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RESUMO 
As ações preventivas e educativas em saúde bucal aplicadas de forma coletiva, são estratégias 
importantes no tratamento odontológico preventivo de médio e longo prazo com consequente redução 
nos gastos e melhora nos índices de saúde bucal. O presente trabalho tem como objetivo verificar os 
custos operacionais dos atendimentos odontológicos preventivos e terapêuticos realizados pelo Fundo 
de Saúde do Exército – FUSEX, na guarnição de Resende-RJ. Para isso, buscou-se quantificar o 
número de atendimentos odontológicos preventivos e terapêuticos, bem como seus respectivos custos. 
Para tal foi realizada uma pesquisa documental através dos Comprovantes de Despesas 
Médicas(CDM) emitidos pela Odontoclínica do Hospital Militar de Resende, ao longo de todo o mês de 
fevereiro de 2020. Constatou-se um total de 1.721 atendimentos, sendo 73% destes, procedimentos 
terapêuticos, e 22%, preventivos. Foram gastos R$67.005,15 em procedimentos terapêuticos, 
R$20.556,36 em procedimentos preventivos e R$4.419,05 em exames de imagem, totalizando R$ 
91.980,56. Diante desta análise, pode-se concluir que a Odontoclínica do Hospital Militar de Resende, 
tem potencial para ampliar ações preventivas e educativas, possibilitando a implantação de programas 
de ação coletiva de promoção de saúde bucal direcionada ao público militar. 
 

Palavras-chave: odontologia preventiva, educação em odontologia, saúde bucal, serviços de 
saúde bucal e políticas de saúde. 
 
ABSTRACT 
 
Preventive and educational oral health actions applied collectively are important strategies in preventive 
dental treatment in the medium and long term, with a consequent reduction in expenses and 
improvement in oral health indexes. This work aims to verify the operational costs of preventive and 
therapeutic dental care performed by the Fundo de Saúde do Exército - FUSEX, in the garrison of 
Resende-RJ. To this end, we sought to quantify the number of preventive and therapeutic dental care, 
as well as their respective costs. To this end, a documentary research was carried out through the 
Comprovantes de Despesas Médicas (CDM) issued by the Odontoclínica of the Hospital Militar de 
Resende, throughout the month of February 2020. A total of 1,721 cases were found, 73% of which 
therapeutic procedures, and 22% preventive. R$67,005.15 was spent on therapeutic procedures, 
R$20,556.36 on preventive procedures and R$4,419.05 on imaging exams, totaling R$91,980.56. In 
view of this analysis, it can be concluded that odontoclínica of the Hospital Militar de Resende has the 
potential to expand preventive and educational actions, enabling the implementation of collective action 
programs to promote oral health directed at the military public. 
 

Keywords: preventive dentistry, dentistry education, oral health, oral health services and   
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo verificar os custos operacionais dos 

atendimentos odontológicos preventivos e terapêuticos realizados pelo Fundo de 

Saúde do Exército – FUSEX, na guarnição de Resende-RJ, durante todo o mês de 

fevereiro de 2020. 

A importância das atividades educativas e preventivas, com a finalidade de 

evitar doenças e reduzir gastos em tratamentos complexos ao final da primeira 

infância, já que a atenção odontológica precoce às crianças, bem como a participação 

colaborativa dos pais, são importantes fatores contribuintes para a eficácia do 

programa de controle da cárie dentária. Siqueira et al. (2010), sugerem em seu estudo 

que, se a promoção de saúde bucal for implementada na primeira infância, as chances 

de manutenção de uma boa saúde bucal serão maiores.  

Tal conduta torna-se ainda mais relevante ao longo da vida adulta. Já que os 

indivíduos que não tiveram acesso ao atendimento odontológico preventivo terão 

maior probabilidade de desenvolver doenças bucais, principalmente cárie e doença 

periodontal. 

As ações preventivas e educativas aplicadas de forma coletiva, são 

importantes, pois tem caráter abrangente, geral e apropriado às características da 

comunidade envolvida. Segundo Campos (1999 apud CARVALHO et al. 2009), 

reduzindo o perfil de atendimento odontológico individualista, esta estratégia 

demonstra-se mais eficaz no tratamento odontológico preventivo de médio e longo 

prazo com consequente redução nos gastos. 

