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RESUMO
Este estudo teve por objet ivo invest igar, par t indo dos dados referentes aos
setores censitár ios urbanos do Munic ípio de Sobral- CE, possíveis desigualdades
no que tange ao uso dos ser v iços públicos e pr ivados de saúde bucal por jovens
de 17 a 21 anos nesse munic ípio. Localizaram-se as coordenadas geográf icas
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de 480 jovens no mapa de Sobral. As var iáveis relac ionadas aos setores
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menores proporções de responsáveis alfabet izados est iveram assoc iadas

censitár ios foram coletadas com base no Censo Demográf ico 2010. Fez-se
regressão de Poisson para as análises bivar iadas com nível de conf iança de
95% . As distr ibuições espac iais dos desfechos e das var iáveis de conte x to
também foram produzidas. As menores rendas médias do responsável e as
com a var iável dependente relac ionada ao uso do ser v iço público na últ ima
consulta odontológica. Conte x tos com piores condições soc ioeconômicas
parecem concentrar maior número de jovens que f requentam os ser v iços
odontológicos públicos.
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ABSTRACT
This study aimed to invest igate, using data related to the urban census sec tors in the Munic ipalit y of Sobral, Ceará,
Brazil, possible inequalit ies w ith regard to the use of public and pr ivate oral health ser v ices by young people aged
between 17 and 21 years in this munic ipalit y. The geographical coordinates of 480 young people were located
on the map of Sobral. The var iables related to the census sec tors were collec ted by hav ing the Brazilian 2010
Demographic Census as a basis. Poisson regression was per formed for bivar iate analyses w ith a 95% conf idence
level. The spat ial distr ibut ion of outcomes and conte x t var iables were al so produced. The lowest average income
values for the guardian and the lowest propor t ions of literate guardians were assoc iated w ith the dependent
var iable related to the use of a public ser v ice in the last dental appointment. Conte x t s w ith lower soc ioeconomic
status seem to concentrate a greater number of young people who seek public dental ser v ices.

RESUMEN
Este estudio tuvo como objet ivo invest igar, mediante datos refer idos a los sec tores censales urbanos del Munic ipio
de Sobral, Ceará, Brasil, posibles desigualdades con respec to al uso de los ser v ic ios públicos y pr ivados de salud
bucal por jóvenes de entre 17 y 21 años en este munic ipio. Las coordenadas geográf icas de 480 jóvenes se ubicaron
en el mapa de Sobral. Las var iables relac ionadas con los sec tores censales se recolec taron con base en el Censo
Demográf ico 2010 de Brasil. La regresión de Poisson se realizó para análisis bivar iados con un nivel de conf ianza
del 95% . También se produjeron distr ibuc iones espac iales de resultados y var iables de conte x to. Los ingresos
promedio más bajos del tutor y las proporc iones más bajas de tutores alfabet izados se asoc iaron con la var iable
dependiente relac ionada con el uso del ser v ic io público en la últ ima c ita dental. Conte x tos con peores condic iones
soc ioeconómicas parecen concentrar un mayor número de jóvenes que buscan los ser v ic ios dentales públicos.

INTRODUÇÃO

em áreas de car áter urbano, com mel hor inf r aes t r utur a
e cent ros de saúde próx imos, f ac ilit am o acesso e o

Os result ados dos levant amentos epidemiológicos

uso dos ser v iços odontológicos 3,5 - 8 .

sobre as condições de saúde bucal no Br asil apont am

Par a ident if icar desigualdades int r amunic ipais,

uma mel hor a. De 1986 a 2010, dat as do pr imeiro

os censos demogr áf icos nac ionais adot am o conceito

e do últ imo levant amento feitos até o momento,

de pequenas unidades ter r itor iais, for madas por área

a prevalênc ia de indiv íduos com idade de 18 anos

cont ínua, integr almente cont ida em uma zona urbana

com todos os dentes em boca aumentou de 32% par a

ou r ur al .

mais de 86% . A e xper iênc ia de cár ie medida pelo

A f im de analisar possíveis desigualdades no uso

Índice CPOD (dentes car iados, perdidos e obtur ados)

dos ser v iços de saúde bucal por jovens de 17 a 21

apresentou redução de 68,9 % em cr ianças com 12

anos nas diver sas áreas do Munic ípio de Sobr al-CE,

anos e de 66,5% em adolescentes com 15 a 19 anos 1 .

es te es tudo considerou os dados obt idos pelo Censo

Ent ret anto, apesar de t ais result ados, es tudos

Demogr áf ico 2010, referentes aos setores censit ár ios

apont am uma evolução desigual ent re as diver sas
regiões. Dados dos dois últ imos levant amentos
epidemiológicos em saúde bucal regist r ar am que a

da zona urbana do munic ípio em es tudo.

