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RESUMO 

A atenção odontológica mesmo com os avanços sua população ainda sofre por diversos agravos 

bucais e suas sequelas são de grande prevalência, que impacta muito como uma grande 

problemática de saúde pública, com graves consequências sociaise econômicas. Entendendo que a 

saúde bucal como integrante desse processo, a suaincorporação naESF tem sido vista como 

possibilidade de romper com os modelosassistenciais em saúde bucal excludentes. Deste modo, o 

objetivo desta pesquisa foi ampliar a cobertura de primeira consulta odontológica programática no 

município de Nazária – PI. Os dados, provenientes do Sistema de Informação Ambulatorial do 

Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), foram analisados utilizando o método de cálculo proposto pelo 

PMAQ e apresentados em tabelas comparativas. Os resultados atuais demonstraram diminuição na 

cobertura de primeira consulta de (13,8% para 10,5%) um retrocesso nas área de saúde bucal, 

ficando também abaixo da média nacional(22,8%)e estadual(18,5%) estabelecida. Assim, destaca-se 

a importânciado monitoramento e análise dos indicadores da saúde bucal, em destaque aqui o 

indicador de acesso primeira consulta odontológica programática e a importância do PMAQ 

naindução de processos de melhoria do acesso equalidade da atenção básica, com adesão ao 

programa pelo município. 
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ABSTRATC 

Dental care even with the advances its population still suffers from several oral diseases and its 

sequelae are of high prevalence, which impacts much like a great problem of public health, with 

serious social and economic consequences. Understanding that oral health as part of this process, its 

incorporation into the FHT has been seen as a possibility to break with exclusive models of oral health 

care. Thus, the objective of this research was to extend the coverage of the first dental programmatic 



 

 

consultation in the municipality of Nazária - PI. The data, from the Outpatient Information System of 

the Unified Health System (SIA / SUS), were analyzed using the calculation method proposed by the 

PMAQ and presented in comparative tables. The current results showed a reduction in the coverage 

of the first consultation from (13.8% to 10.5%) a decrease in the oral health area, being also below the 

national average (22.8%) and state (18.5%), established. Thus, the importance of monitoring and 

analyzing oral health indicators is emphasized, highlighting the first access to dental programmatic 

consultation and the importance of the PMAQ in the induction of processes to improve access to and 

quality of primary care, with adherence to the program by the municipality.  
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 INTRODUÇÃO 

Nazária é um município brasileiro da região Sul do estado do Piauí a 20 km da capital 

Teresina e de acordo com o último Censo Demográfico do IBGE sua população estimada é de 8.048 

habitantes. A população do município é  predominantemente rural, tendo rendimento médio de 1 

salário mínimo apenas 10,3% da população e 52% vivem com ½ salário mínimo. No setor da saúde o 

município dispõe de 4 UBS , mas apenas 3 estão em funcionamento. 

Após avaliação dos dados da primeira consulta odontológica programática e discussão com 

as equipes de saúde bucal do município, realizou-se um diagnóstico situacional e foi efetuado a 

elaboração de uma matriz de intervenção para a melhoria deste indicador, retificando possíveis 

barreiras para o atingimento das metas pactuadas. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) resultou de um expressivo movimento de reforma 

sanitária dentro do processo de redemocratização do País com a realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde (CNS), em 1986, que foi um importante marco nos novos rumos da reorganização 

do Sistema de Saúde no Brasil (OLIVEIRA PMC et all, 2011). 

Com a implantação do SUS pelas Leis nº 8080/90 e nº 8142/90 (Leis Orgânicas da Saúde - 

LOAS) ampliou o conceito de saúde e instituiu o acesso a ela como direito fundamental de todo 

cidadão. (PIMENTEL BV et all, 2014). 

Nesta perspectiva, a consolidação do SUS fundamentou-se na reorientação da Atenção 

Básica, por meio do Programa de Agentes Comunitários (PACS) e do Programa Saúde da Família 

(PSF), o qual em 2011 passou a ser designada Estratégia Saúde da Família (ESF). A Estratégia tem 

como objetivo a reorganização da prática da atenção à saúde em novas bases, substituindo o modelo 

tradicional, considerando permanentemente o meio e a forma de organização social onde o indivíduo 

está inserido. (PIMENTEL BV et all, 2014). 

