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RESUMO

GOMES, L.B.S. Saúde bucal da população negra no Brasil: uma análise sobre iniquidades raciais nos
serviços de saúde. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) –
Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília.

Introdução: Apesar de numerosa, a população negra brasileira encontra-se ainda hoje nos estratos mais
pobres e em crônica situação de desigualdade em relação à saúde. É histórica a desvantagem social da
população negra, seja econômica ou educacional, resultando no acesso limitado a setores essenciais, como
o da saúde bucal, por exemplo. Toda prática racista é histórica e estrutural, uma vez que o racismo não se
define como um ato em si, mas como um processo enraizado na formação e organização de uma
sociedade, onde determinam a inferioridade de um grupo destacado por sua raça e cor. Objetivo: analisar e
identificar iniquidades raciais entre os grupos étnicos junto aos serviços de saúde bucal no Brasil, tendo
como análise de comparação a população negra. Metodologia: O estudo é uma revisão integrativa da
literatura, permitindo a realização de um apanhado quali-quantitativo detalhado, acerca do tema. Foram
utilizadas as bases de dados LILACS e SciELO, bem como realizada uma imersão no banco de dados do
levantamento epidemiológico SB Brasil 2003 e 2010, na Política Nacional de Saúde Bucal e na Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra. O foco foi analisar pesquisas, marco normativo e
inquéritos epidemiológicos de base nacional que abordassem potenciais iniquidades em saúde bucal
quanto ao acesso aos serviços de saúde, na assistência e nos indicadores da população negra do Brasil.
Resultados: Os resultados evidenciaram uma relação entre renda, etnia e condições de saúde bucal, num
contexto onde a maior parte das pessoas negras estão inseridas num grupo socioeconômico mais baixo,
resultando diretamente em condições mais precárias de saúde bucal para este grupo.

Palavras Chaves: “Saúde bucal’’, “população negra”, “iniquidades raciais”, “serviços de saúde”.







ABSTRACT

GOMES, L.B.S. Oral health of the black population in Brazil: an analysis of racial inequities in health
services. 2020. Course Conclusion Monograph (Undergraduate course in Dentistry) - Department of
Dentistry, School of Health Sciences, University of Brasília.

Introduction: Despite being large, the Brazilian black population is still today in the poorest strata and
in a chronic situation of inequality in relation to health. The social disadvantage of the black population,
whether economic or educational, is historical, resulting in limited access to essential sectors, such as
oral health, for example. Every racist practice is historical and structural, since racism is not defined as
an act in itself, but as a process rooted in the formation and organization of a society, where they
determine the inferiority of a group distinguished by its race and color. Objective: to analyze and
identify racial inequities between ethnic groups in oral health services in Brazil, using the black
population as a comparative analysis. Methodology: The study is an integrative literature review,
allowing a detailed qualitative-quantitative overview of the subject. The LILACS and SciELO databases
will be used, as well as an immersion in the database of the epidemiological survey SB Brasil 2003,
2010, in the National Oral Health Policy and in the National Policy for Comprehensive Health of the
Black Population. The focus was to analyze nationally based research, normative framework and
epidemiological surveys that address potential inequalities in oral health regarding access to health
services, assistance and indicators of the black population in Brazil. Results: The results showed a
relationship between income, ethnicity and oral health conditions, in a context where most black people
are inserted in a lower socioeconomic group defeated, directly in the most precarious conditions of oral
health for this group.

Key Words: “Oral health'', “Negroid Race”, “socioeconomic factors” “health services ”.
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RESUMO

GOMES, L.B.S. Saúde bucal da população negra no Brasil: uma análise sobre iniquidades raciais nos
serviços de saúde. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) –
Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília.

Introdução: Apesar de numerosa, a população negra brasileira encontra-se ainda hoje nos estratos mais
pobres e em crônica situação de desigualdade em relação à saúde. É histórica a desvantagem social da
população negra, seja econômica ou educacional, resultando no acesso limitado a setores essenciais, como
o da saúde bucal, por exemplo. Toda prática racista é histórica e estrutural, uma vez que o racismo não se
define como um ato em si, mas como um processo enraizado na formação e organização de uma
sociedade, onde determinam a inferioridade de um grupo destacado por sua raça e cor. Objetivo: analisar e
identificar iniquidades raciais entre os grupos étnicos junto aos serviços de saúde bucal no Brasil, tendo
como análise de comparação a população negra. Metodologia: O estudo é uma revisão integrativa da
literatura, permitindo a realização de um apanhado quali-quantitativo detalhado, acerca do tema. Foram
utilizadas as bases de dados LILACS e SciELO, bem como realizada uma imersão no banco de dados do
levantamento epidemiológico SB Brasil 2003 e 2010, na Política Nacional de Saúde Bucal e na Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra. O foco foi analisar pesquisas, marco normativo e
inquéritos epidemiológicos de base nacional que abordassem potenciais iniquidades em saúde bucal
quanto ao acesso aos serviços de saúde, na assistência e nos indicadores da população negra do Brasil.
Resultados: Os resultados evidenciaram uma relação entre renda, etnia e condições de saúde bucal, num
contexto onde a maior parte das pessoas negras estão inseridas num grupo socioeconômico mais baixo,
resultando diretamente em condições mais precárias de saúde bucal para este grupo.

Palavras Chaves: “Saúde bucal’’, “população negra”, “iniquidades raciais”, “serviços de saúde ``.
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ABSTRACT

GOMES, L.B.S. Oral health of the black population in Brazil: an analysis of racial inequities in health
services. 2020. Course Conclusion Monograph (Undergraduate course in Dentistry) - Department of
Dentistry, School of Health Sciences, University of Brasília.

Introduction: Despite being large, the Brazilian black population is still today in the poorest strata and
in a chronic situation of inequality in relation to health. The social disadvantage of the black population,
whether economic or educational, is historical, resulting in limited access to essential sectors, such as
oral health, for example. Every racist practice is historical and structural, since racism is not defined as
an act in itself, but as a process rooted in the formation and organization of a society, where they
determine the inferiority of a group distinguished by its race and color. Objective: to analyze and
identify racial inequities between ethnic groups in oral health services in Brazil, using the black
population as a comparative analysis. Methodology: The study is an integrative literature review,
allowing a detailed qualitative-quantitative overview of the subject. The LILACS and SciELO databases
will be used, as well as an immersion in the database of the epidemiological survey SB Brasil 2003,
2010, in the National Oral Health Policy and in the National Policy for Comprehensive Health of the
Black Population. The focus was to analyze nationally based research, normative framework and
epidemiological surveys that address potential inequalities in oral health regarding access to health
services, assistance and indicators of the black population in Brazil. Results: The results showed a
relationship between income, ethnicity and oral health conditions, in a context where most black people
are inserted in a lower socioeconomic group defeated, directly in the most precarious conditions of oral
health for this group.

