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INTRODUÇÃO 

O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem como base o acesso universal aos serviços 

de saúde em todos os níveis de atenção. Em 2004 o Governo Federal criou o Brasil 

Sorridente, que é política de saúde bucal do SUS e tem o objetivo de garantir a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população.  

Com objetivo de promover integralidade na atenção, em 2006 são instituídos os 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) com as especialidades de 

periodontia, endodontia, Cirurgia buco-maxilo-facial (CBMF) e pacientes com 

necessidades especiais. A Portaria Ministerial Nº 718/SAS de 20/12/2010, institui a 

especialidade de Ortodontia no CEO. Essa iniciativa de fato foi um passo a mais na 

ampliação do acesso e integralidade da atenção à saúde bucal para a sociedade, e 

especialmente para a parte da população que se encontra em situação de 

vulnerabilidade econômica. 

Em 2020, o mundo enfrenta uma das mais sérias pandemias da história da 

humanidade, a COVID-19, com etiologia do vírus Sars- Cov2 (Síndrome Respiratória 



Aguda Severa). O fato é que a pandemia escancara a desigualdade social do Brasil 

e as dificuldades que antes já eram enfrentadas pela população atingem um grau 

ainda mais elevado, como por exemplo as dificuldades dos pacientes em comparecer 

às consultas ortodônticas nos CEOs. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto no acesso dos 

pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico, nos CEO (Centros de Especialidade 

Odontológica), do Brasil, antes e durante a pandemia por COVID-19. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico e analítico com a utilização de dados 

secundários de acesso público disponíveis em sistemas de informação do Ministério 

da Saúde do Brasil (DATASUS). Foram analisados os dados de acesso de todos os 

CEO do Brasil que ofereçam o atendimento ortodôntico, conforme Portaria Ministerial 

n° 718/ SAS de 2010 e tabulados pelos programas Tabnet 32 e Tabwin 33. 

Variáveis independentes: a) período; b) tipo de tratamento ortodôntico; c) idade; d) 

CEO municipal ou CEO regional; e, c) porcentagem de cobertura da atenção primária. 

A variável desfecho é a taxa de faltas em relação ao número de casos em tratamento 

em determinado local e ano. Esse indicador será calculado para cada Estado e o 

Distrito Federal com os dados referentes ao período. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A instalação de aparelhos ortodônticos fixos nos CEOs do Brasil, por região, e no 

período de Novembro/2019 a Maio/2021 apresentou uma queda, principalmente nos 

primeiros dez meses da pandemia, destacando a dificuldade do acesso dos pacientes 

(Tabela 1). É possível verificar que as regiões que apresentaram as maiores 

abstenções nas consultas são a Norte e a Nordeste, regiões que possuem baixo 

índice socioeconômico. Em contraste, na região sudeste, as abstenções foram 

significantemente menores. 

A pandemia por COVID-19 reforça e piora os índices de desigualdades sociais no 

Brasil. De acordo com dados da pesquisa do IBGE, houve então aumento nos níveis 

de pobreza, em decorrência da crise econômica no país nesse período. 

 

 



 

 

Tabela 1 - Quantidade apresentada de aparelhos fixos por região, mês/ano. 

 

Mês/Ano Norte  Nordeste  Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Nov/2019 24 173 845 232 53 

Dez/2019 19 179 507 227 33 

Jan/2020 4 530 540 210 70 

Fev/2020 10 183 831 161 66 

Mar/2020 - 95 760 183 32 

Abril/2020 - - 59 7 8 

Maio/2020 - - 568 43 17 

Jun/2020 - 5 224 126 26 

Jul/2020 - 5 210 47 18 

Ago/2020 - 43 432 75 16 

Set/2020 16 94 783 129 26 

Out/2020 13 102 516 234 52 

Nov/2020 4 99 497 233 39 

Dez/2020 6 77 455 170 30 

Jan/2021 - 74 395 133 33 

Fev/2021 3 82 330 179 28 

Mar/2021 - 90 714 139 44 

Abril/2021 11 73 532 224 45 

Maio/2021 2 222 385 269 57 

 

As desigualdades socioeconômicas e geográficas influenciam as condições de saúde 

bucal, logo, o desempenho do CEO sofre influência das características contextuais 

atinentes à região em que estão inseridos (Gonçalves, 2018) (Figueiredo, 2019).  

Por outro lado, os municípios que apresentaram melhores indicadores 

socioeconômicos foram os que obtiveram maior desempenho segundo os índices de 

Indicador de Cumprimento Global de Metas (CGM) (Gonçalves, 2018). Nos CEOs dos 

municípios do Amazonas, os resultados do estudo realizado sugerem que os 

desempenhos dos CEOs podem estar mais ligados às características 



sociodemográficas dos municípios do que com as características estruturais dos 

serviços (Herkrath, 2009). 

Assim, é válido considerar que as disparidades socioeconômicas e a vulnerabilidade 

social enfrentadas por grupos de baixa renda são fatores que afetam diretamente o 

acesso dos pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico nos CEOs.  

Adicionalmente, entre as principais causas relacionadas ao aumento da abstenção 

está o alto custo de transporte (Fonseca, 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise dos dados permite concluir que o impacto da pandemia por COVID-19 no 

acesso dos pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico nos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEOs) é, na verdade, uma evidência exacerbada das 

diferenças sociais enfrentadas no Brasil. Isso demonstra que, ter os serviços 

odontológicos disponíveis e de forma gratuita não é o suficiente, uma vez que há uma 

grande lacuna estrutural acerca do acesso dos mesmos. 
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