Como a odontologia, durante muitos anos, conviveu com um modelo de atenção à saúde 

hegemônica, o qual se limitava à realização de restaurações e extrações dentárias seriadas. As 

ações coletivas apresentavam características de campanha, pois eram descontínuas e esporádicas e 

resumiam-se à fluoretação das águas ou à realização de bochechos fluorados semanais. (PIMENTEL 

BV et all, 2014). 

Assim, a inserção do cirurgião-dentista nas equipes da ESF, efetivamente implantadas em 

março de 2001 criou a possibilidade de se instituir um novo paradigma, que expande e reorganiza as 

atividades de saúde bucal em consonância com os princípios e as diretrizes do SUS (PIMENTEL BV 

et all, 2014). 

Dentro desse paradigma está o de se programar práticas voltadas à melhoria das condições 

de Saúde Bucal dos brasileiros, assim são necessárias, porém, a avaliação e o monitoramento de 

ações referentes às práticas de Saúde Bucal centrados na Atenção Básica. É importante avaliar 

essas questões para a identificação de aspectos relevantes na organização dos serviços de saúde, 

além datomada de decisão por parte dos gestores e profissionais de saúde(FERNANDES JKB et 

all,2016). 

Nesse sentido, o MS propõe várias iniciativas centradas na qualificação da AB e, entre elas, 

destaca-se o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 
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O PMAQ foi instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 2011, que tem a finalidade de 

induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica. (FERNANDES JKB et 

all,2016) 

No momento de adesão ao programa, entre os compromissos a serem contratualizados 

pelas equipes de atenção básica e pelas gestões municipais, encontra-se um conjunto de indicadores 

que foi eleito a partir da possibilidade de acesso a informações que possam ter como grau mínimo de 

agregação as EAB. Cumpre destacar, ainda, que os indicadores definidos para contratualização no 

PMAQ guardam relação com os indicadores historicamente pactuados no âmbito do Pacto pela 

Saúde e com os indicadores utilizados para a construção do Indicador Nacional de Saúde, no âmbito 

do Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS (Brasil, 2012). 

Para a saúde bucal, os indicadores utilizados correspondem à cobertura da primeira 

consulta odontológica programática, à cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada, à 

média de procedimentos odontológicos básicos individuais, à proporção de procedimentos 

odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais e à proporção de 

exodontias em relação às ações odontológicas básicas individuais.(SARTORI,C et all,2012) 

Considerando os indicadores de saúde bucal, o referido trabalho objetiva ampliar a 

cobertura de primeira consulta odontológica programática quando da adesão ao Programa de 

Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica adesão ao PMAQ-AB no município de Nazária – 

PI. 

 

  



 

12 

 

1.1 – OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Ampliar a cobertura de primeira consulta odontológica programática no município de 

Nazária – PI. 

OBJETIVOSESPECÍFICOS 

• Planejar o processo de trabalho da equipe de saúde bucal de forma a garantir acesso amplo 

da demanda programada 

• Propor uma planilha de aquisição de insumos para a realização dos Planos Preventivo-

Terapêuticos dentro da resolubilidade esperada na Atenção Básica. 

• Orientar o paciente sobre o autocuidado da sua saúde oral 
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 REVISÃO DA LITERATURA 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) representa hoje a nova lógica de organização do 

Sistema Único de Saúde (SUS). A avaliação é, muitas vezes, associada a aspectos negativos como 

punição daqueles que não alcançaram determinado resultado, entretanto avaliar é uma forma de 

participação da construção e do aperfeiçoamento do SUS. Deve ser um processo dinâmico, 

permanente, sistemático, articulado às ações implementadas, visando a definição dos problemas, a 

reorientação das estratégias desenvolvidas e a organização dos serviços de saúde. Neste sentido, a 

utilização da avaliação da qualidade constitui-se uma ferramenta importantepara a qualificação das 

ações e do cuidado a saúde dos indivíduos, da família e da comunidade. (PEREIRA, Claudia Gomes 

& GROISMAN, Sonia, 2014). 