Para este estudo, considerou-se como atendimentos preventivos àqueles que 

tem a capacidade de prevenir, defender e são desenvolvidos como medida de 

segurança e profilaxia. Já os atendimentos terapêuticos são aqueles relacionados 

com quaisquer tratamentos que buscam acabar com uma doença, de forma a 

promover a cura. 

Ambos atendimentos preventivos e terapêuticos, são frequentes na clínica 

odontológica e normalmente direcionados ao indivíduo e não ao coletivo, preferindo 

procedimentos restauradores em detrimento as ações preventivas. Os valores 

financeiros empregados nos procedimentos odontológicos, sejam eles preventivos ou 

terapêuticos, somam um custo significativo que podem causar importante impacto 

financeiro na gestão de recursos destinados a saúde, sejam em instituições públicas 

ou privadas. 
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Neste contexto, surge a demanda em conhecer os valores estimados mensal e 

anualmente em atenção à saúde bucal para que os planejamentos orçamentários 

sejam adequados e pertinentes. Desta forma, é possível traçar melhores estratégias 

para o emprego deste recurso, evitando desperdício.  

Vale ressaltar que as políticas destinadas a saúde coletiva, com ênfase na 

educação e prevenção de doenças, apresentam menores custos do que a abordagem 

curativa, que é realizada após a doença já instalada. As estratégias preventivas, muito 

mais que reduzirem custos, evitam o sofrimento do indivíduo doente e de sua família. 

1.1 PROBLEMA 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições úteis 

ao Exército Brasileiro, calcado na metodologia científica, faz-se necessária a definição 

do problema para o qual será proposta uma possível solução.  

1.1.1 Antecedentes do Problema 

Com o passar dos anos a carreira odontológica sofreu grandes mudanças e os 

serviços ofertados aos pacientes foram ampliados, tanto em variedade dentro de cada 

especialidade quanto em número de profissionais habilitados para sua execução. 

Os atendimentos preventivos e terapêuticos básicos ainda lideram a demanda 

na clínica odontológica, principalmente do Sistema Único de Saúde - SUS, dos 

Operadores de Planos de Saúde Odontológicos e das Odontoclínicas do Exército 

Brasileiro. O recurso destinado a estes atendimentos seria melhor gerido se maior 

atenção fosse dada às ações preventivas e educativas em detrimento as ações 

terapêuticas individuais. Com o saldo desta economia, em médio prazo, seria viável 

uma ampliação na oferta dos atendimentos mais especializados, principalmente no 

que tange aos tratamentos reabilitadores, aos indivíduos que realmente 

necessitassem. 

O Fundo de Saúde do Exército atualmente utiliza o modelo de atendimento 

odontológico individualista e realiza o custeio majoritário (80%) dos tratamentos 

odontológicos de seus beneficiários. Até o presente momento, não existe um estudo 

quantitativo desse custo, nem tampouco, do número de atendimentos na literatura 

científica, o que dificulta a proposta de novas estratégias de gestão, bem como 

mensurar se mudanças implementadas foram efetivas e eficazes. 

1.1.2 Formulação do Problema 

Esta problemática não é de simples conclusão como aparenta ser aos olhos 

daqueles que não conhecem as instituições militares. A família militar apresenta 
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demandas específicas em relação ao público civil, já que existe a possibilidade de 

mudança de domicílio a cada 2 ou 3 anos, aproximadamente. Tal demanda dificulta a 

continuidade dos tratamentos médicos e odontológicos, bem como o desenvolvimento 

da relação de confiança entre profissional de saúde e paciente, o que pode causar 

dois extremos: evasão ou sobretratamento. 