Key Words: “Oral health'', “Negroid Race”, “socioeconomic factors”, “health services ”.
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INTRODUÇÃO

Na sociedade brasileira, brancos, pretos e indígenas ocupam espaços sociais distintos, fato
este que pode ser melhor compreendido quando analisamos os indicadores sociais, por exemplo,
negros e indígenas possuem os piores indicadores de escolaridade, estão inseridos nos piores postos
de trabalho e têm menos acesso a bens e serviços sociais (1).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2) realizada em 2015 no Brasil, estimou a
população brasileira em 204,9 milhões de habitantes, sendo 110,6 milhões (54%) de pessoas de cor
preta ou parda (PNAD, 2015). O censo demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (3) demonstrou que 50,7% da população brasileira era composta por pessoas
negras, autodeclaradas como pretas (7.7%) ou pardas (43.13%), sabe-se que em 2018 foi realizado
um novo estudo do IBGE onde estima-se que estes valores aumentaram respectivamente para (9,3%)
e (46,5%), porém para nossa análise iremos usar como base as informações do IBGE de 2010.

Tabela 1- população residente, por cor ou raça, Brasil - 2010

Cor ou Raça Valor Absoluto Porcentagem %

Branca 91 051 646 47.73%

Preta 14 517 961 7.71%

Parda 82 277 333 43.13%

Amarela 2 084 288 1.09%

Indígena 817 963 0.42%

Sem declaração 6 608 0.003%

Fonte: IBGE, 2010.

Apesar de numerosa, a população negra brasileira encontra-se ainda hoje nos estratos mais
pobres e em crônica situação de desigualdade em relação à saúde (4). A desvantagem econômica e
social, a assistência dificultada e as atitudes de discriminação contribuem para a iniquidade em saúde
nessa população.

O racismo estrutural é uma decorrência da própria composição social, sendo assim, é um
conjunto de práticas sociais, institucionais, históricas, jurídicas e culturais dentro de uma sociedade
que frequentemente privilegia algum grupo racial em detrimento de outro(s). Todo o racismo é
estrutural porque o racismo não é um ato, mas sim um processo em que as condições de organização
da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente
(5).

A dor e a perda dentária, bem como outros agravos em saúde bucal em adultos, têm sido
associadas a fatores como educação, renda e grupo racial. A condição bucal, portanto, pode expressar
uma história vivida (6). Indivíduos pobres, com baixa escolaridade e menor inserção no mercado de
trabalho carregam marcas dentárias que exprimem uma realidade pouco estudada nos seus aspectos
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estruturais (7). Por isso, as iniquidades em saúde bucal são consideradas como um dos temas de
pesquisa prioritários pela Organização Mundial da Saúde. (6)

É preciso identificar possíveis desigualdades no acesso, no atendimento e acompanhamento
em saúde bucal para a população negra, bem como nos indicadores de saúde. Este levantamento
pode ser realizado por base de dados epidemiológicos em saúde bucal, pesquisas, marcos normativos
e nas diretrizes de políticas públicas, devendo ser revisitados periodicamente.

Há dois tópicos preditivos importantes, o primeiro engloba os aspectos clínicos (experiência
de cárie, perda dentária, edentulismo anterior, experiência de dor de origem dentária e necessidade de
prótese, etc). O segundo oferece uma análise contextual qualitativa, correlacionando a condição de
saúde bucal da população negra ao perfil econômico familiar, índice de desenvolvimento humano e
desigualdade. Isso faz com que o acesso aos serviços de saúde bucal possa ser menor para esta
população.

Um estudo realizado no ano de 2012 (6) revelou resultados afirmativos para iniquidade racial
em saúde bucal em todos os aspectos analisados, quando comparados com a população branca. As
pessoas que fazem parte de algum grupo de vulnerabilidade social estão sujeitas a desigualdade
social e econômica. E isso influencia diretamente o acesso aos serviços de saúde, seja particular ou
público, e dificulta o acesso à educação.

O racismo estrutural ainda é muito presente e infelizmente ainda determina quem tem ou não

uma vida mais digna, dificultando o acesso aos direitos básicos para uma população específica, que é

grande em número, mas pequena em representatividade. Os resultados dos estudos sobre a

população negra evidenciam a necessidade da formulação de políticas públicas específicas para

diminuir as iniquidades raciais e sociais, principalmente nos âmbitos da saúde e da educação. Dessa

forma, o objetivo desse estudo foi identificar e analisar criticamente iniquidades raciais entre os grupos

étnicos e raciais em saúde bucal no Brasil.

MATERIAIS E MÉTODO

O estudo é uma revisão integrativa da literatura, permitindo a realização de um apanhado
quali-quantitativo detalhado acerca do tema. A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas
relevantes que dão suporte para a tomada de decisão, possibilitando um breviário do estado do
conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam
ser preenchidas com a realização de novos estudos. Este método de pesquisa permite o apanhado de
múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de
estudo (8).

Para dar início a este estudo, foi realizado um apanhado literário a fim de caracterizar a
pesquisa com propriedade. Foram selecionados artigos publicados nas bases de dados científicos
LILACS e SCIELO. Para maior precisão de busca, as pesquisas foram realizadas com palavras-chave
específicas em português e em inglês, a saber: "População Negra" OR "negroid race" AND "Saúde
Bucal " OR “Oral Health” AND “iniquidades raciais” OR “socioeconomic factors”, “racismo estrutural”
OR “structural racism”. O foco foi selecionar artigos que identificavam injustiças sociais e iniquidades
para a população negra em relação ao acesso à saúde com foco em saúde bucal. A quantidade de
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publicações encontradas inicialmente foi bastante vasta (7920 artigos), e a partir disso, foi possível
filtrar os resultados para a especificidade desejada.

Tabela 2. Relação de publicações encontradas a partir dos descritores citados.
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Figura 1. Fluxograma da relação de publicações encontradas com os descritores citados.

Como delimitador, os critérios de inclusão adotados foram: Estudos sobre saúde bucal,
iniquidades raciais em saúde, determinantes sociais em saúde bucal; Estudos em português e
realizados no Brasil; Revisões sistemáticas, estudos observacionais, como também revisões de
literatura narrativas e integrativas. Assim como estudos publicados de 2000 a 2020, focados em
iniquidades raciais em saúde bucal no Brasil. Os critérios de exclusão foram: a) publicações anteriores
ao ano 2000; b) qualquer publicação com tema distante do objetivo do trabalho; Depois de retiradas
duplicidades e de reduzir o termo de inclusão apenas para os critérios citados anteriormente e após a
leitura de títulos e resumos, somados às indicações livres de autores, restaram apenas 11 artigos.