No ano 2000, a saúde bucal foi incluída no Programa Saúde da Família, hoje denominado 

Estratégia Saúde da Família representando o passo inicial para a expansão da oferta de serviços 

públicos na área. Com uma trajetória marcada pela hegemonia do setor privado na serviços 

odontológicos e com o Estado operando um modelo cirúrgico mutilador de baixa cobertura, a 

aprovação de incentivo financeiro para implantar as equipes significou uma inflexão importante para o 

setor e para a realidade assistencial nos municípios brasileiros (BRASIL, 2000). 

Em seguimento a essa política, em 2006, o Ministério da Saúde estabelece por meio da 

portaria n° 493, de 13/03/2006, os principais indicadores do Pacto da Atenção Básica, dentre eles os 

de Saúde Bucal, possibilitando promover inovações nos instrumentos de gestão, a fim de atingir mais 

eficiência e qualidade em respostas ao SUS, além de afirmar um compromisso entre os gestores de 

saúde em relação às ações que deverão apresentar resolutividade na situação de saúde. Tais 

indicadores devem ser pactuados entre municípios, estados e o Ministério da Saúde, servindo para 

monitorar e avaliar a qualidade e o tipo de ações e serviços da atenção básica, ofertados a 

população. (RODRIGUES, J.M., 2015). 

Dessa forma muitos desafios foram manifestados em todo território brasileiro com a 

evolução das políticas públicas de saúde bucal, sendo percebido tanto na necessidade de demonstrar 

resolutividade na assistência clínica como na execução de políticas intersetoriais que possam 

influenciar positivamente o desenvolvimento dos principais indicadores epidemiológicos de saúde 

bucal (MENDES JÚNIOR, F. I. R. et al, 2015). 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), 

criado pela Portaria nº 1.654 GM/MS de 19 de julho de 2011, objetivando promover a ampliação do 

acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, como também, garantir um padrão de qualidade 

comparável a nível nacional, regional e local. No seu primeiro ciclo, a adesão de Equipes de Saúde 

da Família e de Atenção Básica parametrizadas, incluindo equipes de Saúde Bucal. No segundo ciclo 

o programa se iniciou em 2013 com a novidade da ampliação da adesão das Equipes de Saúde da 

Família, equipes parametrizadas e Equipe de Saúde Bucal, sem limite para a adesão das equipes do 

município.(GOLDBAUM, A et all,2015). 

Na literatura foram verificados diferentes estudos que exibem modelo de avaliação dos 

serviços e da gestão em saúde bucal, envolvendo a adesão ao PMAQ, como relatado abaixo. 
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De acordo com Fernandes JKB et al.(2016), nos seus estudos testou a hipótese de que os 

indicadores de saúde bucal, obtidos do Pacto da Atenção Básica de 2006, Pacto pela Saúde do 

biênio 2010/2011 e indicadores de transição entre o Pacto pela Saúde e Contrato Organizativo da 

Ação Pública em Saúde de 2012, comparando com todas Unidades Federativas (UF) do Brasil não 

ocorre diferença Para esse ensaio realizou um estudo longitudinal submetidos à análise de regressão 

linear de efeitos mistos (alfa = 5%).comparando as UF do Brasil com extremos de IDH e apontou que 

todos os indicadores de oportunidade de acesso foram associados negativamente com o IDH, 

enquanto que os de utilização, a associação ocorreu para apenas dois indicadores, esses resultados 

evidenciou uma tendência evolutiva pró-equidade para indicadores de oportunidade de acesso em 

relação à saúde bucal. 