Neste contexto, quais seriam os tratamentos odontológicos mais frequentes e 

seus valores? De qual forma essas informações poderiam impactar na administração 

das unidades de atendimento odontológico do Fundo de Saúde do Exército?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como objetivo geral estimar o número de atendimentos 

odontológicos preventivos e terapêuticos na guarnição de Resende-RJ no mês de 

fevereiro do ano de 2020 e quantificar os respectivos custos. 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, levantou-se objetivos específicos que conduzem a consecução deste estudo: 

a. Quantificar o número de atendimentos odontológicos preventivos e 

terapêuticos na Odontoclínica do Hospital Militar de Resende realizados 

todo o mês de fevereiro de 2020. 

b. Quantificar o valor total dos respectivos atendimentos. 

c. Quantificar o valor total pago pelo FUSEX e por seus usuários pelos 

respectivos atendimentos. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército Brasileiro possui organizações militares espalhadas por todo o 

território nacional, com homens e mulheres servindo nas mais diversas atividades. 

Somado a este efetivo, temos os familiares dos militares da ativa, os militares inativos 

e pensionistas que compõem o efetivo de usuários do sistema de atendimento à saúde 

da família militar. 

Dentro desse efetivo encontram-se os dentistas espalhados por todo o território 

nacional. Esses profissionais promovem os atendimentos odontológicos de toda a 

família militar, permitindo bem-estar mesmo em locais de difícil acesso, como por 

exemplo nos pelotões especiais de fronteira. 
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A Diretoria de Saúde é o Órgão de Apoio Setorial, Técnico-Normativo e 

Gerencial integrante do Departamento Geral do Pessoal (DGP) responsável pelo 

planejamento, coordenação, controle, supervisão e avaliação das atividades relativas 

à saúde, no âmbito do Exército Brasileiro. Tem como uma de suas missões gerenciar 

a execução dos recursos financeiros do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx) e outros 

que venham a ser alocados à disposição da Diretoria, bem como providenciar os 

recursos humanos necessários aos atendimentos de saúde.  

Diante desta demanda, torna-se imprescindível um estudo minucioso das 

atividades odontológicas, envolvendo quantificação de custos, com a finalidade de 

permitir, em estudos futuros, o desenvolvimento de novas estratégias de promoção 

em saúde, novas modalidades de aquisição de insumos e, consequentemente, 

melhoria na administração do Sistema de Saúde do Exército. 

É relevante ressaltar que ações preventivas direcionadas à educação em 

higiene bucal, têm menor custo para operadores de planos de saúde, quando 

comparadas aos atendimentos terapêuticos. Os custos do tratamento preventivo dão 

grande incentivo para a realização de programas nacionais de prevenção e educação 

dirigidos para toda a população (gestantes, pais, babás, avós e demais responsáveis 

pelas crianças). (RAMOS, 1999) 

Após a implementação de uma estratégia preventiva eficaz e adequada a 

realidade de cada população, bem como do conhecimento dos custos empregados 

nos atendimentos preventivos e terapêuticos, será possível traçar uma estimativa da 

redução nos gastos, em médio e longo prazo, como resultado das ações preventivas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa é classificada quanto à sua natureza como aplicada, por 

ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 

problemas específicos relacionados aos atendimentos cotidianos da odontoclínica do 

Hospital Militar de Resende. 

Possui uma abordagem quantitativa, pois utiliza dados estatísticos com a 

finalidade de sistematizar a compreensão de um fenômeno. Quanto aos objetivos 

pode ser classificada em exploratória pois busca identificar melhor, em caráter de 
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sondagem, o fato, tornando-o mais claro. De acordo com o limite temporal é 

considerada uma pesquisa transversal, pois analisa apenas um fragmento temporal, 

no caso o mês de fevereiro de 2020. 

O estudo terá como procedimentos na 1ª Fase, a Revisão de Literatura, e a 

Pesquisa Documental, durante a 2ª Fase.  

 

2.1.1 Revisão de Literatura 

 

A revisão de literatura para discussão utilizou como fonte de busca a plataforma 

Scielo Brasil, disponíveis em plataforma digital e de acesso online. Foram utilizados 

os seguintes termos descritores: “odontologia preventiva”, “educação em odontologia” 

e “serviços de saúde bucal”. 

