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A odontologia, na área de atenção básica, tem como função trazer um atendimento primário e 

generalizado visando promover, proteger e reabitar as funções orais dos pacientes. Embora por 

muitos anos a dificuldade em receber atendimento e a pouca disseminação do conhecimento 

sobre prevenção e promoção tenham tornado a odontologia curativa e mutiladora, atualmente 

existem investimentos no intuito de mudar esse quadro e conferir melhoras no atendimento 

odontológico no sistema púbico. O objetivo deste trabalho foi descrever a produção 

ambulatorial e os indicadores de saúde bucal na atenção básica dos municípios de Cruz das 

Almas e Governador Mangabeira, na Bahia. Para isto realizou-se estudo quantitativo-descritivo, 

a partir de dados secundários disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS) sobre os procedimentos de saúde bucal realizados na atenção básica, 

relativos ao ano de 2016, realizando o cálculo dos Indicadores de Saúde Bucal de média de 

escovação dental supervisionada, proporção de exodontias, cobertura de primeira consulta 

odontológica e cobertura de equipes de saúde bucal. Como resultado, foi possível perceber que 

as consultas odontológicas e as ações preventivas no município de Cruz das Almas totalizaram 

64,24% dos procedimentos de saúde bucal. Com relação aos procedimentos curativos os mais 

realizados foram os periodontais (24,43%), seguidos dos restauradores (8,67%) e os cirúrgicos 

(2,16%).  Os indicadores de saúde bucal deste município demonstraram uma média de 

escovação dental supervisionada (23,37%) maior que a proporção de exodontias em relação aos 

procedimentos odontológicos individuais (5,35%) e uma cobertura de primeira consulta 

odontológica programática de 6,39%. Em Governador Mangabeira os procedimentos 

preventivos totalizaram 47,87%, tendo os procedimentos curativos um maior percentual 

(52,10%), distribuídos entre procedimentos restauradores (17,74%), periodontais (27,07%), 

cirúrgicos (6,67%) e endodônticos (0,62%). Em relação à média de escovação dental 

supervisionada foi obtido o percentual de 24,68%, uma proporção 10,67% de exodontias em 

relação aos procedimentos individuais e um percentual de 16,48% da cobertura de primeira 

consulta odontológica programática. Com relação a cobertura das Equipes de Saúde Bucal o 

município de maior porte populacional possui uma total de 28,04%, já o segundo município 

observado possui uma cobertura de 98,75% e ainda oferece serviços ambulatoriais 

especializados com o Centro de Especialidades Odontológicas. Diante disto, verifica-se a 

necessidade de ampliação dos serviços de saúde bucal no município de Cruz das Almas, 

aumentar o acesso destes serviços a população em ambos os municípios elevando o quantitativo 

de primeiras consultas odontológicas programáticas e dar ênfase na realização de 
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procedimentos preventivos que reduzam o risco de problemas bucais, evitando que as pessoas 

tenham que se submeter a procedimentos mais invasivos. 
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