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Introdução: A instituição da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) representa grande 

avanço para a Odontologia no país, ampliando o acesso à assistência odontológica para a 

população brasileira. Esta, em conjunto com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

estabelece diretrizes para a organização do processo de trabalho e do cotidiano das Equipes de 

Saúde Bucal (ESB). Segundo a PNSB, o cirurgião-dentista deve atuar na promoção de saúde, 

prevenção de doenças, tratamento e reabilitação oral, realizando atendimentos, planejamento e 

participação em ações coletivas direcionadas à população e atuação conjunta com os 

profissionais de outras equipes. Além disto, também é demandado do profissional 

acompanhar o impacto dessas atividades por meio de indicadores adequados, incorporando 

práticas contínuas de monitoramento e avaliação de danos, riscos e determinantes do processo 

saúde-doença. Dessa forma, é possível avaliar as atividades e processos realizados pela 

equipe, bem como, planejar adequadamente ações futuras, melhorando gradativamente a 

qualidade da atenção a saúde para a população [1,2,3,4]. Objetivos: Verificar o impacto do 

processo de monitoramento e avaliação dos indicadores e informações de saúde bucal sobre 

desempenho das Equipes de Saúde Bucal do estado do Pará. Métodos: Estudo ecológico que 

utilizou dados secundários das equipes de saúde bucal participantes do 2º ciclo do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica do estado do Pará 

(PMAQ-AB). A coleta dos microdados ocorreu no período de março a maio de 2019 através 

do portal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (APS) do Ministério da Saúde, onde 

ficam disponibilizados como domínio público. Estes microdados foram gerados originalmente 

na fase de Avaliação Externa do PMAQ-AB em seu 2º ciclo, que aconteceu no período de 

2013 a 2014. Os conceitos de desempenho por unidade nos municípios do estado do Pará, 

resultados da fase final de certificação do programa, foram coletados no portal e-gestor. A 

amostra nesta pesquisa constituiu-se nas unidades contratualizadas no PMAQ-AB onde o 

profissional representante da Equipe de Saúde Bucal estava presente para entrevista de 

avaliação externa. A variável selecionada como foco deste estudo (7.2- A Equipe de Saúde 

Bucal realiza monitoramento e análise dos indicadores e informações de saúde bucal?) foi 

coletada do módulo VI do instrumento de avaliação externa [5]. Para a verificação da 

correlação entre as variáveis do estudo e o desempenho, realizou-se teste estatístico de qui-

quadrado e regressão logística multinominal. Este estudo segue os princípios da ética em 

pesquisa definidos pela resolução 466/2012 e por utilizar de dados públicos disponíveis em 

bases de dados nacionais, dispensa o uso de TCLE e outros. Resultados e Discussão: 

Enquadraram-se no estudo 453 equipes de saúde bucal atuantes no estado do Pará. Destas, 

observou-se que a maioria das equipes não realiza monitoramento e análise dos indicadores e 

informações de saúde bucal (245; 49.0%). As equipes de Saúde Bucal que não realizam 
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monitoramento e análise dos indicadores e informações de saúde bucal tendem a apresentar 

desempenho regular (205; 59.9%) e insuficiente (19; 73.1%). A partir do teste de qui-

quadrado, foram observados diferenças estatisticamente significantes entre as equipes que 

realizaram monitoramento e avaliação de indicadores e as que não o fizeram (p<0,05). 183 

(36,6%) equipes recebem apoio para a discussão dos dados de monitoramento do sistema de 

informação, e o teste de qui-quadrado revelou diferenças estatisticamente significativas entre 

as equipes que recebem e as que não recebem este apoio (p<0,05). Através da análise 

estatística de regressão logística multinominal, verificou-se que a realização do 

monitoramento e análise dos indicadores e informações de saúde bucal pelas Equipes de 

Saúde Bucal contribui em 2.41 mais chances da equipe receber um bom desempenho e 2.39 

mais chances de apresentar um ótimo desempenho na certificação do programa. Os 

indicadores de saúde bucal representam grande aliado no que diz respeito à avaliação de 

impactos na população e na saúde dentro do contexto das políticas públicas em vigor no 

âmbito da saúde bucal no Brasil. Portanto, trata-se de um importante instrumento de análise 

de gestores e pesquisadores no processo de criação e planejamento de ações e serviços de 

saúde, devendo ser instigado e motivado o seu acompanhamento conforme exposto nas 

diretrizes da PNSB. Conclusão/Considerações Finais: Através dos resultados obtidos, 

conclui-se que existe um déficit no monitoramento e análise de indicadores de saúde bucal 

por parte das equipes no estado do Pará, representando uma fragilidade no processo de 

trabalho. Além disto, verifica-se que as equipes que realizam o monitoramento e avaliação de 

indicadores de saúde bucal apresentam mais chances de ter um desempenho bom ou ótimo na 

avaliação do PMAQ-AB, demonstrando a correlação positiva entre este aspecto do processo 

de trabalho e a qualidade da atenção em saúde. 

 

Descritores: Indicadores Básicos de Saúde, Saúde bucal, Avaliação em saúde. 
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