculdade de Odontologia 

preparado para atender o grupo. Será possível receber respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida 

sobre os procedimentos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou tratamento 

individual. As informações sobre ele ou sua família só interessam a vocês. Nos resultados da pesquisa 

ninguém saberá seu nome, será mantido o segredo das informações. Você pode se recusar a responder 

a qualquer pergunta caso lhe traga algum tipo de constrangimento. Você pode, a qualquer momento, 

retirar o seu consentimento e desistir de fazer parte dessa pesquisa, sem que isto traga prejuízo à 

continuação do tratamento. Serão dadas informações atualizadas durante o estudo, mesmo que isto 

possa afetar sua vontade de continuar dele participando. Caso não queira participar da pesquisa, você ou 

seu dependente não sofrerão nenhum tipo de prejuízo. As informações coletadas são específicas para 

esta pesquisa, sendo que os resultados serão divulgados através de artigos científicos e apresentações 

orais e escritas em congressos de 
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saúde. Agradeço a colaboração. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal 

por ____________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Nova Friburgo, _____ de ____________ de _______ 

_______________________________ __________________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal  

________________________________ _______________________________ 

Testemunha Testemunha 
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ANEXO B: QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA 

 

 

 

Inscrição: _______   Pesquisador: __________________    Data:______________ 

 

 

I - IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Sexo  F   M  Cor/Raça _______Data Nasc.____/____/___  Est. Civil ________  

Idade ____ anos.       Naturalidade_________ 

End. residencial________________________________________ Bairro_______________ 

Cidade________________Telefone residencial__________Telefone celular_____________ 

Qual é a sua Profissão/ocupação atual? ________________________   

II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA (SB BRASIL, 2010) 

1. Quantas pessoas, incluindo o Sr.(a) residem em sua casa? ________ 

 

2. Quantos cômodos estão servindo permanentemente de dormitório para os moradores deste 

domicilio? _______ ou Não sabe (   ) 
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3. Quantos bens tem em sua residência?  

(Considerar como bens: televisão, geladeira, aparelho de som, micro-ondas, telefone, telefone celular, 

máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, micro-computador , e número de carros. Varia de  0 a  

11 bens). 

 

4. No mês passado quanto foi a renda familiar mensal aproximada? R$__________,00 reais? 

 

5. A sua casa é: 

a- própria de algum morador – já pago                    b - cedida por empregador                                            

c - própria de algum morador – ainda pagando       d - cedida de outra forma                                       

e - alugada 

 

6. Até que série o Sr.(a) estudou? ________ anos 

 

III– USO DE SERVIÇOS (SB BRASIL, 2010) 

 

1. O Sr. acha que seu filho necessita de tratamento dentário atualmente? 

0- não   1- sim  9- não sabe / não respondeu  

 

2. Nos últimos 6 meses seu filho teve dor dente? 

0- não  1- sim  9- não sabe / não respondeu 

 

3.  Alguma vez na vida o(s) adolescente(s)/ jovens já foi(foram) ao consultório do dentista? 

0- não  1- sim  9- não sabe / não respondeu 

 

4. Quando ele consultou o dentista pela ultima vez?____________ 

1. Menos de 1 ano  2. De 1 a 2 anos    3. 3 ou mais anos 

0. nunca foi ao dentista   9. não sabe/não respondeu 
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5. Qual o motivo da última consulta?   

1-Revisão, prevenção ou check-up;    2-Dor; 

3-Extração;    4-Tratamento;  5-Outros;   9-Não sabe / Não respondeu 

 

6. Onde aconteceu a última consulta?  

1.Serviço Público     2.Serviço Particular        3. Planos e Convênios   4. outros serviços 

_______________  9. não sabe/não respondeu   

    

7. O que o Sr. achou do tratamento que seu filho recebeu? 

1. muito bom 2. bom 3. regular   4. ruim    5. muito ruim   9. 

não sabe/não respondeu 

 

IV - COMPORTAMENTOS EM SAÚDE BUCAL DO ADOLESCENTE/JOVEM  (SILVA, 2009) 

 

1. Quantas vezes seu filho se alimenta ao dia? 

a. 1       b.2       c. 3       d. 4 ou mais _______  

 

2. Ele costuma comer e/ou beber entre as refeições principais?  

a- Sim   b- Não O que? _____________ 

 

3. Quantas vezes seu filho ingere açúcar, seja em qualquer forma (puro, em balas, chocolates, café, 

sorvetes, etc)? 

a. 0 b. 1 a 2     c. 3 a 4        d.  5 a 6       e. 7 a 8    f. mais de 8  

 

4. Cada pessoa da sua casa tem sua própria escova de dentes?  

 a. Sim        b. Não 

Em caso negativo, o que vocês usam para limpar os dentes? ___________________________ 
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5. Vocês usam pasta de dentes para escovar os dentes? 

a. Sim       b. Não 

 

6. Quantas vezes escova os dentes ao dia? 

a. nenhuma vez      b. 1 vez      c.2 vezes      d. 3 vezes     e.Sempre que come alguma coisa 

 

7. Usa o fio dental? 

a. Sim, todos os dias. 

b. Sim, algumas vezes na semana. 

c. Sim, de vez em quando. 

d. Nunca usei. 

 

8. Quem realiza a higiene bucal (escovação) de seu filho? ___________________ 

 

 

   

  

V - REDE SOCIAL 

4.1 - Existe algum parente com quem você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo?  

a.  Sim.   Quantos? _____ parentes                b.  Não. Nenhum 

 (Se for o caso, incluir irmão, mãe, pai, tio, tia, primo, prima nesta resposta) 

 

4.2 - Existe algum amigo com quem você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo?  

a. Sim. Quantos? ______ amigos                   b. Não. Nenhum 

(Não incluir irmãos, pai e mãe nesta resposta) 
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4.3 - Nos últimos 12 meses, você participou de atividades esportivas em grupo (futebol, vôlei, 

basquete, outros) ou atividade artística em grupo (grupo musical, coral, artes, plásticas, outras)? 

a.  Sim     b. Não   

 

4.4 - Se SIM, com que freqüência? 

a.  Mais de uma vez por semana  b.  Uma vez por semana   c.  2 a 3 vezes por mês   

d.  Algumas vezes no ano            e.  Uma vez ao ano 

 

4.5 - Nos últimos 12 meses, você participou de reuniões de associações de moradores ou 

funcionários, sindicatos ou partidos? 

a. Sim    b. Não   

 

4.6 - Se SIM, com que freqüência? 

a.  Mais de uma vez por semana  b.  Uma vez por semana   c.  2 a 3 vezes por mês   

d.  Algumas vezes no ano            e.  Uma vez ao ano             

 

4.7 - Nos últimos 12 meses, você participou de trabalho voluntário não remunerado, em 

organizações não governamentais (ONGs), de caridade, ou outras? 

a. Sim    b.  Não   

 

4.8 - Se SIM, com que freqüência? 

a.  Mais de uma vez por semana  b.  Uma vez por semana   c.  2 a 3 vezes por mês   

d.  Algumas vezes no ano            e.  Uma vez ao ano             

 

4.9 - Nos últimos 12 meses, (sem contar com situações como casamento, batizado ou enterro), com 

que freqüência você compareceu a cultos ou atividades da sua religião ou de outra religião? 

a.  Mais de uma vez por semana  b.  Uma vez por semana   c.  2 a 3 vezes por mês   

d.  Algumas vezes no ano            e.  Uma vez ao ano            f.  Nenhuma vez 
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VI - APOIO SOCIAL 

oio Material: 

6.1- Se precisar, com que frequência conta com alguém que o ajude, se ficar de cama? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

  

