
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA 
ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) 
MANUAL INSTRUTIVO – ANEXO 
FICHA DE QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES 
 
4. Área: Saúde Bucal 
4.1 Indicador: Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada. 
Conceito: cobertura média de pessoas participantes na ação coletiva de escovação 
dental supervisionada realizada em determinado local e período. 
Função do Indicador no PMAQ: Avaliação de Desempenho 
Método de cálculo: 
 
Número de pessoas participantes na ação coletiva de escovação dental  
supervisionada realizada em determinado local e período*                              X 100 
 
População cadastrada no mesmo local e período 
 
Fonte: Numerador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Denominador: Ficha A do SIAB 
Periodicidade: trimestral, semestral ou anual. 
Interpretação e uso: 
Este indicador estima a proporção pessoas que poderiam ser beneficiadas pelas ações de 
escovação dental com orientação/supervisão de um profissional de saúde bucal, visando 
à prevenção de doenças bucais, mais especificamente cárie dentária e doença 
periodontal. Considerando que, na maioria dos locais, a escovação dental supervisionada 
será realizada com dentifrício fluoretado, este indicador também permite estimar o acesso 
ao flúor tópico, o meio mais eficaz de prevenção de doenças bucais, além da 
oportunidade de consolidar o hábito de escovação. Deve-se assinalar que o foco desse 
indicador está na expansão do acesso a essa ação e não na frequência com que ela é 
realizada. Por isso, situações em que a ação é desenvolvida de forma trimestral, igualam-
se àquelas em que a frequência é menor. Segundo a Portaria 95/2006, a frequência 
(concentração por pessoa) de escovação dental supervisionada direta pode ser 
semestral, quadrimestral ou trimestral (Brasil, 2006) e o “Guia de recomendações para o 
uso de fluoretos no Brasil” orienta que não há evidência científica da efetividade dessa 
ação quando o intervalo é superior a 12 meses, mas “realizá-la numa frequência maior do 
que quatro vezes por ano não implica ganhos adicionais relevantes no processo 
educativo, onerando desnecessariamente os recursos alocados à atividade” (Brasil, 
2009). A frequência de realização (trimestral, quadrimestral ou semestral) é uma decisão 
a ser tomada no nível local em função da análise de recursos disponíveis, melhor 
adequação técnica, viabilidade, dentre outros fatores a considerar na programação local. 
Segundo dados do SIA-SUS, em 2010 a produção desses procedimentos potencialmente 
seria suficiente para uma cobertura média nacional de 33% com uma variação de 2% 
(DF) a 89% (CE). Esse indicador pode contribuir para o planejamento e monitoramento 
das ações de prevenção, promoção e auto-cuidado realizadas pelas equipes de saúde 
bucal, subsidiando processos de gestão e avaliação de políticas de saúde bucal. 
Ações que promovem a melhoria do indicador: 



Capacitação/atualização dos profissionais das equipes com vista à qualificação dessa 
ação e à alimentação correta e oportuna do sistema de informação da atenção básica. 
Monitoramento e avaliação da qualidade e consistência dos dados informados pelas 
equipes, com vistas ao acompanhamento da evolução de resultados, negociação 
/contratualização de metas, definição de prioridades de apoio institucional e educação 
permanente, assim como assessoramento à gestão. Programação de ações coletivas 
voltadas para a prevenção em saúde bucal. Garantia de disponibilidade suficiente de 
insumos necessários ao desenvolvimento dessa ação pelas equipes (ex.: kits de escova e 
creme dental fluoretado, materiais educativos de escovação dental). Articulação 
intersetorial para expansão do acesso a essas ações (escolas, centros comunitários, 
comunidades terapêuticas, etc). 
 

4.2 Indicador: Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 
Conceito: proporção da população cadastrada pela equipe de Atenção Básica com 
acesso a tratamento odontológico. 
Função do Indicador no PMAQ: Avaliação de Desempenho 
Método de cálculo: 
 