Figura 2. Fluxograma dos artigos analisados e selecionados adicionados às indicações livres, resultando na

bibliografia utilizada.

Após a seleção final dos artigos, eles foram lidos na íntegra e categorizados de acordo com

os pontos mais relevantes em cada um. Alguns artigos poderiam ser encaixados em mais de uma

categoria, porém, foi uma escolha metodológica destacar aquela mais predominante. O estudo de

Guiotoku SK 2012, por exemplo, apareceu em pelo menos 3 grupos, já a política nacional de saúde

integral da população negra apareceu em todos. As categorias foram: Racismo estrutural; Fator

socioeconômico; Acesso desigual e Aspectos epidemiológicos.

Tabela 3- Relação dos artigos analisados e selecionados após a delimitação, divididos por Ano;

Autores; Título; Principais Achados e Categorização.
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Ano Autores Título Principais
Achados

Categorização

2018 Sílvio Luiz de Alemeida O que é racismo estrutural? Conceitua racismo estrutural e o destaca dentro da política, do direito e da economia. Racismo Estrutural

2015 José Antônio Chehuen
Neto

Saúde Integral da População

Negra: implementação,

conhecimento e aspectos

socioeconômicos sob a

perspectiva desse segmento

populacional.

A proporção de pretos (38,2%) e pardos 39,2%) que se consultaram com um dentista

nos últimos 12 meses é significativamente menor que a de pessoas brancas (50,4%).

Também é inferior à média nacional de 44,4%. (ano de 2015)

Acesso

2015 Patricia Bolzan Agnelli Variação do índice CPOD do
Brasil no período de 1980 a
2010.

o CPO-D caiu de 7.3 em 1980, para 2.1 em 2010. o fator mais preocupante para os
brasileiros é que a cárie ocorre predominantemente na população mais pobre.
Segundo NARVAI, aproximadamente 20% da população passou a concentrar cerca de
60% da presença da doença.

Fator
Socioeconômico

2013 Luis Eduardo Batista Iniquidades raciais e saúde: o
ciclo da política de saúde da
população negra.

Criação da Política de saúde integral da população negra, evidenciando o racismo
como determinante social da saúde.

Racismo
estrutural

2012 Sandra Katsue Guiotoku Iniquidades raciais em saúde
bucal no Brasil.

O CPO-D da população branca no ano de 2003 foi ligeiramente maior que o da
população negra, devido ao maior acesso ao dentista pela população branca, levando
em consideração que quanto maior o acesso, maior o número de dentes
restaurados/tratados, justificando um valor mais alto de CPO-D.

Acesso

2007 Barbato et al Perdas dentárias e fatores
sociais, demográficos e de
serviços associados em
adultos brasileiros: uma
análise dos dados do Estudo

pretos e pardos apresentaram uma prevalência de perdas dentárias 14% maior que os
brancos.

acesso
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Epidemiológico Nacional
(Projeto SB Brasil 2002-2003).

2007 Moreira, TP Dentes da desigualdade:
marcas bucais da experiência
vivida na pobreza pela
comunidade de Dendê,
Fortaleza, Ceará,

dentes da desigualdade são uma marca da injustiça impressa na dentição, Pessoas de
baixa renda têm menos acesso ao dentista, portanto carregam consigo os piores
índices de saúde bucal.

Acesso

2006 Antunes, JL Epidemiologia em Saúde
Bucal. Rio de
Janeiro:Guanabara Koogan.

reforça o uso da epidemiologia como ferramenta importante para compreender a
dinâmica desse complexo processo de determinação social da saúde e das
desigualdades em saúde.

Aspectos
Epidemiológicos

2005 Chor, D
Lima, CRA

Aspectos epidemiológicos das
desigualdades raciais em
saúde no Brasil.

As desigualdades étnico-raciais em saúde passarão a ocupar um papel mais
expressivo na agenda de pesquisas epidemiológicas no país, a fim de preencher
importantes lacunas no conhecimento das condições de saúde da população.

Aspectos
Epidemiológicos

2003 Frazão et al Perda dentária precoce em
adultos de 35 a 44 anos de
idade.

A cor de pele negra como condição desfavorável de acesso e oportunidades a bens e
serviços aumentou o risco de perda dentária em 22%.

acesso

2002 Fátima Oliveira Saúde da População Negra
BRASIL, ANO 2001.

A população branca tem maior escolaridade que a população negra em todas as
faixas de idade. O IDH da população negra em 1999 era menor que o da população
branca, colocando o Brasil em 108ª posição, em contraponto ao da população branca
que ocupa a 49ª posição.

Fator
Socioeconômico
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Para a Composição da pesquisa, foram também utilizados os bancos de dados nacionais

intitulados Saúde Bucal Brasil (SB Brasil) 2003 e 2010. Assim como a Política Nacional de Saúde

Bucal e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política do SUS. Possibilitando

analisar as diretrizes de promoção à saúde, bem como a assistência voltada para a população negra

do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo, contempla um intervalo de tempo das publicações de 2000 a 2018, e identifica a
distribuição de artigos que expõem algum tipo de iniquidade racial em saúde bucal. Os achados
demonstram uma intensificação da produção nacional para com esse tema a partir de 2003,
possivelmente, estimulados pelos resultados do SB Brasil à época.

É importante ressaltar a diferença dos conceitos de desigualdade e iniquidade. É comum
serem interpretados pelo leitor como sinônimos, mas são definições distintas. “Desigualdades em
saúde se referem a quaisquer diferenças observáveis entre subgrupos (de nível econômico,
escolaridade, local de residência, sexo, entre outras) dentro de uma população. Por sua vez,
iniquidades são diferenças (ou desigualdades) consideradas injustas a partir de um juízo de valor” (9)
(SILVA, I. C. M. apud Arcaya MC, 2018).

A categorização dos resultados, permitiu uma discussão organizada e integrativa.

Racismo Estrutural
O racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e

que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminaram em desvantagens
ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial a qual pertencem (Almeida, 2018). Sendo
assim, o racismo estrutural é decorrente da estrutura em que uma sociedade é formada, se consolida
enraizado em todos os setores dentro da construção social, seja político, econômico ou jurídico.

Na área de educação, as disparidades raciais são claras. O acesso ao nível superior em
2015 por jovens de 18 a 24 anos era de apenas 12,8%, enquanto o de pessoas brancas 10 anos
antes, era de 17,8% (4).

