




Objetivos 

1. Fazer o diagnóstico das condições de saúde bucal 

 da população brasileira em 2010 

 

2. Traçar comparativo com a pesquisa SB Brasil 2003 

 

3. Avaliar o impacto do Programa Brasil Sorridente 

 

4. Planejar ações de saúde bucal para os próximos anos 



Metodologia 

Pesquisa realizada em 177 Municípios: 

 26 capitais e o Distrito Federal 

 30 municípios de cada região do país 
 

Entrevistas e exames bucais em 

38 mil pessoas divididas em 5 grupos etários: 

 Crianças aos 5 anos 

 Crianças aos 12 anos 

 Adolescentes de 15 a 19 anos 

 Adultos de 35 a 44 anos 

 Idosos de 65 a 74 anos 



   

  
        
      

 
 

Características da Pesquisa 

 Estudo epidemiológico de base nacional 

 Representativo para as 26 capitais, Distrito Federal e para as cinco 
regiões 

 Semelhante ao SB Brasil 2003 – possibilitando o início da série 
histórica de indicadores da saúde bucal do brasileiro 

 CPO é o principal indicador, composto pela soma dos dentes: 

 Cariados – afetados pela cárie e ainda não-tratados 

 Perdidos – extraídos em decorrência da cárie 

 Obturados – acometidos pela cárie, porém tratados 



Resultados 



Crianças aos 12 anos 

2003 2010

2,8 

2,1 

Índice CPO aos 12 anos de idade: 2003 - 2010, Brasil. 

 
 CPO caiu 26% nos últimos sete anos 
 

CPO aos 12 anos de idade é o padrão para comparação internacional, pois 
reflete o ataque de cárie logo no começo da dentição permanente 



 Proporção de crianças livres de cárie aos 12 anos cresce de 31% para 44% 
 
 Isso significa que cerca de 1,6 milhão de dentes deixaram de ser afetados 

pela cárie em crianças dessa faixa etária, entre 2003 e 2010. 
 

 Hoje, 1,4 milhão de crianças não têm nenhum dente cariado na boca –
aumento de 30% em relação a 2003. 

2003 2010

31% 

44% 

Crianças livres de cárie aos 12 anos: 2003 - 2010, Brasil. 

Crianças aos 12 anos 



Crianças aos 12 anos 

3,1 3,1 3,1 

2,3 2,3 

3,2 

2,7 2,6 

1,7 

2 

Índice CPO aos 12 anos por região: 2003 - 2010, Brasil. 

2003

2010

 Todas as regiões melhoraram o índice entre 2003 e 2010 
– exceto a Norte, que teve ligeiro aumento 
 

 Os valores extremos (Norte e Sudeste) mostram uma 
diferença de quase 90% 



1,9 2,1 2,1 2,3 
2,8 

3,4 3,7 

4,7 

Índice CPO aos 12 anos: comparação entre países da América do 
Sul. 

Crianças aos 12 anos 

Brasil entra no grupo de países com baixa prevalência de cárie 

 Índice do Brasil é melhor que a 
média dos países das Américas (2,8) 
 

 Na América do Sul, Brasil e 
Venezuela têm índices iguais, 
próximos do Chile 

 Para isso, CPO deve ser entre 1,2 e 2,6 – segundo classificação da Organização 
Mundial da Saúde. O do Brasil é 2,1 atualmente; em 2003, era de 2,8 



Adolescentes de 15 a 19 anos 

 Redução de 30% do CPO dessa faixa etária, entre 2003 e 2010 
 

 18 milhões de dentes deixaram de ser atacados pela cárie 

2003 2010

6,1 

4,2 

Índice CPO entre adolescentes (15 a 19 anos): 2003 - 2010, 
Brasil. 



Adolescentes de 15 a 19 anos 

 Caiu pela metade o número de adolescentes que 
sofreram algum tipo de perda dentária 

2003 2010

27% 

13% 

Necessidade de prótese dentária entre 15 e 19 anos: 2003 - 
2010, Brasil. 



Adultos de 35 a 44 anos 

2003 2010

20,1 

16,3 

Índice CPO de adultos (35 a 44 anos): 2003 - 2010, Brasil. 

 CPO cai 19% em 7 anos nesta faixa etária 
– passando de 20,1 para 16,3 



 Aumenta acesso da população adulta ao tratamento da cárie 
 

 Menos dentes estão sendo extraídos por conta da doença 

Cariado Perdido Obturado
(tratado)

2,7 

13,2 

4,2 

1,9 

7,3 7,1 

CPO estratificado de adultos (35 a 44 anos): 2003 - 2010, Brasil. 

