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0 tema que ora nos é proposto

representa

urna elaboracão mais avancada da discussão
Da admissáo

ou aceita@0

de urna

responsabilidade,
passamos à análise do
modo como podemos ou devemos desempenhar-nos da missão. Trata-se agora não
mais de um tema de filosofia profissional,
mas de um tema eminentemente de saúde
pública, que deve ser abordado com certo
sentido pragmático.
Não nos deteremos a demonstrar que há
necessidade de planejar a acáo de odontologia em saúde pública. A necessidade de
planejamento é inerente a qualquer a@o
governamental, a qualquer acáo que exige
“esfor$os coordenados da comunidade”.
Como sabemos, é esta última urna característica das acóes de saúde pública. Podemos
dizer que sem um planejamento
adequado
náo é possível levar-se a cabo um programa
eficiente de odont,ologia
sanitária.
Podere* Tema
oficial
do Congreso
Odontológico
Uruguaio-Argentino.
12-17 de novembro de 1961.
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Sanithria,
Reparticão Sanitdria
Pan-Americana,
da Organiza@0 IMundial da Satide

No Congresso Argentino-Uruguaio
realizado em Buenos Aires há dois anos, coube-me
a honra de relatar o tema de odontologia
sanitária, abordando um assunto de caráter
mais geral que o que ora se considera: o da
responsabilidade
do derkista, individualmente ou através das instituicões profissionais, em relagão com os problemas de saúde
oral das comunidades (1). Das discussóes
havidas ficou estabelecido que há necessidade, em cada país, de urna coordenacão de
esforpos entre as institui@es profissionais
básicas, para uma a@o realmente efetiva
em pro1 da saúde oral. Estivemos de acôrdo
em que a responsabilidade
principal,
a
funcão reitora, caberia nessa tarefa à instituipáo mestra : a ‘ ‘profissâ;o organizada”.

anterior.

DE ODONTOLOGIA

Escrilório

Regionnl

mos ter, quando muito, urna soma de acóes
independentes, numa área de at#ividade: a
odontologia. É o planejamento que transforma essas acóes parciais em um todo
homogêneo, em um programa.
Considerando como axiomática a necessidade de planejamento em odont,ologia sanitária, procuraremos analisar o “modus
faciendi”,
abordando sucessivamente as
quatro teses seguintes:
1) Um plano de odontologia sanitária náo deve
ser concebido em forma autônoma.
2) A responsabilidade primária de elaboracáo
de um plano deve recair sôbre urna entidade credenciada e capacitada para essa missáo.
3) 0 âmbito de a@o de um plano deve ser
mais amplo do que o dos servicos de saúde pública, tal como tradicionalmente
concebidos.
4) É indispensável que a profissão participe
ativamente nas várias etapas de elaboracáo de
um plano, por intermédio de seus líderes e instituicóes básicas.