É de se esperar que o racismo estrutural também esteja incrustado no âmbito da saúde.
Almeida traz em seu livro, que práticas racistas têm consequências cumulativas e que interferem de
forma geral na qualidade de vida da população negra. Por exemplo: As disparidades de renda por
grupo racial, influenciam diretamente no estado de saúde físico e mental de um indivíduo negro, ao
mesmo tempo que atrapalham o acesso aos serviços de saúde e nos processos de uma educação de
qualidade. Futuramente, fazem com que pessoas negras tenham menos chances de entrar no
mercado de trabalho, dificultando a ascensão econômica dessa população. É de certa forma, um ciclo
vicioso, que decorrente do racismo estrutural, é exaustivo e difícil de se sair.
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Mesmo que o racismo nos processos de saúde seja estudado e evidenciado desde o século
XX, foi só em novembro de 2006, que o Conselho Nacional de Saúde aprovou por unanimidade a
criação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, reconhecendo as desigualdades
raciais como fatores que interferem no processo saúde, doença e cuidado, bem como a necessidade
de implementar políticas que combatem iniquidades raciais (1). O documento expõe diversas
iniquidades raciais, entre elas o acesso a médicos e dentistas, distribuição de renda e prevalência de
doenças (tratadas posteriormente neste artigo).

A Violência estrutural do racismo resulta em vulnerabilidade para doenças (1) entre elas, a
cárie, a doença periodontal e em consequência, a perda dental. Fato este que é visto no estudo de
Frazão et al, em que pessoas negras têm 22% a mais de chance que pessoas brancas, de ter perda
dental. A dor e a perda dentária são associadas a fatores como educação, renda e grupo racial, por
isso, segundo Katsue, as iniquidades em saúde bucal são consideradas como um dos temas de
pesquisa prioritários pela Organização Mundial da Saúde.

A população negra, apesar de numerosa, ocupa poucos espaços dentro da estrutura de
organização social, estando desamparada até em questões como a moradia. O boletim epidemiológico
dos indicadores de vigilância em saúde mostrou que pretos ou pardos estavam 73,5% mais expostos a
viver em um domicílio com condições precárias do que brancos (38,7% dos pretos ou pardos contra
22,3% dos brancos). A desigualdade racial é estruturante da desigualdade social brasileira. Inúmeras
são as evidências que apontam barreiras à participação igualitária dos negros em diversos campos da
vida social e para as consequências que estas desigualdades e discriminações produzem não são
apenas para os negros, mas para a sociedade como um todo (4).

O conceito de saúde é bastante abrangente e difícil de se definir, uma vez que existem
diversas traduções sociais e individuais a respeito. Porém, existem algumas causas determinantes de
saúde, como o estilo de vida, trabalho exercido, nível de escolaridade, habitação, lazer, cultura e
acesso a bens e serviços essenciais. Dessa forma, segundo a PNSIPN, o racismo se torna o principal
condicionante para a população negra, uma vez que reflete negativamente sobre todos esses fatores.

Fator Socioeconômico
Fatores relacionados ao perfil socioeconômico, como por exemplo o índice de escolaridade,

nível de saneamento básico, acesso a serviços de saúde e localização geográfica, têm papéis
significativos nos agravos em saúde bucal. Barbato et al, em 2007 (10), reporta maior taxa de perda
dentária para pessoas que apresentam renda de até meio salário-mínimo, moradores rurais, pretos e
pardos, com baixa escolaridade e os que não frequentam o dentista há mais de 3 anos.

Em 1999, de acordo com os pesquisadores Wânia de Jesus Santa’Anna e Marcelo Paixão,
em um trabalho desenvolvido para a Federação de Associações de Órgãos de Assistência Social e
Educação (FASE), o IDH da população negra colocava o Brasil, na 108a posição, já o da população
branca ocupa a 49a posição. No mesmo ano, a renda per capita entre brancos era de 2,99
salários-mínimos e entre negros era de 1,28 salários-mínimos (11).

Identificar índice de baixa renda em consequência de agravos de saúde bucal no Brasil é, ao
mesmo tempo, apontar que dentro desse grupo de vulnerabilidade, também se encontra, em maior
parte, a população negra. Segundo o IBGE em 2014, a desigualdade de renda entre a população
branca e a população negra (pretos e pardos) é bastante expressiva. É evidente que existe, de certa
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forma, uma distribuição racial da riqueza, sendo que, dentro dos 10% da população mais pobre, 76%
eram negros e 22,8% brancos. Já na maior concentração de renda, dentro do 1% com maiores
riquezas, 17,8% eram negros, e 79% eram brancos (4).

Todos esses dados refletem a condição de saúde bucal da população negra no país. O SB
Brasil 2003 (12) mostrou que os estados (região Norte e Nordeste) com o IDH (média de 0,61 para
Alagoas e 0,68 para o Acre) e valores de renda por média familiar mais baixos, revelaram os piores
indicadores de saúde bucal para a população negra (média CPO-D de 19 para Alagoas e 23 para o
Acre) (6).

Acesso

Segundo a literatura, a população negra sofre diversas injustiças, sendo uma delas, o
acesso desigual à saúde bucal (6). O Ministério da Saúde trouxe em 2016, através da secretaria de
gestão estratégica e participativa com a temática de saúde da população negra (13), que a proporção
de pretos e pardos que consultaram com um dentista nos últimos 12 meses (38,2% e 39,2%
respectivamente) é significativamente inferior em relação ao número de pessoas brancas (50.4%) que
acessaram esse serviço. Esse número é menor inclusive que a média nacional (44,4%). Isso pode ser
demonstrado também no documento SB Brasil 2003, onde pelas prevalências percentuais encontradas
no CPO-D da amostra pesquisada, pessoas brancas possuíam mais dentes restaurados (70,7%) que
pessoas pretas (46,6%) e pardas (47,9%), corroborando com o fato que há um acesso maior ao
dentista por pessoas brancas.

Tabela 4. Quantitativo e porcentagem de pessoas que já foram, ou não, a uma consulta
odontológica, por grupo étnico/racial e região, Brasil 2003.

