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RESULTADOS

Diversos modelos assistenciais foram preconizados dentro da odontologia
ao longo dos anos com o intuito de se padronizar a atenção em saúde
bucal, na tentativa de se criar um modelo ótimo ou ideal para que a partir
daí fossem desenvolvidas as atividades em saúde bucal nas diversas
regiões do país.
Esqueceram-se outrora, que seria impossível a confecção de um modelo
padrão, tendo em vista as diferenças gritantes existentes nas diferentes
regiões do Brasil, no que diz respeito ao clima, cultura, aspectos
demográficos, socioeconômicos, dentre outros.

Os resultados obtidos foram sintetizados no quadro abaixo.
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CONCLUSÕES
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Foi desenvolvido, um estudo comparativo entre os modelos apresentados,
bem como a evolução dos mesmos ao longo dos anos.
Para tanto foi realizada uma revisão sistemática da literatura à cerca do
tema comentado.
Importante ressaltar a definição de modelo assistencial que segundo
OLIVEIRA, 1996 pode ser definido como “conjunto de ações que, incluindo
a assistência odontológica individual, não se esgota nela”.
Para que tenhamos maior entendimento a respeito da expressão modelo
assistencial, vejamos o que diz o Ministério da Saúde (BRASIL, 1990): o
modo como são produzidas as ações de saúde e a maneira como os
serviços de saúde e o Estado se organizam para produzi-las e distribuí-las.
“No entanto, na maioria das vezes, são tomados como se fossem a própria
prática odontológica e esta não é compreendida como construção histórica
única, singular, de replicação impossível. Os modelos são vistos quase
sempre, infelizmente, como fórmula, receita a ser copiada...” (NARVAI,
1992).
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OBJETIVOS
A elaboração do presente trabalho tem como principal objetivo o estudo
dos diversos modelos assistenciais em saúde bucal.
Dentre os modelos estudados destacam-se o Sistema Incremental, o
Programa de Inversão da Atenção (PIA), Atenção Precoce (Odontologia
para Bebês) e as ações de saúde bucal nos Programas de Saúde da
Família, uma realidade crescente nos dias de hoje.
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CONCLUSÕES
O entendimento da evolução dos modelos assistenciais em saúde bucal é
de fundamental importância para o desenvolvimento de práticas alternativas
àquelas que fracassaram ao longo dos anos.
Apesar do seu fracasso todos os modelos outrora apresentados tiveram a
sua importância no processo de construção e reestruturação do SUS, por
isso a importância de seu estudo.
Em toda a história da evolução da assistência odontológica em nosso país,
destacaram-se modelos excludentes, centralizados, movidos por uma
prática curativista, tecnicista e mutiladora.
Cabe-nos o conhecimento de tais modelos a fim de programar as ações
dentro do Sistema Único de Saúde, maximizando assim a eficácia das
ações promovidas, de forma a se contemplar os princípios do SUS em sua
totalidade.
Embora muita coisa tenha mudado ao longo de décadas de história, ainda
existem profissionais que insistem em desenvolver ações quão semelhantes
aos modelos que hoje, já não mais poderiam coexistir, senão pela sua
história.
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