6.2- Se precisar, com que frequência conta com alguém que o ajude a levá-lo ao médico? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.3- Se precisar, com que frequência conta com alguém para ajudá-lo nas tarefas diárias, caso fique 

doente? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.4- Se precisar, com que frequência conta com alguém para preparar suas refeições, caso não 

puder prepará-las? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

Apoio Afetivo: 

6.5- Se precisar, com que frequência conta com alguém que demonstre afeto e amor por você? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.6- Se precisar, com que frequência conta com alguém que lhe dê um abraço? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.7- Com que frequência conta com alguém que você ama e que faça você se sentir querido? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

Apoio Emocional 

6.8- Se precisar, com que frequência conta com alguém que o ouça quando você precisa falar? 
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a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.9- Se precisar, com que frequência conta com alguém em quem confiar ou para falar sobre você ou 

seus problemas? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

 

6.10- Se precisar, com que frequência conta com alguém para compartilhar suas preocupações e 

seus medos mais íntimos? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.11- Se precisar, com que frequência conta com alguém que compreenda os seus problemas? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

Informação 

6.12- Se precisar, com que frequência conta com alguém para lhe dar bons conselhos em situações 
de crise?                                                                                                                               a. Nunca     
b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.13- Se precisar, com que frequência conta com alguém para dar informação que o ajude a 

compreender uma determinada situação? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.14- Se precisar, com que frequência conta com alguém de quem realmente quer conselhos? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.15- Se precisar, com que frequência conta com alguém para lhe dar sugestões de como lidar com 

um problema pessoal? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

Interação Social Positiva 

6.16- Se precisar, com que frequência conta com alguém para poder fazer coisas agradáveis? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 
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6.17- Se precisar, com que frequência conta com alguém para   distrair a cabeça? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.18- Se precisar, com que frequência conta com alguém com quem relaxar? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 

 

6.19- Se precisar, com que frequência conta com alguém para se divertir junto? 

a. Nunca     b. Raramente     c. Às vezes     d. Quase Sempre     e. Sempre 
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ANEXO C: FICHA CLÍNICA 

 

 

Examinador:      Data da realização do exame: 

Nome: 

Data de nascimento:     Idade: 

Sexo:          Cor/raça: 

NE:       Inscrição: 

  

                               

 

 

           

CÁRIE DENTÁRIA 
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CONDIÇÃO PERIODONTAL - CPI 
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Critérios e valores para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de DeanCritérios e valores para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de DeanCritérios e valores para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de Dean
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ANEXO D: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

Inscrição: _______   Pesquisador: _____________    Data:_____________________ 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Sexo  F   M  Cor/Raça _______Data Nasc.____/____/___  Est. Civil _______________ 

Idade ____ anos.       Naturalidade_________ 

End. residencial________________________________________ Bairro_______________ 

Cidade________________Telefone residencial__________Telefone celular____________ 

ROTEIRO DE ENTREVISTA : 

1)Seu filho já recebeu alguma vez atendimento odontológico? Se sim, você  teve algum 

problema para que ele o recebesse ? Qual(is)? 

2)Por que decidiu procurar atendimento odontológico para seu filho? 

 

3)Que tipo de tratamento ele recebeu ao longo da vida, hospitalar com anestesia geral ou de 

consultório tradicional? Você participou dessa decisão?O que você tem a dizer sobre esse tipo 

de tratamento que ele recebeu?  
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4)Houve dificuldades para levá- lo ao local de atendimento ? Quais? Você considera que seria 

melhor atende-lo em domicílio? 

 

5)Na sua opinião, a deficiência de seu filho foi um fator problemático para o atendimento pelo 

dentista? Relate o que você acha que atrapalhou?  

 

6)Algum dentista já se recusou a atender seu filho(a) Qual foi a justificativa para isto? Acha 

que seria necessário um especialista para atendê-lo? 

 

7) O dentista que atendeu seu filho realizou todo o tratamento dentário nele ou apenas 

solucionou o problema que ele apresentava no momento? 

 

8) O dentista que atendeu seu filho faz orientações sobre como cuidar dos dentes dele? Como 

são essas orientações? Seu filho é chamado por ele periodicamente para consultas de 

manutenção?  

 

9) Como é sua relação com os profissionais que atendem o seu filho ?Sabe o nome do 

profissional que o atende? 

 

10)Qual o meio de transporte que você utiliza para leva-lo ao local de atendimento ?  

 

11) Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o atendimento em saúde bucal que 

ele recebe? 
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ANEXO E: INSTRUÇÕES PARA O PERÍODICO REVISTA GAÚCHA 

DE ODONTOLOGIA (ARTIGO 1) 

 

Diretrizes para o autor  
 
Escopo e política 

A RGO – Revista Gaúcha de Odontologia é um periódico de periodicidade trimestral que 
tem por objetivo disseminar e promover o intercâmbio de informações das várias áreas às 
quais se dedica a pesquisa odontológica, proporcionado à comunidade científica nacional e 
internacional, um canal formal de comunicação, contribuindo desta forma para o avanço do 

conhecimento. 
Os manuscritos podem ser rejeitados sem comentários detalhados após análise inicial, por 
pelo menos dois editores da RGO - Revista Gaúcha de Odontologia, se os artigos forem 
considerados inadequados ao escopo da revista ou de prioridade científica insuficiente para 

publicação na Revista 
. 
 

Categoria dos artigos 

A Revista aceita artigos inéditos em português, espanhol ou inglês, com título, resumo e 
termos de indexação no idioma original e em inglês, nas seguintes categorias: 
 
Original: contribuições destinadas à divulgação de resultados de natureza empírica, 
experimental ou conceitual de pesquisas inéditas tendo em vista a relevância do tema, o 
alcance e o conhecimento gerado para a área da pesquisa. 

Especial: artigos a convite sobre temas atuais. 
Revisão: síntese crítica de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, mediante 
análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter uma análise crítica e 
comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances metodológicos, 
permitindo indicar perspectivas de continuidade de estudos naquela linha de pesquisa. 
Serão publicados até dois trabalhos por fascículo. 

Comunicação: relato de informações sobre temas relevantes, apoiado em pesquisas 
recentes, subsidiando o trabalho de profissionais que atuam na área, servindo de 
apresentação ou atualização sobre o tema. 
Ensaio: trabalhos que possam trazer reflexão e discussão de assunto que gere 
questionamentos e hipóteses para futuras pesquisas. 
Caso Clínico: são artigos que representam dados descritivos de um ou mais casos 
explorando um método ou problema através de exemplos. Apresenta as características do 

indivíduo humano ou animal estudado, com indicação de suas características, tais como, 
gênero, nível socioeconômico, idade entre outras 

.  
 
Pesquisas envolvendo seres vivos 

Resultados de pesquisas relacionadas a seres vivos devem ser acompanhados de cópia do 
parecer do Comitê de Ética da Instituição de origem, ou outro órgão credenciado junto ao 

Conselho Nacional de Saúde. Além disso, deverá constar, no último parágrafo do item 
Métodos, uma clara afirmação do cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração 
de Helsinki (2000), além do atendimento a legislações específicas do país no qual a 

pesquisa foi realizada.  
Não devem ser utilizados no material ilustrativo nomes ou iniciais do paciente. 
Nos experimentos com animais devem ser seguidos os guias da Instituição dos 

Conselhos Nacionais de Pesquisa sobre o uso e cuidado dos animais de laboratório 
. 
 
Registros de ensaios clínicos 

Artigos com resultados de pesquisas clínicas devem apresentar um número de identificação 
em um dos Registros de ensaios clínicos validados pelos critérios da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), cujos 
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endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação deverá ser 

registrado ao final do resumo 
. 