Nossa discussão sôbre planejamento será
orientada principalmente no sentido do nível
nacional. A êle nos estaremos referindo
sempre, implícita ou explìcitamente, a menos
que especìficamente se mencione 0 qualificativo “regional” ou “local”. Passemos, pois,
à primeira tese.
Um plano de odontologia sanitária não deve
ser concebido em forma autônoma
A saúde dentária ou oral, como qualquer
outro tipo de ‘kaúde parcial” que se queira
atribuir a distintas partes do carpo humano,
é urna abstracão. Só tem sent,ido quando
vista em funpão do individuo como um todo.
0 objetivo final, na esfera de programas de
saúde, deve ser obter indivíduos saudáveis,
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isto é. indivíduos que, dentro de suas potencialidades genéticas, atinjam o máximo
de Faúde que lhes é possível. Daí a necessidade de que as acóes em programas de saúde
sejam coordenadas em programas integrados,
que garant,am a aten@0 adequada a t’odas as
atividades de promo@ío, protecão e recupera@o da saúde, sem omissóes e sem
duplica@0 de esforcos. Um plano nacional
de saúde dentária não deve, pois, ser urna
ent,idade isolada, auto-suficiente, mas parte
integrante de um plano nacional de saúde.
0 plano nacional de saúde, por sua vez,
deve ser também parte de um todo maior,
um plano integral de acão governamental.
Em última análise, a saúde náo é um fim em
si, mas um meio que permite atingir a vida
plena, o bem-estar 011 felicidade individual.
Os planos integrais procuram melhorar
simult$neament,e os diversos componentes
do bem-estar, tais como vivenda, educacão,
vestuário, alimentacão, recrea@o, condicóes
de t’rabalho, compreendidos usualmente na
expressáo “níveis de vida”. A elevacão dos
níveis de vida das populacóes da América
Latina en? escala apreciável na presente
década constitui tarefa a que se propuseram
os paises participantes da reunião há pouco
realizada em Punta del Este, no programa
de vastas propor@cs da “Alianca para o
Progresso”.
A ata da Reunião de Punta del Esle firma
em definit’ivo os conceitos da indispensabilidade de concomitância entre o desenvolvimento econômico e social e da necessidade
de planejaiklento integral e a longo prazo
para obter melhoria significativa nos níveis
de vida das populacões. É alvo do programa da “Alianca para o Progresso” na
presente década, entre outros, obter um
ritmo de crescimento econômico de não
menos de 2,5% pey capita por ano, um
aumento de um mínimo de Ti anos na expectativa de vida ao nascer e a eliminacão do
analfabetismo entre a populacáo adulta.
Os aspeckos de saúde, e entre êstes implìcitamente ‘os de saúde oral, encontram-se
claramente
expressos nos documentos
emanados da Reunião de Punta del Este (2).
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Entre os objetivos, encontram-st os de:
adestrar pessoal médico das profissões da
saúde para satisfazer pelo menos as exigências mfnimas; melhorar os servicos básicos
de saúde em nível nacsional e local; intensificar a investiga@0 científica e aplicar seus
result’ados mais completa e eficazmente à
prevencáo e cura das doencas.
Para at’ingir os objetivos da Alianqa
comprometeram-se os países signntários 5
preparar planos a longo prazo para desenvolviment80 econômico e social, incluindo
metas adequadas para, entre out’ras coisas,
“a melhoria das condiyóes de vida no meio
urbano e rural, incluindo vivenda, educa@0 e
saúde” (2).
Dentre as resolu@es aprovadas, encontrase urna, a resolucáo A.2, que nos fala de um
‘Trograma de Saúde Pública de 10 Anos da
Alianca para o Progresso”, que é de capital
interêsse. Nessa resolu&o se recomenda aos
governos a prepara@0 de planos nacionais
de saúde para a presente década, a atencáo
aos problemas de ensino e adestramento de
pessoal profissional c auxiliar c a mclhoria da
organiza@0 e administrac;áo dos servicos
nacionais e locais de paúde, integrando as
at ividades preventivas e curativas (2).
Diante de planos de táo largo alcance para
o desenvolvimento cronômico e sorial, incluindo os aspectos de saúde, não seria apropriado falar de planejamcnto em odont#ologia sanit,ária em forma que não fôsse no
sentido de reforcar nossa tese inicial: a de
que qualquer plano de odontologin Panitária
no atual momento histórico Lat’ino-Americano dcve ser concebido como um componente dos aspectos de saúde dos planos
nacionais de desenvolvimento.
I;este moment’o, cncontram-se os técnicos
de saúde pública, em nível nacional e int,ernacional, cstudando a dinâmica a ser
seguida, et#apa por et-apa, na preparacão dos
planos nacionais de saúde. Obviamente, a
odontologia sanitária, como disriplina da
saúde pública, será chamada a dar sua participacáo nos aspertos que lhe rorrespondem. É para essa missão que devemos desde
