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Resumo
Objetivo – Avaliar o acesso aos serviços odontológicos de saúde para pacientes especiais através de uma revisão sistemática da lite-
ratura. O Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente, reuniu uma série de ações para am-
pliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito, entre eles para o paciente especial. Métodos – Para o desenvolvimento deste
estudo foi realizado uma revisão integrativa nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e Pubmed. Foram utilizados os descri-
tores: Acesso aos Serviços de Saúde (Heatlh Services Accessibility), Assistência Odontológica para pessoas com deficiências (Dental
Care for disabled) ou saúde bucal (oral Health), sendo eles expandidos para título, resumo e assunto, filtrados na forma de artigo com-
pletos disponíveis, sem limite de data ou ano, envolvendo como país Brasil (sistema de saúde no Brasil). Resultados – Foram encon-
trados 32 artigos, sendo 1 repetido, 4 revisão de literatura, 1 relato de caso, 21 não correspondem ao sistema de saúde brasileiro,
restando 5 artigos referentes ao tema. Conclusão – Há acesso aos serviços odontológicos de saúde para pacientes especiais, porém
muitos usuários desconhecem esses serviços. Pacientes quanto profissionais cirurgiões-dentistas apontam falta de estrutura adequada
para recebê-los.

Descritores: Saúde; Política da saúde; Serviços de saúde; Odontologia para deficientes; Saúde oral

Abstract
Objective – To evaluate access to dental health services for special patients through a integrative review of the literature. The Ministry
of Health launched the National Oral Health Policy – Brasil Sorridente, which brings together a series of actions to expand access to
free dental treatment, through the Unified Health System (SUS). Methods – For the development of this study a systematic review was
carried out in the databases of the Biblioteca Virtual em Saúde and Pubmed. The following terms were used: Heatlh Services Accessi-
bility, Dental Care for disabled  and oral health, in Portuguese and English, and expanded to title, abstract and subject, filtered in the
form of complete article available, without date or year limit, involving Brazil (health system in Brazil). Results – 32 articles were
found, of which 1 were repeated, 4 were literature review, 1 case report, 21 did not correspond to the Brazilian health system, remaining
5 articles related to the topic. Conclusion – There is access to dental health services for special patients, but many users are unaware
of these services, and both patients and professional dental surgeons point to a lack of adequate structure to receive them.

Descriptors: Health; Health policy; Health services; Dentistry for the disabled; Oral health

Introdução
Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, em 2010, no
Brasil, 45 milhões de pessoas declararam possuir algum
tipo de deficiência, correspondendo a 23,9% da popu-
lação brasileira.

Diante da grande demanda, em 2003 o Ministério
da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal
- Brasil Sorridente2, que reúne uma série de ações
para ampliação do acesso ao tratamento odontológico
gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e
implementou ações de promoção, prevenção e recu-
peração da saúde bucal, com reorganização da aten-
ção primária em saúde além da criação e ampliação
da atenção especializada. Entre tais ações incluem a
implantação de Centros de Especialidades Odontoló-
gica (CEO), sendo como atendimento obrigatório o
paciente especial.

A fim de ampliar tal cuidado, no ano de 2012 foi
criada a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência3,4,
que prevê uma série de estratégias e serviços de aten-
dimento a este público, em que o município que aderir
à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no CEO,
receberão adicional de custeio mensal do Programa
Brasil Sorridente2. 

A organização do serviço de acordo com o Programa
Brasil Sorridente2 é que a atenção primária realize o
atendimento inicial ao paciente com necessidade es-
pecial e caso o atendimento não seja possível de ser
realizado, o paciente seja encaminhado para a atenção
secundária (CEO).

Contudo é observado um grande absenteísmo por
parte dos pacientes tanto na atenção primária quanto
na atenção secundária, deixando o serviço ocioso5,6.
Assim o objetivo deste estudo, foi avaliar por meio de
uma revisão sistemática o acesso ao serviço odontoló-
gico para o paciente especial.
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Métodos
Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado

uma revisão integrativa nas bases de dados da Biblio-
teca Virtual em Saúde que envolve o Bireme, OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde) e Organização Pan-Ame-
ricana em Saúde, BBO, Lilacs e Medline. Foram ainda
buscados artigos na base de dados Pubmed.