 

Procedimentos editoriais 

 
Avaliação 

Os originais que deixarem de cumprir qualquer uma das normas aqui publicadas 
relativas à forma de apresentação, serão sumariamente devolvidos antes mesmo 

de serem submetidos à avaliação quanto ao mérito do trabalho e à conveniência de sua 
publicação. A devolução será acompanhada de um ofício contendo o código do item 
desrespeitado. 
Recomenda-se fortemente que os autores busquem assessoria lingüística profissional 
(revisores e/ou tradutores certificados em língua portuguesa e inglesa) antes de 
submeterem originais que possam conter incorreções e/ou inadequações morfológicas, 

sintáticas, idiomáticas ou de estilo. Devem ainda evitar o uso da primeira pessoa do 
singular “meu estudo...”, ou da primeira pessoa do plural “percebemos....”, pois 
em texto científico o discurso deve ser impessoal, sem juízo de valor e na terceira pessoa 

do singular. 
Os manuscritos aprovados quanto à forma de apresentação serão encaminhados ao 
Conselho Editorial, que considerará o mérito científico da contribuição. Aprovados nesta 
fase, os manuscritos serão encaminhados aos revisores ad hocpreviamente selecionados 

pelo Conselho. Cada manuscrito será enviado para dois relatores de reconhecida 
competência na temática abordada. Em caso de desacordo, o original será enviado para 
uma terceira avaliação. 
Os trabalhos que, a critério do Conselho Editorial ou de Assessores ad hoc, não forem 
considerados convenientes para publicação na RGO –- Revista Gaúcha de Odontologia 
serão devolvidos aos autores em caráter definitivo. 
O processo de avaliação por pares é o sistema de blind review, procedimento sigiloso 

quanto à identidade tanto dos autores quanto dos revisores. O nome dos autores é, 
propositalmente, omitido para que a análise do trabalho não sofra qualquer influência e, da 
mesma forma, os autores, embora informados sobre o método em vigor, não fiquem 
cientes sobre quem são os responsáveis pelo exame de sua obra.  
No caso da identificação de conflito de interesse por parte dos revisores, o Conselho 
Editorial encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc. 

Os pareceres dos consultores comportam três possibilidades: a) aprovação; b) 
recomendação de nova análise com alterações; c) recusa integral. Em quaisquer desses 
casos, o autor será comunicado. No caso de manuscritos aceitos, estes poderão retornar 
aos autores para aprovação de eventuais alterações, no processo de editoração e 
normalização, de acordo com o estilo da Revista. 
A decisão final sobre a publicação ou não do manuscrito é sempre dos editores, aos quais é 
reservado o direito de efetuar os ajustes que julgarem necessários. Na detecção de 

problemas de redação, o manuscrito será devolvido aos autores para que sejam realizadas 
as devidas alterações. O trabalho reformulado deve retornar no prazo máximo determinado 

.  
 
Conflito de interesse 

No caso da identificação de conflito de interesse da parte dos revisores, o Comitê Editorial 
encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc. 

Manuscritos aceitos: manuscritos aceitos poderão retornar aos autores para aprovação de 
eventuais alterações, no processo de editoração e normalização, de acordo com o estilo da 
Revista 

. 
 
Provas 

A prova tipográfica será enviada ao autor de correspondência por meio de correio 
eletrônico em formato PDF para aprovação final. As provas devem retornar a Editoração da 
revista na data estipulada. Se não houver retorno da prova na data estipulada, o Editor-
Chefe considerará como final a versão sem alterações, e não serão permitidas maiores 
modificações. Apenas modificações, correções de ortografia e verificação das ilustrações 
serão aceitas. Modificações extensas implicarão na reapreciação pelos revisores e atraso na 
publicação do manuscrito 
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.  

 

Submissão de trabalhos 

Serão aceitos trabalhos acompanhados de declaração de responsabilidade, declaração de 
concordância com a cessão de direitos autorais e carta assinada por todos os autores, com 
descrição do tipo de trabalho e da área temática e a principais contribuições do estudo para 
a área 
Se houver figuras extraídas de outros trabalhos previamente publicados, os autores 
deverão providenciar permissão, por escrito, para a sua reprodução. Esta autorização deve 

acompanhar os manuscritos submetidos à publicação.  
Autoria: o número de autores deve ser coerente com as dimensões do projeto. O crédito 
de autoria deverá ser baseado em contribuições substanciais, tais como concepção e 
desenho, ou análise e interpretação dos dados. Não se justifica a inclusão de nome de 
autores cuja contribuição não se enquadre nos critérios acima, podendo, nesse caso, 
figurar na seção Agradecimentos. 

A RGO - Revista Gaúcha de Odontologia considera aceitável o limite máximo de 6 autores 
por artigo. Entretanto, poderá admitir, em caráter excepcional, maior número de autores 

em trabalhos de maior complexidade, que deverão ser acompanhados, em folha separada, 
de justificativa convincente para a participação de cada um dos autores. 
Os manuscritos devem conter, na página de identificação, explicitamente, a contribuição de 
cada um dos autores 

. 

 

Apresentação do manuscrito 

O texto deverá ser digitado em fonte Arial tamanho 12, com espaço entrelinhas 1,5 cm. O 
papel deverá ser de tamanho A4, com formatação de margens superior e esquerda (3 cm), 
inferior e direita (2 cm). 
Todas as páginas devem ser numeradas a partir da página de identificação. Para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas quanto à forma, sugere-se consulta a este fascículo.  
Os artigos devem ter, no máximo, 30 referências, exceto no caso de artigos de revisão, 
que podem apresentar em torno de 50. Sempre que uma referência possuir o número 
de Digital Object Identifier (DOI), este deve ser informado. 
Versão reformulada: a versão reformulada deverá ser encaminhada por e-mail, 

indicando o número do protocolo e o número da versão. Os autores deverão enviar 

apenas a última versão do trabalho. O texto do artigo deverá empregar fonte colorida 
(cor azul) para todas as alterações, juntamente com uma carta ao editor, reiterando o 
interesse em publicar nesta Revista e informando quais alterações foram processadas no 
manuscrito. Se houver discordância quanto às recomendações dos revisores, os autores 
deverão apresentar os argumentos que justificam sua posição. O título e o código do 
manuscrito deverão ser especificados.  
Os prazos fixados para nova submissão dos originais corrigidos serão informados no ofício 

que acompanha os originais e deverão ser rigorosamente respeitados.  
A nova submissão fora dos prazos estipulados acarretará no cancelamento definitivo do 
processo de avaliação e a devolução definitiva dos originais 

. 
 
Disposição dos elementos constituintes do texto 

Os elementos constituintes do texto devem ser dispostos segundo a sequência apresentada 

abaixo: 

Especialidade ou área da pesquisa: uma única palavra que permita ao leitor identificar 
de imediato a especialidade ou área à que pertence a pesquisa. 

Título: Título: a) título completo em português e inglês ou espanhol, devendo ser 
conciso, evitando excesso das palavras, como “avaliação do...”, “considerações a 
cerca de...”, “estudo exploratório”; b) short title com até 50 caracteres em português 

(ou espanhol) e inglês. 
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Nome dos autores: a) nome de todos os autores por extenso, indicando o Departamento 

e/ou Instituição a que pertencem (incluindo indicação dos endereços completos de todas as 
universidades às quais estão vinculados os autores); b) será aceita uma única afiliação por 

autor. Os autores deverão, portanto, escolher dentre suas afiliações aquela que julgarem a 
mais importante; c) todos os dados da afiliação devem ser apresentadas por extenso, sem 
nenhuma abreviação; d) endereço completo para correspondência de todos os autores, 
incluindo o nome para contato, telefone e e-mail. Observação: esta deverá ser a única 
parte do texto com a identificação dos autores. Observação: esta deverá ser a única parte 
do texto com a identificação dos autores. 