Para Silva, PS et al. (2016) no seu trabalho “Análise dos indicadores de desempenho de 

uma equipe de atenção básica à saúde” para esta equipe em estudo foi possível constatar que muitos 

dos indicadores avaliados apresentaram evolução percentual no ano de 2013, ano de implementação 

do PMAQ, e provavelmente deve-se às estratégias de melhoria do acesso e da qualidade das 

práticas realizadas no âmbito da atenção básica, incentivadas pelo programa, mesmo que pontual, a 

análise realizada nesta investigação aponta para possíveis evoluções que o PMAQ pode implementar 

no âmbito da melhoria do resultado dos indicadores que refletem a dinâmica do trabalho nas equipes 

de atenção básica à saúde e reafirma seu potencial indutor de mudanças a partir de processos de 

monitoramento e avaliação periódicos. 

Segundo Lorena Sobrinho, JE et al.(2015), nas considerações finais de seus estudos no 

qual avaliou o acesso e a qualidade das ações e serviços das Equipes de Saúde Bucal que aderiram 

ao PMAQ em Pernambuco no ano de 2012, constatou que a disponibilidade de equipamentos e 

insumos odontológicos garantiu a realização de procedimentos clínico-cirúrgicos, com exceção dos 

referentes à prótese dentária, no entanto ainda existe dificuldades para marcação de consulta 

conforme relatado pelos usuários e ainda há indefinição dos fluxos de referência e contrarreferência 

para os serviços especializados.( LORENA SOBRINHO,J E et all,2015) 

A pesquisa desenvolvida na região metropolitana da cidade do Recife-PE pelos 

pesquisadores Marilia Gomes de Souza e Claudio Santos da Costa que avaliou as informações 

referentes aos indicadores do SIA/SUS: média da ação coletiva de escovação dental supervisionada 

e cobertura de 1ª consulta odontológica programática, em suas análises perceberam que os 

resultados apresentaram grande flutuação dos atendimentos com relação ao primeiro atendimento 

odontológico e escovação dental supervisionada, e que evidenciou uma queda nos índices logo após 

a implantação do PMAQ no ano de 2012, com uma grande queda nos atendimentos principalmente 

de escovação dental supervisionada, concluindo que tais quedas no número de atendimentos, logo 

após a implantação do PMAQ deve-se provavelmente a subnotificação causada pelo período de 

transição do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para alimentar o novo Sistema de 

Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB).(SOUZA,M G et all,2017) 

Casotti et al.(2014) realizaram um estudo objetivando identificar as características da oferta 

de serviços odontológicos acessados pelos usuários por meio do PMAQ-AB quanto aos atributos do 

acesso de primeiro contato e integralidade. Os resultados obtidos apontaram que 45,1% dos usuários 
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conseguem marcar consulta com o cirurgião-dentista, porém o acesso/tempo de espera nas 

especialidades ainda se constitui em problema de referência e contrarreferencia dentro da rede de 

atenção à saúde, sendo que a garantia de continuidade de tratamento é menor nas regiões Norte e 

Nordeste com relação as outras regiões brasileiras. 

Chaves et al.(2012) no seu trabalho” Característica do Acesso e utilização de serviços 

odontológicos em municípios de médio porte”, realizou estudo de corte transversal descrevendo as 

principais características de acesso e utilização de serviços odontológicos básicos e especializados 

em dois municípios de médio porte da Bahia com 100% de cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família. Os resultados demonstraram que a principal barreira de acesso situou-se na AB, entre 5% a 

15,2%, com pouca interface da atenção primária com a atenção secundária, apenas 16% dos 

usuários, concluindo que a falta do acesso está ligada a falta de organização dos serviços prestados. 

Mendes Júnior,F.I.R,et al.(2015), no seu estudo de “ Percepção dos profissionais quanto à 

pertinência dos indicadores de saúde bucal em uma metrópole do Nordeste Brasileiro” realizou 

pesquisa exploratória-descritiva, com abordagem quali-quantitativa ,onde buscou analisar a 

percepção dos profissionais quanto à pertinência dos indicadores de saúde bucal do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) em Fortaleza, Ceará. 