Etnia Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul

Brancos Sim- 1434
(29,18%)

Não- 146
(2,97%)

Sim- 1969
(35,46%)

Não- 247
(4,45%)

Sim- 1854
(27,57%)

Não- 120
(1,78%)

Sim-3092
(25,21%)

Não- 127
(1.04%)

Sim- 6337
(33,29%)

Não- 169
(0,89%)

Negros Sim- 684
(35,76%)

Não- 109
(5,70%)

Sim- 666
(32,42%)

Não- 118
(5,74%)

Sim- 398
(31,74%)

Não- 50 (3,99%)

Sim- 916
(25,23%)

Não- 109
(3,00%)

Sim- 364
(32,59%)

Não- 18
(1,61%)

Pardos Sim- 3948
(29,52%)

Não- 438
(3,28%)

Sim- 4677
(31,77%)

Não- 780
(5,30%)

Sim- 2035
(28,63%)

Não- 124
(1,74%)

Sim- 1733
(23,66%)

Não- 145
(1,98%)

Sim- 959
(33,03%)

Não- 74
(2,55%)

Fonte: SB Brasil 2003

No documento SB Brasil 2003 (12), foi realizado um levantamento das pessoas que já
haviam frequentado o dentista. Dividiram-se por regiões brasileiras e grupos raciais (foram
evidenciados na tabela 4, somente os grupos de pessoas brancas, negras e pardas, pois são o foco do
estudo). As opções de resposta eram sim (já foi ao dentista), não (nunca foi ao dentista) e sem
informação. Em todas as regiões, a população negra tem maiores porcentagens de pessoas que
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nunca sequer foram ao dentista. Destacando-se aqui mais um achado que identifica o acesso desigual
aos serviços de saúde bucal para essa população.

Sendo assim, este trabalho encontrou pesquisas como a de Guiotoku (6), que
evidenciaram iniquidades raciais em saúde bucal no Brasil em todos os indicadores analisados (cárie,
perda dentária, dor e necessidade de prótese) com dados retirados do SB Brasil 2003, destacando
uma maior vulnerabilidade da população negra (pretos e pardos) em relação aos brancos. Essa
vulnerabilidade social decorrente da cor da pele também é vista no estudo de Frazão et al (14), onde
pessoas de pele preta têm 22% mais chances de ter perda dentária decorrente de lesões cariosas. Já
no SB Brasil 2003, em relação à perda dentária, os pardos apresentaram 1,4% mais dentes perdidos
que os brancos.

Análise Epidemiológica (SB Brasil 2003 e 2010)

Os levantamentos epidemiológicos têm uma importância significativa para o conhecimento
da prevalência de doenças, nesse caso específico, das doenças bucais, para que a partir da coleta de
dados possa haver um planejamento, avaliação e execução de ações e políticas públicas voltadas
para a saúde. Em 1937, Klein e Palmer criaram um importantíssimo indicador de avaliação das
condições de saúde bucal com foco na cárie dentária, o CPO-D. Este índice é obtido através da
computação do número de dentes cariados, perdidos e obturados. Apesar de ter passado por
consideráveis e numerosas modificações, ele segue sendo utilizado até hoje (15).

O CPO-D é um fator preditivo importante, neste caso, a partir do momento em que ele é
mensurado categorizado por raça/cor, como é feito no SB Brasil 2003(12) e 2010 (16). As médias do
CPO-D por grupo étnico racial encontradas no SB Brasil 2003 foram apresentadas por região.
Dividiram o grupo racial em amarelos, brancos, indígenas, negros, pardos e sem informação.

Tabela 5. Taxa de CPO-D por grupo étnico/racial em cada região do Brasil, em 2003.

 Grupo Étnico Norte Nordeste sudeste sul Centro-Oeste

Amarelos  4.9682  7.4000  5.7441  7.2510  4.9787

Brancos  5.2305  7.0104  4.9570  5.7792  5.8804

Indígenas  6.4308  6.6950  3.6776  3.4452  6.2470

Negros  6.1202  6.0681  4.5616  5.3724  6.5909

Pardos  5.2908  6.6164  4.4484  6.1126  6.1057

Sem Info  9.8750  3.1247  4.6885  7.3810  3.3556

Fonte: SB BRASIL 2003

O índice de CPO-D foi maior para a população negra/parda em relação a população
branca nas regiões Norte (média de 6.12 para a população negra e 5.23 para a população branca),
Centro-Oeste (média de 6.59 para a população Negra e 5.88 para a população branca), e sul (média
de 6.11 para a população parda e 5.77 para a população branca). Guiotoku (6), que também analisou
dados secundários do SB brasil 2003, observa em seu estudo que a média por estrato do CPO-D da
população branca e negra/parda de uma forma geral, foi bastante próxima, fazendo com que em
algumas regiões (Nordeste e Sudeste) os brancos apresentassem média CPO-D parecido com o
índice de pretos e pardos, mas com significância estatística, e isso pode ser explicado pelo tamanho
da amostra estudada. Vale lembrar, que neste banco de dados, a população negra é apresentada com
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valores separados aos da população parda, tendo em vista, que esse quantitativo pode aumentar
significativamente se os valores forem unificados.

Já no SB Brasil de 2010 (16) o índice de CPO-D por grupo étnico foi apresentado de
forma nacional, e não dividido em regiões como seu antecessor, classificando os grupos étnicos em
Brancos (média de 11.15), negros (média de 11.65), Amarelos (média de 10.52) Pardos (média de
10.56), e indígenas (média de 10.90).

Tabela 6. índice de CPO-D por grupo étnico/racial no Brasil em 2010.

Grupos Étnicos Total de Indivíduos

Avaliados

Média CPO-D

Brancos 176.721 11,15

Negros 43.618 11,65

Amarelos 7.033 10,52

pardos 172.664 10,56

Indígenas 3.315 10,90

Fonte: SB BRASIL 2010

É importante destacar que o índice foi ligeiramente maior para a população negra em
comparação com a branca, mesmo tendo uma amostra 4 vezes menor. Novamente a população negra
é apresentada com valores separados aos da população parda. Também é importante ressaltar que o
número de dentes restaurados eleva o quantitativo do índice.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste trabalho, fazem referência aos achados de outras publicações, que
indicam uma possível ligação entre renda, etnia e condições de saúde bucal. A Violência do racismo



31

estrutural resulta em vulnerabilidade para doenças bucais, como é o caso da cárie. Tanto no SB Brasil
do ano 2003 quanto o de 2010, os índices de CPO-D foram maiores para a população negra.

As evidências encontradas na literatura apontam em uma direção, onde mostram que além
de disparidades em saúde bucal para com a população negra, existem também, iniquidades. Contudo,
a produção literária sobre o assunto ainda é escassa, tornando-se imprescindível mais investigações
nessa direção, viabilizando assim, a formulação de políticas públicas que objetivem a diminuição de
iniquidades raciais em saúde bucal.
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NORMAS DA REVISTA

REVISTA DA ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE PÚBLICA.

Objetivos e leitores
A Revista Panamericana de Salud Pública / Revista Pan-Americana de Saúde Pública ( RPSP /
PAJPH ) é uma publicação gratuita, de acesso aberto, revisada por pares, publicada como a principal
publicação científica e técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) , com sede em
Washington, DC, Estados Unidos da América.