Foram incluídos na discussão deste trabalho os estudos relacionados ao tema 

proposto, desde que publicados em português ou inglês, publicados após 1990 e 

estejam disponíveis em mídias acessíveis por plataformas online. Todos os demais 

foram excluídos. Na Tabela 1, pode-se verificar a quantidade de artigos encontrados 

e incluídos, de acordo com as palavras-chave. 

TABELA 1 – Artigos encontrados pela revisão de literatura  
Plataforma Palavra-chave Encontrados Incluídos Data 

Scielo brasil 

Odontologia preventiva 14 5 30JUL20 

Educação em odontologia 44 2 30JUL20 

Serviços de saúde bucal 101 6 30JUL20 

 Total 159 13  

Fonte: O autor 

 

2.1.2 Coleta de dados 

 

Foi feita a solicitação de autorização para realização de coleta de dados junto 

ao Diretor do Hospital Militar de Resende através de documentação oficial de forma 

resguardar a obtenção de amostragem. 

Após a autorização, foi procedida a coleta de dados através da seguinte 

amostra: lançamento dos Comprovantes de Despesa Médica referente aos 

atendimentos realizados na Odontoclínica do Hospital Militar de Resende no mês de 

fevereiro de 2020. Tais comprovantes são armazenados no sistema de registros de 

contas médicas do Exército (SIRE). É através desse sistema que os usuários pagam 

o percentual de 20% do valor integral de cada atendimento e o restante do valor (80%) 

é pago pelo Fundo de Saúde do Exército (FUSEx). Para este estudo foi computado 
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apenas o valor integral dos procedimentos. Não foram utilizados quaisquer dados 

referentes a identidade de pacientes, nem tampouco informações nosológicas. 

 Após a coleta, os dados foram tabulados e analisados no Excel. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O efetivo total de dentistas prontos para o serviço na Odontoclínica do Hospital 

Militar de Resende, durante o mês de fevereiro de 2020, foi de 16 dentistas, atuantes 

nas especialidades ilustradas no Gráfico 1. Deste total, a especialidade mais frequente 

foi a dentística, perfazendo um total de 6 dentistas. 

 

GRÁFICO 1- Efetivo de dentistas prontos para o serviço na Odontoclínica do HMR durante o mês de 
fevereiro de 2020 
Fonte: O autor 

Foram analisados 1.788 Comprovantes de Despesas Médicas(CDM) (n=1788), 

referentes aos atendimentos odontológicos do mês de fevereiro de 2020. Através dos 

CDM verificou-se o total de 1.721 atendimentos computados, que foram divididos, de 

acordo com valores absolutos e percentuais, dentro das respectivas especialidades, 

conforme os Gráficos 2 e 3. Dentro deste valor, foram desconsiderados os registros 

de materiais descartáveis (n=67), pois não são considerados atendimentos 

odontológicos em si. 

Vale ressaltar que os dados referem-se apenas ao mês de fevereiro de 2020, 

que contou com 19 dias úteis, sendo dois deles a segunda-feira de carnaval e a quarta 

feira de cinzas. 

1
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GRÁFICO 2 – Nº de atendimentos ocorridos em fevereiro 2020 de acordo com especialidades 
Fonte: O autor 

 

A quantidade de atendimentos odontológicos no mês de fevereiro de 2020 

(n=1.721) revela que a população militar locada na cidade de Resende-RJ neste 

período utilizou de forma regular o serviço de atendimento odontológico 

disponibilizado pelo Hospital Militar de Resende.  O uso regular de serviços 

odontológicos  aliados a políticas de saúde bucal como forma de prevenção a agravos 

bucais e monitoramento das condições de saúde bucal dos indivíduos geram uma 

melhora significativa na condição bucal da população adulta, conforme comprovado 

por Carreiro et al., 2017. 