METODOLOGIA

mel hor ia das condições de saúde bucal foi menos
percept ível em áreas mais pobres e com maiores

E s te é um es tudo com duas abordagens dis t int as :

iniquidades soc iais . A s maiores prevalênc ias de

uma analít ica t r ansver sal e out r a espac ial descr it iva.

sujeitos que nunca for am ao dent ist a se concent r ar am

A pesquisa foi feit a na zona urbana de Sobr al ,

pr inc ipalmente nas regiões Nor te e Nordes te do

munic ípio situado no noroes te do Cear á e dist ante

país 4 .

245 km de sua capit al , For t alez a. Em 2019, sua

2-3

Algumas pesquisas na área perceber am que residir

popul ação foi es t imada em 208.935 habit antes e esse
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munic ípio cont a com indicadores soc ioeconômicos
mel hores do que os do est ado 9 .

As maiores prevalências de
sujeitos que nunca foram ao
dentista se concentraram
pr incipalmente nas regiões
Nor te e Nordeste do
país.

A pesquisa que ser v iu de base par a este es tudo
teve or igem nos anos de 1999 e 2000, quando
pesquisadores f izer am um levant amento munic ipal
sobre os pr inc ipais condic ionantes rel ac ionados à
morbidade em cr ianças de 5 a 9 anos residentes em
Sobr al . O sor teio da amost r a foi feito com base no
cadast ro de todas as cr ianças de 5 a 9 anos residentes
nesse

munic ípio,

consider ando

uma

prevalênc ia

de 10 % ent re as diver sas situações prev is t as no
quest ionár io, com margem de er ro de 10 % e nível de
conf iança de 95% . A amost r a f inal contou com 3.425
cr ianças, 525 a mais do que a necessidade apont ada
pelo cálculo amost r al 10 .
A ideia de f azer um levant amento epidemiológico
em saúde bucal com t al popul ação surgiu em 2000.
Foi consider ada uma prevalênc ia de 30 % de má
oclusão, com margem de er ro de 10 % e nível de
conf iança de 95% . Como prev ia o desenvolv imento
de um estudo longitudinal , for am avaliados 311
sujeitos a mais do que o almejado pelo cálculo
amost r al , tot aliz ando 1.021 cr ianças 10 . A segunda
f ase do estudo foi conduz ida em 2006, quando 68 8
par t ic ipantes da pr imeir a f ase for am localiz ados,
ree xaminados e ent rev ist ados 10 . A terceir a onda da
coor te de saúde bucal se deu no ano de 2012 e todo o
processo metodológico foi reaplicado nos 4 82 jovens
localiz ados 11 .
Par a os f ins analít icos deste estudo, for am
consider ados apenas os 4 82 par t ic ipantes da terceir a
f ase da coor te. Dada a necessidade de localiz ação das
coordenadas geogr áf icas par a def inir a localiz ação
do jovem no mapa de Sobr al e descobr ir qual é o
setor censit ár io inerente a cada indiv íduo, adotouse o sof tware Google Ear th e, por meio dos endereços
colet ados no processo da pesquisa, pôde -se localiz ar
os 460 jovens que represent ar am a amost r a f inal
deste estudo.
O per íodo de colet a de dados foi de janeiro a
dezembro de 2012. O e xame da cav idade or al
ocor reu confor me a metodologia preconiz ada pel a
Organiz ação Mundial da Saúde (OMS) 12 e a ent rev is t a
foi feit a com base em roteiro semiest r utur ado,
com questões rel at ivas a aspec tos demogr áf icos,
soc ioeconômicos e de hábitos e a compor t amentos
e autopercepção em saúde bucal , além da avaliação
dos ser v iços odontológicos.
A var iável dependente rel ac ionada ao uso dos
ser v iços odontológicos neste estudo foi o uso do
ser v iço público na últ ima consult a. A s var iáveis de
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conte x to (v iz inhança) se refer iam aos dados dos
setores censit ár ios da zona urbana de Sobr al , obt idos
com base no Censo Demogr áf ico 2010, conduz ido
pelo Ins t ituto Br asileiro de Geogr af ia e E s t at ís t ica
(IBGE) , no qual todos os 67,6 mil hões de domic ílios
br asileiros for am v isit ados nos 5.565 munic ípios do
país, par a a colet a das mais diver sas infor mações
sobre a realidade da popul ação br asileir a, como
número de pessoas, número de domic ílios, se xo,
r aça, renda, escol ar idade, condições sanit ár ias e uso
dos ser v iços de saúde. Par a os f ins analít icos des te
es tudo,