Foram utilizados os descritores: Acesso aos Serviços
de Saúde (Heatlh Services Accessibility), Assistência
Odontológica para pessoas com deficiências (Dental
Care for disabled) ou saúde bucal (oral Health), sendo
eles expandidos para título, resumo e assunto, filtrados
na forma de artigo completos disponíveis, sem limite
de data ou ano, envolvendo como país Brasil (sistema
de saúde no Brasil). Foram realizadas as leituras de to-
dos os resumos (em dupla, RCA e RBS). Após a leitura
dos resumos os artigos foram selecionados, seguindo
critérios como exclusão de revisões, temas que não en-
volvessem o sistema de saúde brasileiro ou temas que
não abrangessem o paciente especial. Os dois pesqui-
sadores fizeram uma planilha em separado e discutiram
sobre os resumos selecionados, tendo concordância na
escolha. Após a primeira seleção dos resumos os artigos
escolhidos foram lidos na integra. A busca foi realizada
em julho/2018. Foi ainda utilizado a escala PRISMA
para conferência dos passos para a revisão7. Para análise
dos artigos buscou-se relatar tipo de estudo, ano de
publicação e resultados encontrados e assim discutir
os principais achados.

Resultados
Foram encontrados 32 artigos, sendo 1 repetido, 4

revisões de literatura, 1 relato de caso, 21 não corres-
pondem ao sistema de saúde brasileiro, restando 5 ar-
tigos referentes ao tema (figura 1). O Quadro 1 mostra
a sua distribuição segundo o ano, revista em que foi
publicado, local do estudo e resultados/conclusão. To-
dos os artigos selecionados realizou entrevista ou ques-
tionário, sendo com o cuidador, profissional ou com
pacientes. A amostra de todos foi por conveniência.

Figura 1. Fluxograma da Revisão Sistemática

Quadro 1. Resumo dos artigos selecionados

Título/Autores/Ano Coleta de dados Resultados/conclusão

1 Macedo G, Lucena F, Lopes I, Batista L.
Acesso ao atendimento odontológico
dos pacientes especiais: A percepção
dos cirurgiões-dentistas da atenção bá-
sica. Revista Ciência Plural. 2018;
4(1):67-80.8

Outubro e dezembro de
2017, questionário com 15
Cirurgiões-Dentistas da Aten-
ção Básica - RN

De acordo com os profissionais entrevistados, esses
pacientes têm acesso aos serviços odontológicos em
Currais Novos-RN, seja apenas para um exame clínico
ou orientação, bem como para outros procedimentos.
Se por algum motivo não conseguem atender na aten-
ção básica, eles encaminham ao Centro de Especiali-
dades Odontológicas, que conta com especialistas,
os quais consolidam a resolubilidade dos casos.

2 Leal Rocha L, Vieira de Lima Saintrain
M, Pimentel Gomes Fernandes Vieira-
Meyer A. Access to dental public servi-
ces by disabled persons. BMC Oral
Health. 2015; 15: 35.9

Questionários com 89 dentis-
tas e 204 pessoas com neces-
sidades especiais em Forta-
leza-CE.

43,1% das pessoas com deficiência não reconhecem
o atendimento como prioridade das Unidades Básicas
de Saúde (UBS), 52,5% geralmente não procuram
atendimento odontológico e, das que fazem (n = 97),
76,3% acham difícil receber atendimento e 84,5% só
procuram atendimento em caráter de urgência. Qua-
renta e cinco por cento desconhecem os serviços ofe-
recidos na UBS. Dos cirurgiões-dentistas, 56,2% refe-
riram dificuldade para se comunicar com os surdos, e
97,8% desejavam intérpretes estacionados na UBS.
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Discussão
O tema acessibilidade ao paciente especial em saúde

bucal possui poucos artigos publicados, provavelmente
por ser oriundo de um programa novo de atenção a
este paciente, que teve início com a política do Brasil
Sorridente em 2004, tendo maior espaço após a Adesão
ao CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) em
2012 (DAB, 2012)2.