 
GRÁFICO 3 – Percentual de atendimentos ocorridos em fevereiro 2020 de acordo com especialidades 
Fonte: O autor 
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Após a catalogação dos atendimentos, os mesmos foram classificados em 

atendimentos preventivos ou terapêuticos. Para tal, foi considerado o principal objetivo 

em sua realização, seja em executar um atendimento com a finalidade de evitar que 

uma doença se instale ou tratar uma patologia já diagnosticada, conforme a Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Frequência dos procedimentos preventivos e terapêuticos 
PREVENTIVOS Nº TERAPÊUTICOS Nº2 OUTROS Nº3 

REMOÇÃO DE 
BIOFILME OU 

CÁLCULO 
SUPRAGENGVAL 

110 RESTAURAÇÃO 196 RADIOGRAFIAS  218 

SELANTE 3 TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO 

44 MATERIAL 
DESCARTÁVEL 

67 

INSTRUÇÃO DE 
HIGIENE 

5 PRÓTESE 69 EXAME CLÍNICO 905 

TOTAL 118 TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO 

126 TOTAL 1.190 

  EXODONTIAS 34   

  RASPAGEM 
SUBGENGIVAL 

11   

  TOTAL 480   

 Fonte: O autor 

Os procedimentos mais frequentemente realizados durante o mês de fevereiro 

de 2020 na odontoclínica do HMR foram as radiografias panorâmicas e periapicais, 

totalizando 218 procedimentos, seguido pelas restaurações (n=196), tratamentos 

ortodônticos (n=126) e, então, as remoções de biofilme ou cálculo supragengival 

(n=110), ainda conforme a Tabela 2. 
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GRÁFICO 4 – Percentual de recursos financeiros correspondentes aos atendimentos terapêuticos, 
preventivos e radiografias ocorridos na Odontoclínica do HMR durante o mês de fevereiro 2020 
Fonte: O autor 

 

Diante destes números fica evidente que os procedimentos terapêuticos 

apresentam-se com maior incidência na prática clínica do mês de fevereiro de 2020 

na odontoclínica do HMR, totalizando 480 procedimentos. Consequentemente, 

ocorreu maior emprego de recursos em procedimentos terapêuticos, 73%, em relação 

aos recursos destinados as ações preventivas, 22%, conforme o Gráfico 4. 

Ao analisar a Tabela 3, pode-se verificar o detalhamento do Nº de atendimentos 

preventivos e terapêuticos e seus respectivos custos.  O FUSEX é responsável por 

custear 80% deste valor, enquanto o usuário paga 20% do valor de cada 

procedimento. Durante todo o mês de fevereiro de 2020, foram gastos R$67.005,15 

em procedimentos terapêuticos, R$20.556,36 em procedimentos preventivos e 

R$4.419,05 em exames de imagem, tais como radiografias panorâmicas e periapicais. 

TABELA 3 – Nº de atendimentos preventivos e terapêuticos e seus respectivos valores 
 

PROCEDIMENTO Nº VALOR (R$) 20% USUÁRIO 80% FUSEX 

PREVENTIVO 118 R$ 20.556,36 R$ 4.111,27 R$ 16.445,09 

TERAPÊUTICO 480 R$ 67.005,15 R$ 13.401,03 R$ 53.604,12 

RADIOGRAFIAS 218 R$   4.419,05 R$ 883,81 R$ 3.535,24 

EXAME 905 R$             - R$ 0,00 R$ 0,00 

TOTAL 1721 R$ 91.980,56 R$ 18.396,11 R$ 73.584,45 
(*) O valor referente aos lançamentos de Materiais Descartáveis estão incluídos nos 

valores dos atendimentos preventivos e terapêuticos 

 Fonte: O autor 
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 Neste estudo, não foi contabilizado os valores investidos para pagamento da 

remuneração salarial dos recursos humanos que trabalharam no mês de fevereiro de 

2020 na Odontoclínica do Hospital Militar de Resende. Segundo Ferreira, 2008, 

quando levado em consideração o total dos custos de um Centro de Especialidades 

Odontológicas, os salários e vencimentos representam dois terços dos custos, 

enquanto material odontológico e serviços de prótese representam apenas um sexto 

dos custos. 

 Desta forma, os valores destinados à atenção odontológica tornam-se 

relevantes dentro da gestão pública, onde se almeja otimização de gastos. Quanto 

deste valor poderia ser reduzido se houvesse maior ênfase na adoção de medidas 

preventivas, voltadas à promoção de saúde coletiva no que tange a família militar? 

