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A contribuição efetiva para uma qualidade de 

vida melhor das crianças e adolescentes, no Brasil, ainda 

representa um dos grandes desafios à saúde pública no 

país, em especial nas áreas com maior pobreza ou 

desigualdade social, como a região Nordeste. Sabe-se 

que muitos programas e políticas têm sido 

implementados, a fim de garantir a promoção de saúde, 

em acordo com os princípios da universalidade, 

eqüidade e integralidade, que regem o Sistema Único de 

S a ú d e  ( S U S ) .  N o  e n t a n t o ,  l a c u n a s  d e  

informação/comunicação, de acesso e na atenção em 

saúde, bem como recursos físicos ou humanos 

inadequados (não especializados/capacitados) 

constituem queixas constantes dos usuários ou clientes. 

E esses aspectos ficam bem destacados, quando se 

considera a Saúde Bucal (SB).

Com vistas a melhorar as condições de SB da 

população brasileira, o Governo Federal vem 

desenvolvendo uma política nacional, o Brasil 

Sorridente.  É fato que isso representa um grande 

avanço, pois ocorreu um programa estruturado 

diretamente para esse fim e não apenas ações isoladas. 

Todavia, em especial para os grupos populacionais mais 

vulneráveis, diversos e relevantes são os obstáculos a 

transpor. Nesse contexto enquadram-se os indivíduos 

portadores de deficiência. O Estado da Paraíba e o 

Estado de Pernambuco apresentam uma demanda 

elevada de pacientes assim qualificados, aparecendo o 

primeiro com a maior ênfase, na prevalência desses 

cidadãos. Para esses, falhas na inclusão social, 

englobando a assistência em saúde bucal, como parte 

das equipes multidisciplinares e nas atividades 

transdisciplinares e interdisciplinares em saúde têm sido 

relatadas usualmente.

Baseando-se em evidências científicas sobre as 

alterações nas funções estomatognáticas como 

problemas comuns a essa população-alvo e o papel da 

Fonoaudiologia, particularmente na sua especialidade 

Motricidade Oral e da Odontologia, especificamente da 

Odontopediatria, quanto à prevenção, ao controle e à 

reabilitação de transtornos de forma ou de função 

voltados ao crescimento e ao desenvolvimento 

craniofacial, procurou-se investigar as ofertas de serviço 

e perspectivas dessa atenção interdisciplinar, pelo SUS. 

Contemplando-se o que foi supracitado e se reportando 

aos municípios e cidades mencionados como centros de 

referência assistencial em saúde, de ambos os Estados 

(Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba e Olinda e 

Recife, em Pernambuco), tem-se executado o 

levantamento e controle das ações relacionadas aos 

objetivos do estudo em questão.

O município constitui o principal responsável 

pelo atendimento em saúde da população, através de 

suas instituições próprias ou contratadas. Isso 

contempla as diretrizes do Sistema Único de Saúde: 

regionalização e hierarquização, resolubilidade, 

descentralização, participação dos cidadãos e a 

complementaridade do setor privado. Assim, acredita-se 

que a avaliação e o acompanhamento dessas 

atividades,deveriam estar vinculados aos dados sobre 

os estabelecimentos oficialmente registrados para o fim.

Com surpresa houve uma dificuldade ímpar 

para a obtenção dessas informações; fato  agravado 

com uma relação oficial, tanto por parte das Secretarias 

Municipais de Saúde dos municípios e cidades 

contemplados, como pelas Secretarias Estaduais de 

Saúde dos estados respectivos, onde apenas dois 

estabelecimentos, ambos na cidade do Recife, 



prestariam o tipo de atenção avaliada. E nesses, em 

especial para uma deficiência determinada: pacientes 

fissurados.

A Odontologia não fez parte das equipes 

multidisciplinares de saúde nos municípios de Campina 

Grande e de Olinda; para o ano de 2005, encontrando-se 

a saúde bucal ou oral, em forma mais ampla, pautada 

nas ações da Fonoaudiologia, para o controle da baba, 

da mastigação e da deglutição dos alimentos e dos 

medicamentos em si (do regurgitar), assim como no 

auxílio para uma comunicação superior de bebês ou 

crianças até a faixa etária dos dez anos. Observando-se 

a análise qualitativa ou descritiva das respostas de pais 

ou responsáveis por esses pacientes, quanto às 

prioridades de tratamento em saúde, o tratamento 

odontológico ficou no âmbito da “utopia”, por tantas 

objeções ou relutâncias, na atenção aos portadores de 

deficiência. As cirurgias ou procedimentos radicais, 

mediante a possibilidade, receberam destaque, quando 

isso era viável.

Existiu um contra-senso, portanto, entre o que 

foi verificado e o conceito de saúde definido na 

Constituição do Brasil, o qual deveria nortear mudanças 

progressivas dos serviços, passando de um modelo 

assistencial centrado na doença e baseado no 

atendimento de quem procura, para um modelo holístico, 

com a incorporação progressiva de ações de promoção 

e de proteção, ao lado daquelas estabelecidas como de 

recuperação. Em acréscimo, não se constatou a 

aplicação dos princípios que regem a Declaração 

Universal sobre a Bioética e os Direitos Humanos.

Felizmente, após o “impacto” dos resultados 

preliminares, modificações têm sido observadas, para 

essa atenção, em particular. Cursos orientados à 

capacitação de profissionais na área, assim como a 

incorporação de conteúdos voltados à atenção dessa 

população-alvo nas grades curriculares dos Cursos de 

Graduação e, como aspecto merecedor de ênfase, a 

atenção nos diversos níveis de complexidade, para a 

saúde bucal, abrangendo Universidades públicas da 

região  e instituições privadas . Isso ainda representa um 

mínimo, quando se contemplam as responsabilidades 

sociais em saúde, com vistas a um maior padrão de 

saúde possível a ser atingido por todo e qualquer 

indivíduo. Entretanto, passa a funcionar de forma 

positiva, quanto à redução no discriminar ou estigmatizar 

essa população-alvo.

Espera-se que reforços sejam continuados, no 

sentido de garantir a facilitação ao acesso aos serviços 

relatados, ampliando a capacitação profissional e os 

recursos para esse fim; promovendo a redução 

significativa da demanda reprimida de necessidades; 

colaborando-se, por conseguinte, de forma expressiva, 

para garantir políticas de acesso universal e eqüinânime, 

quanto à promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

não só de crianças mas também de adolescentes.
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