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RESUMO 

Desde sua criagao, a Polfcia Militar do Parana, preocupa-se em propiciar saude 
ao policial-militar e seus dependentes, ao efetivo da reserva remunerada e aos 
pensionistas. Porem, a necessidade do aumento do efetivo da Polfcia Militar, 
desencadeou urn consideravel aumento para os dependentes, reserva 
remunerada e tambem aos pensionistas, agravando-se com a escassez de 
recursos financeiros e humanos do Estado, alem dos entraves administrativos 
originados pelas dificuldades intemas de gestao estrategicas para a area da 
saude, fazendo com que os quadros de saude estejam estagnados ha mais de 
30 (trinta) anos, sem ampliagao. A partir dessa realidade, do levantamento 
de dados, e da analise da literatura sobre a carie e doenga periodontal, 
chegou-se a algumas conclusoes: que uma das formas de equacionar 
tamanha discrepancia na polftica de saude na Polfcia Militar esta na 
necessidade prioritaria, principalmente na Odontologia, de implementar urn 
Programa de Prevengao Odontol6gica, em todas as unidades do Centro 
Odontol6gico da Policia Militar, para que a prevalenia dessas doengas seja 
minimizada em medio prazo. 

Palavras-chave: saude bucal; prevengao em odontologia; Policia Militar. 
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ABSTRACT 

Since its creation, the Military Policy of the Parana is worried in propitiating 
health to the military policeman and its dependents, the permanent of the 
remunerated reserve and to the pensioners. However, the necessity of the 
increase of the permanent of the Military Policy, also unchained a considerable 
increase for the dependents, reserve remunerated and to the pensioners, 
aggravating itself with low financial and human resources of the State, beyond 
the administrative impediments originated by strategically the internal difficulties 
of management for the area of the health, making with that the health office 
force are stopped more than the 30 (thirty) years, without amplify. From this 
reality, of the data-collecting, and the analysis of literature on the caries and 
periodontal illness, it was arrived some conclusions: that one of the forms to 
equate so great discrepancy in the politics of health in the Military Policy is in 
the with priority necessity, mainly in the Dentistry, to implement a Prevention 
Program of Dentistry, in all the units of the Dentistry Center of the Military 
Policy, so that the persistent of these illnesses is minimized in average stated 
period. 

Key-words: oral health; prevention in dentistry; Military Policy. 
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1. INTRODUCAO 

A finalidade da Odontologia, como ciencia, e diagnosticar, tratar e 

prevenir doenc;as bucais, contribuindo para a manutenc;ao do perfeito estado de 

saude do ser humano. Assim, o Cirurgiao Dentista, faz parte de um grupo de 

profissionais formadores de urn sistema de saude, o qual, segundo definic;ao da 

Organizac;ao Mundial de Saude (OMS), tern como meta promover o bem-estar 

fisico psiquico e socio-economico da populac;ao (AZEVEDO, P. R., 1990). 

Todas as ciencias sofrem uma evoluc;ao natural, o que obriga as 

pessoas, nelas envolvidas, a uma constante reciclagem em relac;ao aos 

conceitos que norteiam sua pratica profissional. Dentre estes conceitos, na 

Odontologia, destaca-se em todas suas ac;oes a prevenc;ao. 

A necessidade, cada vez maior, de se diminuir a niveis baixos os riscos 

das doenc;as bucais, torna indispensavel a implantac;ao de urn Programa de 

Prevenc;ao de Doenc;as Bucais em lnstituic;oes Publicas de Saude, como e o 

caso do Centro Odontol6gico da Policia Militar do Parana, uma vez que sao 

nestas institui<;oes que o numero de atendimentos odontol6gicos, curatives, sao 

cada vez mais elevados. 

Embora a preocupac;ao com o tema tenha aumentado significativamente, 

nos ultimos anos, a implementac;ao de programas preventives em lnstituic;oes 

Publicas de Saude nem sempre sao prioridade, pais, isso representa urn . 

investimento nao s6 em recursos materiais como tambem de pessoal 

especializado e de apoio. 

Motivar os pacientes na realizac;ao de habitos de higiene bucal sempre 

representou desafio para a Odontologia. A orientac;ao em programas 

preventives resulta em diminuic;ao dos Indices CPO-D (cariados, perdidos e 

obturados por dante), indica gengival e desempenho de higiene bucal quando 

comparados aos grupos que nao tern acesso a asses programas (GUEDES

PINTO, A. C.; .RIZATTO, C. M.; CALHIROS, 0. C., 1976; GUEDES-PINTO, A 

C.; CRUZ, R. A; PARREIRA, M. L. J., 1971 ). 

COUTO, J. L. eta/ (1992), em seus estudos, concluiram que o principal 

recurso de motivac;ao do paciente para o controle e o da orientac;ao programada 

ao contrario da indireta de forma isolada. 0 somat6rio dos diversos mecanismos 
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de motiva9ao pode resultar na mudan9a de comportamento do paciente em 

relayaO a prevenyaO de doenyaS bucais. 

A preven9ao em clfnicas de lnstitui96es Publicas, na verdade, requer 

uma metodologia especffica, pois nesse ambiente os profissionais de saude tern 

urn elevado numero de atendimentos clfnicos e especializados, ficando a 

realiza9ao de procedimentos preventivos altamente prejudicados, ainda, por nao 

apresentarem urn "staff" especffico para este fim, este conjunto de fatores torna 

frageis essas a96es. 

Assim, a Gestao da lnstitui9ao Publica interfere diretamente na 

implanta9ao de Programas. Nos ultimos anos, muitas organiza96es 

implementaram uma filosofia abordando o gerenciamento de suas atividades 

conhecida como sistema "socio-tecnico". Esta abordagem e baseada na 

premissa de que: "Cada organiza9ao consiste em duas intera96es de sistemas: 

um sistema tecnico (que define a realiza9ao de tarefas) e urn sistema social 

(que prescreve o caminho pelo qual deve ser realizado). Consequentemente, a 

produ9ao desejada pode ser obtida quando dois sistemas sao conjuntamente 

otimizados" (BONSER, C. F., p.506, 1992). 

A tarefa administrativa, nas ultimas decadas, tornou-se desafiadora, pois 

foi atingida por inumeras variaveis, mudan9as e transforma96es carregadas de 

ambiguidades. A gestao defronta-se com problemas multifacetados e cada vez 

mais complexos e sua atuayao implica em urn diagn6stico perceptivo e a sua 

visao dos problemas a resolver ou situa96es a enfrentar. 

Para atender as necessidades globais, tanto da lnstitui9ao geral como 

das pessoas envolvidas em todo o processo, sao necessarios desdobramentos 

dos seus objetivos, fixando suas polfticas, metas, programas, procedimentos, 

metodos e normas, dentro de uma focaliza9ao orientada desde a maior 

amplitude de alcance para o menor, e para urn nfvel de detalhamento maior 

(STONER, J. A. F. & FREEMAN, R. E., 1995). 

A Preven9ao Odontol6gica no Centro Odontol6gico da Polfcia Militar do 

Parana (COPMPR), visando a principal necessidade de gerar saude para a 

familia miliciana tern como fatores positivos a medic e Iongo prazo, a 

possibilidade de redu9ao consideravel de gastos ao Estado, importando-se em 

prevenir e nao mais, em apenas tratar as diversas doen9as bucais. 
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0 passar dos anos na Polfcia Militar do Parana, mostrou a necessidade 

de se propiciar saude odontol6gica ao policial-militar e seus dependentes. 

Porem, o constante aumento nas fileiras do efetivo da Corpora~ao, gerou uma 

maior demanda devido a necessidade do atendimento de seus dependentes, 

bern como a escassez de recursos financeiros e humanos do Estado, alem dos 

entraves administrativos originados pelas dificuldades internas de gestao 

estrategia em saude. ltens estes, que caracterizaram uma necessidade 

prioritaria, ate o presente momento para o tratamento das doen~as bucais em 

detrimento da preven~ao. 

Ao Iongo do tempo, ao se tratarem as doen~as odontol6gicas, dentre as 

principais, a doen~a carie e a doen~a periodontal (mal do seculo), nao se 

conseguiu implantar urn programa de preven~ao em Odontologia, para o publico 

- alvo da Polfcia Militar (PM), que veio perdendo saude odontol6gica e 

sistemica. 

Neste sentido, a presente monografia sera voltada ao Centro 

Odontol6gico da Polfcia Militar do Parana (COPMPR), onde atualmente existe 

uma estrutura de atendimento odontol6gico que se preocupa somente com o 

tratamento das doen~as bucais. 

A nao-aplica~ao de urn Programa de Preven~ao Odontol6gica na PMPR, 

que seja eficiente e efetivo, da margem a formula~ao do seguinte problema: 

Quais as estrategias possfveis a serem utilizadas para viabilizar um 

Programa de Preven~ao Odontol6gica na Polfcia Militar do Parana? 
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1 DOENCAS BUCAIS E METODOS DE PREVENCAO 

2.1 FATORES DE RISCOSAS DOENCAS BUCAIS 

Atualmente a avaliac;ao de risco as doenc;as bucais, encontra-se em 

destaque quando do planejamento de ac;oes de saude, sobretudo promoc;ao de 

saude. A determinac;ao cuidadosa do risco de doenc;as bucais se torna 

necessaria a medida que ac;oes preventivas e de controle especffico podem ser 

dirigidas aos indivfduos que apresentam alto risco, antes mesmo que as lesoes 

possam se desenvolver (MARTINS, A. A. eta/, 2003), 

Assim, a seguir, apresentam-se as etiologias e fatores de risco das duas 

doenc;as bucais mais prevalentes: a carie dental e doenc;a periodontal. 

2.1.1 Carie Dentai 

A Carie dentaria e uma doenc;a progressiva, que pode culminar com a 

perda dos dentes. Como se trata de urn processo, varies fatores estao 

envolvidos, sendo esta caracterlstica importante no momenta da sua prevenc;ao 

ou tratamento. Para TORRIANI, D. D. (1996), "se essa caracterfstica 

multifatorial nao for respeitada, a fragmentac;ao desse conhecimento fatalmente 

nos levara ao insucesso". 

Para que a doenc;a carie ocorra, existe a necessidade de se ter 

presente, indispensavelmente, tres fatores que, interagindo entre si num 

determinado tempo, gerarao urn desequilfbrio no ambiente oral, criando uma 

situac;ao favoravel ao desenvolvimento da carie. 

Os fatores essenciais ao desenvolvimento da carie sao: fatores primarios 

da carie, que recebem influencia dos fatores secundarios (saliva, higiene oral, 

fluor etc.). moduladores da atividade de carie, pel a sua capacidade de intervir 

na instalac;ao ou progressao da doenc;a (Figura 1 ). 
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FIGURA 1. REPRESENTACAO ESQUEMATICA DA INTERRELACAO ENTRE OS FATORES PRIMARIOS E 
PRINCIPAlS FATORES SECUNDARIOS ENVOLVIDOS NA ETIOLOGIA DA CARIE. 

Higiene Oral 
Morfologia 

Conteudo de Carbonato 
Fluor 

FONTE: ADAPT ADO DE TORRtANI, 1996 

Substrata 
Higiene Oral 
Fluor 

Composic3o dos Alimentos 
Tipo e Freqiiencia dos Csrboidratos 
Higiene Oral 

Em rela9ao ao fator primario, trata-se do hospedeiro suscetivel, que 

estaodhtimamente tigados aos fatores que predispoem a essa suscetibilidade. 

Assim, e indispensavel a avalia9ao atraves da anamnese e do exame cllnico, 

complementados por exame radiografico e, em alguns casos, exames 

laboratoriais, que levam aos fatores secundarios que '''6"bnfiguram o quadro de 

suscetibilidade dos tecidos dentais a carie. 

Atua9ao importante e exercida pela saliva sobre o hospedeiro, pois tern 

as seguintes fun9oes: 

a) Limpeza da cavidade oral, auxiliando na remo9ao de restos 

alimentares e microorganismos nao aderidos a superffcie dentaria - o 

valor do fluxo salivar considerado normal em adultos varia entre 1 e 2 

ml/min, a partir da estimula9ao, podendo estar alterada por usuaries 

de medicamentos ou por pacientes acometidos de doen9as que 

causem xerostomia; 

b) Capacidade tampao, que significa a capacidade da saliva de 

neutralizar acidos presentes na placa bacteriana - os valores 

considerados normais variam entre 6,2 e 7,4 para o pH salivar de 

adultos; 

c) A9ao antibacteriana devido a presen9a de agentes que interferem na 

aderencia dos microorganismos a superffci-e dentaria. 
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Quando o fluxo salivar e baixo e/ou sua capacidade tampao esta 

diminufda, o paciente esta mais suscetfvel a desenvolver a doen9a carie 

(TORRIANI, D. D., 1996; MALTZ, M. & CARVALHO, J. 1997). 

A higiene oral e de suma importancia na remo9ao da placa bacteriana 

para preven9ao da carie dental, pois tal doen9a nao se desenvolve sem os 

microorganismos que se encontram na placa dental. 

0 controle de placa, atraves da escova9ao, e urn metoda que deve ser 

refor9ado constantemente. Associando ao uso adequado do fio dental, o 

paciente pode controlar e dificultar a instala9ao da placa bacteriana sabre as 

SUperficies dentarias, metoda fundamental na promo9a0 da saude dos dentes e 

das estruturas de suporte. 

Esses sao metodos que dependem do paciente (indivfduo) que deve ser 

altamente motivado e/ou seus familiares (MOREIRA, B. W., 1983; TORRIANI, 

1996; MALTZ, M. & CARVALHO, J., 1997). 

Outro aspecto e a morfologia dental. Os acidentes anatomicos dos 

dentes, quanta mais profundos, mais propensos estao ao acumulo de placa e 

menos acessfveis se tornam a remo9ao desta, a chegada da saliva e fluor. 

Em rela9ao as bacterias da placa, nao sao todas que causam a carie 

dentaria, algumas bacterias estao mais relacionadas do que outras. As bacterias 

aciduricas e acidog{micas, os estreptococos do grupo mutans e os lactobacilos 

tern sido relacionados com a doen9a carie na maioria das pesquisas. 

Os estreptococos do grupo mutans estao associados com o infcio do 

desenvolvimento da lesao e como consumo de sacarose e os lactobacilos com 

o desenvolvimento da lesao de carie e o consumo de carboidratos (MALTZ, M. 

& CARVALHO, J., 1997). 

A ingestao de diferentes alimentos e capaz de produzir dois efeitos 

sabre a denti9ao: 

a) Efeito nutricional - atraves da a9ao sistemica que esses alimentos 

acarretam no organismo, consequentemente na forma9ao dos dentes; e 

b) Efeito Dietetico- quando se considera a passagem destes alimentos 

pela cavidade oral (a9ao local). 

A doen9a carie esta diretamente relacionada com o consumo de a9ucar 

que seleciona a microflora tornando-a mais cariogenica, ou quando a resistencia 
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do individuo e baixa (como em casos de doenc;as ou medicac;oes). lnformac;oes 

sobre os habitos alimentares sao indispensaveis para a avaliac;ao da atividade 

cariogenica do individuo e vai servir de base para o plano de tratamento 

alimentar (BEZERRA, A C. B. & TOLEDO, 0. A, 1997). 

Segundo PETERSSON, L. (1994), Entre 10 a 20% da populac;ao esta 

colocada no grupo de risco de carie, por questoes muitifatoriais, entre elas a 

genetica, que facilita a transmissao da doenc;a. Esse grupo exige maiores 

cuidados. Embora a transmissao de carie seja rara, pode acontecer 

principalmente no sistema familiar de mae/pai para filho. A flora bacteriana e 
constants e ser infectada e redundante, mas "pegar'' carie exige a presenc;a de 

varios fatores, inclusive 0 genetico. 

Quando o dente irrompe e o momenta mais importante para se prevenir 

e controlar a carie, principalmente atraves do fluor. Nesse momenta os dentes 

sao suscetiveis e nao tern ainda a camada protetora que resiste ao ataque acido 

que forma a placa. Neste periodo, o dente deve ser fortalecido com aplicac;oes 

t6picas e sistemicas de fluor. 

2.1.2 Doenc;a Periodontal 

As doenc;as periodontais, sao entendidas como doenc;a infecciosa e as 

alterac;oes de forma e func;ao consideradas como sequela da mesma. 

Assim, esse processo saude-doenc;a periodontal pode apresentar 

diferentes estagios, com diferentes padroes e de manifestac;oes clinicas, porem 

tendo sempre como agente desencadeador a placa bacteriana e modulado 

pelas diferentes respostas que o hospedeiro suscetivel possa apresentar. 

Sao duas as formas classicas do processo saude-doenc;a periodontal: as 

gengivites e as periodontites. Cada uma destas patologias pode apresentar 

caracterfsticas peculiares em func;ao das diferenc;as apresentadas pelos fatores 

de agressao (bacterias) e/ou defesa (resposta do hospedeiro). 

Para OPPERMANN, R. V. & ROSING, C. K. (1997), genericamente, as 

gengivites sao manifestac;oes inflamat6rias na gengiva marginal desencadeadas 

pelo acumulo de placa bacteriana supragengival. Ja as periodontites se 

caracterizam por inflamac;ao dos tecidos de sustentac;ao dos dentes, 
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acompanhado de perda de inser9ao de tecido conjuntivo, a partir da agressao 

pela placa bacteriana subgengival. 

Atualmente, sabe-se que a gengivite e a doen9a bucal de maior 

prevalencia. Apesar de nao ser uma doen9a que cause danos irreverslveis ao 

paciente, a mesma e diagnosticada praticamente em 100% dos indivfduos 

dentados, sendo encontrada em todas as idades, desde que a placa se acumule 

por certo periodo de tempo nos dentes. Este e urn processo inflamat6rio 

decorrente de uma infec9ao e deve ser tratado e prevenido. Alem disso, e urn 

pre-requisite basico para o estabelecimento de uma placa subgengival que 

podera levar a periodontite. 

Ressalta-se que gengivas vermelhas e sangrantes geralmente estao 

associadas a halitose, constituindo-se num fator social negative. 