ut iliz ar am-se

as

var iáveis

rel ac ionadas

a média de pessoas por domic ílio, renda média
mensal do responsável , proporção de responsáveis
alf abet iz ados e proporção de domic ílios com água
encanada, banheiro e elet r ic idade em casa, além do
percentual de r uas com iluminação pública, colet a
de lixo, pav iment ação e esgoto e lixo a céu aber to.
No

pr imeiro

momento,

for am

consider ados

apenas os 108 setores censit ár ios que apresent avam
pelo menos 1 sujeito par t ic ipante do es tudo. A s
var iáveis Média de pessoas por domic ílio, Renda
média do responsável e Proporção de responsáveis
alf abet iz ados for am categor iz adas por meio dos
respec t ivos terc is, denominados alto, intermediár io
e

baixo.

As

out r as

2

var iáveis

for am

obt idas

par t indo de uma análise f ator ial dos seguintes
f atores rel ac ionados à proporção de domic ílios dos
setores censit ár ios : a) água encanada ; b) banheiro
em casa ; c) elet r ic idade em casa ; d) colet a de
lixo ; e) iluminação pública ; f ) r uas pav iment adas ;
g) esgoto a céu aber to ; e h) lixo nas r uas. Os 2
f atores for mados t ambém for am categor iz ados em
terc is. O f ator inf r aes t r utur a compôs 3 categor ias,
denominadas ruim, intermediár ia e boa, ao passo que
as do f ator de poluição for am alta, intermediár ia e
baixa. O método de e x t r ação da análise f ator ial foi a
Análise de Componentes Pr inc ipais, com rot ação do
t ipo Var ima x (KMO = 0,641) . Os result ados obt idos
são apresent ados na Tabel a 1.

Tabela 1. Mat r iz dos componentes rot ac ionados par a as var iáveis conte x tuais incluindo o f ator de análise par a
o setor censit ár io.
Fatores

Var iáveis
Setor censit ár io

Inf raest rutura

Água encanada

0,785

Banheiro em casa

0,642

Colet a de lixo

0,745

Elet r ic idade em casa

0,637

Iluminação pública

0,786

Ruas pav iment adas

0,706

Poluição

E sgoto a céu aber to

0,869

Lixo a céu aber to

0,863

Fonte : El abor ada pelos autores.
A análise dos dados foi feit a por meio do sof tware Stat ist ical Package for the Soc ial Sc iences (SP SS) , ver são
20. Par a est imar as prevalênc ias e as r azões de prevalênc ia br ut as, adotou-se a regressão de Poisson. Já a
análise bivar iada foi feit a par a est imar as r azões de prevalênc ia das assoc iações de cada var iável dependente
com as var iáveis independentes. For am consider adas es t at is t icamente signif icat ivas as assoc iações com p <
0,05.
Em um segundo momento, todos os 159 setores censit ár ios urbanos for am usados e, por meio do aplicat ivo
Ter raView, ver são 4.2.2, for am realiz adas as dist r ibuições espac iais das var iáveis de conte x to, segundo os setores
censit ár ios e, em seguida, todos os casos for am sobrepostos no mapa, consider ando os desfechos rel ac ionados
ao uso dos ser v iços odontológicos. A dist r ibuição espac ial da densidade das var iáveis dependentes t ambém foi
produz ida, mas considerou apenas setores com casos. Par a a confecção dos mapas, mos t rou-se necessár io um
arquivo, no for mato shape, da represent ação gr áf ica do ter r itór io de Sobr al com as demarcações dos setores
censit ár ios urbanos.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ét ica em Pesquisa da Univer sidade E s t adual Vale do Acar aú (CEP/
UVA) , sob o Protocolo n. 1.019/2012, respeit ando todos os pr inc ípios inerentes às pesquisas com seres humanos
dispostos pel a Resolução n. 466/2012, do Consel ho Nac ional de Saúde (CNS) , do Minis tér io da Saúde (MS) .

