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RESUMO 

 

O presente estudo visa avaliar o desempenho dos Centros de Especialidades 

Odontológicas que possuem Portaria de Habilitação do Programa Brasil Sorridente 

localizados na Região do Cariri (Ceará, Brasil) no ano de 2010. Utilizou-se os dados 

registrados no banco de dados do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), informações do SIA/SUS. Após coleta, as informações foram 

importadas para o programa TAB para Windows – TabWin - desenvolvido pelo 

DATASUS com a finalidade de permitir a realização de tabulações rápidas sobre os 

arquivos DBF que se constituem nos componentes básicos dos sistemas de 

informações do SUS. Um indicador denominado Cumprimento Global de Metas 

(CGM) desenvolvido por FIGUEREDO E GÓES, 2009, foi usado para avaliar o 

desempenho dos serviços executados pelos CEOs. Para análise dos dados foi 

construída uma tabela com o número de procedimentos segundo a especialidade 

(subgrupo) para cada Centro de Especialidade Odontológico (CEO). Calculou-se a 

média de procedimentos mensais realizados pelos CEOs e a razão entre o número 

médio de procedimentos realizados e a meta mensal de cada unidade avaliada, de 

acordo com o tipo de procedimento. A avaliação da eficácia dos CEOs foi obtida 

através desta razão entre a média. Ainda, foram confeccionados gráficos do número 

de procedimentos realizados e preconizados para os Centros. Dos 7 CEOs 

estudados, medido o CGM, constatou-se que 42,85% dos Centros de 

Especialidades obtivera, desempenho ruim, cumprindo apenas 1 das 4 metas 

preconizadas pela Portaria 600/2006 do Ministério da Saúde. O único CEO que 

cumpriu a totalidade das metas, alcançando desempenho ótimo foi o do Município 

de Farias Brito. Em contrapartida, o centro localizado na cidade do Crato não 

conseguiu executar as metas dos procedimentos de nenhuma especialidade 

odontológica, não alcançando pontuação alguma (desempenho péssimo). Verificou-

se que na Especialidade AB (Atenção Básica) todos os centros atingiram as metas 

exceto o CEO de Barbalha e do Crato em que 9% e 11%, respectivamente, dos 

procedimentos determinados não ocorreram. Já no procedimento CIRURGIA, 

ressalta-se que apenas o CEO de Farias Brito conseguiu realizar o número de 

atendimentos definidos para ele (1,36 vezes o número esperado). Dos que não 

atingiram a meta a situação mais crítica foi o CEO Missão Velha que deixou de 

realizar 89% (71 casos) das cirurgias. Pôde-se concluir que o desempenho dos 
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Centros de Especialidades Odontológicas da região do Cariri no exercício de 2010 

está insatisfatório quanto a produção proposta pelo Ministério da Saúde. 

 

Palavras-Chave: Centros de Especialidades Odontológicas. Saúde bucal. Políticas 

públicas. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study aimed to evaluate the performance of specialized dental clinics 

that have Ordinance Qualification Program Smiling Brazil located in the Region Cariri 

(Ceará, Brazil) in 2010. We used the data recorded in the database of the 

Department of the SUS (DATASUS), information from SIA / SUS. After collection, the 

information was imported into the program TAB for Windows - TabWin - developed 

by DATASUS in order to allow for rapid tabs on DBF files that constitute the basic 

components of information systems of the SUS. An indicator called Global 

Compliance Goals (CGM) developed by E FIGUEREDO GÓES, 2009, was used to 

evaluate the performance of the services performed by CEOs. Data analysis was 

built a table with the number of procedures by specialty (subgroup) for each Specialty 

Dental Center (EOC). We calculated the average monthly procedures performed by 

CEO and the ratio of the average number of procedures performed monthly and the 

target unit of each evaluated according to the type of procedure. The efficacy of the 

CEO was obtained by the average of this ratio. Still, graphs were made of the 

number of procedures performed and advocated for the Centers. Of the seven CEOs 

studied, measurement of the CGM, it was found that 42.85% of the specialized 

obtained, poor performance, fulfilling only one of the four goals set by Ordinance 

600/2006 of the Ministry of Health The only CEO who has fulfilled all goals, achieving 

optimal performance was the municipality of Farias Brito. In contrast, the center 

located in the city of Crato failed to execute the goals of the procedures in any 

branch of dentistry, not reaching a score (poor performance). It was found that the 

AB Specialty (Primary) all centers achieved the targets except the CEO Barbalha and 

Crato where 9% and 11%, respectively, certain procedures have not occurred. In the 

surgery procedure, it is emphasized that only the CEO of Farias Brito has achieved 

the number of attendances defined for it (1.36 times the expected number). Of those 

who did not reach the target the most critical situation was the CEO who left Old 

Mission to achieve 89% (71 cases) of the surgeries. It was concluded that the 

performance of specialized dental clinics of Cariri in 2010 is unsatisfactory as 

production proposed by the Ministry of Health. 