Em rela9ao a periodontites, estas apresentam urn padrao diferenciado 

de progressao. A periodontite de adulto revela urn padrao de progressao Iento, 

justamente pelo fato que os elementos de defesa, principalmente os neutr6filos 

conseguem isolar o problema, retardando sua progressao. Os 

periodontopat6genos especfficos a ele relacionados sao: P. gingiva/is, P 

intermedia, C. rectus, P. micros, B. forsythus, T dentfcola, A 

actinomycetemcomitans. Estas bacterias, na sua maioria anaer6bia e gram

negativa, possuem fatores de virulencia como exotoxinas, endotoxinas, que 

exacerbam a agressao (OPPERMANN, R V. & ROSING, C. K.,1997), 

0 grupo de periodontites de estabelecimento precoce tern como 

peculiaridade a progressao bastante rapida. Este processo da doen9a 

periodontal pode ser devido a virulencia da placa, que e composta por grande 

quantidade de A actinomycetemcomitans, uma bacteria que tern alta 

capacidade invasora, produz exo e endotoxinas e, alem disso, produz uma 

leucotoxina. 

0 equilibria e o desequilfbrio entre a virulencia de placa bacteriana e a 

resposta do hospedeiro tern sido os maiores responsaveis pelo tipo e padrao de 

progressao das doen9as periodontais (CURY, J. A., 1997). 

A anamnese do paciente e fundamental, pais se tern o hist6rico do 

paciente. Neste sentido, com o olhar de promo9ao de saude, nao se deve 

abordar a doen9a do paciente e sim abordar o paciente. 
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2.2 METODOS DE PREVENCAO 

Embora nas ultimas decadas tenham surgido novos materials 

odontol6gicos, estes ainda nao preencheram todos os requisites de urn material 

restaurador. Assim, a prevenc;ao continua sendo o melhor tratamento da saude 

bucaL 

Nesse sentido, a Odontologia ainda tern como meta a preven9ao da 

carie e doen9a periodontal, ja que estas sao as manifesta96es bucais com maior 

prevalencia nos indivlduos (CHAVES M. M., 1977; JUNQUEIRA eta/, 1982; 

PINTO V. G., 1989; TREVISAN E. AS., 1986). 

Sabe-se que tanto a carie quanta a doen9a periodontal tern, como 

agente etiol6gico, a placa bacteriana, que se forma a partir de fluidos salivares, 

de bacterias presentes na cavidade bucal e de restos alimentares acumulados 

nas superficies dentais. Nao sendo removida pela saliva, ha necessidade de 

uma a9ao mecanica para evitar que eta se forme. A escova9ao correta e o uso 

do fio dental sao os meios mais eficazes para o controle da placa bacteriana 

(NAVARRO R. S; ESTEVES G. V; YOUSSEF, M. N., 1996). 

Para prevenir carie e doen9a periodontal sao necessaries metodos 

preventives, sendo estes simples e de facil percep9ao ao indivlduo, para que se 

tornem muito produtivos a partir de uma motivayao adequada (GUEDES-PINTO 

A. C. eta/, 1971 ). 

LASCALA, N. T. (1994) observou que a higiene bucal correta com um 

controle de placa bacteriana, atraves do uso de evidenciadores, quase sempre 

permitia a manuten9ao da saude periodontal bern como baixo lndice de carie. 

0 treinamento de correta escovac;ao dentaria tern efeito imediato na 

redu9ao da placa bacteriana e na melhoria das condi96es de higiene bucal ap6s 

a aplicayao de programas preventives. 

lnumeros programas preventives foram criados para controlar o fator 

etiol6gico principal da doen9a periodontal: a placa bacteriana. JOAQUIM, A M. 

C. ( 1991) desenvolveu urn programa preventive, onde as crian9as, 

acompanhadas de seus familiares, assistiam a uma palestra educativa sobre 

saude bucal, na qual era explicada a origem da placa bacteriana e os danos 

causados pela sua presenc;a, assim como eram ensinados os metodos 
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mecanicos para sua remoc;ao diaria. Durante essa palestra era enfatizada a 

importancia de uma dieta nao cariogenica, ah~m da grande importancia dos 

dentes na saude geral do individuo. 

As revisoes e profilaxias peri6dicas, ap6s urn programa de motivac;ao, 

concorrem para evitar a recidiva da doenc;a bucal, vinculada estreitamente ao 

grau de higiene bucal do paciente e sua predisposic;ao a doenc;a (COUTO, J. l.; 

COUTO, R. S.; DUARTE, C. A., 1992) 

NAVARRO R. S; ESTEVES G. V; YOUSSEF, M. N. (1996) constataram, 

por meio de condic;oes experimentais, que o procedimento mecanico de 

escovac;ao dental supervisionada foi eficaz na reduc;ao da placa bacteriana, 

promovendo uma reduc;ao entre os indices medias de placa bacteriana inicial e 

finai de 11%. Houve reduc;ao nos Indices de placa bacteriana em 55,4% dos 

estudantes selecionados, comprovando que os programas educativos 

(palestras, escovac;ao dental supervisionada, controle e avaliac;ao) realizados 

em escolas sao capazes de motivar e orientar quanta a pratica de uma higiene 

bucal correta, obtendo-se, entao resultados preventives satisfat6rios. 0 estudo 

tambem apresentou resultados que indicaram que houve diferenc;as 

estatisticamente significantes, entre os Indices de placa bacteriana antes e ap6s 

a realizac;ao do programa preventive proposto, mostrando a eficacia e a 

validade deste programa. 

A grande maioria das pessoas sabe que para ter uma boa saude bucal e 
necessaria escovar os dentes diariamente, mesmo assim com frequencia a 

higiene bucal e deficiente. Os procedimentos de centrale mecanico da placa 

bacteriana, por exemplo, sao dificeis, exigem tempo, destreza e perseveranc;a e, 

consequentemente s6 se obtem participac;ao adequada de pacientes bem 

motivados. 

Para PETRY, P. C. & PRETTO, S. M. (1997), deve-se ter cautela ao 

abordar o paciente, respeitando o fato de que as pessoas tern outros valores e 

prioridades, portanto e necessaria que se tenha cuidado para nao ferir 

suscetibilidades, ou ate mesmo ofender o paciente, impondo-lhe conceitos, e ao 

mesmo tempo deve-se saber avaliar as suas expectativas em relac;ao ao 

tratamento. Desta forma, nao se deve esperar uma imediata transformac;ao de 

comportamento e sim, repetidamente reforc;ar as mensagens motivacionais. 
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Tambem, ha muito tempo vern sendo destacada a importancia do fluor 

como elemento fundamental no controle e na preven9ao da carie dentaria. 

Originalmente, o efeito benefico foi creditado a sua administra~o por via 

sistemica. Esta hip6tese favoreceu a dissemina9ao da ideia sobre a importancia 

da fluoretayao da agua dos sistemas de abastecimento das comunidades. 

Entretanto, foi constatado que a incorpora9ao do halogenio no esmalte ocorreria 

preferentemente em sua superffcie, durante a fase de maturayao, o que levou 

ao desenvotvimento de alternativas de administra9ao. Assim foram 

desenvolvidos produtos terapeuticos de aplica~o t6pica, para a obten9ao dos 

mesmos efeitos (CRUZ, R A, 1997). 

Um programa baseado em tratamentos preventives, juntamente com 

aplica9ao de fluor pode trazer resultados relevantes para os participantes. 

OPPERMANN, R V. & ROSING, C. K. em 1997, afirmaram que 

basicamente o tratamento intensive do paciente consiste na remo9ao 

profissional da placa e aplicayao t6pica de fluor em sessoes semanais ate que o 

processo de desmineraliza9ao e remineraliza9ao volte ao seu equilibria 

dinamico. Ainda, a participa~o do fluor no processo de desmineraliza~o e 

remineralizagao depende da manuten9ao de niveis adequados de fiuor 

permanente presentes na cavidade bucal e principalmente na superffcie do 

dente na interface placa-dente. Quante maior a concentra9ao, menor o pH e 

maior o tempo de aplica~o, mais consequentemente, fluoreto de calcio se 

formant 

Em pesquisa realizada por GOMES FILHO, I. S. eta/ (1999), com os 

resuitados obtidos, foi possfvel verificar: a a9ao do fluor na inativa9ao de caries 

comprovada pelo alto percentual de carie inativas; a a9ao do fluor na sele9ao da 

flora microbiana comprovada pela manuten9ao dos Indices de placa e 

diminui9ao de sangramento gengival; a influencia da motivayao na melhoria da 

saude bucal comprovado pela mudan9a na tecnica de remoyao da placa 

bacteriana. 

Para SILVERIO, F. (1999), e importante que o tema Preven9ao 

Odontol6gica seja amplamente debatido pelas crian9as, gerando motivayao, 

contribuindo assim para a forma9ao de habitos de higiene da boca, com 

consequente preven9ao de doen9as bucais. 



A Promoc;ao de saude bucal, por meio de orientayao, motivac;ao e 

controle de placa, tern sido objeto de estudos. A maioria dessas pesqulsas 

utiliza campanhas e metodos educativos dinamicos e participativos sabre a 

melhoria da higiene bucal desde a gestac;ao, infancia, adotescencia e fase 

adulta (PEREIRA eta/, 1992; MOREIRA, S. G. & HAHN, M. A, 1993; DINELU, 

W. et a/, 1998; MORAES, A B. A; POSSOBON, R. F.; ORTIZ, C.E., 2000; 

TOMITA, N. E. eta/, 2001; AQUILANTE, A. G., eta/, 2002; MASTRANTONIO, S. 

O.S. & GARCIA, P. P. N. S, 2002). 

Tambem as teorias, princfpios e tecnicas da Psicologia, segundo 

VASCONCELLOS, J. C. eta/ (2001), podem contribuir significativamente para a 

mudanya de comportamentos favoraveis a saude bucal. Alem do mais, a 

participac;ao da familia como urn todo parece crucial para que se obtenha 

sucesso em programas preventives de promoc;ao de saude bucaL 

A utilizac;ao de recursos como: palestras, evidenciac;ao de piaca, 

escovac;ao supervisionada, macromodetos, apostilas educativas, pec;as teatrais, 

jogos, e distribuic;ao de kits, atendem a urn grande numero de crianc;as e 

familiares, orientando e motivando a higiene bucal, e ao mesmo tempo, 

formando multiplicadores (SILVERIO, F., 1999; ALMEIDA, A C. P. eta/, 2003, 

MORAES, N. M. & MEDEIROS, U. V., 2004). 

Nesse sentido, nota-se que os programas devem ser abrangentes, que 

contemplem educac;ao, promoc;ao de saude, prevenc;ao de doenc;as e 

tratamento de necessidades acumuladas, mas principalmente com um vies 

motivador, para resultarem em diminuic;ao das doenc;as bucais. 
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3. 0 HOSPITAL E 0 CENTRO ODONTOLOGICO DA POLiCIA MILIT AR 
DO PARANA 

3.1 HISTORICO DO HOSPITAL DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

Para clarificar o motivo pelo qual a Policia Militar do Parana (PMPR) tern 

urn hospital para atender os seus militares (ativa e reserva remunerada), bem 

como dependentes e pensionistas, e que devemos inicialmente buscar, a 

historia do servic;:o de saude na PMPR. 

A historia da medicina na PoHcia Mifitar do Parana vem de Ionge, 

forjando a base da Diretoria de Saude. 

Durante mais de cern anos, foi precario o atendimento na area de saude 

aos policiais-militares, pois do Imperio ate os primordios da Republica, nao 

existia legislac;:ao que tratasse dessa necessidade e a PoHcia Militar do Parana 

nao contava, em seus quadros, com medicos proprios. 0 atendimento medico

hospitalar dos policiais-militares era feito por facultativos do Exercito Brasileiro, 

os famosos Cirurgioes-Mores que entao, comovidos pela situayao periclitante da 

Provfncia, ofereciam seus servic;:os especializados, graciosamente, a 
Corporac;:ao. 

Quando o Parana era ainda uma Provincia, a Polfcia Militar contava 

com duas enfermarias: uma instalada junto a guarni~o da tropa de linha e outra 

em Paranagua. Em 1866, o Comandante-Geral, Capitao MANOEL EUFRASIO 

DE ASSUMPCAO, organizou uma enfermaria no pr6prio quartet, para 

atendimento dos casos de urgencia. 

A partir de 1880, os integrantes da PMPR passaram a receber os 

cuidados medicos diretamente na Santa Casa de Misericordia, mediante uma 

contribuiyao paga pelos proprios policiais-militares. Esta situayao permaneceu 

por 71 anos, ou seja, ate 1951. 

Nos primeiros anos da Republica, isto e, de 04 de outubro de 1890 a 15 

de dezembro de 1892, o Dr. Joao de Menezes Doria, revolucionario federalista, 

que governou o Parana durante a ocupac;:ao do Estado pelos "Maragatos" 

ofereceu servic;:os gratuitamente. Os primeiros passos para a legislac;:ao na area 

de saude, foram dados em 1892, com a lei 36, de 05 de junho de 1892, com a 

criac;:ao da func;:ao de Capitao Cirurgiao do Corpo Poficial do Regimento de 
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SeguranQa do Parana, preenchida pelo medico Arthur de Almeida Sebrao, que 

ja vinha assistindo a Corporat;ao desde 17 de dezembro de 1891 , genro do Dr. 

Jose Candido da Silva Muricy, mais tarde exonerado porter assumido cadeira 

na Assembleia Legislativa do Estado. 

0 Decreta no 473, de 09 de julho de 1917, criou o SERVICO DE SAUDE 

DA FORCA MILITAR DO ESTADO, mas os Policiais-Militares continuavam 

sendo assistidos na Santa Casa de Misericordia. 

Em 1952, o Comandante-Geral, levando em conta a necessidade 

imediata de dar aos membros da CorporaQao assistencia medica, organizou 

dentro das pr6prias instalat;oes do Quartet do Comando-Geral, urn pequeno 

hospital de emergencia, orientado e assistido palo ServiQO de Saude da PMPR, 

com instalaQ5es improvisadas e modestas. Ainda neste mesmo ano, em virtude 

de exposiQao de motivos feita pelo alto-comando, o governo autorizou imediata 

construQao de urn hospital no bairro Guabirotuba, situaQao que nao teve exito, 

Em 1953, o c6digo da PMPR, Lei n° 1943, previa que o Estado deveria 

manter na CorporaQao urn ServiQo de Saude destinado a proporcionar 

gratuitamente aos policiais-militares e as pessoas de sua familia, assistencia 

medica e odontol6gica na forma regulamentar. 

Em 04 de abrif de 1957, a Lei n° 3075, autorizou o Poder Executive a 

abrir urn credito especial destinado a suprir despesas com a construQao ou 

compra de edificio onde se dimensionaria urn hospital. Foi dada preferencia a 

esta ultima alternative e no dia 31 de janeiro de 1958, era solenemente 

inaugurado o Hospital da Pollcia Mifitar, localizado no entao bairro do 

Capanema, hoje Jardim Botanico, em Curitiba; desde entao o policial-militar 

passou a ter melhores horizontes na assistencia medico-hospitalar. 

Em 13 de novembro de 1963, criou-se o Institute de Previdencia e 

Assistencia aos Servidores do Estado do Parana (IPE), por meio da Lei n° 4766, 

tendo por finalidade desenvolver a previdencia e a assistencia social em favor 

dos servidores publicos e, a ele filiados e dos seus respectivos dependentes por 

meio de seguro de vida, seguros gerais, pensao mensa!, auxllio funeral, 

assistencia medica e dentaria, emprestimos simples em dinheiro, hipotecarios e 

imobiliarios, finanQas e outros beneflcios que venham a ser criados. 



0 Coronel PM medico Glenio Jose Barbosa em sua justificativa anexa a 
proposta de convenio com o JPE, diz: 11 Com efetivo reduzido nos quadro de saMe, 

houve a compra do antigo Hospital da Pollcia Militar e para hi se dirigiram os medicos, hoje 

congregando uma grande equipe de profissionais, dado a presenca do novo Hospital, dentro de 

excelente padrao, pouco ou nada deixando a desejar em retac;ao a outras estruturas similares 

de nossa cidade". 

Desde entao o HPM passou por fases distintas em relayao ao IPE, 

ver4f4cando-se diversos impasses entre Diretores de Saude ou os Comandantes

Gerais e Superintendentes do IPE. 

Transpasses de verba foram feitos, mediante convenlos que nunca 

satisfizeram as necessidades do HPM, colocando sempre o IPE, que 

s1mplesmente transferia para o mesmo urn encargo que era de sua 

responsabilidade legal, como entidade responsavel, pelo Estado do Parana, a 
garantir a saude dos funcionarios publicos e de seus dependentes legals. 

(GLENIO, J. B., 1983) 

0 Hospital da PolTcia Militar (HPM), por meio de convenio firmado com o 

IPE passou a receber parcela de subsidies as despesas medico-hospitalares. 

No entanto, com o passar dos anos, a contribuigao desta instituigao foi sendo 

consumida pela inflaQao e as dependencias do Hospital passaram a nao suprir 

as crescentes necessidades da sua ctientela. 

No final da decada dos anos 60, a situayao economica da assistencia a 
saude ficou deficitaria e nao respeitava mais as crescentes despesas, foi 

proposto urn desconto dos policiais-militares da ativa e inativos no valor de 

cinco cruzeiros da epoca. Desta forma, possibilitou-se o infcio da expansao da 

area fisica do Hospital, surgindo o Fundo de Saude da Policia Militar, como urn 
sistema com base securitarla. 

As primeiras normas para a aplicaQao do Fundo de Saude, foram 

publicadas no Boletim Administrative do Comando-Gerat, datado de 03 de 

setembro de 1971, em que, no seu artigo primeiro ditava: "0 Fundo de Saude 

da PMPR e urn sistema com base securitaria que se destina ao financiamento 

de despesas hospitalares de integrantes da Corporayao e de seus dependentes, 

no Hospital Central da PMPR". 
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Em 10 de maio de 1972, foram expedidas novas normas do Fundo de 

Saude. Em 03 de julho de 1973, foi promulgada a Lei n° 6417 (C6digo de 

Vencimentos da PMPR), que estabeleceu os recursos para a assistencia 

medico-hospitalar em que o Estado proveria verbas consignadas no or9amento 

somados a contribuic;Bo mensa I obrigat6ria de 2% (do is por cento) do sol do dos 

PMs da ativa, reserva remunerada e reformados da Corporac;ao, com a 

finalidade de assegurar gratuitamente ao contribuinte e aos seus dependentes a 

assistencia medico-hospitalar que nao fosse de responsabilidade do Estado. 

Neste espac;o de tempo, 1970 a maryo de 1979, foram concluldas as novas 

alas do Hospital, contando com 8.500 metros quadrados, com capacidade de 

abrigar 120 ( cento e vinte) leitos. Aguardando a inaugura9ao de urn a das rna is 

modern as Unidades de T erapia lntensiva de Curitiba, com 1 0 leitos, que 

aconteceu em 1989. 

