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Levantamento dos 

Agravos Bucais mais 

frequentes na população e 

da necessidade de 

tratamento- vigilância em 

saúde

Objetivo do SB Brasil 2020 - Vigência 2021-2022

Planejamento em 
Saúde



Importância dos estudos transversais nas políticas

de vigilância à saúde;

A experiência acumulada nos levantamentos

nacionais desde 1986...



Nossa realidade epidemiológica de saúde bucal: 

os levantamentos nacionais...
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Os SB Brasil (2002/2003; 2010)...

Os melhores retratos que já fizemos da saúde bucal

brasileira em termos de morbidade bucal;

A consolidação de um método uniforme aplicável a

todos os municípios e regiões brasileiras (com as

devidas adaptações);

A base para a estruturação de uma política
nacional;

Um grande banco de dados que permitiu análises

posteriores bastante úteis para um melhor
entendimento das doenças bucais...



“
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• Aproximadamente 50.800 pessoas

• Sorteados setores censitários em

422 municípios (395 interior e 27

capitais)

• 488 equipes de coleta de dados

Desenho amostral e abrangência



“
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BAHIA, SERGIPE e ALAGOAS

BAHIA

- Salvador- 52 setores censitários

- 18 municípios do interior- 1 setor censitário cada;

SERGIPE

- Aracaju- 55 setores censitários

- 17 municípios do interior- 15 com 1 setor censitário e 2 com 2 

setores censitários

ALAGOAS

- Maceió- 44 setores censitários

- 11 municípios do interior- 10 com 1 setor censitário e 1 com 3 

setores censitários





Onde estamos agora?

Bahia- 18 municípios interior- 2 finalizaram exames/ entrevistas

- 13 em andamento

- 2 na fase 2- identificação indivíduos nos domicílios

- 1 sem retorno

Salvador- início dos exames

Sergipe- 17 municípios interior- 3 finalizaram exames/ entrevistas

- 10 em andamento

- 3 na Fase 2

- 1 sem retorno

Aracaju- Fase 2  



Principais desafios:

- Preparação operacional do estudo/ logística: atrasos no envio de materiais, programas e aplicativos 

sem erros ou necessidades de  adequações no processo (fases 1, 2, 3, controle, calibração); 

dimensionamento de servidores (informática); aparelhos IBGE lentos; 

- Capitais:

- Complexidade da malha urbana- deslocamento, violência, número de setores censitários 

envolvidos, adesão participantes, adequação do levantamento/ precarização e dificuldades no processo de 

trabalho dos profissionais; pouca divulgação do SBBrasil



Interior:

- Uso da tecnologia, disponibilidade de recursos humanos, mudanças na gestão;

- Grande adesão e compreensão da relevância e importância do trabalho.



Obrigada!

cangussu@ufba.br
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