 Ainda segundo Ferreira, 2008, as intervenções preventivo-promocionais 

realizadas por profissional de saúde em ambiente clínico representaram o segundo 

maior custo anual, ultrapassando os custos de especialidades como prótese e 

endodontia. Estes resultados sugerem que estas intervenções não deveriam ser 

recomendadas quando realizadas no ambiente clínico, devendo ser substituídas por 

ações populacionais amplas de menor custo.  

Após a análise dos dados referentes ao montante de recursos dispensados, 

fica aparente que a implantação de ações coletivas de promoção de saúde bucal seria 

viável para a população militar, levando em consideração os recursos humanos 

especializados disponíveis bem como os recursos financeiros.  

A Epidemiologia é importante nesse contexto, tanto para conhecer o perfil da 

distribuição das principais doenças bucais, como para monitorar riscos, 

avaliar o impacto das medidas adotadas, estimar necessidades de recursos 

para os programas e indicar novos caminhos. (Almeida, 2008, p. 2138) 

  A proposta de criação de uma ação coletiva de promoção de saúde bucal, 

direcionada ao público militar de uma determinada Organização Militar, poderia incluir 

medidas como:  

1) Exame Epidemiológico – Levantamento epidemiológico realizado 

anualmente com objetivo de medir modificações no quadro epidemiológico 

das doenças bucais no grupo atendido; (Carvalho et al., 2009, p. 492) 

2) Educação em Saúde – Atividades educativas realizadas trimestralmente, 

enfatizando os cuidados com a saúde bucal (câncer bucal, cárie dentária, 

doença periodontal, dieta, higiene, tabagismo, etilismo, desenvolvimento 

orofacial, saúde gestante e bebê, aleitamento materno etc.); (Carvalho et al., 

2009, p. 492) 
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3) Bochechos Fluorados – Realizados semanalmente, com solução de fluoreto 

de sódio a 0,2%, ao longo do ano (mínimo de 25 aplicações); (Carvalho et al., 

2009, p. 492) 

4) Higiene Bucal Supervisionada – Compreende evidenciação de placa 

bacteriana e escovação supervisionada com pasta fluoretada, realizadas, no 

mínimo, a cada três meses, ao longo do ano, fornecendo a cada participante 

uma escova de dentes e um tubo de pasta fluoretada de 100 ou 90 g a cada 

três meses. (Carvalho et al., 2009, p. 492) 

Tal proposta elaborada por Carvalho et al., 2009, encontra similaridade com a 

estratégia governamental constante na Portaria 184, de 9/10/1991 (Brasil, 1991). A 

implementação de ação coletiva poderá ser avaliada em estudos futuros, através de 

uma comparação dos custos de implantação e resultados efetivos nos índices de 

saúde bucal de uma determinada população. O Exército Brasileiro carece de ações 

preventivas eficazes, objetivando produzir saúde e não apenas tratar as doenças. 

 Essa conduta segue as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

que sugere às operadoras de planos de saúde, através de sua plataforma online, a 

criação de um programa para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças. 

São estratégias e ações programáticas integradas que objetivam a prevenção de 

riscos, agravos e doenças, a compressão da morbidade, a redução dos anos perdidos 

por incapacidade e o aumento da qualidade de vida dos indivíduos e populações. 

 Vale ressaltar que as ações preventivas de caráter coletivo não devem ficar 

restritas às crianças, escolares e idosos. Devem ser ampliadas para toda a família, 

com a identificação dos problemas de toda a comunidade. Os temas tratados não 

devem ater-se às orientações direcionadas a cárie dentária e, sim, ampliados aos 

diversos temas de interesse comunitário, tais como câncer bucal, doença periodontal, 

saúde da gestante e bebê, hábitos deletérios e saúde geral. (ALMEIDA, 2008) 

 A população brasileira, de forma geral, ainda desconhece as informações 

básicas referentes a saúde bucal, principalmente em assuntos relativos a utilidade e 

disponibilidade do flúor, durabilidade dos dentes, causas da cárie dentária e possíveis 

doenças que acometem a cavidade bucal. (UNFER, 2000)  

