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O Projeto Saúde Coletiva (PSC) foi desenvolvido no âmbito do Congresso 
Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) e abordou o tema “Ameaças e desafios 
para a atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde”. Nesta décima-nona edição, as 
atividades realizadas no dia 30 de janeiro de 2020, no Expo Center Norte, contaram com 
aproximadamente 80 congressistas que participaram ativamente de duas mesas de debates 
enfocando os seguintes temas: “O Sistema Único de Saúde: as eleições e a saúde bucal nos 
municípios” e “Desafios da construção da rede de atenção ao câncer bucal: o papel do 
comitê estadual”.  

O PSC ocorreu num momento de forte contração dos recursos públicos voltados às 
políticas sociais. Em decorrência de uma política de redução do papel do Estado na 
regulação e garantia dos direitos sociais, o país tem sido objeto de um conjunto de medidas 
nos setores da Educação (corte de bolsas de estudos e redução dos recursos destinados à 
promoção do ensino fundamental e médio e à manutenção do sistema de institutos e 
universidades federais) e na Ciência e Tecnologia (diminuição dos recursos de fomento à 
pesquisa) que tem representado um contexto de desesperança para maioria dos jovens e 
suas famílias que compreendem a Educação como um motor de emancipação social e 
desenvolvimento sustentável de uma nação.  

Em relação ao tripé da Seguridade Social, composto pelas áreas da Saúde, 
Previdência e Assistência Social, várias medidas, entre as quais, mudança do modelo de 
pagamento da atenção básica, reforma do regime de aposentadoria, atraso e restrições na 
concessão dos benefícios e auxílios, têm indicado que as dificuldades para o seu 
financiamento vão se aprofundar e exigir forte racionalização dos recursos o que poderá 
significar a interrupção da oferta de serviços odontológicos e programas de saúde bucal.  

Neste contexto os participantes debateram a necessidade da formulação de 
propostas de ações que permitam resistir a esse quadro hostil e reduzir os danos às políticas 
públicas de saúde bucal. Este Documento Final, de responsabilidade dos coordenadores do 
PSC-2020/38° CIOSP, não é um relatório detalhado das atividades, mas destina-se ao 
registro do que, na percepção destes coordenadores, foram as principais proposições dos 



participantes. Sua finalidade é subsidiar lideranças odontológicas, autoridades públicas, e 
tantos quantos se interessem pela resolução dos problemas de saúde bucal coletiva em 
nosso país. 

Na primeira mesa de debates, com o tema “O Sistema Único de Saúde: as eleições e 
a saúde bucal nos municípios”, participaram Rogéria Cristina Calastro de Azevedo - 
Coordenadora Nacional de Saúde Bucal e Coordenadora Geral de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde; Maria Fernanda Montezuma Trícoli - Coordenadora Estadual de 
Saúde Bucal de São Paulo; Maria Dalva Amim dos Santos - 2ª Tesoureira do COSEMS/SP 
e Secretária Municipal de Saúde de Embu-Guaçu; e José Carrijo Brom representando o 
Conselho Nacional de Saúde – CNS, Comissão Intersetorial de Saúde Bucal – CISB e 
Federação Interestadual dos Odontologistas – FIO. Os participantes fizeram um balanço da 
16ª Conferência Nacional de Saúde destacando a importância dos pontos aprovados para 
fortalecer a atenção à saúde bucal no âmbito dos municípios brasileiros. Em relação às 
mudanças no modelo de financiamento da atenção básica, instituídas pelo Programa 
Previne Brasil (Portaria nº 2.979, de 12/11/2019), foi nítida a preocupação dos participantes 
em relação ao fim do Piso da Atenção Básica, um importante mecanismo de transferência 
de recursos financeiros para os municípios. Os novos critérios de financiamento poderão 
significar um enfraquecimento dos princípios da universalidade e da integralidade que 
orientavam a conformação de um modelo de atenção de base territorial que favorecia as 
ações de vigilância em saúde.  

A transferência de recursos passará a ser feita por critérios onde a população 
cadastrada e o desempenho medido por indicadores quantitativos terão grande 
proeminência podendo fortalecer o modelo biomédico. Perde-se o incentivo para compor as 
equipes com técnicos de saúde bucal, reduzindo as chances para elevar a cobertura das 
ações de promoção da saúde no território, de prevenção das doenças nos espaços sociais e 
de assistência individual na atenção básica.  