Resumo: a) todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo 
no idioma original e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo 250 
palavras. Os artigos submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em 
português, além do abstract em inglês; b) para os artigos originais, os resumos devem 
ser estruturados destacando objetivos, métodos básicos adotados, informação sobre o 
local, população e amostragem da pesquisa, resultados e conclusões mais relevantes, 
considerando os objetivos do trabalho, e indicando formas de continuidade do estudo. Para 

as demais categorias, o formato dos resumos deve ser o narrativo, mas com as mesmas 

informações; c) não deve conter citações e abreviaturas. 

Termos de indexação: correspondem às palavras ou expressões que identifiquem o 
conteúdo do artigo. Destacar no mínimo três e no máximo seis termos de indexação, 
utilizando os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) da Bireme. 

Introdução: deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua importância 
e destacando as lacunas do conhecimento que serão abordadas no artigo. Deve conter 

revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, adequada à apresentação do 
problema, e que destaque sua relevância. Não deve ser extensa, a não ser em manuscritos 
submetidos como Artigo de Revisão. 

Métodos: os métodos devem ser apresentados com detalhes suficientes para permitir a 
confirmação das observações, incluindo os procedimentos adotados, universo e amostra; 
instrumentos de medida e, se aplicável, método de validação; tratamento estatístico. 

Em relação à análise estatística, os autores devem demonstrar que os procedimentos 
utilizados foram não somente apropriados para testar as hipóteses do estudo, mas também 

corretamente interpretados. Os níveis de significância estatística 
(ex. p<0,05; p<0,01; p<0,001) devem ser mencionados. 
Identificar com precisão todas as drogas e substâncias químicas utilizadas, incluindo nomes 
genéricos, doses e vias de administração. Os termos científicos devem ser grafados por 
extenso, em vez de seus correspondentes símbolos abreviados. Incluem-se nessa 

classificação: nomes de compostos e elementos químicos e binômios da nomenclatura 
microbiológica, zoológica e botânica. Os nomes genéricos de produtos devem ser preferidos 
às suas respectivas marcas comerciais, sempre seguidos, entre parênteses, do nome do 
fabricante, da cidade e do país em que foi fabricado, separados por vírgula. 
Informar que a pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética credenciado junto ao Conselho 
Nacional de Saúde e fornecer o número do parecer de aprovação. Ao 
relatar experimentos com animais, indicar se as diretrizes de conselhos de pesquisa 

institucionais ou nacionais - ou se qualquer lei nacional relativa aos cuidados e ao uso de 
animais de laboratório - foram seguidas. 

Resultados: devem ser apresentados com o mínimo possível de discussão ou 
interpretação pessoal, acompanhados de tabelas e/ou material ilustrativo adequado, 

quando necessário. Não repetir no texto todos os dados já apresentados em ilustrações e 
tabelas. Dados estatísticos devem ser submetidos a análises apropriadas. 

Tabelas, quadros, figuras e gráficos devem ser limitados a seis no conjunto e 
numerados consecutiva e independentemente com algarismos arábicos, de acordo com a 
ordem de menção dos dados, e devem vir em folhas individuais e separadas, com indicação 
de sua localização no texto. É imprescindível a informação do local e ano do estudo. A cada 
um se deve atribuir um título breve. Os quadros e tabelas terão as bordas laterais 
abertas. Os gráficos devem ser enviados sempre acompanhados dos respectivos 
valores numéricos que lhes deram origem e em formato Excel. 
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Os autores se responsabilizam pela qualidade das figuras (desenhos, ilustrações, tabelas, 

quadros e gráficos), que deverão permitir redução sem perda de definição, para os 
tamanhos de uma ou duas colunas (7 e 15cm, respectivamente); não é permitido o 

formato paisagem. Figuras digitalizadas deverão ter extensão JPEG e resolução mínima 
de 300 dpi. Na apresentação de imagens e texto, deve-se evitar o uso de iniciais, nome e 
número de registro de pacientes. O paciente não poderá ser identificado ou reconhecível 
nas imagens. 

Discussão: deve restringir-se ao significado dos dados obtidos, evitando-se hipóteses não 
fundamentadas nos resultados, e relacioná-los ao conhecimento já existente e aos obtidos 

em outros estudos relevantes. Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as 
conclusões derivadas. Não repetir em detalhes dados ou outros materiais já citados nas 
seções de Introdução ou Resultados. Incluir implicações para pesquisas futuras. 

Conclusão: parte final do trabalho baseada nas evidências disponíveis e pertinentes ao 
objeto de estudo. As conclusões devem ser precisas e claramente expostas, cada uma 
delas fundamentada nos objetos de estudo, relacionado os resultados obtidos com as 
hipóteses levantadas. Evidenciar o que foi alcançado com o estudo e a possível aplicação 

dos resultados da pesquisa; podendo sugerir outros estudos que complementem a pesquisa 
ou para questões surgidas no seu desenvolvimento. Não serão aceitas citações 
bibliográficas nesta seção. 

Agradecimentos: podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo não superior a 
três linhas, dirigidos a instituições ou indivíduos que prestaram efetiva colaboração para o 
trabalho. 

Anexos: deverão ser incluídos apenas quando imprescindíveis à compreensão do texto. 

Caberá aos editores julgar a necessidade de sua publicação. 

Abreviaturas e siglas: deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se 
apenas àquelas usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, acompanhadas do 
significado, por extenso, quando da primeira citação no texto. Não devem ser usadas no 
título e no resumo. 

Referências: devem ser numeradas consecutivamente, seguindo a ordem em que foram 

mencionadas a primeira vez no texto, baseadas no estilo Vancouver 
Nas referências com até seis autores, citam-se todos; acima de seis autores, citam-se os 
seis primeiros, seguido da expressão latina et al. Os títulos de periódicos devem ser 
abreviados de acordo com o List of Journals Indexed in Index 
Medicus(http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html) e impressos sem negrito, itálico ou 
grifo, devendo-se usar a mesma apresentação em todas as referências. 
Não serão aceitas citações/referências de monografias de conclusão de curso de 

graduação, dissertações, teses e de textos não publicados (aulas, entre outros). Livros 
devem ser mantidos ao mínimo indispensável uma vez que refletem opinião dos 
respectivos autores e/ou editores. Somente serão aceitas referências de livros mais 
recentes. Se um trabalho não publicado, de autoria de um dos autores do manuscrito, for 
citado (ou seja, um artigo no prelo), será necessário incluir a carta de aceitação da revista 
que publicará o referido artigo.  

Citações bibliográficas no texto: utilizar o sistema numérico de citação, no qual 

somente os números-índices das referências, na forma sobrescrita, são indicados no texto. 
Deverão ser colocadas em ordem numérica, em algarismos arábicos, meia linha acima e 

após a citação, e devem constar da lista de referências. Se forem dois autores, citam-se 
ambos ligados pelo "&"; se forem mais de dois, cita-se o primeiro autor, seguido da 
expressão et al. 

A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido 

consultados e mencionados no texto do artigo são de responsabilidade do autor. 
Todos os autores cujos trabalhos forem citados no texto deverão ser listados na seção de 
Referências. 
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Exemplos 

 
Artigo com mais de seis autores 
Tetsumura A, Nakamura S, Yoshino N, Watanabe H, Kuribayashi A, Nagumo K, et al. 
USPIO-enhanced MRI of highly invasive and highly metastasizing transplanted human 
squamous cell carcinoma: an experimental study. Dentomaxillofac Radiol. 2012;41(1):55-
63. 
 

Artigo com um autor 
Scott RA. Capital allowances for dentists. Br Dent J. 2012;212(5):254. doi: 
10.1038/sj.bdj.2012.218. 
 