  

Keywords: Centers Odontógicas Specialties. Dental Health. Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a história de saúde bucal é de mutilação, acesso 

desorganizado e injusto dos serviços no que acarreta em números alarmantes nos 

indicadores de saúde. A dívida assistencial da odontologia é imensa, 10% dos 

brasileiros adultos têm no mínimo, um sexto do total de dentes na boca ausentes ou 

sem função em razão de doença periodontal e aos 18 anos, 44% dos jovens já 

perderam no mínimo um dente permanente segundo dados da Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). Todavia, as conquistas 

alcançadas nas últimas décadas são bastante relevantes: passamos do país com 

altíssima prevalência de cárie para a posição de cumpridor de metas da OMS no 

âmbito de saúde bucal ao demonstrar valores de CPOD (experiência de cáries em 

dentes permanentes) de 2,78 e 2,1, respectivamente para levantamentos realizados 

em 2002-2003 e 2010. Soma-se que no interstício de 1998-2003, a redução da 

demanda de pacientes que nunca visitaram o dentista foi de 15%, passando de 

18,7% em 1998 para 15,9% em 2003, através da comparação dos dados contidos 

na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) nos anos de 1998 e 2003 

(PINHEIRO; TORRES, 2006). 

De acordo com dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, 

publicados pelo Projeto Brasil Sorridente, metade das crianças brasileiras com 12 

anos não tem cáries, e 17,5 milhões de brasileiros passaram a ir ao dentista entre 

2003 e 2008. Todavia, a saúde bucal dos idosos ainda é um desafio: 38% (Trinta e 

oito por cento) da população entre 65 e 74 anos, precisam de próteses totais e os 

laboratórios públicos têm capacidade de produzir apenas cerca de 500 mil unidades 

por ano. (PROJETO BRASIL SORRIDENTE, 2010). 

No Ceará, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (SESA), a cobertura 

de saúde bucal é de 58,15%, o que representa mais da metade da população com 

acesso ao atendimento odontológico. (DIÁRIO DO NORDESTE, 2011). 

A promoção de Saúde Bucal está inserida num contexto amplo de saúde 

que ultrapassa a mentalidade técnica de Odontologia. Significa a construção de 

políticas públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas 

as pessoas da comunidade, como políticas que gerem oportunidades de acesso à 

água tratada, incentive a fluoretação das águas, o uso de dentifrício fluoretado e 

assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos apropriados. Ações 
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de promoção da saúde incluem também trabalhar com abordagens sobre os fatores 

de risco ou de proteção simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal quanto 

para outros agravos (diabete, hipertensão, obesidade, trauma e câncer) tais como: 

políticas de alimentação saudável para reduzir o consumo de açúcares, abordagem 

comunitária para aumentar o auto cuidado com a higiene corporal e bucal, política 

de eliminação do tabagismo e de redução de acidentes (DIRETRIZES DA POLÍTICA 

NACIONAL DE SAÚDE BUCAL). 

A prestação de serviços em Odontologia pode ser estratificada em quatro 

níveis distintos e interligados entre si: atenção geral, primária, básica e complexa. O 

nível de atenção geral compreende os fatores externos condicionantes dos 

problemas odontológicos ou por eles influenciados. A atenção básica em saúde 

bucal compreende um conjunto de ações orientado à identificação, prevenção e 

solução dos principais problemas da população afetada. A atenção de nível 

complexo ou atenção terciária é aquela que abrange ações que implicam em 

conhecimentos avançados, desenvolvidas em princípio por especialistas, na área 

clínica e na reabilitação funcional (PINTO, 2000). 

Até o lançamento do programa BRASIL SORRIDENTE em 17 de Março 

de 2004, a prestação de serviços de saúde bucal no Brasil se limitava a 

procedimentos de baixa complexidade, como extrações dentárias, aplicação de flúor 

e pequenas restaurações. O programa trouxe uma nova dimensão de promoção de 

saúde bucal, suas metas perseguem a reorganização da prática e a qualificação das 

ações e serviços oferecidos, no marco do fortalecimento da atenção básica, 

reunindo uma série de ações em saúde bucal, com ampliação do acesso ao 

tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do SUS. 