No que pese a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) do governo federal, 
sinalizar a favor da continuidade do “Brasil Sorridente”, o que se observa na prática, é uma 
política distinta, que pode ser chamada de “Brasil Pátria Amada” (BPA). Essa política 
opera num contexto econômico ultraliberal em que se exige forte contenção dos gastos 
públicos com serviços e programas de saúde. Como são vários anos sem a recomposição 
dos recursos financeiros transferidos aos municípios, um quadro de desfinanciamento 
progressivo do SUS, o aumento de 10% prometido para os recursos de custeio é importante 
para os municípios, mas está longe de representar uma solução ao problema da sua 
sustentabilidade.   



Entre os participantes, reconheceu-se a necessidade de multiplicar os espaços de 
debates, a fim de que, no âmbito dos estados e municípios, seja despertada a capacidade de 
articulação das lideranças nas diferentes arenas políticas, e a renovação do compromisso de 
governos eleitos democraticamente em contextos locais sensíveis às demandas por saúde 
bucal.  

Algumas intervenções lembraram que 2020 é ano de eleições municipais, um 
período oportuno para discutir os possíveis efeitos do “Brasil Pátria Amada” na saúde bucal 
coletiva e para refletir sobre o papel relevante dos municípios na implementação e 
avaliação das políticas de saúde bucal. Mencionou-se que é essencial a participação junto 
aos conselhos municipais de saúde, e que os candidatos são obrigados a elaborar um plano, 
cabendo às entidades organizadas da sociedade, exigir a explicitação do tipo de 
comprometimento em relação à saúde bucal da população.  

Entre as perguntas, destacaram-se preocupações significativas em relação ao 
sucateamento dos serviços, à desvalorização do trabalhador servidor público, à falta de 
cargo para o coordenador de saúde bucal e de incentivo para atuação do dentista na rede de 
unidades de urgências/emergências e à possibilidade concreta de transferência da prestação 
dos serviços para empresas privadas.  

Na segunda mesa de debates, com o tema “Desafios da construção da rede de 
atenção ao câncer bucal: o papel do comitê estadual”, participaram Silvio Carlos Coelho 
de Abreu - Coordenador do Ambiente de Monitoramento das Ações de Prevenção e 
Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal do Estado de São Paulo - Hospital Santa Marcelina; 
Paulo Henrique Braz da Silva - Professor de Patologia da Universidade de São Paulo; 
Fabiana de Lima Vazquez.- Pesquisadora do Hospital do Câncer de Barretos – SP; e Morris 
Pimenta e Souza - Membro da coordenação da UNASUS-UNIFESP - Hospital Santa 
Marcelina. Os participantes discorreram sobre as possibilidades e desafios para construção 
da rede de atenção ao câncer bucal. Experiências bem-sucedidas de construção dessa rede, 
tanto na região leste do município de São Paulo, quanto na região de Barretos, nordeste do 
estado de São Paulo, foram apresentadas e revelam muitas potencialidades.  

Há reconhecimento de que muitos óbitos por câncer bucal poderiam ser evitados e 
que atividades de educação permanente, aplicativos eletrônicos, sistemas de informação, 
apoio laboratorial anatomopatológico, serviços especializados e unidades de internação de 
referência são elementos cruciais para a estruturação de uma rede colaborativa abrangendo 
pontos de atenção em serviços de diferente densidade tecnológica na qual as iniciativas 
possam contribuir para a elevação do diagnóstico precoce e do tratamento oportuno.  



As intervenções dos debatedores e dos congressistas indicaram claramente a 
necessidade de uma maior aproximação dos profissionais e trabalhadores com interesse no 
tema, sob apoio formal de instituições profissionais, de ensino e de prestação de serviços de 
saúde, a fim de disseminar e dar maior organicidade a essas iniciativas.  

Os participantes enfatizaram a recomendação de que o Projeto Saúde Coletiva seja 
mantido nas próximas edições do CIOSP e que a APCD, encaminhe o presente documento 
ao Governo Federal, aos governos estaduais, às comissões de saúde do Congresso Nacional 
e das assembléias legislativas, ao Conselho Nacional de Saúde, ao CONASS, ao 
CONASEMS, a SES-SP, COSEMS-SP, Conselho Estadual de Saúde de SP e às entidades 
representativas da categoria odontológica. 
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