RESULTADOS
A Tabel a 2 apresent a as f requênc ias absolut as e percentuais da var iável dependente e das var iáveis de
conte x to, tendo como referênc ia os 108 setores censit ár ios da zona urbana de Sobr al , que t iver am represent ações
de par t ic ipantes deste es tudo. O ser v iço público foi o de escol ha par a mais de 60 % dos 460 jovens.
Tabela 2. Frequênc ia absolut a e percentual da var iável dependente e das var iáveis de conte x to referentes aos
setores censit ár ios, segundo o Censo 2010, de jovens de 17 a 21 anos, residentes em Sobr al , 2012.
Var iável

Número

Percentual

Não

169

39,9

Sim

255

60,1

Alt a

173

37,6

Inter mediár ia

172

37,4

Baixa

115

25,0

Uso do ser v iço público na últ ima consult a**

Média de pessoas por domic ílio*
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Var iável

Número

Percentual

Baixa

177

38,5

Inter mediár ia

168

36,5

Alt a

115

25,0

Baixa

186

40,4

Inter mediár ia

157

34,1

Alt a

117

25,0

Ruim

197

42,8

Inter mediár ia

119

25,9

Boa

14 4

31,3

Alt a

169

36,7

Inter mediár ia

140

30,4

Baixa

151

32,8

Renda média do responsável*

Proporção de responsáveis alfabet iz ados*

Inf raest rutura*

Poluição*

* N = 460.
** N = 424 (dev ido à e xclusão dos 36 indiv íduos que nunca for am ao dent is t a) .
Fonte : El abor ada pelos autores.
Em rel ação às var iáveis conte x tuais dos setores censit ár ios, a média de pessoas por domic ílio foi de 3,78 ;
a renda média do responsável girou em tor no de R $ 801,21; e a proporção de responsáveis alf abet iz ados foi
de 78,87% . Ao div idir em terc is, as condições de maiores aglomer ados domic iliares e menor renda média do
responsável e proporção de responsáveis alf abet iz ados cor responder am aos setores com maior número de
par t ic ipantes des te estudo. Os terc is dos f atores de inf r aes t r utur a e poluição concent r ar am maiores percentuais
nas piores condições : inf r aest r utur a r uim e alt a poluição. Ent ret anto, mos t r a-se necessár io escl arecer que as
var iáveis que ser v ir am de base par a a for mação dos f atores não apresent ar am gr andes var iações, com alt as
médias das var iáveis de inf r aest r utur a e baixos índices de esgoto e lixo a céu aber to.
A Tabel a 3 apresent a a análise bivar iada da var iável dependente rel ac ionada ao t ipo de ser v iço odontológico
usado e das var iáveis independentes de conte x to. Dent re os jovens que usar am o ser v iço público na últ ima
consult a, as maiores proporções for am obser vadas nos setores com elevado aglomer ado domic iliar, baixa renda
do responsável , menor proporção de responsáveis alf abet iz ados e com os piores f atores de inf r aes t r utur a
e de poluição. A s pessoas que residiam em setores censit ár ios que regis t r avam maiores rendas médias dos
responsáveis e maiores proporções de responsáveis alf abet iz ados admit ir am a probabilidade de usar o ser v iço
odontológico do t ipo pr ivado.
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Tabela 3. Análise bivar iada ent re a var iável Uso do ser v iço público na últ ima consult a e as var iáveis de
conte x to dos setores censit ár ios de jovens residentes em Sobr al , 2012.
Uso do ser v iço público na
últ ima consult a

Var iável

Número

Percentual

P

Alt a

103

64,8

Inter mediár ia

93

60,0

0,382

Baixa

59

53,6

0,075

Baixa

104

64,2

Inter mediár ia

96

63,2

0,8 4 8

Alt a

55

50,0

0,026

Baixa

114

67,1

Inter mediár ia

84

59,2

0,154

Alt a

57

50,9

0,010

Ruim

117

63,9

Inter mediár ia

58

53,7

0,097

Boa

80

60,2

0,497

Alt a

92

59,0

Inter mediár ia

83

65,4

0,269

Baixa

80

56,7

0,697

RP

Média de pessoas por domic ílio
1
0,92
(0,78-1,10)
0,82
(0,67-1,02)