Artigo em suporte eletrônico 
Gimenes ACR, Pontes ERJC. Prevalência de cárie dentária e condições periodontais de 

escolares. RGO - Rev Gaúcha Odontol [periódico na Internet]. 2011 Dez [acesso 2012 jan 
15]; 59(4):577-82. Disponível em: . 
 

Livro 
Sapp P, Eversole LR, Wysocki GP. Patologia bucomaxilofacial contemporânea. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Santos; 2012. 
 

Capítulos de livros 
Corrêa FNP, Alvarez JÁ, Bönecker MJS, Corrêa MSNP, Pinto ACG. Impacto psicossocial e 
funcional da reabilitação bucal. In: Bönecker MJS, Pinto ACG (Org.). Estética em 
odontopediatria: considerações clínicas. São Paulo: Editora Santos; 2011. p. 29-34. 
 
Texto em formato eletrônico 
World Health Organization. Malaria elimination: a field manual for low and moderate 

endemic countries. Geneva, 2007. [cited 2007 Dec 21]. Available from: . 
 
Documentos legais 
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 2051/GM, de 08 novembro de 2001. Novos critérios 
da norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira 
infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Diário Oficial da Republica Federativa do Brasil, 

Brasília (DF); 2001 nov 9; Seção 1:44. 
 
Para outros exemplos recomendamos consultar as normas do Committee of Medical 
Journals Editors (Grupo Vancouver) . 
 

LISTA DE CHECAGEM 

 
 
• Declaração de responsabilidade, Declaração de cessão de direitos autorais e 
contribuição(ões) do artigo assinada por todos os autores. 
• Verificar se o texto, incluindo resumos, tabelas e referências, está reproduzido com letras 
Arial, corpo 12, entrelinhas 1,5 cm e com formatação de margens superior e esquerda (3 
cm), inferior e direita (2 cm). 

• Verificar se estão completas as informações de legendas das figuras e tabelas. 
• Preparar página de rosto com as informações solicitadas. 
• Incluir o nome de agências financiadoras e o número do processo. 

• Indicar se o artigo é baseado em tese/dissertação, colocando o título, o nome da 
instituição, o ano de defesa e o número de páginas. 
• Incluir título do manuscrito, em português e inglês. 

• Incluir título abreviado (short title), com 50 caracteres, para fins de legenda em todas as 
páginas. 
• Contribuição de cada um dos autores na elaboração do manuscrito. 
• Incluir resumos estruturados para trabalhos originais e narrativos para manuscritos que 
não são de pesquisa, com um mínimo de 150 palavras e máximo 250 palavras nos dois 
idiomas, português e inglês, ou em espanhol, nos casos em que se aplique, com termos de 
indexação. 
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• Verificar se as referências estão normalizadas segundo estilo Vancouver e listadas na 

ordem em que foram mencionadas pela primeira vez no texto e se todas estão citadas no 
texto. 

• Incluir permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas publicadas. 
• Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
Documentos 
 
Cada autor deve ler e assinar os documentos (1) Declaração de responsabilidade, (2) 

Transferência de direitos autorais e (3) Contribuições do artigo, nos quais constarão: 
 
• Título do manuscrito 
• Nome por extenso dos autores (na mesma ordem em que aparecem no manuscrito) 
• Autor responsável pelas negociações 
• Data 
 

1. Declaração de Responsabilidade: Certifico que participei da concepção do trabalho 
para tornar pública minha responsabilidade pelo seu conteúdo, não omitindo quaisquer 

ligações ou acordos de financiamento entre os autores e companhias que possam ter 
interesse na publicação deste artigo; 
- Certifico que o manuscrito é original e que o trabalho, em parte ou na íntegra, ou 
qualquer outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria, não foi 
enviado a outra Revista e não o será, enquanto sua publicação estiver sendo considerada 

pela RGO - Revista Gaúcha de Odontologia, quer seja no formato impresso ou no 
eletrônico. 
 
2. Transferência de Direitos Autorais: Declaro que, em caso de aceitação do artigo, a 
RGO - Revista Gaúcha de Odontologia passa a ter os direitos autorais a ele referentes, que 
se tornarão propriedade exclusiva da Revista, vedado a qualquer reprodução, total ou 

parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a 
prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o competente 
agradecimento à Revista. 
 
3. Contribuições do artigo: Destacar as principais contribuições do estudo para a área 
em que se insere. 

 

 
 

Diretrizes para submissão (Todos os itens obrigatórios)  
 
• A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 
revista  
 
• Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word e todas as URL no texto 

(ex: www.revistargo.com.br) estão ativas  
 
• Manuscrito: formatado de acordo com as Diretrizes para Autores, encontradas na seção 
"Sobre" a revista. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão 
devolvidas.  
 

• 1. Declaração de Responsabilidade: deve ser assinada por todos os autores, 
responsabilizando-se pelo conteúdo original do trabalho. 2. Transferência de Direitos 

Autorais: Deve conter declaração expressa de transferência de direitos em caso de 
aceitação do trabalho e de existência ou não de conflito de interesses. 3. Contribuições do 
artigo: Destacar as principais contribuições do estudo para a área em que se insere.  
 
• Enfim, encontro-me ciente da responsabilidade de o texto submetido encontrar-se em 

conformidade com os requisitos de formatação da revista segundo as Diretrizes do autor, 
encontradas na seção "Sobre" a revista  
 
 

Aviso de Copyright  
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A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, 
ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, 

porém, o estilo dos autores. As provas finais serão enviadas aos autores. 
 
Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos 
autores. 
 
As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.  

 
Cada autor receberá um exemplar da revista. 
 
 

Declaração de privacidade  

 
Os nomes e endereços de e-mail neste site serão usados exclusivamente para os 
propósitos da revista, não estando disponíveis para outros fins. 

 

ANEXO F: INSTRUÇÕES PARA COLABORADORES CIÊNCIA & 

SAÚDE COLETIVA (ARTIGO 2) 

Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e resultados de investigações sobre um tema 

específico considerado relevante para a saúde coletiva; e artigos de discussão e análise do estado da 

arte da área e das subáreas, mesmo que não versem sobre o assunto do tema central. A revista, de 

periodicidade mensal, tem como propósitos enfrentar os desafios, buscar a consolidação e promover 

uma permanente atualização das tendências de pensamento e das práticas na saúde coletiva, em 

diálogo com a agenda contemporânea da Ciência & Tecnologia. Política de Acesso Aberto - Ciência & 

Saúde Coletiva é publicado sob o modelo de acesso aberto e é, portanto, livre para qualquer pessoa 

a ler e download, e para copiar e divulgar para fins educacionais. Orientações para organização de 

números temáticos A marca da Revista Ciência & Saúde Coletiva dentro da diversidade de Periódicos 

da área é o seu foco temático, segundo o propósito da ABRASCO de promover, aprofundar e 

socializar discussões acadêmicas e debates interpares sobre assuntos considerados importantes e 

relevantes, acompanhando o desenvolvimento histórico da saúde pública do país. Os números 

temáticos entram na pauta em quatro modalidades de demanda: 

 • Por Termo de Referência enviado por professores/pesquisadores da área de saúde coletiva 

(espontaneamente ou sugerido pelos editores-chefes) quando consideram relevante o 

aprofundamento de determinado assunto.  

• Por Termo de Referência enviado por coordenadores de pesquisa inédita e abrangente, relevante 

para a área, sobre resultados apresentados em forma de artigos, dentro dos moldes já descritos. 

Nessas duas primeiras modalidades, o Termo de Referência é avaliado em seu mérito científico e 

relevância pelos Editores Associados da Revista.  

• Por Chamada Pública anunciada na página da Revista, e sob a coordenação de Editores Convidados. 