0 Cel PM medico Glenio justifies essa situacao com a seguinte declara~ao: 
Com recursos dos pr6prios milicianos ergueu-se a obra que hoje dispomos o Hospital 
da PoHcia Militar, urn de nossos cartoes de visita, dentro de sofisticacao, cujo potencial 
permitira uma assistencia de saude que podera ser comparada a qualquer unidade 
similar. 

Nao resta duvida de que nossa Corporacao sempre foi relegada a segundo 
plano pelos governos que passaram em relacao ao atendimento de saude de nossos 
policiais-militares e seus dependentes, ocorrendo real discriminacao, sem justa razao, 
daf a necessidade de lancarmos mAo de nossos recursos pr6prios para promovermos a 
assistencia de saude, a n6s e nossos dependentes, pelo menos na Capital do Estado. A 
alegacao, para n6s capciosa e mesmo infantil de que tfnhamos Hospital, sempre foi, 
infelizmente, uma constante nas administracoes dos antigos superintendentes do IPE. 
Desconhecia-se, ou procurava-se desconhecer, por mero comodismo obriga!(oes 
definidas em leis e regulamentos, que nos asseguram como funcionarios publicos que 
somos, a assistencia de saude total e a nossos dependentes legais. (Gienio, 1983). 

Finalizando essa retrospectiva hist6rica realizada na tentativa de explicar 

o porque da PM ter urn hospital, afloraram-se algumas determinantes, tais 

como: 

~ A preservac;ao da saude se tornou necessaria para permitir o 

desempenho da missao da PMPR, quer no meio urbana como no meio rural, 

quer em missao rotineira como em campanha, razao principal da necessidade 

de serviyos medicos e odontol6gicos; 

- A necessidade de se estender o atendimento medico-hospitatar, aos 

dependentes do PM; 

- Os reduzidos investimentos do Estado para o atendimento medico

hospitalar, principalmente, no que se refere as instalac;oes e equipamentos; 
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- Capacidade associative e de mobilizac;Bo dos policiais-militares para 

gerar recursos que lhes permitissem ter urn atendimento medico-hospita1ar 

digno para si e para os seus dependentes. 

3.2 HISTORICO DO CENTRO 0DONTOLOGICO DA PMPR 

0 Centro Odontol6gico da PMPR, unidade militar de saude, sediada no 

Hospital da PMPR, responsavel pela saude bucal dos policiais-militares e seus 

dependentes, vern desempenhando suas fun~oes de atendimento de cllnica 

geral em Odontologia desde sua criac;Bo atraves do ato de Lei numero 1 041 , 

datado de 03 de abril de 1911, na Capital do Estado. 

0 processo de evoluc;ao odontol6gica nas diversas areas de atuac;Bo da 

PMPR e uma corrente que nao cessa. Diante disso, ao passar dos tempos, 

areas especializadas, dentro da Odontologia, foram implantadas, para o 

atendimento des militares e dependentes, bern como os da reserva remunerada 

e pensionistas. 

Cabe lembrar que, especialidades estas, ate entao nao executadas, 

necessitavam ser buscadas pelos Policiais-Militares (PMs) em cunho particular. 

Estas especialidades odontol6gicas, hoje executadas pelos profissionais 

do quadro de carreira da Corporac;Bo (Oficiais), foram galgadas com seus 

pr6prios esforc;os e investimentos, que nao foram poucos, atem de extrema 

dedicac;Bo de cada profissional que buscou sua area de afinidade. 

Contando com a sensibilidade, dedicaQao, corporativismo e afinco 

destes Profissionais, Cirurgioes - Dentistas Especialistas, gradativamente foram 

iniciando servic;os especilizados de atendimento no COPM, des quais hoje o 

Policiai-Militar que procura o COPM, tern quase todas as areas de atendimento 

da Odontologia a seu dispor. 
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4. 0 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA PMPR 

0 atendimento odontol6gico dos policiais-militares, dependentes, 

reserva remunerada e pensionistas, no COPM, acontece de segunda a sexta -

feira, em tres turnos (manha, tarde e noite), para atendimentos clfnicos. Tendo 

sempre nas 24 horas do dia urn dos Cirurgioes Dentistas Militares de plantae 

para eventualidades em contra-turnos (finais de semana e feriados). 

As consultas sao marcadas pessoalmente nas segundas - feiras pela 

manha, com a necessidade de o Policiai-Militar, ou dependents, virem 

pessoalmente ao COPM, muito cedo, tentar uma das vagas remanecentes que 

vao surgindo nas agendas dos Dentistas, conforms os pacientes sao liberados 

com os tratamentos conclufdos. 

Cabe lembrar que o atendimento odontol6gico de clfnica geral, no Centro 

Odontol6gico da PMPR, localizado no Hospital da Polfcia Militar (Figura2), 

acontece com 6 ( seis) pacientes par dia, para cada 4 ( quatro) horas e nas areas 

especilizadas o agendamento fica a cargo do profissional em virtude da variac;ao 

de tempo dos procedimentos. 

FONTE: COPMPR, junho/2006 
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4.1 SERVICOS 0DONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS 

Os servic;os odontol6gicos especializados foram surgindo na intenc;ao de 

propiciar atendimento de saude odontol6gica aos varies problemas (Quadros 1, 

2, 3 e 4}, que se tornaram constantes no dia-a-dia do COPM, principalmente, 

nas seguintes areas: 

Ortodontia: Especialidade odontol6gica realizada per 01 (urn) 

profissional (Major QOS Dent), no ambito do Estado do Parana (Figura 3), o 

qual atende apenas cases de Ortodontia Preventiva e lnterceptiva (relacionados 

a dentadura decidua e dentic;ao mista - aparelhos m6veis ). Aparethos Fixes, 

para manutec;ao de espac;os e tude que possa estar favorecendo a prevenc;ao 

de problemas maiores no futuro. Os casas de ortodontia corretiva ( dentadura 

pemanente - aparelhos fixes}, quase sempre em adultos, nao sao tratados no 

ambito publico. 

FIGURA 3- ATENDIMENTO EM ORTODONTIA NO CENTRO ODONTOLOGICO 
DAPMPR 

FONTE: COPMPR, junho/2006 
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Pr6tese Odontol6gica: Servi~o odontol6gico especializado realizado 

per 03 (tres) profissionais (02 Majores QOS Dent. e 01 Capitao QOBM). Sao 

realizadas pr6teses fixas e removfveis, parciais e totais. Fica na 

responsabilidade do usuario os gastos com laborat6rio de pr6tese terceirizado, 

indicado pelo profissional. 

FIGURA 4 - ATENDIMENTO EM PROTESE ODONTOLOGICA NO CENTRO 
ODONTOLOGICO DA PMPR 

FONTE: COPMPR, junho/2006 
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TPD: 0 Servic;o de Tecnico em Pr6tese Odontol6gica e realizado par urn 

Prac;a (01 SubTen. QPM 1-0), que realiza apenas os mais basicos e 

elementares servic;os relacionados a pr6tese dental. 

FIGURA 5- TECNICO EM PROTESE ODONTOLOGICANO CENTRO 
ODONTOLOGICO DA PMPR 

FONTE: COPMPR, junho/2006 
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Periodontia,;. Especialidade realizada par 02 (dais) profissionais (01 

Tenente-Coronel QOS Dent e 01 Major QOS Dent), os quais atendem, os casas 

basicos da especialidade; mais relacionados a raspagens periodontais e 

principalmente remoyao de tartaros, bern como cirurgias periodontais em casas 

mais especfficos (Figura 6). 

FIGURA 6- ATENDIMENTO EM PERIODONTIA NO CENTRO ODONTOLOGICO 
OAPMPR 
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Odontopediatria: Area de tratamento focado para crian~as, 

desempenhado principal mente per 03 (tres) profissionais (01 Capita QOPM, 01 

Tenente QOS Dent e 01 Dentista Civil). As Cirurgias-Dentistas atendem com 

tecnicas basicas (Figura 7), sendo que muitas vezes as maes tornam-se as 

auxiliares das dentistas para ajudarem as profissionais que contam como arma 

principal a psicologia e born-sense para o atendimento da crian~a. 

FIGURA 7- ATENDIMENTO EM ODONTOPEDIATRIA NO CENTRO 
'\JL.. ...... ,'\,;I!Jv·'\,JDA PMPR 

FONTE: COPMPR, junho/2006 
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Servi~o de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial (CTBMF): o 

Centro Odontol6gico da PMPR (COPM) presta atendimento especializado na 

area de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial, desde 04 de julho de 

2001. desempenhada por 02 (dais) profissionais (01 Tenente QOPM e 01 

Tenente QOS Dent), os quais atendem apenas cases basicos da area (Figura 

8) 1 em virtude da escassez de materiais co-adjuvantes prioritarios ao exercicio 

da especialidade num todo. 

0 volume de cirurgias ambulatoriais (com anestesia local) superou o 

numero de 1000 (mil) cirurgias, por ano, sem contar as cirurgias em ambiente 

do Centro Cirurgico Hospitalar (com anestesia geral), que chegaram a 50 

(cinquenta), nos anos de 2001/2002, ate maryo de 2003, estando interrompidas 

desde a ultima data. 

FIGURA 8- ATENDIMENTO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO 
FACIAL NO CENTRO ODONTOU:)GtCO PMPR 

FONTE: COPMPR, junho/2006 
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Endodontia: Esta especialidade atende cases de tratamento 

Endodontico, encaminhados de todas as unidades de Curitiba, bern como de 

algumas unidades do interior do Parana, que nao oferecem este atendimento. 

Sao 02 (dais) especialistas nessa area, sendo 01 (urn) Tenente-Coronel QOS 

Dentista e 01 (urn) Major QOS Dentista, os quais atendem os cases da 

especialidade endodontica (Figura 9). 

FIGURA 9- ATENDIMENTO EM ENDODONTIA NO CENTRO ODONTOLOGICO DA 
PMPR 

FONTE: COPMPR, junho/2006 
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As Unidades lnteriorizadas: Essas Unidades realizam apenas 

atendimento de clinica geral sem nenhum tipo de execuc;ao de tratamento 

especializado, ficando a cargo do dentista da unidade o encaminhamento ou 

sugestao de colega da area para soluc;ao de problemas especializados ou 

remeter os PMs ao COPM, sediado no HPM. As unidades interiorizadas que 

possuem atendimento odontol6gico sao: 1°, 2°, 3°,5°, 6°, 10°, 11°, 14°, 16° 

Batalhao (Mapa 1 ). 

MAPA 1 - LOCALIZACAO DAS AREAS DOS BATALHOES DA PMPR 

FONTE: PMPR I GOVERNO DO EST ADO DO PARANA, 2006 

-

Unidades com 
Atendimento 
Odontol6gico 



27 

4.2 LEVANTAMENTO DO NUMERO DE CIRURGIOES-DENTISTAS E 
ATENDIMENTOS 0DONTOLOGICOS NO CENTRO 0DONTOLOGICO DA 
PMPR 

0 Centro Odontol6gico da PMPR, criado pel a Lei numero 1041, data do 

de 23 de julho de 1911, teve seu Quadro de Oficiais (QO) definido e estruturado 

atraves da Lei de Organiza9ao Basica (LOB) da PMPR. 

Sendo assim, desde 1943, ap6s a assinatura da LOB o QO nao teve 

modificayoes, estando atualmente extremamente defasado e sendo ate 

preenchido par Oficiais de outros quadros que estao sendo aproveitados no 

atendimento odontol6gico par suas capacita9oes em Odontologia. 

Atualmente o QO do COPM encontra-se defasado em sua completa 

abrangencia, sendo escasso o numero de dentistas e de pessoal auxiliar, 

capacitado (com curses especfficos na area) para o sistema de saude bucal da 

PMPR. 

Hoje, o Centro odontol6gico da PMPR, na extensao territorial do Parana 

conta com urn efetivo de Cirurgioes - Dentistas (COs) conforme Tabela1, a 

seguir. 

TABELA 1· LEVANTAMENTO DO NUMERO DE DENTIST AS DO QOS DENT DO COPMPR 
Efetivo Coronel Tenente Major Capitao 1°Tenente 2°Tenente Aspirante TOTAL 

Coronel 

Previsto 01 02 07 08 07 00 00 25 

Existente 01 02 07 08 11 00 00 29 

FONTE: COPMPR, JUnho/2006 

Com rela9ao a carencia de profissionais dentistas na Corporayao, 

apresenta-se urn efetivo existente de hfbridos (militares que ap6s PMs 

obtiveram a gradua9ao em Odontologia, permanecendo em seus quadros de 

origem, prestando servi9os na area de saude bucal) e dentistas de 6rgaos 

Estaduais extintos como o IPE. Conforme demonstra a Tabela 2, a seguir. 

TABELA 2: LEVANTAMENTO DO NUMERO DE DENTIST AS (HlBRIDOS) DO COPMPR 
Efetivo QOPM QOBM PRACAS CIVIS CIVIS CIVIL TOTAL 

(IPE) (Estado} contrato 
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Existente 1 03 1 01 I 01 

FONTE: COPMPR, junho/2006 

Os 42 (quarenta e dois) Cirurgioes - Dentistas (CD), entre militares e 

civis, sao responsaveis por gerar saude bucal a aproximadamente 120.000 

beneficiaries em todo o Universo do Estado do Parana. A seguir na Tabela 3, 

mostra-se o levantamento do quadro geral de policiais efetivos na ativa. 

TABELA 3: LEVANTAMENTO DE DISTRIBUICAO GERAL DO QUADRO DE POLICIAIS EFETIVOS 
NAPMPR NAATIVA 

Efetivos Geral Geral Geral Geral Geral I 
Dire~ao Apoio CPC CPI CCB ! 

Previsto 328 726 5.760 9.513 3.368 

Deficit +203 + 27 -1.802 - 1.016 -340 

Total Geral 

Existente 531 753 3.958 8.497 3.028 16.767 

FONTE: COPMPR, JUnho/2006 

QUADRO 1· DEMONSTRATIVO DO NOMERO DE ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE 
1 Especialidades 1 Clfnica Period. En dod. Pr6tese Od. Pediatria Ortod. 

j N° Atendimen. l 864 144 65 222 68 

t-ONTE: COPMPR, JUnho/2006 

92 

QUADRO 2: DEMONSTRATIVO DO NUMERO DE ATENDIMENTOS POR TURNO NO COPMPR EM CURITIBA 
Turno Manhi Tarde Noite Total 
Numero de Atendimentos Odontol6gicos 1.175 679 272 2.126 

FONTE: COPMPR, junho/2006 

FONTE: COPMPR, junho/2006 

QUADRO 4: DEMONSTRATIVO DO NUMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS NO COPMPR 
Total Geral de Atendimentos Odontol6gicos no 
COPMPR no mes de junho de 2006 (Cutitiba e Interior) 

FONTE: COPMPR, JUNH0/2006 

Total 
1.354 

3.480 

Conforme calculos da OMS, durante a vida profissional de 25 (vinte e 

cinco anos) de Odontologia, o CD, deveria estar inserido numa populac;ao em 
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que ele por dados estatlsticos deveria ter uma populagao de 1.500 (urn mil e 

quinhentos) pacientes. 

Na PMPR, levando-se em conta o Universo do Estado do Parana, 

possufmos atualmente uma populagao de 120.000 (cento e vinte mil) 

beneficiaries" 

Ao se calcular uma divisao simples dos 120.000 para os 42 COs, 

teremos urn publico de 2.857 (dais mil oitocentos e cinquenta e sete) pacientes 

para cada CD. 

Em outra conta basica verifica-se que urn CD, atendendo 06 (seis) 

pacientes nas suas 4 Horas de servigo, 20 dias no mes, multiplicados por 11 

meses de servigo no ano, obtem-se que para o Profissional poder realizar urn 

exame cllnico em cada um dos seus 2.857 beneficiarios, ele demoraria, 02 

(dais) anos, 01 (urn) mes, 03 (tres) semanas e 01 (urn) dia. Este numero nao 

satisfaz nem mesmo urn tratamento profilatico. 

A OMS relata que 98% da populagao tern ou foi portadora de carie 

dental e 100% tern doenga periodontal. 

0 Cirurgiao-Dentista da PMPR diagnostica, anestesia, radiografa, 

interpreta radiografias e executa tratamentos, sem poder delegar qualquer etapa 

do tratamento a urn auxiliar. Portanto, e falha a ideia que apenas 30 (trinta) 

minutos sejam suficientes para proceder-se a um tratamento digno. 

Diminuir o tempo do atendimento, com a finalidade de atender a urn 

maior numero de pacientes ao Iongo do dia, nao constitui a solugao para a 

demanda de pacientes. Em geral, esse tempo e consumido principalmente em 

uma primeira sessao, quando percebemos com nitidez o fator "medo". A tecnica 

de convencimento e transmissao de seguranga se fazem necessarias antes 

mesmo da aplicagao da droga anestesica, utilizada na maioria dos casas. Ap6s 

a aplicagao da anestesia ha uma espera pelo efeito, o quat e sempre mais 

retardado em presenga do medo. E que na verdade, grande parte da populagao 

tern aversao ao tratamento odontol6gico. E, sem duvida alguma, foram vltimas 

da pressa e ate mesmo da falha ou iatrogenia profissioanal. 

Tempos curtos para o atendimento em busca de maior produgao estao 

totalmente errados, e resultarao adiante em frustragao para o profissional, 

recalque de "medos" para o paciente, insucesso no tratamento, com sua nao-
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conclusao, gerando gastos aos cofres publicos e transgressoes aos princlpios 

fundamentais da profissao e urn "NAO" - ao "juramenta de Hip6crates". 0 qual e 
feito pelo Cirurgiao-Dentista. 

Na PMPR, conta-se com urn numero expressive de funcionarios civis, os 

quais utilizam OS servi90S de saude. E, tais funcionarios nao fazem qualquer 

recolhimento para o FASPM e sim para o INSS- entidade que nao proporciona 

atendimento odontol6gico. 

Ainda em agravante para o Servi9o Odontol6gico da PMPR, por vezes, 

na inclusao dos jovens aprovados em Concurso para o lngresso nas fileiras da 

PMPR, estes, muitas vezes nao apresentam condi96es mfnimas de saude bucal, 

acabando a serem aprovados mesmo assim. Motivo este que se justifica pelo 

fator de que se nao aprovado este candidato na perlcia do exame odontol6gico, 

o curso muitas vezes poderia nao formar a turma, tendo que subsequente tratar 

seus dentes na estrutura do Estado, honerando ainda mais os cofres estaduais, 

aumentando a demanda reprimida. 