Número de primeiras consultas odontológicas programáticas no período     X 100 
 
População cadastrada no mesmo local período                
 
Fonte: Numerador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Denominador: Ficha A do SIAB 
Periodicidade: mensal 
Interpretação e uso: 
Este indicador reflete a proporção de pessoas que tiveram acesso ao tratamento 
odontológico do programa de saúde bucal desenvolvido pela equipe. Por meio dessa 
consulta odontológica programática o indivíduo ingressa no programa, a partir de uma 
avaliação / exame clínico odontológico realizado com a finalidade de diagnóstico e 
elaboração de um Plano Preventivo Terapêutico - PPT. Portanto, as primeiras consultas 
odontológicas só devem ser registradas quando o plano preventivo terapêutico for 
elaborado. Este indicador aponta a tendência de inserção das ações odontológicas nos 
programas de saúde como parte de cuidados integrais, a exemplo do que ocorre em 
vários programas de saúde: mental, mulher, trabalhador, adolescente, idoso, etc. Não 
devem ser considerados para cálculo desse indicador os atendimentos eventuais, como 
os de urgência/emergência, que não tem seguimento previsto. Segundo dados do SIA-
SUS, em 2010 a produção desses procedimentos daria uma cobertura média nacional de 
17%, com uma variação de 5,9% (RO) a 64% (TO). No entanto, é preciso considerar o 
problema de sub-registro hoje existente dessa produção. A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD-2008) aponta que mais de 40% dos entrevistados teria ido 
ao dentista nos últimos 12 meses, variando de 26% (AL) a 48% (PR e SC). No entanto, 
apenas 35% das pessoas entrevistadas teriam utilizado o SUS no seu último atendimento 
odontológico, variando de 11% (DF) a 66% (PB). Este indicador pode contribuir para 
analisar a cobertura da população que teve acesso a tratamento odontológico e para o 
planejamento e monitoramento de ações de saúde bucal na atenção básica realizadas 
pelas equipes, além de subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 
políticas e ações voltadas para o acesso ao atendimento odontológico. 
Ações que promovem a melhoria do indicador: 
Capacitação/atualização dos profissionais da Atenção Básica para melhorar a qualidade 
dessas ações e a alimentação do sistema de informação da atenção básica. 



Monitoramento e avaliação da qualidade e consistência dos dados informados pelas 
equipes, com vistas ao acompanhamento da evolução de resultados, negociação/ 
contratualização de metas, definição de prioridades de apoio institucional e educação 
permanente, assim como assessoramento à gestão. Planejamento do processo de 
trabalho da equipe de saúde bucal de forma a garantir acesso amplo da demanda 
programada. Programação das ações de atendimento, considerando critérios para 
classificação de risco. Garantia de disponibilidade suficiente de insumos e equipamentos 
para a realização dos Planos Preventivo-Terapêuticos (PPT) dentro da resolubilidade 
esperada na Atenção Básica. 
 
4.3 Indicador: Cobertura de 1ª consulta de atendimento odontológico à gestante. 
Conceito: proporção de gestantes cadastradas pela equipe que tiveram acesso a 
atendimento odontológico. 
Função do Indicador no PMAQ: Avaliação de Desempenho 
Método de cálculo: 
 
Número de gestantes atendidas em primeira consulta pelo cirurgião dentista  
da equipe de saúde bucal em determinado local e período                                   X 100 
 
Número de gestantes cadastradas no mesmo local e período 
 
Fonte: Numerador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Denominador: Ficha A do SIAB 
Periodicidade: mensal 
Interpretação e uso: 
Este indicador expressa a cobertura de gestantes com acompanhamento odontológico em 
relação às cadastradas pela equipe. Compreende o registro de primeira consulta 
odontológica realizada pelo cirurgião-dentista às gestantes cadastradas, visando, 
principalmente, prevenir agravos de saúde bucal que possam comprometer a gestação e 
o bem estar da gestante. A Atenção Odontológica à gestante compreende a realização de 
avaliação diagnóstica, restaurações e cirurgias, quando indicadas considerando-se o 
período da gestação, além de ações de educação e prevenção. Espera-se a ocorrência 
de, no mínimo, uma avaliação odontológica a cada trimestre de gestação. Entretanto, 
para efeito de cálculo desse indicador será registrada no SIAB apenas a 1ª consulta à 
gestante e, se houver necessidade de implementar um plano preventivo terapêutico, 
também será feito o registro no campo 1º atendimento odontológico do SIAB e do SIA. Os 
atendimentos subsequentes à 1ª consulta serão registrados apenas no S I A – SUS, e 
quando esse tratamento for concluído, será registrado no campo respectivo do SIAB. 
Portanto, as consultas de urgência e aquelas a fim de executar o plano de tratamento não 
devem ser consideradas no campo de 1º atendimento à gestante. Todo serviço de saúde 
deve estabelecer, como rotina, a busca ativa das gestantes de sua área de abrangência. 
Para isso, os profissionais de saúde bucal devem trabalhar de forma integrada com os 
demais profissionais da atenção básica, tanto nas atividades educativas em grupo como 
no acompanhamento de pré-natal. Este indicador pode contribuir para o planejamento e 
monitoramento das ações realizadas pelas equipes de saúde bucal, particularmente o 
acesso de gestantes a atendimento odontológico, subsidiar processos de planejamento, 
gestão e avaliação de políticas e ações voltadas para o acesso ao atendimento 
odontológico e programação de trabalho. 
Limitações: 
Dificuldades relacionadas a fatores culturais, que explicam o “medo” da gestante à 
consulta odontológica, principalmente relacionado ao uso do raio-X. 
Ações que promovem a melhoria do indicador: 