E concluiu que a desmotivação, a descontinuidade no fornecimento de insumos odontológicos, o 

abandono do tratamento odontológico por parte do paciente, a cultura popular de que a gestante não 

pode realizar tratamento odontológico e a insegurança do profissional no manejo clínico relacionado à 

prótese dentária, foram as principais barreiras para o atingimento de metas da primeira consulta 

odontológica programática. 

A pesquisa qualitativa realizada por Tavares, R.P et al.(2013) através de entrevistas 

semiestruturada com usuários, agentes comunitários e cirurgiões-dentistas para observação das 

possíveis barreiras para atingimento da primeira consulta programática, observou-se que os 

problemas relacionados ao acesso recaíram sobre a falta de materiais e a deficiência de manutenção 

de equipamentos, além da baixa cobertura do serviço. 

Sartori,C. et.al,(2012),realizou “Avaliação de Indicadores de Saúde Bucal: Estudo de caso 

de uma unidade de Saúde da Família”, o trabalho é composto de um estudo descritivo transversal de 

uma série temporal ,onde foram avaliado os dados secundários de uma série histórica de práticas de 

saúde bucal efetuadas no período de 2008 a 2010, na ESF Jardim Cascata, do município de Porto 

Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Foram calculadas as médias anuais dos indicadores de 

saúde bucal de cobertura de primeira consulta odontológica programática, onde concluiu-se que a 

média estava abaixo do percentual Nacional e Estadual, e responsabilizaram o baixo acesso, a 

população adstrita que procura o serviço e a baixa cobertura. 
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 PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA OBJETIVO METAS/ 

PRAZOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Baixo 
atendimentoa 
primeira 
consulta 
odontológica 
programática 

Ampliar o 
acesso a 1º 
consulta 
programática 

Ter 100% da 
primeira 
consulta 
programática 
agendada 
atendida/ 
mensalmente  

• Realizar palestras 
educativas com a 
população 
adstrita. 

• Usar a rádio 
comunitária para 
falar sobre saúde 
bucal e 
desmistificação 
do medo. 

• Realizar busca 
ativa em parceria 
com os Agentes 
Comunitários de 
Saúde dos 
pacientes faltosos 

• Adotar política de 
estoque mínimo 
de insumos 
odontológicos 

• Fazer 
periodicamente 
amanutenção 
preventiva dos 
equipos 
odontológicos 

• Planejar reunião 
técnica com a 
Gestão e os 
profissionais da 
Estratégia Saúde 
da Família 

• Cirurgiões- 
dentista da 
Estratégia Saúde 
da Família 

• Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

• Coordenador da 
ESF  

• Secretário 
Municipal de 
Saúde 

• Técnico de 
Saúde Bucal 

• Auxiliar de Saúde 
Bucal 
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PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

Indicadores Resultados 
Fontes 

dosdados 
Período 

da coleta 
Divulgação 
dosdados 

Número de 
atendimentos de 
primeira consulta 
odontológica 
programática * 
100/ 
População 
cadastrada 

Elaboração do relatório da 
produção enviada 
mensalmente pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde das Equipes de 
Saúde Bucal para manter 
alimentação regular e 
consistente no SISAB/MS, 
com informações referentes 
à produção do procedimento 
primeira consulta 
odontológica programática, 
permitindo o seu 
monitoramento permanente. 

Relatório do 
SISAB/MS 

Mensal Relatório 

 

  



 

18 

 

 CONCLUSÃO 

Como o indicador de primeira consulta odontológica programática reflete o acesso da 

população aos serviços odontológicos para assistência individual no âmbito do SUS, é de suma 

importância ações que promovam a melhoria do Indicador como o planejamento do processo de 

trabalho da equipe de saúde bucal de forma a garantir acesso amplo da demanda programada, para 

que se possa diminuir problemas bucais propondo para estes pacientesa execução de um plano 

preventivo-terapêutico estabelecido a partir de umaavaliação/exame clínico odontológico nesta 

primeira consulta, tendo esse plano uma resolução completa na atenção básica. 

Este indicador aponta ainda uma tendência de inserção das ações odontológicas nos 

programas de saúdecomo parte de cuidados integrais podendo depender da necessidade do paciente 

ser encaminhado para atenção especializada. 