No tocante ao Servi9o Odontol6gico da PMPR, e notada a procura do 

beneficiario em resolver problemas instalados como doen9a carie, doen9a ou 

bolsas periodontais, endodontia (canal), pr6teses e as famosas limpezinhas, e 

nada ou quase nada em visitas de controte de placa, orienta98o de escova98o e 

em resumo, nada de Odontologia preventiva. Sendo uma eterna busca do 

beneficiario, achando que tratar o efeito e a solu9ao para seus problemas, os 

quais estao na causa, principalmente a desorienta9ao preventiva. Ate quando? 

0 Cirurgiao-Dentista da PMPR nao deve, em hip6tese alguma,. deixar de 

atender os princlpios fundamentas da Odontologia, como parte integrante de urn 

sistema de saude, o qual tern por finalidade diagnosticar prevenir e tratar as 

doen9as da boca. 

4.3 LEVANTAMENTO DO NUMERO DE ATENDIMENTOS DOS POLICIAIS· 
MILITARES DO CENTRO 0DONTOLOGICO DA PMPR 

Foi realizado urn levantamento aleat6rio nas fichas de 600 policiais

militares que receberam atendimento no Centro Odontol6gico do Hospital da 

PMPR, levando-se em considera98o o intersticio de 2004 a 2006. 
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Os dados (Tabela 4) considerados foram: Posta ou Graduac;;ao do 

Policiai-Militar; numero de dentes presentes na boca; dentes cariados; dentes 

perdidos; dentes restaurados e dentes higidos. 

TABELA 4: LEVANTAMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO NO CENTRO 
ODONTOLOGICO DO HPMPR DE 2004 A 2006 

Posto ou Oficiais Sub- Sargentos Cabos Soldados 
Gradua~io Oficiais 

Examinados 38 05 147 85 325 

Dentes 1.216 160 4.704 2.720 10.400 

Dentes Presentes 896 105 3.808 1.700 9.155 

Dentes Cariados 225 31 725 262 338 
18,50o/o 19,37% 15,41o/o 9,63% 3,23o/o 

Dentes Perdidos 320 55 896 1.020 1.245 
26,32o/o 34,38o/o 19,05% 37,50% 11,97°/o 

Dentes Restaurados 360 25 1.538 411 1.936 
29,61o/o 15,63o/o 32,70o/o 15,11o/o 18,62o/o 

Dentes Higidos 251 49 1.613 1.055 6.176 
20,64o/o 30,63o/o 34,29o/o 38,79o/o 59,38o/o 

FONTE: COPMPR, JUnho/2006 

A situac;;ao encontrada per peste ou graduac;;ao des Policiais-Militares 

atendidos no COPMPR esta representada nos graficos 1, 2, 3, 4 e 5. 

GRAFICO 1: SITUACAO DE DADOS ODONTOLOGICOS DE OFICIAIS DA PMPR 
ATENDIDOS NO COPMPR 
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FONTE: COPMPR, junho/2006 



GRAFICO 2: SITUACAO DE DADOS ODONTOLOGICOS DE SUBOFICIAIS DA 
PMPR ATENDIDOS NO COPMPR 
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FONTE: COPMPR, junho/2006 

GRAFICO 3: SITUACAO DE DADOS ODONTOLOGICOS DE SARGENTOS DA 
PMPR ATENDIDOS NO COPMPR 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 
147 Sargentos 

FONTE: COPMPR, junho/2006 

Iii Dentes 
presentes 

• cariados 

DPerdidos 

1:! Restaurados 

•Higidos 

32 



GRAFICO 4: SITUACAO DE DADOS ODONTOLOGICOS DE CABOS DA PMPR 
ATENDIDOS NO COPMPR 
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GRAFICO 5: SITUACAO DE DADOS ODONTOLOGICOS DE SOLDADOS DA 
PMPR ATENDIDOS NO COPMPR 
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4.4 ANALISE DOS RESULTADOS 

De acordo com a Tabela 4 do levantamento efetuado,em PMs que 

receberam atendimento no Centro Odontol6gico da PMPR, observa-se que foi 

considerado urn total de 19.200 dentes, sendo que os indices demonstraram: 

Em rela9ao aos dentes perdidos dos 19.200 dentes considerados, 

apenas 47,63% apresentavam-se higidos, ou seja, menos da metade. Do 

restante 8,23% estavam cariados; 22,24% estavam restaurados e 18,42% 

foram perdidos. 

Em rela9ao aos grupos por posto ou gradua9ao, pode-se observar que 

os Cabos foram os que apresentaram o maior percentual de dentes perdidos 

(37,50% - Grafico 4) e que os Soldados (mais jovens) foram os que 

apresentaram o men or percentual ( 11,97% - Grafico 5) de dentes perdidos. 

Com base na literatura, os resultados encontrados neste levantamento 

no Centro Odontol6gico da PMPR nao sao diferentes da realidade do nosso 

pafs, pois este apresenta urn quadro de doen9as bucais preocupante, em que 

nossas crian9as e adolescentes continuam com elevados indices de carie. 

Muitos adultos e idosos, em consequencia dos resultados avan9ados dessa 

doen9a e dos desfavoraveis condicionantes socioeconomico-culturais ainda 

prevalentes, nao conseguem manter muitos dentes na boca, o que faz com 

que a necessidade ou o uso de pr6teses e dentaduras seja quase inexoravel 

na idade adulta (WEYNE, S.C., 1997; CURY, J.M, 1997; ALMEIDA, A.C.P. et 

a/, 2003; MARTINS, A.A. eta/. ,2003) 

Os dados do levantamento, da situa9ao dental de Policiais-Militares 

que receberam atendimento no Centro Odontol6gico da PMPR, mostraram 

uma realidade importante, pols todos apresentaram carle, restaura96es ou 

perda dental. Estes dados nos levam a uma reflexao no sentido de que 

medidas preventivas se fazem urgentes, e que uma seria avalia9ao deve ser 

feita tanto com referencia as rotinas de atendimentos realizadas quanta a 
implanta9ao de urn Programa de Preven9ao Odontol6gica no COPMPR. 
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5. A PREVENCAO DAS DOENCAS BUCAIS NA PMPR 

Os fatores determinantes e condicionantes da saude como urn todo, 

entre outros, sao: a alimentac;ao, a moradia, o saneamento basico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educa((ao, o transporte, o lazer e o acesso a 

bens e ser vic;os essenciais (Lei 8080/90). 

Esses fatores certamente estao correlacionados, atrelados direta ou 

indiretamente na saude bucal, e ainda, influenciando na qualidade de vida do 

universe de atua((ao da Polfcia Militar do Parana~ 

Notadamente, observa-se que quanta ao custeio do tratamento 

odontol6gico, as familias milicianas nao a tern, uma vez que esse acesso e livre 

de qualquer custeio, porem, o que pode ser mais complicado e a grande 

demanda, o agendamento das consultas para realizar o tratamento 

odontol6g ico. 

A saude e a doen9a estao intimamente relacionadas com as condi96es 

em que as pessoas vivem e produzem no interior da sociedade. lsto significa 

que as pessoas relacionam-se entre si e com a natureza de modos particulares, 

de acordo com circunstancias hist6ricas determinadas, Por isso, o perfil 

patol6gico de uma determinada sociedade e mutavel no tempo e varia 

dependendo da maneira com que as pessoas e grupos de pessoas, se 

relacionam de regiao para regiao e, tambem, pelas diferentes formas de 

consume, quer de produtos, quer de servigos. Assim, os grupos e classes 

socials nao adoecem e morrem a partir de causas identicas, pais nao vivem e 

trabalham em condic;oes tambem identicas (ARAUJO, M.E., 2000). 

Neste sentido, o usuario do Centro Odontol6gico da PMPR, nao e o 

unico responsavel pela sua doenga ou pela manutengao de sua saude bucai, 

aqui compreendida, principalmente carie dental e doenga periodontal. Na 

realidade, justamente por esse usuario estar inserido em um sistema social que 

o ampara, fornecendo urn servigo odontol6gico, atraves do Estado do Parana, o 

qual e o responsavel pela promogao e manutengao da saude de seus 

integrantes, que estao cobertos pela legislagao vigente. 
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Devem-se considerar quais interpretac;oes devem ser analisadas no 

momenta da pratica da Odontologia em servic;os publicos: 

- o entendimento de saude bucal, nao s6 do ponto de vista da estetica, 

mesmo deixando de considerar o desconforto causado pela dor; 

-a interferencia na saude bucal no fator emprego e renda (discriminac;ao 

quanta ao estado de saude bucal). 

A carie dentaria e a doenc;a periodontal, apesar de ocasionarem 

seqOelas nao s6 locais, mas tambem de ordem geral e estetica graves, sao 

sempre combatidas prioritariamente, pais atingem urn percentual bastante alto 

de toda a populac;ao mundial, independentemente da categoria socioculturai

economica. 

No item 2 deste trabalho, foram relatados metodos de prevenc;ao 

preconizados por diversos autores de pesquisas na Odontologia, que 

procuraram caminhos para soluc;oes realistas, verificando-se neles a existencia 

de urn denominador comum, ou seja, a constatac;ao de que, para erradicar-se 

do nosso meio essas patologias bucais, o meio mais eficiente a ser empregado 

e a prevenc;ao. 

Como tradicionalmente, os nfveis de saude bucal significavam realizar 

boas restaurac;oes e pr6teses e ainda ter conhecimento de tecnicas cirurgicas, 

induzindo as extrac;oes dentarias, tambem a Odontologia praticada na PMPR 

sempre foi voltada para ac;Oes de "tratamento curativo" ou "cirurgico

restaurador''. 

Desse modo, pelo volume de atendimento no COPMPR, muitas vezes, 

mal se acaba o tratamento e ja estao presentes novas lesoes. Praticamente a 

anamnese nao e completa, sem uma enfase em realizar exame das mucosas e 

outras estruturas da boca, ficando restrito somente aos dentes e gengivas, 

gravemente afetados pelas doenc;as da placa bacteriana, o que leva, em muitos 

casas, as extrac;oes dentarias. 

Esse cenario permite vislumbrar somente, a assistencia de urn numero 

reduzido da familia miliciana, sendo, portanto, de baixa cobertura e 

necessitando de alta complexidade tecnol6gica, observa-se que existem, 

inclusive, servic;os odontol6gicos especializados no COPMPR. Esse tipo de 
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tratamento, embora necessaria, nao e capaz de melhorar os nfveis de saude 

bucal, nao reduz a demanda e e extremamente oneroso ao Estado. 

Em 1998, houve uma iniciativa no sentido de implementar a Prevenc;ao 

Odontol6gica no Centro Odontol6gico da PMPR, com a construc;ao de urn 

espac;o proprio para este fim. Uma sala, com espelhos, pias, televisao, vfdeo

cassete e cadeira especffica para profiiaxia. 

Esse passo foi importante para a Prevenc;ao no COPMPR. Na epoca 

existiam profissionais de apoio (tecnicos em higiene dental- THO) contratados 

pelo Fundo de Saude da PMPR, que realizavam palestras, demonstrac;oes de 

higienizac;ao, passavam filmes, evidenciac;ao de placa bacteriana e tambem 

efetuavam procedimentos de profilaxia, visando a motivac;ao de pacientes 

agendados previa mente, cerca de 6 ( seis) pessoas por hora. 

No entanto, como objetivo do Fundo de Saude da PMPR nao era a 

contratac;ao de pessoal, o Programa de Prevenc;ao foi desativado ap6s urn ano 

de funcionamento. 

Como pode se observar, existe uma estrutura preparada para a 

implantac;ao de urn Programa de Prevenc;ao em Odontologia, ao menos no 

Centro Odontol6gico da PMPR, carecendo de estrategias que viabiiizem seu 

funcionamento, bern como a propagac;ao do Programa a todos os consult6rios 

Odontol6gicos do COPMPR. 
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6. PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS 

BUCAIS NA PMPR 

Consideramos oportuno ressaltar que o tema "Cancer Oral", pel a sua 

importancia, merce de sua elevada incidencia e morbidade, por ja ser alvo de 

Campanhas especificas, nao foi inserido no contexte deste Programa, como 

principal ac;ao. 

Para o sucesso de qualquer planejamento de Campanhas ou Programas 

de Prevenc;ao em Odontologia, e condic;ao basica que se persiga urn objetivo e 

se consubstancie a sua elaborayao em previa levantamento epidemiol6gico, que 

tevara ao real conhecimento da extensao da incidencia das patologias bucais 

mais prevalentes, 

Assim, esta e uma proposta de a9ao inicial, largamente preventiva, mas 

que visa, num futuro, a erradicayao da Carie e da Doenya Periodontal, como 

ponto de partida para o estabelecimento da higidez oral, no ambito da PMPR. 

E uma proposiyao, aparentemente, urn tanto visionaria, mas 

perfeitamente exequfvel, na medida em que houver urn trabalho arduo e serio 

par parte dos Cirurgioes-Dentistas do COPM, no sentido de conscientizar a 

populayao Policial Militar da importancia da prevenc;ao em Odontologia. 

Neste sentido, e premente a necessidade da realizayao de Programa 

continuo que objetive o esclarecimento e a conscientizayao de todos para essa 

realidade. A implantayao de uma mentatidade preventiva, tanto no Cirurgiao 

Dentista quanta no paciente, acabaria com a figura da "epoca preestabelecida" 

para Campanhas de prevenyao, alertando para a necessidade da "continuidade 

preventiva", no dia-a-dia clfnico. 

A carie e a doen9a periodontal, aparentemente simples patologias, com 

as quais o nosso povo esta tao acostumado a conviver, sao, em sua maioria, 

consequencia do desconhecimento, da desinformayao ou do descaso par parte 

do paciente das mlnimas no96es de higiene oral ou, mesmo, par falta de 

oportunidade do profissional em fornece-las. 



Para a PMPR, a evolugao natural destas patologias orais apontou como 

ja explicitado anteriormente, consequencia imediata, a perda de tempo, 

ocasionada por tratamentos longos e infindaveis, e de verbas significativas, 

dispendidas para subvenciona-los. 

Assim, ao se antecipar e prevenir o aparecimento e a instalagao de tais 

patologias, diminuir-se-a o volume de tratamentos, ganhando tempo e 

economizando, em aumento de custos, pais apenas incrementar-se-a o ensino 

de normas de higiene orale a execugao de uma Odontologia de nfvel primario. 

0 barateamento e a redugao do tempo de tratamento, sem a necessidade do 

aumento da mao-de-obra especializada, estarao tornando cada vez mais viavet 

a manutenc;ao, em niveis tecnicos satisfat6rios, do atendimento odontol6gico na 

PMPR. 

Pretende-se, como primeira agao, o trabalho de esclarecimento do 

pessoal da PMPR, a implantac;ao e o desenvolvimento de Programas 

Educativos em Odontologia, de carater permanente, que proporcionem aos 

pacientes uma orientagao tanto geral quanta especffica, dando enfase aos 

aspectos ligados principalmente a prevengao da carie, das doengas periodontais 

e de outras lesoes da cavidade oral (neoplasias), difundindo, assim, uma nova 

mentalidade com relagao aos beneficios da adogao de novas habitos. 

Serao tambem prestadas maiores e mais elucidativas informagoes a 

respeito da Odontologia, em seu aspecto global (preventive, curative e 

reabilitador), o que, consequentemente, despertara maior interesse e maior 

preocupagao com relagao a manutenc;ao dos tratamentos recebidos e a procura 

precoce do atendimento curative, o que redunda, em ultima analise, numa forma 

de prevenc;ao. 

Assim, pretende-se caminhar no sentido de erradica9ao da Carie e da 

Doenga Periodontal, na tentativa de elimina-las do meio da familia miliciana, 

fazendo do presente Programa o primeiro trecho da caminhada, mas nao o 

ponto de chegada. 

PUBLICO -ALVO 

Sera constituida pelos militares ativos e inativos da PMPR e seus 

dependentes legais. Devera ser dada especial enfase as Escolas de Formagao 
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(Colegio da PMPR e Academia Policial Militar do Guatupe), como prop6sito de 

formar mentalidades preventivas, ainda no nascedouro da Carreira Millciana. 

E necessaria portanto, que a coordenacao geral do Programa esteja 

atenta, pais, durante e ap6s o desenrolar do Programa, em funcao do aumento 

do grau de conscientizayao da clientela alcanc;ada, e possivel que acontega 

uma procura maior dos Servigos Odontol6gicos pel a "Ciientela Reprimida", 

aumentando a demanda com reflexes diretos na necessidade de maior empenho 

do pessoal especializado e maior adequagao do material utilizado (SILVA, 0. A, 

1986), 

Esta atengao e de vital importancia para o sucesso do trabalho, pais 

mantera o sistema sempre pronto, descartando a possibilidade de que ele corra 

o risco de cair em descredito. 

6.1 ESTRATEGIAS PARA 0 PROGRAMA DE PREVENCAO 0DONTOLOGICA NO 

CENTRO 0DONTOLOGICO DA PMPR 

0 termo "estrategia", originario da arte militar, significava inicialmente o 

pianejamento e a execugao de movimentos e operagoes de tropas visando a 

alcangar ou manter posigoes belicas. De urn modo geral, hoje, "estrategia" 

significa: "arte de ap1icar os meios disponiveis com vista a consecugao de 

objetivos especificos" (FERREIRA, A.B. H., 1986). 

A partir de uma analogia da estrategia mHitar com uma organizagao, 

pode-se definir estrategia como taticas para os movimentos e operagoes tendo 

em vista determinados objetivos, ap1icando os meios disponlveis, sempre 

procurando as condigoes mais favoraveis para suas acoes. 

Na perspectiva de ANSOFF, H. I; DECLERCK, R.P.; HAYES, R.L. {1990), 

definir a atitude ou a posiyao estrategia da organizayao e urn procedimentc 

racional: envolve uma identificagao dos objetivos e uma analise da adequa9ao 

dos produtos para que tais objetivos sejam atingidos, e. em seguida, a 

determinagao das capacidades da organizagao, a busca de impulsos 

alternatives e a avaliagao do potencial desses impulsos no que diz respeito aos 

objetivos. Acrescenta que as estrategias devem ser consideradas como um 



41 

elemento, e nao necessariamente o mais importante, da transforma98o culturaL 

Na verdade, o comportamento das organlzay5es e determlnado basicamente 

pela turbul€mcia do ambiente, pelas amea9as e oportunidades. 