Assim dentre os artigos selecionados, observa-se que
todos os estudos abordaram o tema utilizando questio-
nários, sendo eles em nível local, visto que apresenta-
ram locais definidos e amostras por conveniência.

No estudo de Cardoso e colaboradores (2011)12, fo-
ram entrevistados 43 cuidadores de Crianças com De-
ficiência Motora (CDM) em João Pessoa – PB, a fim de
verificar a percepção do cuidador frente ao acesso ao
cuidado em saúde bucal dessas crianças. Os autores
relatam que os cuidadores consideram difícil este
acesso, visto que, o serviço de saúde apresenta como
barreiras, a baixa oferta de dentistas para atender pa-
cientes especiais, demora no agendamento e necessi-
dade de anestesia geral.

Com a finalizade de avaliar  a saúde bucal de defi-
cientes visuais em Teresina-PI,  De Souza Filho e cola-
boradores (2010)11 realizaram entrevistas  com 42 por-
tadores de deficiência visual, e constataram que 83,2%
dos entrevistados avaliaram a própria saúde bucal como
excelente, boa ou regular. Além disso, 95,2% dos defi-
cientes visuais relataram já ter ido ao cirurgião-dentista,

mas apenas 30,9% disseram ter recebido orientações
sobre saúde bucal nos últimos doze meses. Apesar dos
deficientes visuais apresentarem uma autopercepção
em saúde bucal positiva e acesso aos serviços odonto-
lógicos adequados, essa população apresentou uma si-
tuação clínica insatisfatória, com elevado índice CPO-
D e grande número de sextantes alterados e excluídos,
devido ao grande número de dentes ausentes.

O estudo de Leal Rocha e colaboradores (2015)9 ava-
liou a acessibilidade dos serviços odontológicos públicos
a pessoas com deficiência em Fortaleza - CE, através de
questionários com 204 pessoas com necessidades es-
peciais e verificou que 43,1% das pessoas com defi-
ciência não reconhecem o atendimento como prioridade
das Unidades Básicas de Saúde, 52,5% geralmente 
não procuram atendimento odontológico e, das que
fazem 76,3% acham difícil receber atendimento, sendo
84,5% só procuram atendimento em caráter de urgên-
cia. Quarenta e cinco por cento desconhecem os ser-
viços oferecidos na UBS, quanto a infraestrutura 37,3%
os pacientes apontam inadequado acesso físico, como
portas, corredores, salas de espera e escritórios. 

No mesmo estudo de Leal Rocha e colaboradores
(2015)9 agora sob a ótica dos cirurgiões-dentistas (CD),
de 89 entrevistados 43,8% dos dentistas relataram in-
fraestrutura inadequada, ambientes inseguros, como
também dificuldades de transporte como barreiras geo-
gráficas. O estudo revela que apesar do acesso aos ser-
viços odontológicos ter aumentado em Fortaleza,  a

Quadro 1. Resumo dos artigos selecionados

Título/Autores/Ano Coleta de dados Resultados/conclusão

3 Lawrence H, Sousa LP, Gonçalves FL,
Saintrain MVL, Vieira APGF. Acesso à
saúde bucal pública pelo paciente es-
pecial: a ótica do cirurgião-dentista. Re-
vista Brasileira em Promoção da Saúde.
2014;24(2):190-197.10

Questionários com 44 ci-
rurgiões dentista em Forta-
leza-CE

Sob a ótica dos cirurgiões-dentistas investigados, os pa-
cientes especiais da rede pública estão tendo acesso à
atenção em saúde bucal, entretanto, a resolutividade
parece estar prejudicada, sendo necessário encaminhá-
los a outros serviços. 