A satisfação de usuários dos serviços de atendimento odontológico está 

diretamente relacionada ao fornecimento de informações sobre prevenção de 

problemas bucais. Essas informações devem fornecer quantidade e qualidade 

adequadas aos usuários, cumprindo seu papel de melhorar o acesso das pessoas às 

informações em saúde.  Tais serviços deveriam atender as percepções e expectativas 

dos usuários, ultrapassando a visão puramente normativa da necessidade de 
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tratamento. (ROBERTO et al., 2017) 

 Fornecer educação em saúde bucal de baixo custo e longo prazo na tentativa 

de substituir os programas individuais e de curto prazo amplamente utilizados pelo 

FUSEX, podem gerar resultados encorajadores devido a tendência de melhora nos 

níveis de saúde bucal. Além disso, destaca-se a importância da implantação contínua 

de programas de promoção da saúde bucal, buscando a disseminação da informação 

sobre bons cuidados de saúde bucal para o maior número de pessoas possível. 

(CONRADO, 2004) 

 Da mesma forma que os beneficiários de operadores de plano de saúde 

odontológicos, os beneficiários do FUSEX, nem sempre têm clareza das coberturas e 

tratamentos ofertados em sua Guarnição, podendo dificultar a acessibilidade ao 

atendimento odontológico, bem como integralidade e resolutividade em saúde bucal. 

(NEUMANN, 2017) 

 Um fator importante a ser observado é a proporcionalidade na injeção de 

recursos financeiros e a real eficácia na melhoria das condições de saúde bucal da 

população beneficiada. Tal proporcionalidade pode não ser verdadeira e exige 

criteriosos estudos de médio e longo prazo, avaliando o total de repasses financeiros 

e índices de saúde bucal da comunidade atendida. (ROSSI et al., 2018)    

 Em contrapartida, a comprovação da eficácia clínica seria fundamental para 

classificar um serviço odontológico como bom. Entretanto, os benefícios oriundos 

desses procedimentos nem sempre serão vistos, pois dependem da performance dos 

profissionais que os executam, bem como das condições de vida das populações 

atendidas. (CELESTE et al., 2007) 

 Ao se elaborar um modelo assistencial odontológico, deve-se vinculá-lo às 

ações de uma unidade básica, sem torná-la a única forma de acesso da população 

aos serviços de assistência odontológica. É imprescindível que a programação de 

atendimento coletivo, que pode ocorrer na escola, na comunidade ou no ambiente de 

trabalho, seja implantada em modelos que busquem evitar a exclusão de usuários. 

Esta conduta tornará o modelo atraente aos pacientes, sejam os que buscam apenas 

informações, ou mesmo os atendimentos preventivo e terapêutico. (NICKEL, 2008) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

. O presente estudo verificou que, no mês de fevereiro do ano de 2020, 
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ocorreram 1.721 atendimentos odontológicos na guarnição de Resende-RJ, sendo 

480 (73%) terapêuticos e 118 (22%) preventivos. O total de recursos gastos no mesmo 

período foi de R$ 91.980,56, sendo que R$ 18.396,11 (20%) foram pagos pelos 

próprios beneficiários através de desconto em contracheque e R$ 73.584,45 (80%) 

pagos pelo Fundo de Saúde do Exército. 

Diante desta análise, pode-se concluir que a Odontoclínica do Hospital Militar 

de Resende, tem potencial para ampliar ações preventivas e educativas, contando 

com o efetivo de 16 dentistas, possibilitando a implantação de programas de ação 

coletiva de promoção de saúde bucal direcionada ao público militar. 

As ações coletivas para promoção de saúde no Exército Brasileiro, carecem de 

estudos aprofundados, visando implementação e avaliação de novas práticas mais 

eficientes e eficazes. Estudos futuros poderiam avaliar as ações sugeridas para ações 

coletivas em saúde bucal e avaliar sua exequibilidade e eficiência em termos 

financeiros, bem como seu impacto na melhora dos índices de saúde bucal.  
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