Na formula9ao das estrategias, ha necessidade de se direcionar os 

esfor9os tanto para estabilidade como para mudan9as, assim, ganha-se 

eficlencia operaclonal, e ao mesmo tempo, ocorre uma sintonia com o ambiente 

externo mutavel. As variaveis culturais e politicas sao de importancia decisiva 

para caracterizar as organizayoes, seus produtos e mercados. Desconsidera-las 

representa admitir a possibilidade de insucesso e desperdic1o" 

A dire9ao de uma instituiyao, entao, formula seu sistema de estrategias 

para implementa-lo. A avalia9ao e o planejamento sao partes importantes dessa 

formulayao, pais esta depende de urn estudo de premissas para obten9ao de 

informayoes para alcanc;ar objetivos com qualidade~ 

Relacionando esses conceitos ao tema Preven9ao das Doen9as Bucais 

na PMPR, mesmo tratando-se de assunto altamente relevante, observa-se a 

nao-existencia de urn Programa que contemple este aspecto. A partir dessa 

constatayao, revela-se urn descaso que, na malaria das vezes, e consequencia 

da falta de avalia9ao dos procedimentos realizados nos Consult6rios do Centro 

Odontol6gico da PMPR 

Torna-se evidente que, uma proposta de Programa de Preven9ao 

Odontol6gico podera ser melhor entendida e incorporada, se estiver 

fundamentada. Portanto, deve ficar clara a importancia e consequencias da 

negligencia do problema em relayao ao aumento das doen9as bucais nos 

usuaries do COPMPR. 

Nesse sentido, propoem-se as estrategias para o Programa de 

Preven9ao Odontol6gica, que podem superar as possfveis resistencias e 

limitayoes: 

1. Avatiar e treinar uma Equipe de Preven9ao que devera permanecer 

nos ambientes do COPMPR, com atualizayao continuada; 

2. Desenvolver a96es motlvacionais, tais como: cartazes, palestras, 

videos, evidenciayao de placa bacteriana, ensino de higienizayao par 

macromodelos, higieniza9ao assistida entre outros; 
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3. Otimizar os meios a serem utilizados no desenvolvimento do 

Programa quanta a Pessoal, Equipamento, Instrumental, Material e 

Medicamentos que serao aqueles ja existentes nos Servigos Odontol6gicos das 

Unidades, pois, bern dimensionados e dirigidos, deverao ser suficientes para o 

exito do trabalho; 

4. Levantar as necessidades porventura surgidas, informando o COPM, 

por meio de Oficio explicative e bern detalhado, citando inclusive o numero de 

pacientes a serem atendidos. 

4. Efetuar o levantamento do Jndice de placa bacterlana, do numero de 

caries e da incidencia da Doenga Periodontal naqueles pacientes, tanto militares 

quanta civis, que estejam cobertos pelo direito a Assistencia Odontof6gica na 

sua area de atuagao que sera da responsabilidade de cada OM; 

5. lncorporar na rotina dos Consult6rios Odontol6gicos do COPMPR o 

uso permanente das agoes do Programa de Prevengao de Doengas Bucals; 

A montagem de estrategias deve ser a consequencia do resultado de 

avaliagoes, para possibilitar as transformac;oes de ideias de gestao para ac;oes 

planejadas, isto e, uma intervengao proposital e ordenada para modificar 

realidades que consideraram indesejaveis ou permitir a permanencia das 

situac;oes que devem ser preservadas. 

E de fundamental importancia para o sucesso do Programa de 

Prevengao Odontol6gica do COPMPR, que seja estendida a proposta para 

todos os Consult6rios Odonto16gicos das unidades fora do HPM, pois 

inegavelmente a prevenyao pode ser a soluvao de diversos problemas de saude 

bucal dos milicianos. 

Evidentemente, passar das ideias a ayao e tarefa extremamenta 

complexa, pois sua concretizagao e permanentemente ameagada par 

resistencias alimentadas tanto por percepgoes equivocadas que se formam no 

interior da Organizac;ao, quanta por erros taticos emitidos pelos pr6prios 

responsaveis pela conduyao do processo estrategico. Porem, por nao ser 

simples, ha que ser empreendida, pois como salientou Ketterine, citada por 

CASTOR, B.V. & SUGA, N. (1988), em urn artigo na Revista de administrayao 



Publica, "todos deveriamos estar preocupados com o futuro, pois temos que 

passar o resta de nossas vidas nele". 

6.1.2 Coordenat;ao 

Cabers ao COPM, a Coordena98o Geral do Programa de Preven98o, e 

este estabelecera a centralizagao estatfstica geral do Programa de Prevengao. 

E o apoio necessaria em organizar a tropa, ficara a cargo da Unidade a ser 

visitada, o que proporcionara uma farta coleta de subsfdios que delinearao o 

perfil e a amplitude da problematica Odontol6gica em toda PMPR, possibilitando 

urn estudo mais profunda e a proposic;ao de sugestoes para a sua solugao. 

A cad a Unidade Organizagao Militar (OM) cabers a coordenac;ao do 

desenvolvimento do Programa na sua area especffica de atuac;ao. 



6.2 ESQUEMA DO PROGRAMA DE PREVENCAO DO COPMPR 

Uma proposta de esquema de funcionamento, do Programa de Prevenqao 

no Centro Odontof6gico da PMPR, esta representada na Figura 10, sendo que este 

esquema foi adaptado de MOYSES, S.M. (1997). 

FiGURA g· ESOUt::MA DO PROGRAMA DE PREVENQAO PO CENTRO ODONTOL.6G!CO DA PMPR 

) 

Familia Miliciana 11 

J-------------1 
\ 

I \ COPMPR 

------- ------1. Pronto 2. Atendimento 3. Promo~ao 
Atendimento Programado Saude Bucal 

I 
Pre-Triagem ldentifica~ao 

Atividade 

/~ 
Doen~a 

I 
Alta Baixa 

Atendimento Promo~ao 
Atividade Atividade 

Clinico Satide Bucal 

I I I Atendimento Atendimento Promo~o 
Promo~ao Clinico Clinico Satide Bucal 

Saude Bucal Individual Individual 

NOTA: ADAPTADO DE MOYSES, S.M., 1997 

1) Pronto Atendimento: trata-se da porta de entrada do sistema, 

respeitando-se as demandas da comunidade miliciana por cuidado e suas questoes 

cllnicas. 0 fluxo do paciente segue com uma pre-triagem, identificando o real 

motivo da procura, atraves de dialogo e da avaliaqao da situa~ao bucal. Ap6s estes 

procedimentos, o paciente recebera o atendimento clinico especifico para suas 

necessidades odontol6gicas e participara das a~oes de Promo~ao de Saude Bucal 
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na propria sala de espera de espera dos consult6rios do COPMPR ou em locai 

especifico para este flm. 

2) Atendimento programado: trata-se da aten~o aos grupos de pacientes 

com alta prevalencia/incidencia de doen9as bucais, portanto, especial cuidado na 

programa~o de avaliac;Qes conUnuas em espa90s de tempos pre-definidos, 

conforme identifica9ao da Atividade de Doen~as Bucais - alta atividade ou baixa 

atividade, encaminhando para atendimento clinico individual ou coletivo nas 

a¢es de Promo~ao de Saude Bucal. 

3) Promo~io de Saude Bucal: sao as ac;Qes de educa98o em saude bucai 

coletiva, usando todas as estrategias possfveis para a conscientiza9ao e motiva9ao 

da elimin~o da placa bacteriana e orientac;Qes sobre a dieta alimentar. 

Nesse sentido, poderao ser usados metodos como: filmes, palestras, 

evidencia~o de placa, escova98o e usa do fio dental assistidos, bochechos com 

fluor e analise da dieta alimentar. 

Cabe ressaltar que a Prevenyao de Doen99s Bucais e dever de todos. 

Cada urn dos profissionais de saude e OS pr6prios pacientes tern 

responsabilidade no problema e a todos cabe preveni-lo. 



7 CONCLUSQES 

A Prevenc;ao de Doenc;as Bucais e uma preocupac;Bo constante da 

Odontologia. A partir dessa realidade, do levantamento de dados, e da analise 

da literatura, chegou-se a algumas conclus6es: 

a) A literatura especffica aponta para a resoluc;ao dos problemas de 

Promo<;ao de Saude atraves de: campanhas, programas e metodos dinamicos e 

participativos sabre a melhoria da higiene bucal desde a gestac;ao, infancia, 

adolescencia e fase adulta dos individuos; 

b) 0 numero de profissionais do Quadro de Saude do COPMPR e 
insuficiente para o tratamento das doenc;as bucais ja instaladas, de toda 

comunidade miliciana; 

c) Apenas 47,63% do total de dentes considerados no levantamento, 

efetuado em Policiais-Militares atendidos no COPMPR, apresentavam-se 

higidos, ou seja, menos da metade, o que retrata urn quadro preocupante; 

d) Nao existe nenhum Programa de Prevenc;ao de Doenc;as Bucais no 

COPMPR, portanto nao se vislumbra nesse cenario uma solu<;ao preventiva que 

solucione o quadro atuai; 

e) As estrategias, propostas neste trabalho, para a implantac;ao de urn 

Programa de Prevenc;ao Odontol6gica devem ser estabelecidas e mantidas, nao 

apenas pela Coordena<;ao do Programa, mas devem ser incorporadas nas 

rotinas de todos os Consult6rios do COPMPR, 

f) 0 Programa de Prevenc;ao nao deve se limitar a epocas pre

estabelecidas ou somente figure como cumprimento de formalidades de 

calendarios. E necessaria que seja mais realista e, principalmente, determine o 

retorno do maior numero de dados epidemio16gicos posslveis, os quais serao 

utilizados para a real1zac;ao de urn estudo serio e comprometido com as 

sofuc;oes mais adequadas a realidade da saude bucal da familia policial militar, 

para em media prazo alcanc;ar resultados positives~ 
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Esta monografia procurou com objetividade o problema da Preven9ao 

Odontol6gica na Polfcia Militar do Parana. Mesmo com os resu1tados 

alcanyados no sentido de constatar a realidade e de propor providencias, 

descortina-se urn amplo campo de estudo para investigayoes futuras. Espera-se 

que este trabalho contribua para o debate do tema, avaliayao do servi90 de 

saude da PMPR, no sentido de diminuir ou mesmo eliminar, as doen9as bucais 

em especial no ambiente da PMPR, num futuro proximo. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO DO FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO PARANA 

Transcri~io do Decreto n. 5463 

0 Govemador do Estado do Parana, no uso das suas atribuiy()es que lhe 

confere o art. 47 item II, da Constitui~ao e tendo ern vista o disposto no art. 63, da Lei n. 

6.417/73 (C6digo de Vencirnento daPMPR). 

DECRETA: 

Art. 1 - Fica aprovado do Regularnento do FUNDO DE SAUDE DA 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA, na forma do anexo que faz parte 

integrante do presente Decreto. 

Art. 2 - Este Decreto entrara ern vigor na data de sua publica~ao, revogadas 

as disposi~oes ern contrario. 

Curitiba, ern 23 de Seternbro de 1. 982, 161 - da Independencia e 94 - da Republica. 

JOSE HOSKEN DE NOV AES 
Governador do Estado 

HAROLDO FERREIRA DIAS 
Secretario de Estado 



ANEXO A QUE SE REFERE 0 DECRETO N. 5463/82 

REGULAMENTO 

FUNDO DE SAiJDE DA POLICIA MILITAR DO PARANA 

TITuLO I 

DOS OBJETIVOS E DOS RECURSOS 
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Art. 1 - 0 Fundo de Saude da Policia Militar do Estado do Parana, tern por 
objeto assegurar aos Policiais-Militares da Ativa, Reserva remunerada e Reformados da 
Corporayao, bern como, a seus dependentes, a assistencia medico-hospitalar gratuita que 
nao for de responsabilidade do Estado. 

Paragrafo Unico - Sao considerado dependentes do Policial Militar para os 
Fins deste Decreto, os previstos na Legislayao especifica em vigor na Corporayao. 

Art. 2 - Constituem recursos do Fundo de Saude da Policia Militar do 
Estado do Parana, aqueles advindos do desconto mensal obrigatorio de 2% (dois por 
cento) do sol do dos Policiais Militares da ativa, reserva remunerada e reformados da 
Corporayao, de que trata o Art 63 da Lei n. 6.417173. 

pagamento: 

Paragrafo Unico - Constituem ainda, recursos do Fundo de Saude: 

a - auxilios, doayaes de contribuiyaes federais, estaduais, municipais 
e particulares; 

b - juros de depositos bancarios; 

c- produtos de alienayao de equipamentos ou materiais inserviveis, 
adquiridos com recursos do proprio Fundo de Saude; 

d - outras rendas eventuais. 

Art. 3 - Os recursos do Fundo de Sailde destinam-se a aquisiyao ou 

a - da complementayao devida pelo beneficiario do Fundo de Saude 
quando assistido pelo IPE, em intemamentos hospitalares nao possiveis no hospital da 
PM, incluindo o atendimento medico e demais recursos utilizados; 

b - do total da despesa em intemamentos hospitalares, exames 
complementares e atendimentos clinicos, nao possiveis no HPM, nos casos em que sejam 
de responsabilidade do Estado ou nao sejam cobertos pelo atendimento do IPE; 

c - de exames complementares, medicamentos e demais produtos e 
materiais, durante o periodo de intemamento do beneficiario do Fundo de Saude no HPM 
nos casos em que nao sejam responsabilidade do Estado; 
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d - de materia-prima e de produtos qwrmcos, farmaceuticos, 
odontologia ambulatorial e hospitalar, desde que nao haja condi~es or~amentarias na 
Atividade de Assistencia Medica, Odontol6gica e Veterinaria eo carater de despesa seja 
urgente; 

e - de servi~s de terceiros executados por profissionais medicos 
autonomos, prestados sem vinculo empregaticio; 

f- de material de limpeza e desinfec~ao hospitalar, na forma da alinea 
"d" deste artigo; 

g - de aparelhos e equipamentos medicos-odontol6gicos e 
laboratoriais e instrumental cin'irgicos, necessarios as atividades medico-hospitalares. 

TITULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

CAPITULO I 

DA COMPOSI~AO 

Art. 4 - A estrutura organizacional do Fundo de Saitde da Policia Militar do 
Estado do Parana e composta: 

I - Conselho Diretor; e 
II - Servi~o Administrativo. 
$ 1 - 0 Conselho Diretor e composto pelos seguintes membros 
I - 0 Diretor de Saitde, na qualidade de membro nato, como 

seu Presidente; 
II - Chefe do Centro Odontol6gico; 
ill - Diretor do Hospital da Policia Militar; e 
IV - Chefe da 4 Se~ao do Estado-Maior. 
$ 2 - 0 Servi~o Administrativo, responsavel pela administra~ao, 

contabilidade e movimenta~ao dos recurso, e formado por: 
I - Secretaria; 
II - Contadoria; e 
ill- Tesouraria. 

CAPITuLO II 
DA COMPETENCIA 

Art. 5 - Ao Conselho Diretor compete: 

I - administrar o Fundo de Saitde; 
II - submeter, anualmente, atendendo as prescn~es legais, a 

aprecia~ao do Govemador do Estado, o Plano de Aplic~ao dos 
recursos oriundos do Fundo de Saitde para o ano subsequente; 

ill - encaminhar, anualmente, atendendo as prescri~es legais, ao 
Tribunal de Contas do Estado, Presta~ao de Contas da aplica~ao 
dos recursos do Fundo de Saitde; 
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VI - assumir compromissos por conta dos recursos do Fundo de 
Saude ate o limite efetivamente arrecadado; 

V - credenciar outras organiza~es hospitalares e afins, para os casos 
cujas especializa~es ou servi~os nao disponha o Hospital da 
Corpor~ao; 

VI - submeter, a Diretoria de Finan~as, os balancetes para fins de 
auditoria intema; e 

Vll - regulamentar, atraves de normas intema, o credenciamento 
medico-hospitalar, 0 atendimento clinico e a realiza~ao de 
exames complementares, bern como, o intemamento hospitalar, 
inclusive a diferen~a no pagamento de enfermaria para quarto 
individual no caso de Oficiais. 

Art. 6·- Ao Presidente do Conselho compete: 
I - presidir as reunioes do Conselho Diretor; 
IT - orientar e fiscalizar a execu~ao das decisoes do Conselho Diretor; 
ill - manter como o tesoureiro conta bancaria solidaria I recursos 

do Fundo de Saude; 
IV - representar o Fundo de Saude em todos os atos em que o mesmo 

for parte interessada; e 
V - propor ao Comandante-Geral a designa~ao do Secretario, do 

Tesoureiro e do Contador do Fundo de Saude 

Art. 7- Compete ao Oficial de maior posto, membro do Conselho Diretor, 
substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos, podendo praticar, quando nestas 
fun~oes, os atos e ele inerentes, constantes deste Decreto. 

Art. 8 - Ao Secretaria compete: 
I - Secretariar as reunioes do Conselho Diretor; e 
IT - resolver todas as questoes administrativas de ordem intema do 

Fundo de Saude. 

Art. 9 - Contador compete: 
I - executar os servi~os de contabilidade do Fundo de Saude e 

controlar a documenta~ao contabil, observando as disposi~es 
legais vigentes; 

n - apreciar OS balancetes do Fundo de Sande; 
ill - encerrar ate 31 de Janeiro do ano subsequente o balan~o anual do 

Fundo de Saude; e 
IV - realizar outras tarefas que lhe forem regularmente atribuidas. 

Art. 10- Ao Tesoureiro compete: 
I- movimentar, em conjunto como Presidente do Conselho Diretor, 

os recursos do Fundo de Saude; 
IT- manter em dia a documenta~ao e escritura~ao; e 
ill - realizar outras tarefas que lhe forem regularmente atribuidas. 
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TITULO Ill 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 11 - Os servi~os administrativos serao exercidos por membros da 
Policia Militar do Parana, ou por funcioniuios civis da Secretaria de Estado da Seguran~a 
Publica. 

Art. 12 - Fica vedada a contrata~ de pessoal a conta dos recursos do 
Fundo de Saiide, bern como, o pagamento de gratifica~es aos membros do Conselho 
Diretor e qualquer outro tipo de despesas que nao tenha por objetivo a direta presta~ao de 
servi~os de assistencia medico-hospitalar. 