As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são a reorganização da 

Atenção Básica em saúde bucal (especialmente por meio da estratégia Saúde da 

Família), a ampliação e qualificação da Atenção Especializada (através, 

principalmente, da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e 

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias) e a viabilização da adição de flúor 

nas estações de tratamento de águas de abastecimento público. A chamada 

“ampliação e qualificação” da atenção secundária e terciária fundamenta-se no fato 

de que a atenção em saúde bucal no Brasil sempre se restringiu aos serviços 

básicos e ainda com grande demanda reprimida, visto que no SUS, a produção 

ambulatorial especializada em saúde bucal registrada, em 2002, no SIA SUS não 
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ultrapassava o percentual de 3,5% do total dos procedimentos clínicos odontológicos 

(PEREIRA et al., 2009; DIAS, 2007).  

Em virtude da importância assumida pelos Centros de Especialidades 

Odontológicas na produção de serviços especializados em Odontologia, esta 

pesquisa se propõe avaliar o desempenho dos Centros de Especialidades 

Odontológicas que possuem Portaria de Habilitação do Programa Brasil Sorridente 

localizados na Região do Cariri (Ceará, Brasil) no ano de 2010, através do Índice de 

Cumprimento Global de Metas (CGM), proporcionando desenvolvimento e 

visibilidade das políticas públicas às questões de saúde bucal, contribuindo, assim, 

para melhorar a qualidade dos serviços odontológicos prestados à população. 

Calculou-se a média de procedimentos mensais realizados pelos CEOs e 

a razão entre o número médio de procedimentos realizados e a meta mensal de 

cada unidade avaliada, de acordo com o tipo de procedimento. A avaliação da 

eficácia dos CEOs foi obtida através desta razão entre a média. Após a análise dos 

dados e obtenção dos resultados, procedeu-se uma entrevista com roteiro semi-

estruturado e coleta de depoimentos dos gestores responsáveis pelos respectivos 

CEOs objetivando listar as dificuldades percebidas no cumprimento ou não das 

metas pré-estabelecidas pela Portaria do Ministério da Saúde.  
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2 SAÚDE BUCAL NO BRASIL 

 

2.1 Política nacional de saúde bucal 

 

A Política Nacional de Saúde Bucal - BRASIL SORRIDENTE - se constitui 

como um marco na história das Políticas Públicas no Brasil na medida em que 

incorpora uma agenda em discussão desde o movimento pela Reforma Sanitária 

brasileira e traduz, em seus pressupostos operacionais, os princípios do Sistema 

Único de Saúde. Dentre os pressupostos dessa política, que visam à reorientação 

do modelo de atenção à saúde bucal, destacam-se: a) utilizar a epidemiologia e as 

informações sobre o território subsidiando o planejamento e b) centrar a atuação na 

vigilância à saúde, adotando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento 

dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença. (BRASIL, 2004). 

O PNSB tem como diretrizes o acesso universal e à integralidade da 

atenção à saúde bucal. Explicita-se integralidade como a integração entre níveis ou 

entre ações promocionais e reabilitadoras, requer cobertura da atenção primária 

permitindo a interface e a utilização adequada dos serviços de saúde bucal. O 

principal elemento para a integração das redes de saúde é um efetivo sistema de 

referência e contra-referência, entendido como mecanismo de encaminhamento 

mútuo de usuários entre os diferentes níveis de complexidade. (VAZQUEZ, 2011).  

A implantação dos centros de especialidades odontológicas em 

municípios nos quais a atenção primária à saúde não esteja adequadamente 

estruturada não é recomendada, uma vez que a atenção secundária estaria 

atendendo a livre demanda e executando procedimentos básicos e portanto, não 

cumprindo o princípio da integralidade. (CHAVES, 2010).  

Pouco está estabelecido sobre o que é ou não responsabilidade do 

dentista da Atenção Básica. As ações odontológicas na Estratégia Saúde da Família 

(ESF) costumam ocorrer a critério do próprio profissional. Dessa forma, há os que 

defendem a realização de determinados tipos de tratamentos pela ESB, como 

constatou Nogueira e Martins (2005) em Sobral/CE, onde as Equipes de Saúde 

Bucal realizam a confecção de Prótese Total. 