Nesse caso, os Editores Convidados acumulam a tarefa de selecionar os artigos conforme o escopo, 

para serem julgados em seu mérito por pareceristas.  
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• Por Organização Interna dos próprios Editores-chefes, reunindo sob um título pertinente, artigos 

de livre demanda, dentro dos critérios já descritos. O Termo de Referência deve conter: (1) título 

(ainda que provisório) da proposta do número temático; (2) nome (ou os nomes) do Editor 

Convidado; (3) justificativa resumida em um ou dois parágrafos sobre a proposta do ponto de vista 

dos objetivos, contexto, significado e relevância para a Saúde Coletiva; (4) listagem dos dez artigos 

propostos já com nomes dos autores convidados; (5) proposta de texto de opinião ou de entrevista 

com alguém que tenha relevância na discussão do assunto; (6) proposta de uma ou duas resenhas de 

livros que tratem do tema. Por decisão editorial o máximo de artigos assinados por um mesmo autor 

num número temático não deve ultrapassar três, seja como primeiro autor ou não. Sugere-se 

enfaticamente aos organizadores que apresentem contribuições de autores de variadas instituições 

nacionais e de colaboradores estrangeiros. Como para qualquer outra modalidade de apresentação, 

nesses números se aceita colaboração em espanhol, inglês e francês. Recomendações para a 

submissão de artigos Recomenda-se que os artigos submetidos não tratem apenas de questões de 

interesse local, ou se situe apenas no plano descritivo. As discussões devem apresentar uma análise 

ampliada que situe a especificidade dos achados de pesquisa ou revisão no cenário da literatura 

nacional e internacional acerca do assunto, deixando claro o caráter inédito da contribuição que o 

artigo traz.  

A revista C&SC adota as “Normas para apresentação de artigos propostos para publicação em 

revistas médicas”, da Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuja versão para o 

português encontra-se publicada na Rev Port Clin Geral 1997; 14:159-174. O documento está 

disponível em vários sítios na World Wide Web, como por exemplo, www.icmje.org ou 

www.apmcg.pt/document/71479/450062.pdf. Recomenda-se aos autores a sua leitura atenta.  

Seções da publicação  

Editorial: de responsabilidade dos editores chefes ou dos editores convidados, deve ter no máximo 

4.000 caracteres com espaço.  

Artigos Temáticos: devem trazer resultados de pesquisas de natureza empírica, experimental, 

conceitual e de revisões sobre o assunto em pauta. Os textos de pesquisa não deverão ultrapassar os 

40.000 caracteres.  

Artigos de Temas Livres: devem ser de interesse para a saúde coletiva por livre apresentação dos 

autores através da página da revista. Devem ter as mesmas características dos artigos temáticos: 

máximo de 40.000 caracteres com espaço, resultarem de pesquisa e apresentarem análises e 

avaliações de tendências teórico-metodológicas e conceituais da área.  

Artigos de Revisão: Devem ser textos baseados exclusivamente em fontes secundárias, submetidas a 

métodos de análises já teoricamente consagrados, temáticos ou de livre demanda, podendo alcançar 

até o máximo de 45.000 caracteres com espaço. 

 Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou vários autores ou entrevistas realizadas 

com especialistas no assunto em debate na revista; deve ter, no máximo, 20.000 caracteres com 

espaço.  
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Resenhas: análise crítica de livros relacionados ao campo temático da saúde coletiva, publicados nos 

últimos dois anos, cujo texto não deve ultrapassar 10.000 caracteres com espaço. Os autores da 

resenha devem incluir no início do texto a referência completa do livro. As referências citadas ao 

longo do texto devem seguir as mesmas regras dos artigos. No momento da submissão da resenha os 

autores devem inserir em anexo no sistema uma reprodução, em alta definição da capa do livro em 

formato jpeg.  

Cartas: com apreciações e sugestões a respeito do que é publicado em números anteriores da revista 

(máximo de 4.000 caracteres com espaço). Observação: O limite máximo de caracteres leva em conta 

os espaços e inclui texto e bibliografia. O resumo/abstract e as ilustrações (figuras e quadros) são 

considerados à parte.  

Apresentação de manuscritos 

 Não há taxas e encargos da submissão  

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês. Os textos 

em português e espanhol devem ter título, resumo e palavras-chave na língua original e em 

inglês. Os textos em francês e inglês devem ter título, resumo e palavras-chave na língua 

original e em português. Não serão aceitas notas de pé-de-página ou no final dos artigos 

2. . 2. Os textos têm de ser digitados em espaço duplo, na fonte Times New Roman, no 

corpo 12, margens de 2,5 cm, formato Word e encaminhados apenas pelo endereço 

eletrônico (http://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo) segundo as orientações do site. 

3.  3. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C&SC, ficando proibida a 

reprodução total ou parcial em qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem a 

prévia autorização dos editores-chefes da Revista. A publicação secundária deve indicar a 

fonte da publicação original. 

4.  4. Os artigos submetidos à C&SC não podem ser propostos simultaneamente para 

outros periódicos. 

5.  5. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa com seres humanos são 

de inteira responsabilidade dos autores e devem estar em conformidade com os princípios 

contidos na Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial (1964, reformulada em 

1975,1983, 1989, 1989, 1996 e 2000). 

6.  6. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações para reproduzir material 

publicado anteriormente, para usar ilustrações que possam identificar pessoas e para 

transferir direitos de autor e outros documentos.  

7. 7. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a 

procedência das citações são de exclusiva responsabilidade dos autores.  

8. 8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) divididos em seções com os 

títulos Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, às vezes, sendo necessária a inclusão 

de subtítulos em algumas seções. Os títulos e subtítulos das seções não devem estar 

organizados com numeração progressiva, mas com recursos gráficos (caixa alta, recuo na 

margem etc.).  

9. 9. O título deve ter 120 caracteres com espaço e o resumo/abstract, com no máximo 

1.400 caracteres com espaço (incluindo palavras-chave/key words), deve explicitar o objeto, 
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os objetivos, a metodologia, a abordagem teórica e os resultados do estudo ou investigação. 

Logo abaixo do resumo os autores devem indicar até no máximo, cinco (5) palavras-chave. 

palavras-chave/key words.Chamamos a atenção para a importância da clareza e objetividade 

na redação do resumo, que certamente contribuirá no interesse do leitor pelo artigo, e das 

palavras-chave, que auxiliarão a indexação múltipla do artigo. As palavraschaves na língua 

original e em inglês devem constar no DeCS/MeSH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/e 

http://decs.bvs.br/). 

 

 Autoria 1. As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração dos 

artigos de modo que possam assumir publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A 

qualificação como autor deve pressupor: a) a concepção e o delineamento ou a análise e 

interpretação dos dados, b) redação do artigo ou a sua revisão crítica, e c) aprovação da 

versão a ser publicada. 2. O limite de autores no início do artigo deve ser no máximo de oito. 

Os demais autores serão incluídos no final do artigo. 3. Em nenhum arquivo inserido, deverá 

constar identificação de autores do manuscrito. 

 Nomenclaturas 1. Devem ser observadas rigidamente as regras de nomenclatura de saúde 

pública/saúde coletiva, assim como abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas 

especializadas. Devem ser evitadas abreviaturas no título e no resumo.  