Capacitação / atualização dos profissionais da equipe responsáveis pela alimentação do 
sistema de informação da atenção básica. Monitoramento e avaliação da qualidade e 
consistência dos dados informados pelas equipes, com vistas ao acompanhamento da 
evolução de resultados, negociação / contratualização de metas, definição de prioridades 
de apoio institucional e educação permanente, assim como assessoramento à gestão. 
Integração entre os profissionais da saúde bucal e os outros membros da equipe de 
atenção básica para a programação de ações e encaminhamento das gestantes 
cadastradas e acompanhadas no pré-natal. Capacitação dos profissionais de saúde para 
qualificar as ações de acompanhamento / tratamento odontológico na gestação, tanto no 
que diz respeito à humanização e qualidade técnica dos atendimentos, quanto nas 
abordagens educativas para estimular o autocuidado e dirimir medos infundados da 
população sobre o tratamento odontológico na gestação. Garantia de disponibilidade 
suficiente de insumos e equipamentos para a realização dos Planos Preventivo-
Terapêuticos (PPT) dentro da resolubilidade esperada na Atenção Básica. Planejamento 
do processo de trabalho e programação das ações da equipe de saúde bucal, de forma a 
garantir acesso amplo ao atendimento da demanda programada de pré-natal, 
considerando inclusive a utilização de critérios para classificação de risco. 
 
4.4 Indicador: Razão entre Tratamentos Concluídos e Primeiras Consultas 
Odontológicas Programáticas. 
Conceito: expressa a relação entre Tratamentos Concluídos e as Primeiras 
Consultas Odontológicas Programáticas. 
Função do Indicador no PMAQ: Avaliação de Desempenho 
Método de cálculo: 
 
Número de Tratamentos Concluídos (TC) pelo cirurgião dentista da equipe de saúde 
bucal em determinado local e período  
 
Número de Primeiras Consultas Odontológicas Programáticas realizadas pelo cirurgião 
dentista da equipe de saúde bucal em determinado local e período 
 
Fonte: Numerador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Denominador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Periodicidade: mensal 
Interpretação e uso: 
Este indicador mede a relação entre tratamentos concluídos e primeiras consultas 
odontológicas programáticas. Permite avaliar se a equipe mantém uma boa relação entre 
acesso (número de primeiras consultas odontológicas programáticas) e resolubilidade 
(número de tratamentos concluídos), ou seja, em que medida a equipe está concluindo os 
tratamentos iniciados. Considerando a fórmula de cálculo desse indicador, temos duas 
possibilidades: a) Resultado menor que 1 (um): indica que o número de tratamentos 
concluídos foi menor do que os tratamentos iniciados. Porém, quando esse resultado é 
muito menor do que 1, isso pode apontar dificuldade de conclusão dos tratamentos 
iniciados. b) Resultado maior que 1 (um): indica que tratamentos estão sendo concluídos 
sem que novos tratamentos sejam iniciados. Essa situação aponta para uma possível 
falha na capacidade de promover acesso a novos pacientes. Este indicador pode 
contribuir para o planejamento e monitoramento do acesso e da resolubilidade do 
atendimento da equipe de saúde bucal, além de subsidiar processos de planejamento, 
gestão e avaliação das ações de saúde bucal. 
Ações que promovem a melhoria do indicador: 
Capacitação /atualização dos profissionais responsáveis pela alimentação do sistema de 
informação da atenção básica. Capacitação /atualização do cirurgião dentista da equipe 



de atenção básica para a qualificação dos atendimentos e melhoria da adesão aos 
tratamentos. Estratégias para garantir a adesão aos tratamentos programáticos 
(humanização do atendimento, busca ativa de faltosos, lembrete aos usuários das 
consultas agendadas, etc.). Monitoramento e avaliação da qualidade e consistência dos 
dados informados pelas equipes, com vistas ao acompanhamento da evolução de 
resultados, negociação / contratualização de metas, definição de prioridades de apoio 
institucional e educação permanente, assim como assessoramento à gestão. Garantia de 
disponibilidade suficiente de insumos e equipamentos para a realização e conclusão dos 
Planos Preventivo-Terapêuticos (PPT) dentro da resolubilidade esperada na Atenção 
Básica. Garantia de disponibilidade suficiente de referências especializadas que 
condicionem a continuidade e conclusão dos tratamentos iniciados. Planejamento do 
processo de trabalho da equipe de saúde bucal de forma a garantir acesso e 
resolubilidade no atendimento à população adscrita. 
 