Art. 13 - Os recursos do Fundo de Saiide e os que a ele forem conta do 
FUNDO DE SAiJDE DA POLICIA MILITAR DO EST ADO DO PARANA. 

Art. 14 - A auditoria intema junto ao Fundo de Saiide e de responsabilidade 
da Diretoria de Finan~as da Policia Militar do Parana, cabendo-lhe procedera analise 
mensal, bern como, a verific~ao anual das presta~oes de contas para o encaminhamento 
ao Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 15 - Constituem o patrimonio do Fundo de Saiide da Policia Militar do 
Parana, apenas os hens de capital adquiridos. 

Art. 16 - 0 patrimonio e os recursos do Fundo de Saiide da Policia Militar 
do Parana, sao movimentados atraves de escritur~ao propria e contabilidade 
independente. 

Art. 17 - No caso de dissolu~ao do Fundo de Saiide o seu patrimonio sera ao 
patrimonio da Policia Militar do Parana eo saldo de caixa destinar-se a entidade social 
vinculada a mesma institui~ao. 

Art. 18 - Aplica-se subsidiariamente o Regulamento Geral de 
Assistencia medico-hospitalar do IPE, no que nao colidir com o presente 

Regulamento. 
Art. 19 - 0 Comandante Geral da Policia Militar do Parana, mediante 

proposta do Conselho Diretor, baixara o Regimento do Conselho, e demais atos 
necessarios a execu~ao do presente Regulamento. 

(DON. 1381 de 24 Set 82)-(Bol Geral n.187-06 Out 82-Cmt G) 
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DIARIO OFICIAL DO ESTADO, No 1.570, DE 04 DE JULHO DE 
1.983 

DECRETO N ° 11 1 4 

0 Govemador do Estado do Parana, usando das atribui~es que lhe confere o Art. 47, 
item II, da Constitui~ao Estadual, 

DECRETA: 

Art. 1 o- 0 item II, do art. 5° do Anexo a que se refere o Decreto n° 5.463, de 23 de 
Setembro de 1. 982 (Regulamento do Fundo de Saude da Policia Militar do Parana), passa 
a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art 5° ....... . 

II - Submeter, anualmente, atendendo as prescn~oes legais a aprec1~ao do 
Comandante-Geral da PMPR, para fins de aprova~ao, o Plano de Aplicafiio dos recursos 
do Fundo de Saude para o ano subseqiiente ". 

Art. 2° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publica~ao, revogadas as 
disposi~es em contrario. 

Curitiba, em 01 de Junho de 1.983, 162 da Independencia e 95° daRepublica. 

JOSERICHA 

Govemador do Estado 

LUIZ FELIPE HAJ MUSSI 

Secretario de Estado da Seguran~a Publica 
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DECRETO N ° 1115 

0 GOVERNADORDO ESTADO DO PARANA, usando das atribui~es que lhe 
confere o Art. 47, item II, da Constituiyao Estadual e tendo em vista o disposto no Art. 87, 
panigrafo Unico, daLei no 6.636, de 29 de Novembro de 1.974. 

DECRETA: 

Art. 1 o - A competencia para autorizar a instalayao e a homologayao de 
processo licitat6rio ou a sua dispensa, relativo as compras e serviyos do Fundo de Saude 
da Policia Militar do Parana, nas forma prevista no art. 3°, do anexo a que se refere o 
Decreto no 5.463, de 23 de Setembro de 1.982 e ate o limite dos recursos efetivamente 
arrecadados pelo referido Fundo, sera exercida pelo Comandante-Geral da Corporayao. 

Art. 2° -As compras e serviyos do Fundo de Sailde da Policia Militar do 
Parana serao realizadas com estrita observancia do principio de licitayao, atendida a 
legislayao em vigore as normas do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 5.463, de 23 
de Setembro de 1. 982. 

Art. 3 o - Nao e admitida a realizayao de licitayao sem o atendimento previo 
dos seguintes requisitos: 

I- Defmiyao precisa de seu objeto, caracterizado por especificayoes e 
indicayao tecnica e administrativa que melhor o definam: 

II - A Existencia ou previsao fundamentada de recursos para cobertura 
dos compromissos a serem assumidos. 

Art. 4 o - Os trabalhos decorrentes das compras e serviyos referidos no art. 
2°, serao atribuidos a uma Comissao Permanente de Licitayao composta de pelo menos 03 
(tres) membros ( Presidente, Adjunto e Secretario), designados pelo Comandante-Geral, 
sendo que 02 ( dois) membros serao indicados pelo Conselho Diretor do Fundo de Saude 
dentre Oficiais e Funcionarios civis do Hospital Central da Policia Militar, e o terceiro, 
urn Oficial indicado pela Diretoria de Finanyas. 

Art. 5° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicayao, revogadas 
as disposi~es em contrario. 

Curitiba, em 01 de Julho de 1.983, 162° da Independencia e 95° da 
Republica. 

JOSE RICHA 

Govemador 

LUIZ FELIPE HAJ MUSSI 

Secretario de Estado da Seguranya PUblica. 
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LEI N° 8.080 
19 DE SETEMBRO DE 1990 



Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

61 

Dispoe sobre as condiyaes para a promo9ao, prote9ao e 
recupera9ao da saude, a organiza9ao e o funcionamento 
dos servi9os correspondentes e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, fa~ saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

DISPOSICAO PRELIMINAR 

Art. 1° Esta lei regula, em todo o territ6rio nacionat, as ayaes e servi9os de saude, executados isolada 
ou conjuntamente, em carater permanente ou eventual, por pessoas naturais ou juridicas de direito Publico 
ou privado. 

TITULO I 
DAS DISPOSICCES GERAIS 

Art. 2° A saude e urn direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condi9oes 
indispensaveis ao seu pleno exercicio. 

§ 1 o 0 dever do Estado de garantir a saude consiste na formulayao e execuyao de politicas 
economicas e sociais que visem a reduyao de riscos de doenyas e de outros agravos e no estabelecimento 
de condi96es que assegurem acesso universal e igualitario as ayaes e aos servi~s para a sua promoyao, 
prote9ao e recuperayao. 

§ 2° 0 dever do Estado nao exclui o das pessoas, da familia, das empresas e da sociedade. 

Art. 3° A saude tern como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentayao, a 
moradia, o saneamento basico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educagao, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e servi~s essenciais; os niveis de saude da populayao expressam a organizayao social e 
economica do Pais. 

Paragrafo unico. Dizem respeito tambem a saude as a9oes que, por forya do disposto no artigo 
anterior, se destinam a garantir as pessoas e a coletividade condiyaes de bem-estar fisico, mental e social. 

TITULO II 
DO SISTEMA UNICO DE SAUDE 

DISPOSICAO PRELIMINAR 

Art. 4° 0 conjunto de ayaes e servi~s de saude, . prestados por 6rgaos e instituiyaes publicas federais, 
estaduais e municipais, da Administrayao direta e indireta e das fundayees mantidas pelo Poder Publico, 
constitui o Sistema Onico de Saude (SUS). 

§ 1 ° Estao incluidas no disposto neste artigo as instituiyaes publicas federais, estaduais e municipais 
de controle de qualidade, pesquisa e produyao de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para saude. 

§ 2° A iniciativa privada podera participar do Sistema Onico de Saude (SUS), em carater 
complementar. 
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CAPITULO I 
Dos Objetivos e Atribuic;oes 

Art. so Sao objetivos do Sistema Onico de Saude SUS: 

I - a identificagao e divulgagao dos fatores condicionantes e determinantes da saude; 

II - a formulagao de poHtica de saude destinada a promover, nos campos economico e social, a 
observancia do disposto no § 1 o do art. 2° desta lei; 

Ill - a assistencia as pessoas por intermedio de acoes de promocao, protegao e recuperacao da saude, 
com a realizagao integrada das agoes assistenciais e das atividades preventivas. 

Art. 6° Estao inclufdas ainda no campo de atuagao do Sistema Onico de Saude (SUS): 

I - a execugao de acoes: 

a) de vigilancia sanitaria; 

b) de vigilancia epidemiol6gica; 

c) de saude do trabalhador; e 

d) de assistencia terapeutica integral, inclusive farmaceutica; 

II - a participagao na formulayao da polftica e na execugao de agoes de saneamento basico; 

Ill- a ordenagao da formacao de recursos humanos na area de saude; 

IV - a vigilancia nutricional e a orientagao alimentar; 

V- a colaboracao na protegao do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 

VI - a formulagao da politica de medicamentos, equipamentos, imunobiol6gicos e outros insumos de 
interesse para a saude e a participayao na sua produgao; 

VII - o controle e a fiscalizagao de servigos, produtos e substancias de interesse para a saude; 

VIII- a fiscalizacao e a inspegao de alimentos, agua e bebidas para consumo humano; 

IX - a participagao no controle e na fiscalizayao da produgao, transporte, guarda e utilizagao de 
substancias e produtos psicoativos, t6xicos e radioativos; 

X- o incremento, em sua area de atuagao, do desenvolvimento cientrfico e tecnol6gico; 

XI - a formulagao e execugao da polftica de sangue e seus derivados. 

§ 1 o Entende-se por vigilancia sanitaria urn con junto de acoes capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos a saude e de intervir nos problemas sanitarios decorrentes do meio ambiente, da produgao e 
circulagao de bens e da prestagao de servigos de interesse da saude, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saude, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produgao ao consumo; e 

II- o controle da prestagao de servigos que se relacionam direta ou indiretamente com a saude. 
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§ 2° Entende-se por vigilancia epidemiol6gica urn conjunto de ac;oes que proporcionam o 
conhecimento, a detecc;ao ou prevenc;ao de qualquer mudanc;a nos fatores determinantes e condicionantes 
de saude individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenc;ao e 
controle das doenc;as ou agravos. 

§ 3° Entende-se por saude do trabalhador, para fins desta lei, urn conjunto de atividades que se 
destina, atraves das ac;Oes de vigilancia epidemiol6gica e vigilancia sanitaria, a promoc;ao e protec;ao da 
saude dos trabalhadores, assim como visa a recuperac;ao e reabilitac;ao da saude dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condic;oes de trabalho, abrangendo: 

I - assistencia ao trabalhador vitima de acidentes de trabalho ou portador de doenc;a profissional e do 
trabalho; 

II - participayao, no ambito de competencia do Sistema Onico de Saude (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliac;ao e controle dos riscos e agravos potenciais a saude existentes no processo de trabalho; 

Ill - participayao, no ambito de competencia do Sistema Onico de Saude (SUS), da normatizayao, 
fiscalizacao e controle das condic;oes de produc;ao, extracao, armazenamento, transporte, distribuic;ao e 
manuseio de substancias, de produtos, de maquinas e de equipamentos que apresentam riscos a saude do 
trabalhador; 

IV- avaliac;ao do impacto que as tecnologias provocam a saude; 

V - informayao ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre os riscos de 
acidentes de trabalho, doenc;a profissional e do trabalho, bern como os resultados de fiscalizac;oes, 
avaliac;oes ambientais e exames de saUde, de admissao, peri6dicos e de demissao, respeitados os 
preceitos da etica profissional; 

VI - participac;ao na normatizac;ao, fiscalizac;ao e controle dos servic;os de saude do trabalhador nas 
instituic;oes e empresas publicas e privadas; 

VII - revisao peri6dica da listagem oficial de doenc;as originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaborac;ao a colaborac;ao das entidades sindicais; e 

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao 6rgao competente a interdic;ao de 
maquina, de setor de servic;o ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposiyao a risco iminente 
para a vida ou saude dos trabalhadores. 

CAPiTULO I! 
Dos Principios e Diretrizes 

Art. 7° As ac;oes e servic;os publicos de saude e os servic;os privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Onico de Saude (SUS), sao desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 
198 da ConstituicBo Federal, obedecendo ainda aos seguintes principios: 

I - universalidade de acesso aos servic;os de saude em todos os niveis de assistencia; 

II - integralidade de assistencia, entendida como conjunto articulado e continuo das ac;oes e servic;os 
preventives e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os niveis de 
complexidade do sistema; 

Ill - preservac;ao da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade fisica e moral; 

IV- igualdade da assistencia a saude, sem preconceitos ou privilegios de qualquer especie; 

V - direito a informac;ao, as pessoas assistidas, sobre sua saude; 
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VI - divulgavao de infonnav5es quanto ao potencial dos servivos de saude e a sua utilizavao pelo 
usuario; 

VII - utilizavao da epidemiologia para o estabelecimento de primidades, a alocavao de recursos e a 
orientavao programatica; 

VIII- participayao da comunidade; 

IX- descentralizavao politico-administrativa, com direyao unica em cada esfera de governo: 

a) enfase na descentralizavao dos serviyos para os municfpios; 

b) regionalizayao e hierarquizayao da rede de serviyos de saude; 

X- integrayao em nfvel executivo das avoes de saude, meio ambiente e saneamento b8sico; 

XI - conjugayao dos recursos financeiros, tecnol6gicos, materiais e humanos da Uniao, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municfpios na prestavao de servivos de assistencia a saude da populavao; 

XII - capacidade de resoluyao dos servivos em todos os nfveis de assistencia; e 

XI II - organizavao dos serviyos publicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins identicos, 

CAPITULO Ill 
Da Organizayao, da Direvao e da Gestao 

Art. 8° As ayaes e serviyos de saude, executados pelo Sistema Onico de Saude (SUS), seja 
diretamente ou mediante participa9ao complementar da iniciativa privada, serao organizados de fonna 
regionalizada e hierarquizada em nlveis de complexidade crescente. 

Art. go A direyao do Sistema Onico de Saude (SUS) e unica, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituic§o Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes 6rgaos: 

1 - no ambito da Uniao, pelo Ministerio da Saude; 

II - no ambito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saude ou 6rgao 
equivalente; e 

Ill - no ambito dos Municfpios, pela respectiva Secretaria de Saude ou 6rgao equivalente. 

Art. 10. Os municfpios poderao constituir cons6rcios para desenvolver em con junto as avoes e os 
servivos de saude que lhes correspondam. 

§ 1 o Aplica-se aos cons6rcios administrativos intennunicipais o princfpio da direyao unica, e os 
respectivos atos constitutivos disporao sobre sua observancia. 

§ 2° No nfvel municipal, o Sistema Onico de Saude (SUS), podera organizar-se em distritos de fonna a 
integrar e articular recursos, tecnicas e praticas voltadas para a cobertura total das avoes de saude. 

Art. 11. (Vetado). 

Art. 12. Serao criadas comissoes intersetoriais de ambito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional 
de Saude, integradas pelos Ministerios e 6rgaos competentes e por entidades representativas da sociedade 
civil. 
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Paragrafo (mico. As comissoes intersetoriais terao a finalidade de articular polfticas e programas de 
interesse para a saude, cuja execuc;;ao envolva areas nao compreendidas no ambito do Sistema Onico de 
Saude (SUS). 

Art. 13. A articulayao das politicas e programas, a cargo das comissoes intersetoriais, abrangera, em 
especial, as seguintes atividades: 

I - alimentayao e nutric;;ao; 

II- saneamento e meio ambiente; 

!II - vigilancia sanitaria e farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 

V - ciencia e tecnologia; e 

VI - saude do trabalhador. 

Art. 14. Deverao ser criadas Comissoes Permanentes de integrayao entre os serviyos de saUde e as 
instituic;:oes de ensino profissional e superior. 

Paragrafo unico. Cada uma dessas comissoes tera par finalidade propor prioridades, metodos e 
estrategias para a formac;;ao e educac;;ao continuada dos recursos humanos do Sistema Onico de Saude 
(SUS), na esfera correspondente, assim como em relac;;ao a pesquisa e a cooperac;;ao tecnica entre essas 
instituic;:oes. 

CAPiTULO IV 
Da Competencia e das Atribuic;:oes 

Sec;:ao 1 
Das Atribuic;;oes Comuns 

Art. 15. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios exercerao, em seu ambito 
administrativo, as seguintes atribuic;;oes: 

I - definiyao das instancias e mecanismos de controle, avaliac;ao e de fiscalizac;ao das ac;:oes e servic;os 
de saude; 

II - administrayao dos recursos oryamentarios e financeiros destinados, em cada ano, a saude; 

Ill - acompanhamento, avaliac;ao e divulgac;ao do nivel de saude da populayao e das condic;:oes 
ambientais; 

!V - organizayao e coordenayao do sistema de informayao de saude; 

V - elaborayao de normas tecnicas e estabelecimento de padroes de qualidade e parametros de custos 
que caracterizam a assistencia a saude; 

VI - elaborac;ao de normas tecnicas e estabelecimento de padroes de qualidade para promoc;ao da 
saude do trabalhador; 

VII - participac;ao de formulayao da politica e da execuc;ao das ac;oes de saneamento basico e 
colaborac;:ao na protec;ao e recuperayao do meio ambients; 

VIII- elaborac;ao e atualizac;ao peri6dica do plano de saude; 
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IX - participayao na fonnulayao e na execu~ao da polftica de fonna~ao e desenvolvimento de recursos 
humanos para a saude; 

X - elaborayao da proposta or~mentana do Sistema Onico de Saude (SUS), de confonnidade com o 
plano de saude; 

XI - elaborayao de nonnas para regular as atividades de servi~s privados de saude, tendo em vista a 
sua relevancia publica; 

XII - realizayao de opera~es extemas de natureza financeira de interesse da saude, autorizadas pelo 
Senado Federal; 

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transit6rias, decorrentes de situa~oes de 
perigo iminente, de calamidade publica ou de irrupyao de epidemias, a autoridade competente da esfera 
administrativa correspondente poden) requisitar bens e servi~os, tanto de pessoas naturais como de 
jurfdicas, sendo-lhes assegurada justa indeniza~o; 

XIV- implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

XV - propor a celebrac;ao de convenios, acordos e protocolos intemacionais relativos a saude; 
saneamento e meio ambiente; 

XVI - elaborar nonnas tecnico-cientificas de promoyao, proteyao e recuperac;ao da saude; 

XVII - promover articula~ao com os 6rgaos de fiscaliza~ao do exercicio profissional e outras entidades 
representativas da sociedade civil para a definiyao e controle dos padroes eticos para pesquisa, a~oes e 
servi~s de saude; 

XVIII - promover a articulayao da politica e dos pianos de saude; 

XIX - realizar pesquisas e estudos na area de saude; 

XX - definir as instancias e mecanismos de controle e fiscaliza~ao inerentes ao poder de policia 
sanitaria; 