Renda média do responsável
1
0,98
(0,83-1,16)
0,77
(0,62- 0,97)

Proporção de responsáveis alfabet iz ados
1
0,8 8
(0,74-1,04)
0,75
(0,61- 0,93)

Inf raest rutura
1
0,8 4
(0,68-1,03)
0,94
(0,78-1,12)

Poluição
1
1,10
(0,92-1,33)
0,96
(0,79-1,16)

Fonte : El abor ada pelos autores.
A análise descr it iva da dist r ibuição espac ial das densidades rel ac ionadas à var iável dependente apresentou
conf igur ação sem gr andes padrões de espac ialidade, f ato que sugere que as condições de uso dos ser v iços
odontológicos se encont r am aleator iamente dis t r ibuídas pelos setores censit ár ios urbanos de Sobr al (Figur a
1) .
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Uso do ser v iço público na últ ima consult a

Figura 1. Densidade dos desfechos por setor censit ár io em jovens
de 17 a 21 anos de Sobr al , 2012.
Fonte : El abor ada pelos autores.
A Figur a 2 apresent a a dist r ibuição espac ial das var iáveis de conte x to pelos setores censit ár ios e a
dist r ibuição dos 460 sujeitos, sob a for ma de pontos, segundo o t ipo de ser v iço odontológico usado pelos
par t ic ipantes do estudo.

Média de pessoas por domic ílio
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Renda média mensal do responsável

Proporção de responsáveis alfabet iz ados

Fator de inf raest rutura

Fator de poluição

Figura 2. D ist r ibuição dos desfechos referentes à var iável Uso do ser v iço público na últ ima consult a dos jovens
de 17 a 21 anos de Sobr al , segundo as var iáveis de conte x to dos setores censit ár ios, 2012.
Fonte : El abor ada pelos autores.
Obser va-se que as piores condições das var iáveis conte x tuais se encont r am nos setores censit ár ios da
per ifer ia, alguns com padrões mais def inidos do que out ros. Os setores censit ár ios com piores rendas médias
dos responsáveis est ão situados na per ifer ia das prox imidades da Zona Sul do munic ípio, assim como as
menores proporções de responsáveis alf abet iz ados, ao passo que os mel hores padrões de inf r aes t r utur a se
situar am nos setores cent r ais. Por out ro l ado, as dis t r ibuições do desfecho de uso dos ser v iços odontológicos,
a par t ir dos sujeitos do estudo, não apresent ar am um padr ão espac ial de dist r ibuição do ter r itór io analisado.

DISCUSSÃO
A var iável rel ac ionada ao uso do ser v iço odontológico público apresentou assoc iação com piores condições
setor iais de renda e escol ar idade. Tal f ato pode ser compreendido em respeito ao pr inc ípio da equidade, v is to
que muitos estudos apont am que piores condições odontológicas são mais f requentes em áreas com baixos
padrões soc ioeconômicos 7,13 , o que nos leva a crer que os ser v iços públicos de saúde bucal do munic ípio es t ão
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volt ados ao atendimento dos mais necessit ados.
Os diver sos modelos teór icos que surgir am ao longo
dos anos par a e xplicar os f atores deter minantes do
uso dos ser v iços de saúde já apresent avam, em sua
concepção, aspec tos rel ac ionados ao f inanc iamento
e à organiz ação dos sistemas de saúde, bem como
car ac ter íst icas rel at ivas ao meio em que as pessoas
v ivem 5 . Um dos modelos teór icos mais adot ados
em todo o mundo, o Modelo Compor t ament al de

Contextos com piores
condições socioeconômicas
parecem concentrar maior
número de jovens que usam
os ser viços odontológicos
públicos.

Ander sen, af ir ma que a região do país e o car áter
urbano ou r ur al do local onde as pessoas residem

alf abet iz ados,

podem f unc ionar como f atores que f ac ilit am ou

apresent ar am assoc iação signif icat iva no uso dos

dif icult am a ut iliz ação dos ser v iços de saúde 5 .

ser v iços odontológicos públicos.