4.5  Indicador: Média de instalações de próteses dentárias. 
Conceito: número de instalações de próteses dentárias implantadas em relação ao total 
estimado da população que necessita do tratamento reabilitador. Compreende o registro 
do número de instalações de próteses dentárias, sejam elas próteses totais, parciais 
removíveis ou fixas, realizadas pelo cirurgião dentista, sobre o número estimado de 
pessoas que necessitam de prótese entre as cadastradas. 
Função do Indicador: Monitoramento 
Método de cálculo: 
 
Número de instalações de próteses dentárias realizada pela equipe de saúde bucal, em 
determinado local e período 
 
População cadastrada em determinado local e período x 0,03* 
*segundo dados do SB Brasil 2010, estima-se que pelo menos 3% da população 
necessitam de prótese total em ao menos um maxilar. 
 
Fonte: Numerador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Denominador: Ficha A do SIAB 
Periodicidade: mensal 
Interpretação e uso: 
A reabilitação protética é uma das prioridades da Política Nacional de Saúde Bucal, fruto 
de grande demanda da população. Uma das diretrizes dessa Política é a inclusão do 
tratamento de reabilitação protética na Atenção Básica. Nos municípios onde este tipo de 
tratamento é referenciado aos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO ou 
serviços específicos, é dever da equipe referenciar e acompanhar o paciente. Embora, 
para efeitos de cálculo, esteja sendo considerada apenas a população com necessidade 
de prótese total, todos os tipos de reabilitação devem ser ofertados à população, como 
próteses parciais removíveis e coroas unitárias. Assim, este indicador contribui no 
planejamento das ações, permitindo visualizar quanto da demanda de reabilitação de 
prótese dentária está sendo atendida. Por sua natureza, é um indicador cumulativo, ou 
seja, quanto maior o período, melhores serão os resultados. Este indicador pode 
contribuir para o planejamento e monitoramento das ações de reabilitação protética, 
realizadas ou acompanhadas pela equipe de saúde bucal. 
Ações que promovem a melhoria do indicador: 
Capacitação / atualização dos profissionais responsáveis pela alimentação do sistema de 
informação da atenção básica. Monitoramento e avaliação da qualidade e consistência 
dos dados informados pelas equipes, com vistas ao acompanhamento da evolução de 
resultados, negociação / contratualização de metas, definição de prioridades de apoio 



institucional e educação permanente, assim como assessoramento à gestão. Inclusão da 
reabilitação protética no escopo de ações da equipe de saúde bucal, dentro do seu nível 
de resolubilidade. Inclusão da reabilitação protética na programação de 
capacitações/atualizações da equipe de saúde bucal. Garantia de credenciamento de um 
serviço de referência de Laboratório de Próteses Dentárias. Planejamento do atendimento 
voltado à busca ativa das pessoas com necessidade de reabilitação protética. Garantia de 
disponibilidade suficiente de insumos e equipamentos para a realização das ações de 
reabilitação protética sob responsabilidade da Atenção Básica. Estabelecimento de um 
sistema de referência e contra referência para o acompanhamento adequado desse 
indicador, nos municípios em que a reabilitação protética seja referenciada aos Centros 
de Especialidades Odontológicas - CEO ou para outros serviços específicos.  
4.6  Indicador: Média de atendimentos de urgência odontológica por habitante. 
Conceito: número médio de atendimentos de urgência odontológica por habitante em 
determinado local e período. 
Função do Indicador no PMAQ: monitoramento 
Método de cálculo: 
 
Número de atendimentos de urgência realizados pelo cirurgião dentista da equipe de 
saúde bucal em determinado local e período 
 