2003

2010

Adultos de 35 a 44 anos 



Idosos entre 65 e 74 anos 

 Mais de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total (nas duas 
arcadas dentárias) 
 

 Outros 4 milhões precisam usar prótese parcial (em uma das arcadas) 

Prótese total em uma
arcada

Prótese total dupla

24% 

16% 

23% 

15% 

Necessidade de prótese total (dentadura) entre idosos: 2003 - 2010, 
Brasil. 

2003

2010



Crianças de 5 anos 
(dentição decídua – “dentes-de-leite”) 

 Redução de 17% nos dentes-de-leite cariados 
 

 Porém, 80% desses dentes não foram tratados 

2003 2010

2,8 

2,3 

Média de dentes afetados pela cárie aos 5 anos (dentição 
decídua): 2003 - 2010, Brasil. 

Campanha de prevenção da cárie 
em menores de cinco anos está 

prevista para 2011  



Saúde Bucal 
 
Balanço de ações 2002-2010 



Investimento cresce mais de 10 vezes 
de R$ 56 milhões 

para R$ 600 milhões (Nov./2010) 

Brasil Sorridente 
Balanço de ações 2002-2010 



Atendimento focado na prevenção e no 
cuidado com toda a família 

 
 Número de equipes cresce quase 5 vezes, 

passando de 4.261 para 20.300 
 

 Equipes estão em 85% dos municípios 
brasileiros. Em 2002, estavam em 41% 
 

 72 milhões de kits de saúde bucal (escova 
e pasta de dente)  distribuídos 

Brasil Sorridente 
Balanço de ações 2002-2010 

 Cresce 49% o número de dentistas 
trabalhando no SUS, passando de 
40.205 para 59.258 
 

 30% dos dentistas do país trabalham 
no programa atualmente 

Equipes de Saúde Bucal / PSF Postos de trabalho 

17,5 milhões de brasileiros 
passam a ir ao dentista, 
entre 2003 e 2008 (PNAD/IBGE) 
 
Maior impacto nas famílias com 
renda de até 2 salários mínimos 



Responsáveis pelo tratamento especializado 
(canal, cirurgias, etc.). 

 
 São 853 unidades em funcionamento e mais 

100 em fase de construção 
 

 Quadruplicou número de atendimentos 
especializados, de 6 milhões para 25 milhões 
 

 Doação de mais de 5,5 mil cadeiras 
odontológicas para a rede de atendimento 

Brasil Sorridente 
Balanço de ações 2002-2010 

Centros de Especialidades Odontológicas 

AC = 2 

AM =  11 

RR = 1 

PA = 28 

AP = 2 

RO = 8 
TO = 7 

MT = 6 

MS = 15 

GO = 27 

DF = 6 

MA = 25 

PI = 26 

CE = 75 
RN = 21 

PB = 43 

PE = 41 

AL = 20 

SE = 13 
BA = 70 

MG = 77 

ES = 11 

RJ = 65 

SP = 149 

PR = 46 

SC = 38 

RS = 20 

Número de CEO dobrará na 
região Norte em 2011 



Brasil Sorridente 
Balanço de ações 2002-2010 

Levará saúde bucal para as populações de áreas rurais 
 

Unidade Odontológica Móvel 

UF Unidades  UF Unidades  UF Unidades  

BA 10 RS 4 ES 1 

PA 9 PR 3 MA 1 

MG 5 SP 3 MS 1 

PE 4 CE 2 MT 1 

RO 4 RJ 2 RR 1 

160 previstas até o fim de 2011, das quais 51 entregues já 

em 2010: 

 



Brasil Sorridente 
Balanço de ações 2002-2010 

 Atendimentos odontológicos no SUS crescem 57% - passando de 86 milhões para 147 milhões (set/2010) 
 

 De 2001 até 2003, de todos os tratamentos odontológicos, 11% eram extrações dentárias 
 
 A partir de 2004, porcentagem veio diminuindo e atingiu 5,2% em 2009 

 
 Isso representa uma média de 400 mil dentes salvos por ano, o que dá aproximadamente 2,5 milhões de 

dentes salvos entre 2004 e 2009 

Mais atendimento, melhor qualidade 

664 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, 
com produção anual de cerca de 480 mil próteses 



 Programa também financiou a implantação de 600 sistemas de 
fluoretação de águas de abastecimento público, beneficiando 
mais de 5 milhões de pessoas. 
 

 Estima-se que a cada dia 15 mil novas pessoas comecem a 
receber água tratada com flúor 
 

 Fluoretar a água reduz em até 50% o risco de cárie 

Brasil Sorridente 
Balanço de ações 2002-2010 