já preparar-nos, e esperamos que êste
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Congresso contribua a apontar o caminho a
ser seguido.
Continuemos em nosso raciocínio, abordando a segunda tese.
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bilidade deve caber a alguém ou alguma
entidade Intimamente vinculada às atividades de odontologia sanitária em escala
nacional e aos programas do Ministério da
Saúde. Náo pode, pois, ser outra que a
A responsabilklade pkmcírz’a da elaboracão de própria unidade administrativa
central de
wn plano deve recair sôbre unza entidude odontologia sanitária, que deve existir em
credenciada e capacitada para essa missão todos os Ministérios da Saúde. Dizemos deve
Diz-nos a Ata da Reunião de Punta del existir porque infelizmente vários países da
Este (2), ao falar de elementos de um pro- América Latina ainda náo têm urna unidade
grama nacional de desenvolvimento, que é (secáo ou divisáo) a cargo dos programas de
necessário “0 estabelecimento de metas saúde oral. Tem havido um progresso
acentuado nesse sentido, especialmente nos
mutuament#e consistentes a serem atingidas
,durante o período programado para a ex- últimos cinco anos, mas a t’arefa ainda não
está terminada.
pansão da capacidade produtiva na indúsVários paises, grandes e pequenos, ainda
tris, agricultura,
mineracao, transporte,
náo deram urna posicáo definida à odontoenergia e comunicacões, e para a melhoria
administrativa
dos
das condicões de vida urbana e rural, in- logia na estrutura
cluindo vivenda, educa@0 e saúde”. Su- Ministérios da Saúde. Náo seria realista
pensar que as unidades de planejamento dos
blinhamos propositalmente a expressáo “mutuamente consistentes” porque ela revela a Ministérios da Saúde possam ter represenem seu “staff” permanecessidade de que se formem comissões tacáo multidisciplinar
nacionais de planejamento com represen- nente. É mesmo discutível que isso seja
ta@o multidisciplinar,
a fim de que os necessário ou desejável. 0 mais provável é
planos resultant,es sejam realistas e balanque essas unidades tenham sempre um
ceados de acardo com um justo critério de “staff” pequeno de generalistas. No entanto,
prioridades.
teráo elas de socorrer-se, constantemente, da
A resolucáo A.2, já citada, recomenda
assessoria das unidades especializadas dos
textualmente a criacão de “unidades de pla- Ministérios da Saúde, entre as quais as de
nejamento e avaliacáo nos Ministéios
de odontologia sanitária.
Se entrarmos em breve, como tudo leva a
Saúde, com represent,acáo apropriada nas
‘entidades nacionais para planejamento do crer que o faremos, em urna etapa nova da
com base
cdesenvolvimento econ6mico e social, a fim saúde pública Latino-Americana,
de assegurar a coordenacáo desejada”.
em planos nacionais a longo prazo, 6 muito
Vemos até aqui que a idéia aceita é a de pouco provável que os aspectos de odontoplanos integrais elaborados por urna entilogia dêsses planos possam ser bem cuidados
dade ou comissáo supra-ministerial,
com onde náo existir urna unidade forte de
unidades correspondent8es em nível minisodontologia sanitária, do ponto de vista da
quantidade e qualidade do pessoal técnico
terial para aspect’os específicos do plano,
como seria o caso dos planos nacionais de disponível, em nivel central.
Náo entraremos na questão da posicáo,
saúde.
Como situarmos a odontologia
nesse tamanho ou estrutura interna da unidade
conjunt,o? Alguém ou alguma entidade deve central de odontologia sanitária, por ser
ter urna responsabilidade claramente defi- impossível generalizar, devendo cada unidade ser ajustada à situacáo de cada minisnida para que todos os aspect,os pertinentes
à saúde dentária e oral recebam a devida
tério. Tivemos ocasiáo de analisar êsse
considera@0 nos “planos nacionais de assunto em outra publica$Xo (3). 0 ponto,
saúde”, e, por extensáo, nos “planos nacio- contudo, em que ternos de insistir é o da
nais de desenvolvimento”.
Essa responsa- necessidade de pessoal especializado em
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saúde pública para todos os postos da unidade de odontologia sanitária, e, sempre que
possível, de dedicayão exclusiva. Ternos que
admitir que estamos num período de transi@o da fase empírica para a fase cient’ífica da
odont8010gia sanitária e que existem sit’uacões cm diversos ministérios que deveráo ser
mantidas até o fim da carreira administrativa de atuais ocupantes de certos cargos.
Devemos, contudo, insistir em que novos
postos criados, ou vagas em pastos já
existentes, só sejam ocupados por especialistas. Certamente o curso de especializacáo em
saúde pública náo garante, mas aumenta a
probabilidade de que um individuo possa
desempenhar bem um cargo administrativo
de odontologia sanitária.