4 De Souza Filho MD, Nogueira SDM,
Martins MCC. Avaliação da saúde bucal
de deficientes visuais em Teresina-PI.
Arquivos em Odontologia. 2010;
46(2):66-74.11

Uma entrevista com 42
portadores de deficiência
visual

O estudo identificou que 83,2% dos entrevistados ava-
liaram a própria saúde bucal como excelente, boa ou
regular. Além disso, 95,2% dos deficientes visuais rela-
taram já ter ido ao cirurgião-dentista, mas apenas 30,9%
disseram ter recebido orientações sobre saúde bucal
nos últimos doze meses. Apesar dos deficientes visuais
apresentarem uma autopercepção em saúde bucal po-
sitiva e acesso aos serviços odontológicos adequado,
essa população apresentou uma situação clínica insa-
tisfatória, com elevado índice CPO-D e grande número
de sextantes alterados e excluídos, devido ao grande
número de dentes ausentes.

5 Cardoso AMR, Brito DBA, Alves VF, Pa-
dilha WWN. O Acesso ao Cuidado em
Saúde Bucal para Crianças com Defi-
ciência Motora: Perspectivas dos Cui-
dadores. Pesquisa Brasileira em Odon-
topediatria Clínica Integrada.
2011;11(4): 593-99.12

Entrevista com 43 cuidado-
res de Crianças com Defi-
ciência Motora (CDM) em
João Pessoa - PB 

O acesso ao dentista foi obtido por 69% (n=30) das
crianças, sendo 50% (n=15) no setor privado. Dificul-
dades para obter o acesso foram encontradas por 65%
(n=28), entre elas, baixa oferta de dentistas para atender
pacientes especiais (75%; n=21), demora no agenda-
mento (18%; n=5) e indisponibilidade de realizar o pro-
cedimento com anestesia geral (7%; n=2).



falta de acessibilidade das unidades de saúde e seu en-
torno não promove o tratamento de pessoas com defi-
ciência e que barreiras culturais, organizacionais, ar-
quitetônicas, geográficas e de comunicação restringem
a demanda e o uso de serviços odontológicos orais por
esse segmento social.  

Resultados semelhantes foram encontrados em um
estudo produzido por Lawrence e colaboradores
(2014)10 em Fortaleza-CE no qual 44 CD entrevistados,
afirmaram que os pacientes especiais da rede pública
estão tendo acesso à atenção em saúde bucal, entre-
tanto, a resolutividade parece estar prejudicada, sendo
necessário encaminhá-los a outros serviços. As Unida-
des de Saúde, básica ou especializada, devem estar
preparadas para receberem estes usuários, com rampas
de acesso, banheiros acessíveis e outras modificações
no ambiente. Dos cirurgiões-dentistas entrevistados,
56,2% referiram dificuldade para se comunicar com
os surdos, e 97,8% desejavam intérpretes estacionados
na UBS.  E relatam ainda que a omissão  de estudos
publicados referentes a este tema, restringe o panorama
da realidade desses serviços no Brasil. 

No município de Currais Novos – RN7, no qual 13
cirurgiões-dentistas foram entrevistados, os profissionais
relatam que os pacientes têm acesso aos serviços odon-
tológicos, seja apenas para um exame clínico ou orien-
tação, bem como para outros procedimentos. Se por
algum motivo não conseguem atender na atenção bá-
sica, eles encaminham ao Centro de Especialidades
Odontológicas, que conta com especialistas, os quais
consolidam a resolubilidade dos casos.

Apesar de poucos artigos sobre a revisão propostos a
maioria define dificuldades no acesso aos pacientes
especiais ao serviço de saúde, mostrando que não basta
criar leis para que se tenha o serviço, mas desencadear
ferramentas para que o paciente consiga chegar ao ser-
viço. O paciente especial, muitas vezes precisa de um
cuidador que o leve ao atendimento, precisa em alguns
casos de transporte adequado e ainda o profissional
odontólogo principalmente da atenção primaria ou bá-
sica, precisa de capacitação para atender este paciente.

Conclusão
Diante das limitações do número de estudos encon-

trados, verifica-se que há acesso aos serviços odonto-
lógicos de saúde para pacientes especiais, porém muitos
usuários desconhecem esses serviços e tanto pacientes
quanto os profissionais cirurgiões-dentistas apontam
falta de estrutura adequada para recebê-los, necessi-
tando de maior apoio político para infraestrutura e or-
ganização dos serviços.
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