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estrategicos e de atendimento emergencial. 

se~ao II 
Da Competencia 

Art. 16. A dire~ao nacional do Sistema Onico da Saude (SUS) compete: 

I - fonnular, avaliar e apoiar politicas de alirnentac;ao e nutric;ao; 

11 - participar na fonnula~ao e na implementa~ao das politicas: 

a) de controle das agressoes ao meio ambiente; 

b) de saneamento bc'lsico; e 

c) relativas as condi~oes e aos ambientes de trabalho; 

Ill - definir e coordenar os sistemas: 

a) de redes integradas de assistencia de alta complexidade; 

b) de rede de laborat6rios de saude publica; 
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c) de vigilancia epidemiol6gica; e 

d) vigilancia sanitaria; 

IV - participar da defini((Ao de normas e mecanismos de controle, com 6rgao afins, de agravo sobre o 
meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussao na saude humana; 

V - participar da defini((Ao de normas, criterios e padroes para o controle das condi9oes e dos 
ambientes de trabalho e coordenar a polftica de saude do trabalhador; 

VI - coordenar e participar na execu((Ao das ayfies de vigilancia epidemiol6gica; 

VII - estabelecer normas e executar a vigilancia sanitaria de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a 
execu9ao ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municfpios; 

VIII - estabelecer criterios, parametros e metodos para o controle da qualidade sanitaria de produtos, 
substancias e serviyos de consumo e uso humano; 

IX - promover articulavao com os 6rgaos educacionais e de fiscaliza((Ao do exercicio profissional, bern 
como com entidades representativas de forma9ao de recursos humanos na area de saude; 

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execu9ao da polftica nacional e produ9ao de 
insumos e equipamentos para a saUde, em articula((Ao com os demais 6rgaos govemamentais; 

XI - identificar os serviyos estaduais e municipais de referencia nacional para o estabelecimento de 
padroes tecnicos de assistencia a saude; 

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substancias de interesse para a saude; 

XIII - prestar coopera((Ao tecnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios para o 
aperfeigoamento da sua atua9ao institucional; 

XIV - elaborar normas para regular as relayOes entre o Sistema Unico de Saude (SUS) e os serviyos 
privados contratados de assistencia a saude; 

XV - promover a descentraliza((Ao para as Unidades Federadas e para os Municipios, dos serviyos e 
acoes de saude, respectivamente, de abrangencia estadual e municipal; 

XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 
Derivados; 

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ayfies e os serviyos de saUde, respeitadas as competencias 
estaduais e municipais; 

XVIII - elaborar o Planejamento Estrategico Nacional no ambito do SUS, em coopera((Ao tecnica com 
os Estados, Municfpios e Distrito Federal; 

XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliac;Ao tecnica e financeira do SUS 
em todo o Territ6rio Nacional em coopera9ao tecnica com os Estados, Municipios e Distrito Federal. ~ 
Decreto 0° 1.651 I de 1995) 

Paragrafo unico. A Uniao podera executar acoes de vigilancia epidemiol6gica e sanitaria em 
circunstancias especiais, como na ocorrencia de agravos inusitados a saude, que possam escapar do 
controle da dire9ao estadual do Sistema Unico de Saude (SUS) ou que representem risco de disseminayao 
nacional. 

Art. 17. A direcao estadual do Sistema Unico de Saude (SUS) compete: 
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I - promover a descentralizayao para os Municfpios dos serviyos e das ayaes de saud~; 

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Unico de Saude (SUS); 

!II - prestar apoio tecnico e financeiro aos Municfpios e executar supletivamente ay(Ses e serviyos de 
saude; 

IV- coordenar e, em carater complementar, executar avoes e serviyos~ 

a) de vigilancia epidemiol6gica; 

b) de vigilancia sanitarta; 

c) de alimentavao e nutrivao; e 

d) de saude do trabalhador, 

V - participar, junto com os 6rgaos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham 
repercussao na saude humana; 

VI - participar da formulayao da politica e da execuyao de avoes de saneamento basi co; 

VII - participar das avoes de controle e avaliavao das condiy(Ses e dos ambientes de trabalho; 

VIII - em carater suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a politica de insumos e 
equipamentos para a saUde; 

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referencia e gerir sistemas publicos de alta 
complexidade, de referencia estadual e regional; 

X - coordenar a rede estadual de laborat6rios de saude publica e hemocentros, e gerir as unidades que 
permanevam em sua organizayao administrativa; 

XI - estabelecer normas, em carater suplementar, para o controle e avaliayao das ay(Ses e serviyos de 
saude; 

XII - formular normas e estabelecer padroes, em carater suplementar, de procedimentos de controle de 
qualidade para produtos e substancias de consumo humano; 

XIII - colaborar com a Uniao na execuyao da vigilancia sanitaria de portos, aeroportos e fronteiras; 

XIV - o acompanhamento, a avaliayao e divulgayao dos indicadores de morbidade e mortalidade no 
ambito da unidade federada. 

Art. 18. A direyao municipal do Sistema de SaUde (SUS) compete: 

! - planejar, organizar, controlar e avaliar as ayaes e os serviyos de saude e gerir e executar os 
servivos pllblicos de saUde; 

II - participar do planejamento, programayao e organizayao da rede regionalizada e hierarquizada do 
Sistema Unico de SaUde (SUS), em articulayao com sua direyao estadual; 

Ill - participar da execuvao, controle e avaliayao das ayaes referentes as condiy(Ses e aos ambientes 
de trabalho; 

IV- executar servivos: 
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a) de vigilancia epidemiologies; 

b) vigitancia sanitaria; 

c) de alimentayao e nutri~ao; 

d) de saneamento bilsico; e 

e) de saude do trabalhador; 

V- dar execu~ao, no ambito municipal, a politica de insumos e equipamentos para a saude; 

VI - colaborar na fiscalizayao das agressoes ao meio ambiente que tenham repercussao sobre a saUde 
humana e atuar, junto aos 6rgaos municipais, estaduais e federais competentes, para controla-las; 

VII - formar cons6rcios administrativos intermunicipais; 

VIII - gerir laborat6rios publicos de saude e hemocentros; 

IX - colaborar com a Uniao e os Estados na execuyao da vigilancia sanitaria de portos, aeroportos e 
fronteiras; 

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convemos com entidades 
prestadoras de servi~os privados de saude, bern como controlar e avaliar sua execu~ao; 

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos servi~s privados de saude; 

XII - normatizar complementarmente as a~oes e servi~os publicos de saude no seu ambito de atuayao. 

Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribui~es reservadas aos Estados e aos Municipios, 

CAPITULO V 
Do Subsistema de Atenyao a Saude lndigena 

(incluido pela Lei no 9.836, de 1999) 

Art. 19-A. As a~oes e servi~s de saude voltados para o atendimento das popula~es indigenas, em 
todo o territ6rio nacional, coletiva ou individualmente, obedecerao ao disposto nesta Lei. (lncluido pela Lei 
n° 9.836, de 19991 

Art. 19-B. E instituido urn Subsistema de Aten~o a Saude lndigena, componente do Sistema Onico de 
Saude- SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei n° 8.142. de 28 de dezembro de 1990, como qual 
funcionara em perfeita integra~ao. (lncluido pela Lei n° 9.836, de 1999) 

Art. 19-C. Cabera a Uniao, com seus recursos pr6prios, financiar o Subsistema de Aten~ao a Saude 
lndigena. (lncluido pela Lei no 9.836, de 1999} 

Art. 19-D. 0 SUS promovera a articulayao do Subsistema instituido por esta Lei com os 6rgaos 
responsaveis pela Politica lndigena do Pals. (lncluido pela Lei no 9.836, de 1999) 

Art. 19-E. Os Estados, Municipios, outras institui~es govemamentais e nao-govemamentais poderao 
atuar complementarmente no custeio e execu~ao das a~oes. {lncluldo pela Lei no 9.836, de 1999) 

Art. 19-F. Dever-se-a obrigatoriamente levar em considerayao a realidade local e as especificidades da 
cultura dos povos indigenas e o modelo a ser adotado para a atenyao a saude indigena, que se deve pautar 
por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistencia a saude, saneamento 
basico, nutriyao, habitayao, meio ambiente, demarca~ao de terras, educayao sanitaria e integra<tAo 
institucional. (lnctufdo pela Lei n° 9.836. de 1999) 
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Art. 19-G. 0 Subsistema de Atenyao a Saude lndigena devera ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.Qncluido pela Lei n° 9.836, de 1999) 

§ 12 0 Subsistema de que trata o caput deste artigo ten~ como base os Distritos Sanitarios Especiais 
indigenas. (lncluldo pela Lei no 9.836, de 1999} 

§ 22 0 SUS servira de retaguarda e referencia ao Subsistema de Atenyao a Saude lndigena, devendo, 
para isso, ocorrer adaptayoes na estrutura e organizayao do SUS nas regioes onde residem as populay()es 
indigenas, para propiciar essa integrayao e o atendimento necessaria em todos os niveis, sem 
discriminayaes. (lncluido pela Lei n° 9.836. de 1999) 

§ 32 As populayaes indigenas devem ter acesso garantido ao SUS, em ambito local, regional e de 
centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenyao primaria, secundana 
e terciana a saude. (lncluido pela Lei no 9.836, de 1999} 

Art. 19-H. As populayaes indigenas terao direito a participar dos organismos colegiados de formulayao, 
acompanhamento e avaliayao das politicas de saude, tais como o Conselho Nacional de Saude e os 
Conselhos Estaduais e Municipais de SaUde, quando foro caso. Clncluido pela Lei n° 9.836, de 1999) 

CAPITULO \IS 
DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNA<;AO DOMICILIAR 

(lncluido pela Lei n° 1 0.424, de 2002) 

Art. 19-l. Sao estabelecidos, no ambito do Sistema Unicode SaUde, o atendimento domiciliar e a 
intema~;ao domiciliar. (lncluido nela Lei no 10.424. de 2002) 

§ 12 Na modalidade de assistencia de atendimento e intemayao domiciliares incluem-se, 
principatmente, os procedimentos medicos, de enfermagem, fisioterapeuticos, psicol6gicos e de assistencia 
social, entre outros necessaries ao cuidado integral dos pacientes em seu domicflio. (lncluido Qela Lei no 
10.424. de 2002} 

§ 22 o atendimento e a intemayao domiciliares serao realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarao nos niveis da medicina preventiva, terapeutica e reabilitadora. (lncluido pela Lei n° 10.424. de 2002) 

§ 32 0 atendimento e a internayao domiciliares so poderao ser realizados por indicayao medica, com 
expressa concordancia do paciente e de sua familia. (lncluido pela Lei n° 10.424. de 2002) 

CAPiTULO VII 
DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE 0 

TRABALHO DE PARTO, PARTO E POS-PARTO IMEDIATO 
(lncluido pel a Lei n° 11.1 08. de 2005) 

Art. 19-J. Os servic;os de saude do Sistema Unicode Saooe- sus, da rede propria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presenya, junto a parturiente, de 1 (um) ac.ompanhante durante todo o periodo 
de trabalho de parto, parto e p6s-parto imediato. (lncluido peta Lei n° 11.108, de 2005) 

§ 12 0 acompanhante de que trata o caput deste artigo sera indicado pela parturiente. (lncluido pela 
Lei no 11.1 08, de 2005! 

§ 22 As ayaes destinadas a viabilizar o pleno exercicio dos direitos de que trata este artigo constarao 
do regulamento da lei, a ser elaborado pelo 6rgao competente do Poder Executivo. (lncluldo pela Lei no 
11.108, de 2005) 

TITULO IU 
DOS SERVI<;OS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE 

CAPiTULO! 
Do Funcionamento 
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Art. 20. Os servivos privados de assistencia a saude caracterizam-se pela atuayao, por iniciativa 
propria, de profissionais tiberais, tegatmente habititados, e de pessoas juridicas de direito privado na 
promovao, protevao e recuperavao da saude. 

Art. 21. A assistencia a saude e livre a iniciativa privada. 

Art. 22. Na prestayao de serviyos privados de assistencia a saUde, serao observados os principios 
eticos e as normas expedidas pelo 6rgao de direyao do Sistema Onico de Saude (SUS) quanto as 
condiy()es para seu funcionamento. 

Art. 23. E vedada a participayao direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistencia a saude, salvo atraves de doay()es de organismos intemacionais vinculados a Organiza<;ao das 
Nay()es Unidas, de entidades de cooperavao tecnica e de financiamento e emprestimos. 

§ 1 o Em qualquer caso e obrigat6ria a autorizayao do 6rgao de direyao nacional do Sistema Onico de 
Saude (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que 
forem firmados. 

§ 2° Excetuam-se do disposto oeste artigo os servivos de saUde mantidos, em finalidade tucrativa, por 
empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer onus para a seguridade 
social. 

CAPiTULO U 
Da Participa<;ao Complementar 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial a 
populayao de uma determinada area, o Sistema Onico de Saude (SUS) podera recorrer aos serviyos 
ofertados pela iniciativa privada. 

Panigrafo unico. A participayao complementar dos servivos privados sera formalizada mediante 
contrato ou convenio, observadas, a respeito, as normas de direito publico. 

Art. 25. Na hip6tese do artigo anterior, as entidades filantr6picas e as sem fins lucrativos terao 
preferencia para participar do Sistema Onico de SaUde (SUS). 

Art. 26. Os criterios e valores para a remunerayao de serviyos e os parametros de cobertum 
assistencial serao estabelecidos pela direvao nacional do Sistema Onico de Saude (SUS), aprovados no 
Conselho Nacional de Saude. 

§ 1 o Na fixayao dos critelios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneravao aludida 
neste artigo, a direyao nacional do Sistema Onico de Saude {SUS) devera fundamentar seu ato em 
demonstrativo economico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execuyao dos servivos contratados. 

§ 2° Os serviyos contratados submeter-se-ao as normas tecnicas e administrativas e aos principios e 
diretrizes do Sistema Onico de Saude (SUS), mantido o equilibria economico e financeiro do contrato. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4o Aos proprietaries, administradores e dirigentes de entidades ou serviyos contratados e vedado 
exercer cargo de chefia ou funyao de confianya no Sistema Onico de Saude (SUS). 

TiTULO IV 
DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 27. A politica de recursos humanos na area da saude sera formalizada e executada, 
articuladamente, pelas diferentes esferas de govemo, em cumprimento dos seguintes objetivos: 
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I - organizayao de urn sistema de formayao de recursos humanos em todos os niveis de ensiM, 
inclusive de p6s-graduac;ao, alem da elaborac;ao de programas de permanente aperfei<;oamento de pessoal; 

II- Netado) 

m- (Vetado) 

IV- valorizayao da dedicayao exclusiva aos servi~s do Sistema Onico de Saude (SUS). 

Paragrafo unico. Os servic;os publicos que integram o Sistema Onico de Saude (SUS) constituem 
campo de pratica para ensino e pesquisa, mediante normas especificas, elaboradas conjuntamente com o 
sistema educacionat 

Art. 28. Os cargos e funvoes de chefia, direyao e assessoramento, no ambito do Sistema Onico de 
Saude (SUS), s6 poderao ser exercidas em regime de tempo integraL 

§ 1 o Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderao exercer suas 
atividades em mais de urn estabelecimento do Sistema Onico de Saude (SUS). 

§ 2° 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se tambem aos servidores em regime de tempo integral, 
com excec;ao dos ocupantes de cargos ou func;ao de chefia, direc;ao ou assessoramento. 

Art. 29. Netado)~ 

Art. 30. As especializac;oes na forma de treinamento em servi<;o sob supervisao serao regulamentada-s 
por Comissao Nacional, instituida de acordo com o art~ 12 desta Lei, garantida a participayao das entidades 
profissionais correspondentes. 

TiTULOV 
DO FINANCIAMENTO 

CAPiTULO I 
Dos Recursos 

Art. 31.0 oryamento da seguridade social destinara ao Sistema Onico de Saude (SUS) de acordo com 
a receita estimada, os recursos necessarios a rea!iza<;ao de suas finalidades, previstos em proposta 
elaborada pela sua direc;ao nacional, com a participayao dos 6rgaos da Previdencia Social e da Assistencia 
Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Oryamentarias. 

Art. 32. Sao considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 

1- (Vetado) 

II- Servic;os que possam ser prestados sem prejuizo da assistencia a saUde: 

Ill - ajuda, contribuiy(>es, doayaes e donativos; 

iV - alienayaes patrimoniais e rendimentos de capital; 

V - taxas, multas, emolumentos e prec;os publicos arrecadados no ambito do Sistema Onico de Saude 
(SUS); e 

VI - rendas eventuais. inclusive comerciais e industriais. 

§ 1 ° Ao Sistema Onico de Saude (SUS) cabera metade da receita de que trata o inciso I deste artigo, 
apurada mensalmente, a qual sera destinada a recuperac;ao de viciados. 
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§ 2° As receitas geradas no ambito do Sistema Onico de Saude (SUS) serao creditadas diretamente 
em contas especiais, movimentadas pela sua direyao, na esfera de poder onde forem arrecadadas. 

§ 3° As ac;Oes de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Onico de 
Saude (SUS), serao financiadas por recursos tarifanos especificos e outros da Uniao, Estados, Distrito 
Federal, Municipios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitayao (SFH). 

§ 4° (Vetado}, 

§ 5° As atividades de pesquisa e desenvolvimento cientifico e tecnol6gico em saude serao co
financiadas pelo Sistema Onico de Saooe (SUS), pelas universidades e pelo orQamento fiscal, alem de 
recursos de instituiy()es de fomento e financiamento ou de origem extema e receita propria das instituic;Oes 
executoras. 

§ 6° (Vetadot 

CAPITULOH 
Da Gestao Financeira 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Onico de Saude (SUS) serao depositados em conta 
especial, em cada esfera de sua atuagao, e movimentados sob fiscalizayao dos respectivos Conselhos de 
sauoo. 

§ 1° Na esfera federal, os recursos financeiros, originarios do Oryamento da Seguridade Social, de 
outros Oryamentos da Uniao, alem de outras fontes, serao administrados pelo Ministeno da Saude, atraves 
do Fundo Nacional de Saude. 

§ 2° (Vetado), 

§ 3° (Vetado}. 