Assim, adoção de práticas,como: palestras motivacionais com intensificação da importância 

da saúde bucal, um maior estreitamento de relacionamento entre dentistas, Coordenador da Unidade 

Básica de Saúde(UBS), Coordenador daEstratégia Saúde da Família(ESF) e o Secretário Municipal 

de Saúde(SMS) para garantia de disponibilidade suficiente de insumos e equipamentos para a 

realização dos Planos Preventivo-Terapêuticos (PPT) dentro da resolubilidade esperada na Atenção 

Básica, são alternativas que em curto prazo vem a beneficiar no atendimento à população do 

município tão desassistida dos serviços odontológico nos últimos anos. 

Dessa forma,o monitoramento e avaliação da qualidade e consistência dos dados 

informados pelas equipes de saúde bucal no SISAB são importante para o acompanhamento da 

evolução de resultados, negociação/contratualização de metas e definição de prioridades desde 

atenção básica até as de maior complexidade. 

  



 

19 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.444 de 28 de dezembro de 2000. Estabelece incentivo 
financeiro para a reorganização da Atenção em Saúde Bucal prestada nos municípios por meio 
do Programa Saúde da Família. Diário Oficial da União, Brasília, 29 dez. 2000. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo para as equipes de atenção básica e NASF. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

CASOTTI, E. et al. Atenção em Saúde Bucal no Brasil: uma análise a partir da Avaliação 
Externa do PMAQ-AB. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. esp., p. 140-157, 2014. 

CHAVES, S.C et al .Características do acesso e utilização de serviços odontológicos em 
município de médio porte. Revista Ciência e Saúde Coletiva. Salvador,BA,2012 

FERNANDES JKB et al. Avaliação dos indicadores de saúde bucal no Brasil: tendência 
evolutiva pró-equidade? Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 32(2):e00021115, fev, 2016 

GOLBAUM, A. O processo de avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) para saúde bucal no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Dissertação de Mestrado. São Paulo, 2014 

LORENA SOBRINHO, JE et al. Acesso e qualidade: avaliação das Equipes de Saúde Bucal 
participantes do PMAQ-AB 2012 em Pernambuco. Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 39, n. 104, p. 
136-146, JAN-MAR 2015 

MENDES JÚNIOR, FIR. et al. Percepção dos profissionais quanto à pertinência dos indicadores 
de saúde bucal em uma metrópole do Nordeste brasileiro. Saúde debate. Rio de Janeiro, v. 39, n. 
104, p. 147-158, JAN-MAR 2015 

PEREIRA, Claudia Gomes & GROISMAN, Sonia. Histórico do monitoramento e avaliação da 
Estratégia de Saúde da Família no Brasil. Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 71, n. 2, p. 208-10, 
jul./dez. 2014. 

PIMENTEL,B V et al. A atualização dos indicadores de saúde bucal e de desenvolvimento 
humano no monitoramento da atenção básica nos municípios da região metropolitana de 
Curitiba-PR. .Revista Espaço para a saúde.Londrina,Paraná,2014 

RODRIGUES, JM. A utilização de indicadores de saúde bucal para análise do desempenho da 
atenção básica no município de Natal-RN. Natal, RN, 2015.26 f. 

SARTORI, C.et al. Avaliação de Indicadores de Saúde Bucal: Estudo de caso de uma unidade 
Saúde da Família no município de Porto Alegre. Rede Vivas de Educação e Saúde. Porto Alegre, 
2012 

SILVA, PS et al. Análise dos indicadores de desempenho de uma equipe de atenção básica à 
saúde. Rev. Saúde.Com 2016; 12(1): 470-476. 

SOUZA, MG e COSTA, CS. Avaliação comparativa dos indicadores de saúde bucal do SIA/SUS 
antes e após a implementação do PMAQ. Monografia de Conclusão de Curso. Faculdade Integrada 
de Pernambuco Graduação em Odontologia. Recife-PE. 2017. 

 