Sua missão é servir como um importante veículo para a divulgação de informações científicas sobre
saúde pública de importância internacional, principalmente em áreas relacionadas à missão essencial
da OPAS de fortalecer os sistemas de saúde nacionais e locais e melhorar a saúde dos povos das
Américas.

Para tanto, a  RPSP / PAJPH  publica materiais que refletem os principais objetivos estratégicos e
áreas programáticas da OPAS: saúde e desenvolvimento humano, promoção e proteção da saúde,
prevenção e controle de doenças transmissíveis e crônicas, saúde materno-infantil, gênero e saúde da
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mulher, mental saúde, violência, nutrição, saúde ambiental, gestão de desastres, desenvolvimento de
sistemas e serviços de saúde, determinantes sociais da saúde e igualdade na saúde.

O  RPSP / PAJPH  visa preencher a lacuna entre formuladores de políticas, pesquisadores,
profissionais de saúde e profissionais da saúde.

2 Conteúdo
A  RPSP / PAJPH  aceitará as seguintes contribuições para a revista: artigos baseados em pesquisas
originais, resenhas, reportagens especiais, opiniões e análises, comunicações breves, temas atuais e
cartas. Uma breve descrição das características específicas para cada tipo de contribuição é descrita
abaixo, e as especificações de formatação para cada tipo de manuscrito são descritas na seção 2.

Em geral, as seguintes contribuições não serão aceitas para publicação: relatos de casos clínicos,
relatos anedóticos de intervenções específicas, relatórios sobre estudos individuais destinados à
publicação como uma série, revisões não críticas e descritivas da literatura, manuscritos com
sobreposição substancial ou com apenas pequenas diferenças de resultados de pesquisas anteriores
e reimpressões ou traduções de artigos já publicados - impressos ou eletronicamente. Exceções a esta
regra geral serão julgadas e uma determinação feita caso a caso.

Artigos
originais de pesquisa: os relatórios originais de pesquisa enfocam estudos substantivos realizados
sobre tópicos de saúde pública de interesse para a Região das Américas. A pesquisa experimental ou
observacional deve seguir o formato IMRAD (Introdução, Materiais e métodos, Resultados e
Discussão). 

Revisões
sistemáticas de prioridades e intervenções de saúde pública relevantes também serão consideradas. 

Relatórios especiais
São relatórios de pesquisas, estudos ou projetos relevantes para a Região das Américas.

Opinião e análises
Artigos de opinião oficial, reflexões e análises podem ser submetidos sobre tópicos de interesse para o
campo da saúde pública. 

Comunicações breves As comunicações
breves descrevem técnicas ou metodologias inovadoras - ou promissoras - ou detalham resultados
preliminares de pesquisas sobre tópicos de interesse especial para o campo da saúde pública.

Tópicos atuais
Incluem a análise das iniciativas, intervenções e / ou tendências epidemiológicas nacionais e regionais
atuais relacionadas a doenças e principais problemas de saúde nas Américas.



35

DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITO

Critérios gerais para aceitação do manuscrito
A seleção do material para publicação na  RPSP / PAJPH  baseia-se nos seguintes critérios:
–Adequação ao escopo temático da revista;
–Solidez científica, originalidade, atualidade e atualidade das informações;
–Aplicabilidade além de seu local de origem e em toda a Região das Américas;
–O cumprimento das normas de ética médica que regem a experimentação com seres humanos e
animais;
–Conformidade com protocolos específicos de relatórios de pesquisa;
–Coerência do desenho e metodologia da pesquisa;
–A necessidade de encontrar um equilíbrio na cobertura tópica e geográfica.

Os manuscritos devem estar de acordo com as especificações delineadas nestas Instruções e
Diretrizes para serem aceitos. Os autores devem ler atentamente todas as seções antes de enviar
artigos através do sistema online para garantir que o artigo atenderá às condições para publicação.

Os manuscritos que não seguirem o formato padrão da  RPSP / PAJPH  serão imediatamente
devolvidos aos autores. A revista também pode recusar-se a publicar qualquer manuscrito cujos
autores não respondam às perguntas editoriais de forma satisfatória.

A aceitação ou rejeição final de um manuscrito é decidida pelo Editor-Chefe, com base nas
recomendações resultantes do processo de revisão por pares descrito na seção  1.8 .

Especificações do manuscrito
Os manuscritos devem ser preparados em Microsoft Word ou software semelhante Open Office, em
espaço duplo, coluna única, em 12 pt. caracteres em escrita Times New Roman ou Arial.

Para figuras e tabelas, devem ser usados   os formatos .xls (Excel), .ppt (PowerPoint) ou .eps. As
figuras podem ser coloridas ou em preto e branco.
Uma vez que os artigos são aceitos para publicação, os autores podem ser solicitados a enviar figuras
e tabelas em um formato mais claro e legível. 

Requisitos de formatação
A formatação geral para as várias seções do  RPSP / PAJPH é apresentada da seguinte forma:

Tipo de artigo         
     

    Palavras 1        
      Referências             Tabelas, Figuras 2

Pesquisa original         3500      Até 35      Até 5
Reveja         3 500      Até 50      Até 5
Relatório especial         3 500      Até 35      Até 5
Comunicação breve         2 500      Até 10      Até 2
Opinião e análise         2 500      Até 20      Até 2
Tópico atual         2 000      Até 20      Até 2
Carta para o editor            800      5, se necessário      Nenhum
1 Excluindo resumo, tabelas, figuras e referências.
2 máx. Global a contagem de palavras para 5 figuras / tabelas é de 1 000 ; para 1-2 figuras é 400 .

Título
O título do manuscrito deve ser claro, preciso e conciso e incluir todas as informações necessárias

https://www.paho.org/#1.8
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para identificar o escopo do artigo. Um bom título é a primeira porta de entrada para o conteúdo do
artigo e facilita sua recuperação em bancos de dados e mecanismos de busca.

Se possível, os títulos não devem exceder 15 palavras. Palavras, jargões e abreviações ambíguos
devem ser evitados. Títulos separados por pontos ou divididos em partes também devem ser evitados.

Autoria
RPSP / PAJPH  define autoria de acordo com as  diretrizes do Comitê Internacional de Editores de
Revistas Médicas (ICMJE) , que recomendam que a autoria seja baseada nos 4 critérios a seguir:

1. Contribuições substanciais para a concepção ou desenho da obra; ou a aquisição, análise ou
interpretação de dados para o trabalho; E
2. Elaborar o trabalho ou revisá-lo criticamente para conteúdo intelectual importante; E
3. Aprovação final da versão a ser publicada; E 
4. Concordância em ser responsável por todos os aspectos do trabalho, garantindo que as questões
relacionadas à exatidão ou integridade de qualquer parte do trabalho sejam devidamente investigadas
e resolvidas. "Os autores devem declarar na carta de apresentação a contribuição de cada autor.