§ 4° 0 Ministerto da Saooe acompanhara, atraves de seu sistema de auditoria, a conformidade a 
programagao aprovada da aplicayao dos recursos repassados a Estados e Municipios. Constatada a 
malversagao, desvio ou nao aplicayao dos recursos, cabera ao Ministerio da Salide aplicar as medidas 
previstas em leL 

Art. 34. As autoridades responsaveis pela distribuic;ao da receita efetivamente arrecadada transferirao 
automaticamente ao Fundo Nacional de SaUde (FNS), observado o criteria do paragrafo unico deste artigo, 
os recursos financeiros correspondentes as dotacaes consignadas no Oryamento da Seguridade Social, a 
projetos e atividades a serem executados no ambito do Sistema Onico de Saude (SUS). 

Paragrafo unico. Na distribuic;ao dos recursos financeiros da Seguridade Social sera observada a 
mesma proporyao da despesa prevista de cada area, no Oryamento da Seguridade Sociat 

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e 
Municlpios, sera utilizada a combinayao dos seguintes criterios, segundo analise tecnica de programas e 
projetos: 

I - perfil demografico da regiao; 

II - perfil epidemiol6gico da populayao a ser coberta; 

Ill - caracteristicas quantitativas e qualitativas da rede de salide na area; 

iV- desempenho tecnico, econOmico e financeiro no periodo anterior; 

V - nfveis de participagao do setor saude nos oryamentos estaduais e municipais; 
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VI - previsao do plano qOinqOenal de investimentos da rede; 

VII- ressarcimento do atendimento a servic;os prestados para outras esferas de governo. 

§ 1 o Metade dos recursos destinados a Estados e Municipios sera distribuida segundo o quociente de 
sua divisao pelo numero de habitantes, independentemente de qualquer procedimento previo. 

§ 2° Nos casos de Estados e Municipios sujeitos a not6rio processo de migrayao, os criterios 
demograficos mencionados nesta lei serao ponderados por outros indicadores de crescimento populacionat, 
em especial o numero de eleitores registrados. 

§ 3° (Vetado}. 

§ 4° Netado). 

§ so {Y.etado}. 

§ 6° 0 disposto no paragrafo anterior nao prejudica a atuayao dos 6rgaos de controle interno e externo 
e nem a aplicayao de penalidades prevlstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestao dos 
recursos transferidos. 

CAPITULO Ill 
Do Planejamento e do Oryamento 

Art. 36. 0 processo de planejamento e oryamento do Sistema Unico de Saude (SUS) sera ascendente, 
do nivel local ate o federal, ouvidos seus 6rgaos de!iberativos, compatibi!izando-se as necessidades da 
polltica de saude com a disponibilidade de recursos em pianos de saude dos Municipios, dos Estados, do 
Distrito Federal e da Uniao. 

§ 1° Os pianos de saude serao a base das atividades e programayaes de cada nivel de direyao do 
Sistema Unico de SaUde (SUS), e seu financiamento sera previsto na respectiva proposta oryamentarta. 

§ 2° E vedada a transferencia de recursos para o financiamento de ac;oes nao previstas nos pianos de 
saUde, exceto em situayaes emergenciais ou de calamidade publica, na area de saUde. 

Art. 37. 0 Consetho Nacional de Saude estabetecera as diretrizes a serem observadas na elaborayao 
dos pianos de saude, em funyao das caracteristicas epidemiol6gicas e da organizayao dos serviyos em 
cada jutisdiyao administrativa. 

Art. 38. Nao sera permitida a destinayao de subvenyaes e auxilios a instituiyaes prestadoras de 
servic;os de saude com finalidade lucrativa. 

DAS DISPOSI<;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 39. (Vetad<)). 

§ 1° Netado). 

§ 2° {Y.etado), 

§ 3° Netado). 

§ 4° (Vetado}. 

§ so A cessao de uso dos im6veis de propriedade do tnamps para 6rgaos integrantes do Sistema Unico 
de SaUde (SUS) sera feita de modo a preserva-los como patrimOnio da Seguridade Social. 
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§ 6° Os im6veis de que trata o paragrafo anterior serao inventariados com todos os seus acess6rit:lS, 
equipamentos e outros 

§ 7° (Vetado}. 

§ all 0 acesso aos servigos de informatica e bases de dados, mantidos pelo Ministerio da Saude e pelo 
Ministeno do Trabalho e da Previdencia Social, sera assegurado as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Saude ou 6rgaos congeneres, como suporte ao processo de gestao, de forma a permitir a gerencia 
informatizada das contas e a disseminavao de estatisticas sanitarias e epidemiol6gicas medico
hospitatares. 

Art. 40. Netado) 

Art. 41. As ayiies desenvolvidas pela Funda(fio das Pioneiras Sociais e pelo lnstituto Nacional do 
Cancer, supervisionadas pela dire(fio nacional do Sistema Onico de Saude (SUS), permanecerao como 
referencial de prestacao de servicos, formacao de recursos humanos e para transferencia de tecnologia. 

Art. 42. (Vetadot 

Art. 43. A gratuidade das acoes e servicos de saude fica preservada nos servigos publicos contratados, 
ressalvando-se as clausulas dos contratos ou convenios estabelecidos com as entidades privadas. 

Art. 44. Netado). 

Art. 45. Os servigos de saude dos hospitais universitarios e de ensino integram-se ao Sistema Onico de 
Saude (SUS), mediante convenio, presetvada a sua autonomia administrativa, em relayao ao patrimOnio, 
aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensao nos limites conferidos pelas instituicoes a 
que estejam vinculados. 

§ 1° Os servigos de saude de sistemas estaduais e municipais de previdencia social deverao integrar
se a dire(fio correspondente do Sistema Unicode Saude (SUS), conforme seu Ambito de atua(fio, bern 
como quaisquer outros 6rgaos e servigos de saude. 

§ 2° Em tempo de paz e havendo interesse reclproco, os servigos de saude das Forcas Armadas 
poderao integrar-se ao Sistema Unicode Saude (SUS), conforme se dispuser em convenio que, para esse 
tim, for firmado. 

Art. 46. o Sistema Onico de Saude (SUS), estabelecera mecanismos de incentivos a participaQAo do 
setor privado no investimento em ciencia e tecnologia e estimulara a transferencia de tecnologia das 
universidades e institutos de pesquisa aos servicos de saude nos Estados, Distrito Federal e Municipios, e 
as empresas nacionais. 

Art. 47. 0 Ministerio da SaUde, em articula(fio com os niveis estaduais e municipais do Sistema Onico 
de Saude (SUS), organizara, no prazo de dais anos, urn sistema nacional de informay()es em saude, 
integrado em todo o territ6rio nacional, abrangendo questoes epidemiol6gicas e de prestaQAo de servigos. 

Art. 48. (Vetado). 

At"1. 49. (Vetado). 

Art. 50. Os convenios entre a Uniao, os Estados e os Municipios, cetebrados para implanta<;ao dos 
Sistemas Unificados e Descentralizados de SaUde, ficarao rescindidos a propofQAo que seu objeto for 
sendo absorvido pelo Sistema Onico de SaUde (SUS). 

Art. 51. (Vetado), 
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Art. 52. Sem prejuizo de outras sanyl)es cablveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou 
rendas publicas (C6digo Penal, art. 315) a utilizayao de recursos financeiros do Sistema Onico de Saude 
(SUS) em finatidades diversas das previstas nests li5i. 

Art. 53. (Vetado). 

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicayao. 

Art. 55. Sao revogadas a Lei n°. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei n°. 6.229, de 17 de julho de 
1975, e demais disposiQ()es em contrario. 

Brasilia, 19 de setembro de 1990; 1&go da lndependencia e 1 02D da Republica. 

FERNANDO COLLOR 
Alceni Guem3 



FICHA DE ANAMNESE 
E 

FICHA CLiNICA 

COPM/DS 
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Centro Odontolopeo da Poliria Militar do Parani 

Ficha de Anamllese 

Nome:···---··--·----~-·-·--------~-~ Rg: --~-------···------· . 

~·:Tel;;·;_:;t~··est~ oom~algumadoeu~a atualmenb~? ----------------·-·····-······1···-!'iJ! .. :t Nao,OJ 

f2:-··ji~~~1wuila-doen~-irnve o-u sofreu algoma cimrgia? ----------------------+---·---·· -~-· -·-t 
l Qual: l ! 
[i""i!Sia toolti.udo.ou "iillna, mesmo que de vez em quiDldo. aJgum remedio'? . . .... , 

l-~-"N qual e wr 9!-!~:.7= .. •. • . -· • . 1 
L~.: .... I~.P.t.:2blemas de pressao artenal?~ssilo alta ~-~~xa} ·····---·-·· ·---·-- . , 
t 5. T~;.~~j~-~~ emblema de sanmamento exce$"ivo? ·---·-·-. ~---·--· __ _ ____ _ 
j 6. .la teve alergia a. algum media:tmento ou outrta coisa. tal qual penicilina? 
, A ~~ 

L-- +"l- qut:. : ----·-··· --·-----···. -~- _ 
L1:.-.!~~.£~~ ou su~ita atualmente de S!!lTirlez•t ·-···----·~"' .1. . .... . -· 
' &. ExL~ alguma outra infu~o importante a n=speito da sua sa11de qtie pooe.ria oos 
.thmecer? Em ca.~ID p<Jsitivo. escre\ra abaixo: ' 

--------.. -------------~-- ----···-· -· - ............................ _____ _ ------..... ,--.......; 

lw.·.w-•----··---·-----~-- -----~-~---

A~inattlra 
--~-·····~-·---·······--····~ ----"'·-----·--·------····--Data: .... --.. ····-----,-
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r Nome I N2 
"""' 

Resld~ncia Tel. 

End. Com. Tel. 

Profissao Nasc. I 1 Nac. E. Civil 

lndicado por DLNE? 

lnicio Tratamento I I Termino I I lnterru~ao 

~ffiffi880068008Bruf£ffi --.... 
( ~ -~ ~ 

a ! 
. ~ 

~~@Oe@©®@OOefBWtJJf!J l A 
ffJ(f)@0098f88fl900~t!Jfif1 .,... .., 

WtfJWdW9~~ggg~g~ffi 
RADIOGRAFIAS 

8765432 1 112345678 
87654321 1123 45 678 

DENTES ANOTACOES 

C6r Esc._· _ 

, .Forma ~ 
GRAFICA DALLAS (43) 3321 ·7680 • 0 ·9803 • 

,.- OBS. CUNICAS 

Data Dente Hisl6rlco Dave Haver Sal do 

. 

I 

Auto~o do Cli8nte ou Responstwel 



RELATORIO 
DEMONSTRA TIVO 
ATENDIMENTOS 

COPM/DS 
JUNH0/2006 
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DEMONSTRA TIVO DO COPMmS- CURITIBA e INTERIOR 

I~ BPM- PONT A GROSSA Maj PM Dent ARY FERNANDO GUIMARAES LOVATO 
tumo: MANHA fone: 042-3222-66-77 N° de pacientes: 81 
ZO BPM- JACAREZINHO Cap PM Dent PAULO CESAR LOPES 
tumo: MANHA fone: 043-3527-13-14 N° de pacientes: 70 
3° BPM- PATO BRANCO I0 Ten PM Dent MARCOS ROBERTO ZOCCHI 
tumo: MANHA N° de pacientes: 123 

Dr. ANDERSON - (Prefeitura) 
tumo: TARDE fone:046 32245058 N° de pacientes: 75 
4° BPM- MARINGA I o Ten PM Dent REGINALDO SHIBAYAMA 
tumo: MANHA N° de pacientes: 93 

Dr. MAURO - (Prefeitura) 
tumo: TARDE fone: 04432615102 N° de pacientes: 
5° BPM- LONDRINA Cap PM Dent MARCO ANTONIO CAPELLARI 
turno: MANHA N° de pacientes: 62 

Dfl IEDA - (SESP) 
tumo: MANHA fone: 043-3342-20-00 N° de pacientes: 49 
6° BPM- CASCA VEL Cap PM Dent ALDO MINORU NARA 
tumo: MANHA N° de pacientes: 56 

I o Ten PM Dent AIESCA MARIA DE ANDRADE RORIZ 
tumo: TARDE fone: 045-3220-29-00 N° de pacientes: 40 
7° BPM- CRUZEIRO DO OESTE Vago 

go BPM- PARANAV AI Dfl ARIANE 
tumo: MA.NHA fone: 044-3423-18-36 N° de pacientes: 66 
9°BPM-PARANAGUA Dr. CALIN - (Prefeitura) 
tumo: MANilA fone: 041-3422-43-44 N° de pacientes: 68 
I0° BPM- APUCARANA I0 Ten PM Dent REGINALDO SHIBAYAMA 
tumo: TARDE N° de pacientes: 48 

Dr. EMIDIO - (Prefeitura) 
tumo: MANilA fone: 043-3427-93-69 N° de pacientes: 79 
II0 BPM- CAMPO MOURAO I o Ten PM Dent LUCIANA KERN 
tumo: MANilA fone: 044-3525-3013 N° de pacientes: 51 
12° BPM- CURITIBA I0 Ten PM Dent MIRIAN NEHAMA KESSEL 
tumo: TARDE N° de pacientes: 65 

Dr. ROBSON - (SESP) 
tumo: MANilA fone: 041-3269 8115 N° de pacientes: 78 
13° BPM- CURITIBA Maj PM Dent SERGIO BRAGA FARHAT 
tumo: MANilA fone: 041-3247-33-21 N° de pacientes: 75 
I4° BPM- FOZ DO IGUA<;U Asp Of PM PAULO TOSIDO ABE 
tumo: M.ANHA fone: 045-3527-2133 N° de pacientes: 94 
15° BPM- ROLANDIA Dr. CELIO - (SESP) 
tumo: MANilA fone: 043-3255-25-66 N° de pacientes: 61 
I6o BPM- GUARAPUAVA Io Ten PM Dent LUCI AP AR. ROCHA BELAO IUBEL 
tumo: MANHA fone: 042-3623-68-36 N° de pacientes: 72 
I7o BPM- SAO JOSE DOS PINHAIS Cap PM Dent PEDRO TAKASm KUNIYOSHI 
tumo: M.ANHA fone: 041-3283-37-37 N° de pacientes: 75 
18° BPM- CORNELIO PROCOPIO Io Ten PM Dent PEDRO ARTHUR BERTUZZI 
turno: MANHA fone: 043-3524-22-58 N° de pacientes: 91 
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CORPO DE BOMBEIROS 1 o Ten PM Dent MAGNO FERDINANDO ZENI 
turno: MANilA N° de pacientes: 69 

Dr. MOACIR ANACLETO - (SESP) 
turno: MANHA N° de pacientes: 57 

Dr. ANTHONY - (SESP) 
turno: TARDE N° de pacientes: 47 

Dfl ANA POLENGlll - (SESP) 
turno: MANHA fone: 041-3351-20-55 N° de pacientes: 53 
BPTRAN- CURITffiA Cap PM Dent RENA TO MACELO RIBEIRO 
turno: MANilA fone: 041-3281-16-13 N° de _pacientes: 69 
APMG- SAO JOSE DOS PINHAIS 1 o Ten PM Dent LETICIA CHUN PEl PAN 
turno: MANilA N° de pacientes: 63 

Dfl ANA CRISTINA- (FUNDO DE SAUoE) 
turno: TARDE fone: 041-3382-33-99 N° de pacientes: 51 
CPM- CURITffiA Dfl. ANA CRISTINA- (FUNDO DE SAUDE) 
turno: MANilA fone: (041)33337436 N° de pacientes: 41 
RPMont-Curitiba Cap PM Dent- MARIO CESAR MUNIZ BRAGA 
Tueno: MANilA fone: 041-3367-73-73 No pacientes: 118 
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DEMONSTRATIVO DO COPMIDS- CURITffiA 
CHEFE DO COPM/DS Cel PM Dent LUIS CARLOS REKSIDLER T 
CHEFE DA POLICLINICA Ten Cel PM Dent LUIZ HAMILTON VIEIRA RIBAS 
CHEFE DA RADIOLOGIA Maj PM Dent ALVARO FERNANDO GHELFI 
tumo: MANHA N° de pacientes: 66 
CLINICA ODONTOLOGICA Ten Cel PM Dent LUIZ HAMIL TON VIEIRA RIBAS 

Maj PM Dent ROQUE NICLEVISCZ 
turno: MANilA N° de pacientes: 81 

Cap PM Dent CLEVERSON JOSE HETKA 
turno: TARDE N° de pacientes: 103 

1° Ten QOPM CARLOS LAUDEVIR FERREIRA JR 
turno: NOlTE N° de pacientes: 60 

1° Ten PM Dent ANA CRISTINA MATTANA 
turno: TARDE N° de pacientes: 87 

1° Ten PM Dent LUCIANO BORDIGNON PICCINELLI 
turno: MANilA N° de pacientes: 40 

turno: MANilA 
Dr ANDREA SILVAPRADO- (SESP) 

N° de pacientes: 99 

turno: MANilA 
Dr. DIOMAR TOBIAS SANTOS MACHADO- (SESP) 

N° de pacientes: 62 
Dr SANDRA MARA AUBRIFT DE LARA- (SESP) 

tumo: TARDE N° de pacientes: 98 
Dr. GUARACY RIBAS AUGUSTO- (SESP) 

tumo: TARDE N° de pacientes: 92 
Dr. MILTON SCHNEIDER MOURA- (SESP) 

tumo: NOlTE N° de pacientes: 7 4 
Dr. LUIS EDUARDO REICH - (SESP) 

tumo:NOITE N° de pacientes: 68 
PERIODONTIA Ten Cel PM Dent LUIZ HAMIL TON VIEIRA RIBAS 
turno: NOlTE N° de pacientes: 70 

Maj PM DentAL V ARO FERNANDO GHELFI 
tumo: MA.NHA N° de pacientes: 7 4 
ENDODONTIA Ten Cel PM Dent RAIMUNDO JOSE MORO 
tumo:MANHA N° de pacientes: (Corso) 

Maj PM Dent ROQUE NICLEVISCZ 
tumo:MANHA N° de pacientes: 65 

I 

PROTESE Maj PM Dent ZENO BARONCINI NETO 
tumo:MANHA N° de pacientes: 64 

Maj PM Dent ROBERTO KAZUO IW AKURA 
tumo: TARDE N° de pacientes: 68 

1° Ten QOBM JULIO CESAR ALVES 
tumo:MANHA N° de pacientes: 90 
ODONTOPEDIATRIA Cap QOPM ISABEL CRISTINA MUZEKA 
tumo: TARDE N° de.pacientes: 68 

ORTODONTIA Maj PM Dent RENA TO LUIZ MARINI FILHO 
turno: MANilA N° de pacientes: 92 