População cadastrada em determinado local e período 
 
Fonte: Numerador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Denominador: Ficha A do SIAB 
Periodicidade: mensal 
Interpretação e uso: 
A equipe de Saúde Bucal precisa estar apta a oferecer o primeiro atendimento aos casos 
de urgência odontológica. Para tanto, deve desenvolver estratégias de acolhimento e 
planejamento de acordo a demanda para as ações de odontologia. Esse indicador auxilia 
no planejamento da equipe de saúde bucal, permitindo que ela avalie a demanda de 
urgência de sua área de abrangência e planeje melhor seu processo de trabalho para 
acolhimento adequado. A longo prazo, também permite avaliar a capacidade de 
prevenção dos casos de urgência odontológica por meio do atendimento programático 
regular. 
Ações que promovem a melhoria do indicador: 
Capacitação /atualização os profissionais responsáveis pela alimentação do sistema de 
informação da atenção básica. Capacitação / atualização dos profissionais de saúde bucal 
para o atendimento às urgências odontológicas. Monitoramento e avaliação da qualidade 
e consistência dos dados informados pelas equipes, com vistas ao acompanhamento da 
evolução de resultados, negociação/contratualização de metas, definição de prioridades 
de apoio institucional e educação permanente, assim como assessoramento à gestão. 
Planejamento do processo de trabalho da equipe de saúde bucal, de forma a garantir o 
atendimento às demandas de urgência odontológica, inclusive com utilização de triagem e 
classificação de risco. Ações educativas para informar à população que a equipe de 
saúde bucal é o serviço de referência para primeiro atendimento das urgências 
odontológicas. Realização de planejamento/programação para atendimento das urgências 
odontológicas. Garantia de disponibilidade suficiente de insumos e equipamentos para os 
atendimentos às urgências odontológicas. 
 

4.7  Indicador: Taxa de incidência de alterações da mucosa oral. 
Conceito: proporção de indivíduos com alterações de mucosa oral na população 
cadastrada. São consideradas alterações de mucosa oral: processos proliferativos não 



neoplásicos, neoplasias benignas, neoplasias malignas, doenças infecciosas 
(bacterianas, fúngicas ou virais), doenças mucocutâneas e manifestações bucais de 
doenças sistêmicas. 
Função do Indicador no PMAQ: Monitoramento 
Método de cálculo: 
 
Número de diagnósticos de alteração da mucosa oral de usuários atendidos  
pela equipe de saúde bucal em determinado local e período                                  X 1000 
 
População cadastrada em determinado local e período 
 
Fonte: Numerador: Relatório PMA2-Complementar do SIAB 
Denominador: Ficha A do SIAB 
Periodicidade: mensal 
Interpretação e uso: 
Esse indicador expressa os casos novos de alterações da mucosa oral diagnosticados 
pela equipe de saúde bucal na população cadastrada, avaliando, em alguma medida, a 
integralidade do atendimento em saúde bucal na Atenção Básica, isto é, o quanto a 
equipe está mobilizada para a avaliação e diagnóstico precoce de alterações da mucosa 
oral. Este indicador é calculado a partir do registro de diagnósticos de alterações da 
mucosa oral encontradas em exames bucais de rotina ou campanhas, visando, 
principalmente, a prevenção do câncer de boca. Este indicador pode contribuir para o 
planejamento e monitoramento das ações para diagnóstico precoce de lesões da mucosa 
oral e câncer de boca, subsidiando processos de planejamento, gestão e avaliação de 
políticas e ações voltadas para a promoção da saúde, fatores de risco para o câncer 
bucal, prevenção e diagnóstico precoce. 
Ações que promovem a melhoria do indicador: 
Capacitação / atualização dos profissionais da Atenção Básica responsáveis pela 
alimentação do sistema de informação da atenção básica. Capacitação / atualização dos 
profissionais da Atenção Básica para melhorar a qualidade e cobertura do exame e 
diagnóstico precoce de lesões na mucosa oral. Monitoramento e avaliação da qualidade e 
consistência dos dados informados pelas equipes, com vistas ao acompanhamento da 
evolução de resultados, negociação/contratualização de metas, definição de prioridades 
de apoio institucional e educação permanente, assim como assessoramento à gestão. 
Desenvolvimento de intervenções centradas na promoção de hábitos de vida saudável, 
ações educativas de prevenção e controle dos fatores e condições de risco, detecção 
precoce das lesões de mucosa e câncer de boca. Realização de exames periódicos em 
usuários com maior vulnerabilidade para o desenvolvimento do câncer de boca, isto é, 
aqueles que apresentarem mais de um dos seguintes fatores de risco: sexo masculino, 
mais de 40 anos, tabagista e/ou etilista, exposição ocupacional a radiação solar sem 
proteção, portador de deficiência imunológica (congênitas e/ou adquiridas). Integração da 
Equipe Saúde Bucal aos programas de controle do tabagismo, etilismo e outras ações de 
proteção e prevenção do câncer. Atividades educativas para informar sistematicamente a 
população para o diagnóstico precoce do câncer de boca 
 

 