A inclusão de outras pessoas como autores, por amizade, reconhecimento ou outra motivação não
científica, é uma violação da ética da pesquisa.

Quando um grande grupo multicêntrico conduz o trabalho, o grupo deve identificar os indivíduos que
aceitam a responsabilidade direta pelo manuscrito. Nomes de instituições não devem ser traduzidos a
menos que exista uma tradução oficial. 

Embora o sistema de submissão inclua campos para apenas 8 autores, a RPSP / PAJPH aceita mais
de 8 autores para um determinado manuscrito. Todos os autores devem ser mencionados na carta de
apresentação.

Contribuição refere-se à supervisão geral de um grupo de pesquisa ou suporte administrativo geral; e
assistência na redação, edição técnica, edição de linguagem e revisão. 

Página de resumos e palavras-chave
O resumo é o segundo ponto de entrada de um artigo e deve permitir aos leitores determinar a
relevância do artigo e decidir se estão ou não interessados   em ler o texto inteiro. Palavras abstratas
são normalmente incluídas em índices de palavras de texto e podem facilitar a recuperação em bancos
de dados e mecanismos de pesquisa.

Artigos originais de pesquisa  ou  revisões sistemáticas  devem vir acompanhados de resumo
estruturado de até 250 palavras, dividido nas seguintes seções: (a) Objetivos; (b) Métodos; (c)
Resultados; e (d) Conclusões Os 
demais tipos de contribuições  deverão vir acompanhados de resumo informativo de até 250
palavras.

O resumo não deve incluir nenhuma informação ou conclusão que não apareça no texto
principal. Deve ser redigido na terceira pessoa e não deve conter notas de rodapé, abreviaturas
desconhecidas ou citações bibliográficas.

Palavras-chave , extraídas do   vocabulário DeCS ( Descritores em Ciências da Saúde) gerenciado
pela BIREME / OPAS / OMS, fornecido pelo MeSH  (Medical Subject Headings) da US National Library
of Medicine  e incluindo traduções em português e espanhol, estão disponíveis para os autores
selecionarem ao enviar o manuscrito através do sistema de gerenciamento de manuscrito online

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Corpo do artigo
Artigos originais de pesquisa  e  revisões sistemáticas  são geralmente organizados de acordo
com o formato  IMRAD  (Introdução, Materiais e métodos, Resultados e Discussão).

Embora subtítulos possam ser necessários em todo o corpo, normalmente o parágrafo que inicia o
corpo não precisa ser intitulado “Introdução”, pois isso geralmente é eliminado durante o processo de
edição. No entanto, o objetivo do artigo deve ser claramente definido no final da seção introdutória.

As seções “Resultados e Discussão” podem exigir subtítulos. E “Conclusões”, que devem ser incluídas
ao final da sessão de “Discussão”, também podem ser identificadas por um subtítulo.

Os artigos de revisão  geralmente são estruturados de forma semelhante aos artigos de pesquisa
original, mas devem incluir uma seção que descreve os métodos usados   para selecionar, extrair e
sintetizar dados.

Comunicações breves  seguem a mesma seqüência dos artigos originais, mas geralmente omitem
cabeçalhos de subdivisão.

Outros tipos de contribuições não têm estrutura predefinida e podem usar outras subdivisões,
dependendo de seu conteúdo.

Ao usar  abreviações , forneça o termo completo na primeira vez que uma abreviatura ou acrônimo for
mencionado no texto, seguido da abreviatura ou acrônimo entre parênteses. Tanto quanto possível,
abreviações devem ser evitadas. Em geral, as abreviações devem refletir a forma expandida no
mesmo idioma do manuscrito. As exceções a esta regra incluem abreviações conhecidas
internacionalmente em outro idioma.

Notas de rodapé  são esclarecimentos ou explicações marginais que interromperiam o fluxo natural
do texto; portanto, seu uso deve ser mínimo.
As notas de rodapé são numeradas consecutivamente e aparecem na parte inferior da página em que
são citadas. Links ou referências a documentos citados devem ser incluídos na lista de referências.

As citações  são essenciais para o manuscrito e devem ser relevantes e atuais. As citações servem
para identificar as fontes originais dos referidos conceitos, métodos e técnicas resultantes de
pesquisas, estudos e experiências anteriores. Também apóiam fatos e opiniões declaradas pelo autor
e fornecem ao leitor as informações bibliográficas necessárias para consultar as fontes primárias.

O  RPSP / PAJPH  segue o estilo  ICMJE Uniform Requisitos para Manuscritos Submetidos a Revistas
Biomédicas  para referências (conhecido como "Estilo Vancouver"), que é amplamente baseado em um
estilo do American National Standards Institute adaptado pela US National Library of Medicine para
seus bancos de dados. Os formatos recomendados para uma variedade de tipos de documentos e
exemplos estão disponíveis em  Citing Medicine, 2ª edição 

Exemplo:
Rabadán-Diehl C, Safdie M, Rodin R. Grupo de Trabalho Trilateral sobre Obesidade
Infantil. Cooperação Trilateral Canadá-Estados Unidos-México sobre a Iniciativa de Obesidade
Infantil. Rev Panam Salud Publica. 2016; 40 (2): 80–4.

As referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que são mencionadas pela
primeira vez no texto, e identificadas por algarismos arábicos entre parênteses no texto, tabelas e
legendas. 

Exemplos:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442179/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
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"Foi observado (3, 4) que ..." 
"Vários estudos (1-5) mostraram que ..."

As referências citadas apenas nas legendas das tabelas ou figuras devem ser numeradas de acordo
com a seqüência estabelecida pela primeira identificação no texto corrido da tabela ou figura em
questão.

Os títulos de periódicos citados devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no  Journals
Database  criado e mantido pela  US National Library of Medicine .

A lista de referências deve ser numerada consecutivamente e deve começar em folha separada
colocada no final do manuscrito. Todas as referências eletrônicas devem incluir a data de acesso.

Artigos originais de pesquisa e revisões sistemáticas são geralmente organizados de acordo com o
formato IMRAD (Introdução, Materiais e métodos, Resultados e Discussão). As seções Resultados e
Discussão podem exigir subtítulos. As conclusões devem ser incluídas no final da sessão de discussão
e podem ser identificadas como um subtítulo.

Outros tipos de contribuições não têm estrutura predefinida e podem usar outras subdivisões,
dependendo de seu conteúdo.

As comunicações curtas seguem a mesma sequência dos artigos originais, mas geralmente omitem os
cabeçalhos das subdivisões.