1. A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primeira ocorrência 

desta no texto, a menos que se trate de uma unidade de medida padrão. Ilustrações e 

Escalas 1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela (elementos 

demonstrativos como números, medidas, percentagens, etc.), quadro (elementos 

demonstrativos com informações textuais), gráficos (demonstração esquemática de um fato 

e suas variações), figura (demonstração esquemática de informações por meio de mapas, 

diagramas, fluxogramas, como também por meio de desenhos ou fotografias). Vale lembrar 

que a revista é impressa em apenas uma cor, o preto, e caso o material ilustrativo seja 

colorido, será convertido para tons de cinza. 2. O número de material ilustrativo deve ser de, 

no máximo, cinco por artigo, salvo exceções referentes a artigos de sistematização de áreas 

específicas do campo temático. Nesse caso os autores devem negociar com os editores-

chefes. 3. Todo o material ilustrativo deve ser numerado consecutivamente em algarismos 

arábicos, com suas respectivas legendas e fontes, e a cada um deve ser atribuído um breve 

título. Todas as ilustrações devem ser citadas no texto. 4. As tabelas e os quadros devem ser 

confeccionados no mesmo programa utilizado na confecção do artigo (Word). 5. Os gráficos 

devem estar no programa Excel, e os dados numéricos devem ser enviados, em separado no 

programa Word ou em outra planilha como texto, para facilitar o recurso de copiar e colar. 

Os gráficos gerados em programa de imagem (Corel Draw ou Photoshop) devem ser 

enviados em arquivo aberto com uma cópia em pdf. 6. Os arquivos das figuras (mapa, por 

ex.) devem ser salvos no (ou exportados para o) formato Ilustrator ou Corel Draw com uma 

cópia em pdf. Estes formatos conservam a informação vetorial, ou seja, conservam as linhas 

de desenho dos mapas. Se for impossível salvar nesses formatos; os arquivos podem ser 

enviados nos formatos TIFF ou BMP, que são formatos de imagem e não conservam sua 

informação vetorial, o que prejudica a qualidade do resultado. Se usar o formato TIFF ou 

BMP, salvar na maior resolução (300 ou mais DPI) e maior tamanho (lado maior = 18cm). O 

mesmo se aplica para o material que estiver em fotografia. Caso não seja possível enviar as 

http://decs.bvs.br/
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ilustrações no meio digital, o material original deve ser mandado em boas condições para 

reprodução. 7. Os autores que utilizam escalas em seus trabalhos devem informar 

explicitamente na carta de submissão de seus artigos, se elas são de domínio público ou se 

têm permissão para o uso.  

 

Agradecimentos 1. Quando existirem, devem ser colocados antes das referências 

bibliográficas. 2. Os autores são responsáveis pela obtenção de autorização escrita das 

pessoas nomeadas nos agradecimentos, dado que os leitores podem inferir que tais pessoas 

subscrevem os dados e as conclusões. 3. O agradecimento ao apoio técnico deve estar em 

parágrafo diferente dos outros tipos de contribuição.  

 

Referências  

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em 

que forem sendo citadas no texto. No caso de as referências serem de mais de dois autores, 

no corpo do texto deve ser citado apenas o nome do primeiro autor seguido da expressão et 

al.  

2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, conforme exemplos abaixo: 

ex. 1: “Outro indicador analisado foi o de maturidade do PSF” 11 ... ex. 2: “Como alerta Maria 

Adélia de Souza 4, a cidade...” As referências citadas somente nos quadros e figuras devem 

ser numeradas a partir do número da última referência citada no texto. 

 3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo 

as normas gerais dos Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a periódicos 

biomédicos (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).  

4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index 

Medicus (http://www.nlm.nih.gov/).  

5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da publicação. 

Exemplos de como citar referências Artigos em periódicos 1. Artigo padrão (incluir todos os 

autores) Pelegrini MLM, Castro JD, Drachler ML. Eqüidade na alocação de recursos para a 

saúde: a experiência no Rio Grande do Sul, Brasil. Cien Saude Colet 2005; 10(2):275-286. 

Maximiano AA, Fernandes RO, Nunes FP, Assis MP, Matos RV, Barbosa CGS, OliveiraFilho EC. 

Utilização de drogas veterinárias, agrotóxicos e afins em ambientes hídricos: demandas, 

regulamentação e considerações sobre riscos à saúde humana e ambiental. Cien Saude Colet 

2005; 10(2):483-491. 2. Instituição como autor The Cardiac Society of Australia and New 

Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 

164(5):282-284 3. Sem indicação de autoria Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 

1994; 84:15. 4. Número com suplemento Duarte MFS. Maturação física: uma revisão de 

literatura, com especial atenção à criança brasileira. Cad Saude Publica 1993; 9(Supl. 1):71-

84. 5. Indicação do tipo de texto, se necessário Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in 

Parkinson’s disease [carta]. Lancet 1996; 347:1337. Livros e outras monografias  

6. Indivíduo como autor Cecchetto FR. Violência, cultura e poder. Rio de Janeiro: FGV; 2004. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª Edição. São 

Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco; 2004. 

 7. Organizador ou compilador como autor Bosi MLM, Mercado FJ, organizadores. Pesquisa 

qualitativa de serviços de saúde. Petrópolis: Vozes; 2004. 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/
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 8. Instituição como autor Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). Controle de plantas aquáticas por meio de agrotóxicos e afins. Brasília: 

DILIQ/IBAMA; 2001.  

9. Capítulo de livro Sarcinelli PN. A exposição de crianças e adolescentes a agrotóxicos. In: 

Peres F, Moreira JC, organizadores. É veneno ou é remédio. Agrotóxicos, saúde e ambiente. 

Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 43-58. 

 10. Resumo em Anais de congressos Kimura J, Shibasaki H, organizadores. Recent advances 

in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and 

Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.  

11. Trabalhos completos publicados em eventos científicos Coates V, Correa MM. 

Características de 462 adolescentes grávidas em São Paulo. In: Anais do V Congresso 

Brasileiro de adolescência; 1993; Belo Horizonte. p. 581-582.  

12. Dissertação e tese Carvalho GCM. O financiamento público federal do Sistema Único de 

Saúde 1988-2001 [tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2002. Gomes WA. 

Adolescência, desenvolvimento puberal e sexualidade: nível de informação de adolescentes 

e professores das escolas municipais de Feira de Santana – BA [dissertação]. Feira de Santana 

(BA): Universidade Estadual de Feira de Santana; 2001. Outros trabalhos publicados  

13. Artigo de jornal Novas técnicas de reprodução assistida possibilitam a maternidade após 

os 40 anos. Jornal do Brasil; 2004 Jan 31; p. 12 Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: 

study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 

(col. 5).  

14. Material audiovisual HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): 

Mosby-Year Book; 1995.  

15. Documentos legais Brasil. Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da 

União 1990; 19 set. Material no prelo ou não publicado Leshner AI. Molecular mechanisms of 

cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996. Cronemberg S, Santos DVV, Ramos LFF, 

Oliveira ACM, Maestrini HA, Calixto N. Trabeculectomia com mitomicina C em pacientes com 

glaucoma congênito refratário. Arq Bras Oftalmol. No prelo 2004. Material eletrônico  

16. Artigo em formato eletrônico Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. 

Emerg Infect Dis [serial on the Internet] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[about 24 p.]. 

Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm Lucena AR, Velasco e Cruz AA, 

Cavalcante R. Estudo epidemiológico do tracoma em comunidade da Chapada do Araripe – 

PE – Brasil. Arq Bras Oftalmol [periódico na Internet]. 2004 Mar-Abr [acessado 2004 Jul 

12];67(2): [cerca de 4 p.]. Disponível em: http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf  

17. Monografia em formato eletrônico CDI, clinical dermatology illustrated [CD-ROM]. 

Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2ª ed. Version 2.0. San Diego: 

CMEA; 1995.  

18. Programa de computador Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics 

[computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993. 