A unidade de odontologia sanitária na
maioria das vêzes terá funcões predominantemente de orienta@0 técnica, cabendo
a órgáos de linha. divisões de servicos locais
ou diretorias regionais as fun@es de supervisáo do trabalho desenrolado ao nivel das
comunidades. A missão da unidade de odontologia sanitária em rela@ ao planejament,o representa apenas urna de suas
funcóes. Envolve ela, como fase preliminar,
estudos continuados dos recursos humanos e
dos problemas de saúde oral no país, bem
como a colet,a e acumulscáo de informacão
básica de tôda a sorte relacionada com o
planejamento
em odontologia
sanitária.
Outras funQ5es, igualmente importantes,
deveráo ser desempenhndas pela unidade :
elabora@0 e revisáo periódica de normas de
trabalho; manuais de scrvipo; avaliacáo dos
programas de odontologia sanitária; adest’ramento e aperfeicoamentJo de pessoal proíissional e auxiliar; investiga&0 aplicada; e
relacóes profissionais e públicas.
A unidade de odontologia sanitaria deve
funcionar apoiada s8bre urna base sólida de
dentistas supervisores, junto à linha de
comando, e de “dentistas de comunidade”,
atuando nos centros de saúde e unidades
sanitárias. São os dent,ist’as de cada comunidade e os dentist,as supervisores os auxiliares
preciosos da unidade para garantir o realismo
no planejamento. Vivendo as dificuldades de
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todo o dia no terreno, alertam o planejador
para tudo aquilo que representa devaneio,
fuga à realidade, nos rasrunhos de planos em
preparagáo. Planejamerko é trabalho de
equipe, do qual devcm parkipar
os dentistas de vários níveis. A forma de obter os
coment’ários c sugestõrs dos dent’ist’as de
campo para quaisquer planos deverá ser
ajustada à rot,ina dos servicos, sendo desejáveis reunióes pericidicas com os supervisores, e d&rs
com os supervisados,
quando possível.
Passemos à nossa terceira tese.
0 6mbito de acão de um plano deve ser mais
anzplo do que o dos servicos de saúde
pública, tal como tradicionalmente concebidos
Num programa nnrional de odontologia
sanitária nossa preocupacáo deve ir mais
além do que a de considerar os problemas
daqueles grupos de populacáo que representam clientela dos serviTos de eaúde pública.
Em outro t’rabalho (4) tivemos ocasiáo de
apresentar o conceit80 dc “área-problema”,
isto 6, populacáo desprotegida no que se
refere à saúde oral, e vimos que a solucáo
para cada caso dewrá ser buscada em urna
acão combinada em distint,os set’ores: o da
preveyáo
com métodos de massa, o da
clínica particular e o dos servicos de tipo
social.
Em nivel local, ao estudar a área-problema de cada comunidade, pode-w planejar,
com grande objetividade, formas de obter
melhor coordenacáo ent’re os servicos, e
dêstes com a clínica particular,
pode-se
estudar os fatores que hloqueiam a utiliza#ío adequada dos wrvicos disponiveis e a
forma de remo&los. 0 plano local é eminentemente individualizado
para cada co
munidade. Devr rantudo repousar s6bre as
normas gerais e prioridades estabelecidas
pela unidade de odontologia sanitária.
Os planos nacionais de odontologia sanitária representam algo mais que urna soma
dos planos loca% das diversas comunidades.
Em primeiro lugar, dcvem at,er-se às prioridades gerais dos planos nacionais de desen-
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e às prioridades
específicas
estabelecidas em matéria de programas de
saúde, integrando-se perfeitamente dentro
dêsses planos de crescente generalidade.
Em segundo lugar, devem encarar os
problemas de saúde oral com um caráter de
universalidade, isto é, buscando que nenhum
grupo de populacão seja relegado qualquer
que seja a fonte de onde recebe, ou deva
receber, servicos. Nesse sentido, o plano
deverá considerar: a expansão dos servicos
(grada@0 e seqüência geográfica a ser adot’ada); a expansão dos recursos (capacidade
das escolas, tendencias de crescimento
demográfico e da profissão, necessidades a
longo prazo); a expansão da produtividade
(a introducão e correta utilizacáo de pessoal
auxiliar em odontologia);
a reducão da
doenca futura (utiliza@ío crescente de métodos preventivos de massa e seu impacto
sôbre a incidência da cárie dentária) ; subutiliza@0 de servicos dentários, seja na
clínica particular, seja nos servicos sociais,
em relacáo ao planejamento de programas de
educa@0 sanitária dirigidos especificamente
a certos grupos; má distribuicão de profissionais e formas de radicar o profissional em
áreas sem dentista.
Um plano nacional de odontologia, visto
sob êste prisma, é muito mais que um plano
para os servicos dentários de um ministério; é um plano de urna profissáo para um
país, integrado num plano nacional de
desenvolvimento .
Podemos, agora, passar à nossa quarta e
última tese.