Tabelas e figuras

As tabelas apresentam informações - geralmente numéricas - em um arranjo ordenado e sistemático
de valores em linhas e colunas. A apresentação deve ser de fácil compreensão pelo leitor,
complementando, sem duplicar, as informações do texto. Muitas informações estatísticas também
podem ser difíceis de interpretar. As tabelas devem ser carregadas separadamente dos arquivos de
texto e deixadas em um formato editável (de preferência um arquivo Excel) e não como objetos
extraídos de outros arquivos ou incorporados em documentos do Word. Cada tabela deve ter um título
breve, mas completo, incluindo local, data e fonte das informações. Os cabeçalhos das colunas
também devem ser tão breves quanto possível e indicar a unidade de medida ou a base relativa
(porcentagem, taxa, índice).

As informações ausentes devem ser indicadas por reticências (...). Se os dados não se aplicarem, a
célula deve ser marcada "NA" (não aplicável). Se um ou ambos os dispositivos forem usados, seu
significado deve ser indicado com uma nota de rodapé na tabela. 

Lâminas verticais (linhas) não devem ser usadas em tabelas. Deve haver apenas três réguas
horizontais completas: uma sob o título, uma segunda sob os cabeçalhos das colunas e uma terceira
no final da tabela, acima de quaisquer notas de rodapé.

As notas  de rodapé de uma tabela devem ser indicadas com letras minúsculas sobrescritas, em
ordem alfabética, desta forma: a, b, c, etc. As letras sobrescritas no corpo da tabela devem estar em
seqüência de cima para baixo e da esquerda para a direita.

Os autores devem se certificar de incluir " frases de destaque”- pontos de referência no texto que
correspondem aos dados - para todas as tabelas do texto.

Tabelas ou dados de outra fonte publicada ou não publicada devem ser reconhecidos e os autores
devem obter permissão prévia para incluí-los no manuscrito. Consulte a seção 1.8 de "Direitos
autorais" para obter mais detalhes.

http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?PAGE=sbSearch&SEQ=20151013093909&PID=d5f7L3G-XZt-KQj6WRc9x96zW2t
http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?PAGE=sbSearch&SEQ=20151013093909&PID=d5f7L3G-XZt-KQj6WRc9x96zW2t
https://www.nlm.nih.gov/
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As figuras incluem gráficos, diagramas, desenhos lineares, mapas e fotografias. Eles devem ser
usados   para destacar tendências e ilustrar comparações de forma clara e exata. As figuras devem ser
de fácil compreensão e devem agregar informações, não repetindo o que foi previamente afirmado no
texto ou nas tabelas. As legendas devem ser tão breves quanto possível, mas completas, e incluir
local, data e fonte das informações.

As figuras devem ser enviadas em arquivo separado, no formato original editável e de alta resolução,
seguindo os padrões dos programas de software mais utilizados (Excel, Power Point, Open Office,
.eps). 

A legenda de um gráfico ou mapa deve ser incluída como parte da própria figura se houver espaço
suficiente. Caso contrário, deve ser incluído no título da figura. Mapas e diagramas devem ter uma
escala em unidades SI (veja abaixo).

Se a figura ou tabela for retirada de outra publicação, a fonte deve ser identificada e a permissão para
reproduzi-la deve ser obtida por escrito do detentor dos direitos autorais da publicação
original. Consulte a seção 1.7 de "Direitos autorais" para obter mais informações.

Ao incluir unidades de medida, os autores devem usar o  Sistema Internacional de Unidades (SI) ,
baseado no sistema métrico e organizado pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas (Bureau
International des Poids et Mesures).

Abreviações de unidades não são pluralizadas (por exemplo, use 5 km, não 5 km), nem são seguidas
por um ponto (escreva 10 mL, não 10mL.), Exceto no final de uma frase. Os números devem ser
agrupados em conjuntos de três à esquerda e à direita da vírgula em manuscritos ingleses (vírgula
decimal em manuscritos espanhóis e portugueses), com cada conjunto separado por um espaço em
branco.

Estilo correto:  
12 500 350 
1 900,05 (artigos em espanhol e português)
1 900,05 (artigos em inglês)

Estilo incorreto:
12.500.350 / 1.900,05

Uma  calculadora  pode ser usada para converter unidades, graus e outras medidas no Sistema
Internacional. 

Envio do manuscrito Os
manuscritos devem ser submetidos apenas por meio do sistema de gerenciamento de manuscritos
online da  revista .

Os autores serão notificados por e-mail de que seu manuscrito foi recebido. Os autores podem
visualizar o status de seus manuscritos a qualquer momento, entrando em seu "Centro do Autor" a
qualquer momento durante o processo.

Todos os manuscritos devem ser acompanhados por uma  carta de apresentação  que deve incluir:
–Informações sobre todos os relatórios e submissões anteriores
–Possíveis conflitos de interesse
–Permissão para reproduzir material publicado anteriormente 
–Confirmação de que o manuscrito foi lido e aprovado por todos os autores, e contribuição de cada
autor é listada

http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf
http://www.metric-conversions.org/
https://mc.manuscriptcentral.com/rpsp
https://mc.manuscriptcentral.com/rpsp
https://mc.manuscriptcentral.com/rpsp
https://www.paho.org/journal/index.php?option=com_docman&view=download&alias=993-cover-letter-ex-eng-1&category_slug=general&Itemid=847
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Informações adicionais que podem ser úteis para os Editores Associados e o Editor-Chefe

A carta de apresentação deve ser enviada como um arquivo separado do resto do manuscrito. Os
nomes dos autores e afiliações não devem ser incluídos em nenhuma parte do documento de texto
principal (enviado como um documento do Word; por favor, não carregue PDFs) no momento do envio.

Reveja os arquivos e aspectos mencionados nestas instruções antes de enviar para garantir que seu
manuscrito cumpra todas as Condições para Publicação, caso seja aceito. 

Edição do manuscrito Os
manuscritos são aceitos com o entendimento de que a editora se reserva o direito de fazer as revisões
necessárias para a consistência, clareza e conformidade com o estilo da  RPSP / PAJPH .

Os manuscritos aceitos para publicação serão editados e, em seguida, enviados ao autor para
correspondência para responder às dúvidas do editor e aprovar as revisões. Se durante esta etapa o
autor não responder de forma satisfatória às dúvidas do editor, a revista se reserva o direito de não
publicar o manuscrito. Para evitar atrasos na publicação do número correspondente, os autores são
instados a devolver o manuscrito editado, com sua aprovação, até a data indicada na mensagem que o
acompanha.

A versão final em PDF será enviada ao autor correspondente para aprovação antes da publicação
online. Os artigos serão publicados nos formatos HTML e PDF.