E studos

br asileiros

mesmas

que

Pode -se obser var, t ambém, que a dis t r ibuição

inf luenc iadores

espac ial dos sujeitos, segundo o desfecho pr imár io,

nas condições de saúde bucal encont r ar am que

apresent a-se de for ma não regul ar no ter r itór io

indiv íduos residentes em áreas sem abastec imento

analisado. E sse aspec to pode es t ar rel ac ionado com

público de água f luoret ada, com piores condições

o conte x to his tór ico de Sobr al , sede de l ançamento

soc ioeconômicas, de car áter r ur al e localiz adas nas

da Polít ica Nac ional de Saúde Bucal (PNSB) , que teve

regiões Nor te ou Nordeste do país apresent avam

a inaugur ação do pr imeiro cent ro de espec ialidades

piores condições de saúde bucal 7,13 .

odontológicas

como

abordar am

as

f atores

conte x tuais

que

e xat amente

potenc iais

(CEO)

do

país.

A

impor t ânc ia

Var iáveis de conte x to têm sido pouco empregadas

at r ibuída à saúde bucal no munic ípio fez com que,

par a pesquisar o uso dos ser v iços odontológicos.

segundo dados do MS par a 2015, Sobr al apresent asse

Um estudo conduz ido em Buenos Aires (Argent ina)

uma cober tur a de equipes de saúde bucal (E SB) de

encont rou que residentes de subúrbios ou de áreas

91,02% – bem ac ima dos valores regist r ados par a

dist antes de clínicas odontológicas est iver am menos

o Cear á, a Região Nordeste e o Br asil , que for am,

propensos a procur ar os ser v iços de saúde bucal 6 .

respec t ivamente, 62,55% , 65,65% e 52,87% 14 . A

E studos br asileiros se propuser am a analisar o uso

elevada cober tur a de E SB f ac ilit a o acesso e o uso dos

dos ser v iços odontológicos públicos e concluír am

ser v iços odontológicos pel a popul ação benef ic iada.

que

residir

em

áreas

dent ist a/ habit ante,

com

com

maiores

elevada

proporções

cober tur a

de

CONCLUSÃO

equipes de saúde bucal , munic ípios de pequeno por te
e com piores condições de inf r aest r utur a est iver am

Conte x tos com piores condições soc ioeconômicas

assoc iados com maior uso dos ser v iços públicos de

parecem concent r ar maior número de jovens que usam

saúde bucal 7- 8 .

os ser v iços odontológicos públicos. Como piores

A abordagem apenas da zona urbana do munic ípio

condições de saúde bucal es t ão rel ac ionadas com

f unc ionou como uma limit ação neste estudo, pois

condições soc ioeconômicas precár ias, o respeito ao

cr iou um padr ão homogêneo ent re os diver sos setores

pr inc ípio da equidade parece es t ar ocor rendo no que

analisados. Out ro f ator que pode ter limit ado os

concer ne aos jovens de 17 a 21 anos residentes em

result ados aqui encont r ados se rel ac iona à amos t r a

Sobr al .

não represent at iva dos setores, v isto que a e x is tênc ia

Os indicadores conte x tuais homogêneos em todo

de setores com poucos casos pode ger ar result ados

o ter r itór io do munic ípio analisado, provavelmente

não compat íveis com a realidade apresent ada pelos

dev ido à e x istênc ia de polít icas públicas efet ivas,

sujeitos residentes nos diver sos setores censit ár ios

podem ter reduz ido, de f ato, as desigualdades dos

abordados nes te estudo.

macrodeter minantes

A categor iz ação em quint is das car ac ter ís t icas
conte x tuais dos setores censit ár ios não foi bem

munic ipais,

que

passam

a

inf luenc iar minimamente o desfecho analisado.
Conduz ir

es tudos

que

abordem

áreas

com

cl assif icatór ia, v isto que os setores apresent avam

car ac ter ís t icas mais heterogêneas pode apont ar

padrões homogêneos. A s var iáveis mais heterogêneas

assoc iações mais signif icat ivas que direc ionar ão a

abordadas neste estudo for am as rel at ivas à renda

adoção de polít icas públicas no conte x to em que

média do responsável e à proporção de responsáveis

as pessoas v ivem, cont r ibuindo com a mel hor ia
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do acesso e do uso dos ser v iços odontológicos e,
consequentemente, da qualidade de v ida.
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