 

http://www.abonet.com.br/abo/672/197-200.pdf
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ANEXO G: INSTRUÇÕES PARA O PERIÓDICO CADERNOS DE 

SAÚDE PÚBLICA (ARTIGO 3) 
 
Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) publica artigos originais com elevado mérito 
científico, que contribuem com o estudo da saúde pública em geral e disciplinas afins. Desde janeiro de 2016, a 
revista adota apenas a versão on-line, em sistema de publicação continuada de artigos em periódicos indexados 
na base SciELO. Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções antes de submeterem seus artigos 
a CSP. 
  
1. CSP ACEITA TRABALHOS PARA AS SEGUINTES SEÇÕES 

1.1 – Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse imediato, de importância para a Saúde Coletiva 
(máximo de 1.600 palavras); 
1.2 – Debate: análise de temas relevantes do campo da Saúde Coletiva, que é acompanhado por comentários 
críticos assinados por autores a convite das Editoras, seguida de resposta do autor do artigo principal (máximo 
de 6.000 palavras e 5 ilustrações); 
1.3 – Espaço Temático: seção destinada à publicação de 3 a 4 artigos versando sobre tema comum, relevante 
para a Saúde Coletiva. Os interessados em submeter trabalhos para essa Seção devem consultar as Editoras; 
1.4 – Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à Saúde Coletiva, máximo de 8.000 palavras 
e 5 ilustrações. Toda revisão sistemática deverá ter seu protocolo publicado ou registrado em uma base de 
registro de revisões sistemáticas como por exemplo o PROSPERO (http://www.crd.york.ac.uk/prospero/); as 
revisões sistemáticas deverão ser submetidas em inglês (leia mais); 
1.5 – Ensaio: texto original que desenvolve um argumento sobre temática bem delimitada, podendo ter até 8.000 
palavras (leia mais); 
1.6 – Questões Metodológicas: artigos cujo foco é a discussão, comparação ou avaliação de aspectos 
metodológicos importantes para o campo, seja na área de desenho de estudos, análise de dados ou métodos 
qualitativos (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); artigos sobre instrumentos de aferição epidemiológicos 
devem ser submetidos para esta Seção, obedecendo preferencialmente as regras de Comunicação Breve 
(máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 
1.7 – Artigo: resultado de pesquisa de natureza empírica (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações). Dentro dos 
diversos tipos de estudos empíricos, apresentamos dois exemplos: artigo de pesquisa etiológica na 
epidemiologia e artigo utilizando metodologia qualitativa; 
1.8 – Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de pesquisa, ou ainda resultados de estudos 
originais que possam ser apresentados de forma sucinta (máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 
1.9 – Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP (máximo de 700 palavras); 
1.10 – Resenhas: resenha crítica de livro relacionado ao campo temático de CSP, publicado nos últimos dois 
anos (máximo de 1.200 palavras). 
  
2. NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGOS 

2.1 – CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não estejam em avaliação em nenhum outro 
periódico simultaneamente. Os autores devem declarar essas condições no processo de submissão. Caso seja 
identificada a publicação ou submissão simultânea em outro periódico o artigo será desconsiderado. A 
submissão simultânea de um artigo científico a mais de um periódico constitui grave falta de ética do autor. 
2.2 – Não há taxas para submissão e avaliação de artigos. 
2.3 – Serão aceitas contribuições em Português, Inglês ou Espanhol. 
2.4 – Notas de rodapé, de fim de página e anexos não serão aceitos. 
2.5 – A contagem de palavras inclui somente o corpo do texto e as referências bibliográficas, conforme item 
12.13. 
2.6 – Todos os autores dos artigos aceitos para publicação serão automaticamente inseridos no banco de 
consultores de CSP, se comprometendo, portanto, a ficar à disposição para avaliarem artigos submetidos nos 
temas referentes ao artigo publicado. 
  
3. PUBLICAÇÃO DE ENSAIOS CLÍNICOS 

3.1 – Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de ensaios clínicos devem obrigatoriamente ser 
acompanhados do número e entidade de registro do ensaio clínico. 
3.2 – Essa exigência está de acordo com a recomendação do Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde (BIREME)/Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)/Organização 
Mundial da Saúde (OMS) sobre o Registro de Ensaios Clínicos a serem publicados a partir de orientações da 
OMS, do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e do Workshop ICTPR. 
3.3 – As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do ICMJE são: 
• Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 
• ClinicalTrials.gov 
• International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN) 
• Nederlands Trial Register (NTR) 
• UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 

http://www.crd.york.ac.uk/prospero/
http://157.86.160.6/site/public_site/arquivo/revisao_1739.html
http://157.86.160.6/site/public_site/arquivo/ensaios_2764.html
http://157.86.160.6/site/public_site/arquivo/questoes-metodologicas_1973.html
http://157.86.160.6/site/public_site/arquivo/etiologicas_7610.html
http://157.86.160.6/site/public_site/arquivo/qualitativos_5618.html
http://www.anzctr.org.au/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://isrctn.org/
http://www.trialregister.nl/
http://www.umin.ac.jp/ctr/
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• WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 
  
4. FONTES DE FINANCIAMENTO 

4.1 – Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou privado, para a 
realização do estudo. 
4.2 – Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com descontos, também devem ser descritos 
como fontes de financiamento, incluindo a origem (cidade, estado e país). 
4.3 – No caso de estudos realizados sem recursos financeiros institucionais e/ou privados, os autores devem 
declarar que a pesquisa não recebeu financiamento para a sua realização. 
  
5. CONFLITO DE INTERESSES 

5.1 – Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, incluindo interesses políticos e/ou 
financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e equipamentos utilizados 
no estudo pelos fabricantes. 
  
6. COLABORADORES 

6.1 – Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada autor na elaboração do artigo. 
6.2 – Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações do ICMJE, que determina o 
seguinte: o reconhecimento da autoria deve estar baseado em contribuição substancial relacionada aos 
seguintes aspectos: 1. Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou 
revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada; 4. Ser responsável 
por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra. Essas quatro 
condições devem ser integralmente atendidas. 
6.3 – Os autores mantém o direito autoral da obra, concedendo à publicação Cadernos de Saúde Pública, o 
direito de primeira publicação. 
  
7. AGRADECIMENTOS 

7.1 – Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que de alguma forma possibilitaram a 
realização da pesquisa e/ou pessoas que colaboraram com o estudo, mas que não preencheram os critérios 
para serem coautores. 
  
8. REFERÊNCIAS 

8.1 – As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em que forem sendo 
citadas no texto. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos (p. ex.: Silva 1). As referências 
citadas somente em tabelas e figuras devem ser numeradas a partir do número da última referência citada no 
texto. As referências citadas deverão ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas 
gerais dos (Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos). Não serão aceitas 
as referências em nota de rodapé ou fim de página. 
8.2 – Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A veracidade das informações 
contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 
8.3 – No caso de usar algum software de gerenciamento de referências bibliográficas (p. ex.: EndNote), o(s) 
autor(es) deverá(ão) converter as referências para texto. 
  
9. NOMENCLATURA 

9.1 – Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e botânica, assim como abreviaturas e 
convenções adotadas em disciplinas especializadas. 
  
10. ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

10.1 – A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos está 
condicionada ao cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki (1964, reformulada em 
1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008), da Associação Médica Mundial. 
10.2 – Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações específicas (quando houver) do país no qual 
a pesquisa foi realizada. 
10.3 – Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos deverão conter uma clara 
afirmação deste cumprimento (tal afirmação deverá constituir o último parágrafo da seção Métodos do artigo). 
10.4 – Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores deverão assinar um formulário, a ser 
fornecido pela Secretaria Editorial de CSP, indicando o cumprimento integral de princípios éticos e legislações 
específicas. 
10.5 – O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar informações adicionais sobre os 
procedimentos éticos executados na pesquisa. 
 
 
 
 
  

http://www.who.int/ictrp/
http://www.icmje.org/roles_a.html
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
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