É

indispensável que a profissão participe
ativamente nas várias etapas de elabora@0
de um plano, por intermédio de seus lideres
e institui@es básicas

Torna-se óbvio que um plano nacional,
abarcando em forma tão ampla a populacão
e a profissão de um país, exige desta urna
participa@0 ativa. A criacão de escolas de
odontologia ou a expansão de escolas existentes, a introducão d&e OLI daquele tipo de
pessoal auxiliar, a criacão ou expansáo de
servicos dentários para êste ou aquele grupo
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de populapáo, constituem problemas que,
além do seu aspecto social ou humanitário,
afetam diretamente o aspect,o gremial da
profissão. Todo o nosso trabalho no Congresso anterior já mencionado (1) foi dedicado à defesa desta tese e a salientar a
necessidade de uniáo profissional na solucão
de conflitos entre os interêsses do dentista
como indivíduo e como memhro de urna
profissáo da saúde.
No presente caso reconhecemos a responsabilidade que deve t#er a unidade de
odontologia sanitária dos ministérios da
saúde na elabora&0 dos planos nacionais.
Que compete aos líderes das instituicóes
básicas da profissão? Procurar que sejam
criadas, onde náo existem, ou fortalecidas
com pessoal técnico de alto nível e recursos
adequados, onde já exist,em, as secóes ou
divisões de odontologia sanitária de nível
nacional, em cada país. Prestigiá-las e
auxiliá-las por t’odos os meios ao seu alcance,
no desempenho de sua missáo, náo só no que
se refere ao planejamento em nível nacional,
mas com relacáo a todas as suas fun$ões.
Recìprocamente, que compete aos dentistas chefes das unidades de odontologia sanitária? Aproximar-se e manter-se em contato
íntimo com seus colegas de outros servicos
sociais, de associacões, de colégios, de faculdades de odontologia, para trocar idéias,
ouvir sugestões, explicar planos preliminares,
em síntese, buscar solucões just,as para os
problemas de odontologia sanitária e o
apôio indispensável da profissão para leválas à prática.
CONCLUSÓES

Poderemos sintetizar as idéias aqui expostas nas seguintes conclusóes, relacionadas
com a tese original que nos foi proposta e as
quatro teses em que a subdividimos em
nossa exposicão:
1. As atividades de odontologia em saúde
pública devem ser planificadas a longo prazo
e integradas em planos nacionais de saúde,
que por sua vez faráo part,e de planos
nacionais de desenvolvimento econômico e
social.
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2. A responsabilidade primária da elaboracão dos aspectos de odontologia
dos
planos nacionais de saúde deve corresponder
á unidade de odont8010gia sanitária dos
ministérios de salde em estreita colabora$50 com as unidades de planejamento dos
mesmos ministérios, que assegurarão a harmonia indispensável do plano nacional de
saúde, de acôrdo com as prioridades estabelecidas e os recursos disponíveis.
3. 0 conteúdo dos planos deve abarcar a
totalidade dos aspectos da saúde oral do
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pafs, incluindo tôdas as font’es de prestacao
de servicos dentários no pafs e buscando a
máxima utiliza@0 possível para as mesmas.
4. Tadas as instituicóes
profissionais
devem reunir esforcos para que sejam criadas ou reforcadas unidades de odontologia
sanitária em nivel nacional, em cada país,
tendo em vista a importante missáo que
lhes cabe em representa@0 da odontologia
nas várias fases da elabora@0 dos planos
nacionais de saúde.
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