Silva et al. (2007), avaliando o perfil da assistência odontológica pública 

para a infância e adolescência na cidade de São Luís (MA) no ano de 2005, 

detectaram que na maioria (75,5%) das 51 (cinqüenta e uma) unidades de saúde 
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com assistência odontológica visitadas, o tratamento odontológico para crianças e 

adolescentes é restrito a atenção básica e voltado para a dentição permanente.  

Após a coleta de depoimentos dos gestores de saúde bucal de dois 

municípios das regiões oeste e centro-oeste do Estado de São Paulo, LEAL E 

TOMITA (2006), perceberam que os responsáveis pela elaboração de políticas de 

saúde demonstraram o paradoxo de conhecer princípios importantes que norteiam o 

SUS, porém na prática não balizam o planejamento das ações programáticas de 

saúde bucal. Foi observado, também, que a descrição da assistência prestada nos 

municípios da pesquisa reflete um foco predominante na atenção básica, 

ressaltando-se, contudo pequenos avanços na oferta de serviços de maior 

complexidade.  

De acordo com Oliveira (2010) com o desenvolvimento da tecnologia nos 

sistemas de informação juntamente com a conscientização e capacitação 

profissional, a referência e contra-referência pode ser um método bastante eficaz 

para vincular e acompanhar o fluxo do paciente no sistema. 

Segundo Botazzo, a universalização da assistência à saúde é princípio 

constitucional e está caracterizado, no âmago do SUS, como elemento constituidor 

dos direitos do cidadão. No entanto, trata-se de característica que ao mesmo tempo 

em que expressa desejo coletivo encontra dificuldades em ver-se objetivada, isto é, 

que se torne efetiva ou se encaminhe como tendência à efetividade. Muitas seriam 

as causas de tal situação, posto haver concordância, seja na produção científica 

seja nos relatórios ou na observação, que ainda os serviços públicos não 

implementaram formas de organização do trabalho que possam garantir acesso 

pleno e universal aos que deles necessitam. 

 

2.2 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) 

 

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são 

estabelecimentos de saúde, participantes do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - CNES, classificadas como Clínica Especializada ou 

Ambulatório de Especialidade. O trata mento oferecido nos Centros de 

Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado pela rede 

de atenção básica e no caso dos municípios que estão na Estratégia Saúde da 

Família, pelas equipes de saúde bucal (ESB). Os Centros de especialidades 
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Odontológicas estão preparados para oferecer à população, no mínimo, os 

seguintes serviços: diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer de boca; 

periodontia; endodontia; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; e 

atendimento a portadores de necessidades especiais. Além da implantação de 

CEOs, há também a previsão de implantação de Laboratórios Regionais de Prótese 

Dentária – LRPD – que são unidades próprias do município ou unidades 

terceirizadas credenciadas para confecção de próteses totais, próteses parciais 

removíveis e prótese coronária/intrarradiculares e fixas/adesivas. 

Considerando à grande prevalência de más-oclusões e de perda de um 

ou mais elementos dentários e as conseqüências desses agravos, que extrapolam a 

questão estética, bem como a grande transformação epidemiológica por que passa 

a saúde bucal, com o forte declínio das cáries, e com base nos princípios 

constitucionais de integralidade e eqüidade, poderá também, ser realizado no CEO, 

por meio da Portaria Ministerial Nº 718/SAS  de 20/12/2010, os novos procedimentos 

da tabela do SUS: aparelho ortodôntico/ortopédico e implante dentário 

osteointegrado (incluindo a prótese sobre implante). O financiamento para estes 

tratamentos, será repassado diretamente para as secretarias estaduais e municipais 

de saúde, que fazem a gestão dos centros. Os pagamentos serão liberados de 

acordo com a produção apresentada pelo Município. 

A Portaria Nº 599/GM de 23 de março de 2006 definiu critérios, normas e 

requisitos para implantação e credenciamento de Centros de Especialidades 

Odontológicas e a Portaria Nº 600/GM de mesma data instituiu o financiamento dos 

Centros de Especialidades Odontológicas. Sob a ótica físico-estrutural, há os CEOs 

tipo I, aqueles com três cadeiras odontológicas, CEOs tipo II, com quatro ou mais 

cadeiras, e os CEOs tipo III, que possuem no mínimo de 7 cadeiras. O finaciamento 

dos CEOs está incluído no Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) e 

o município passa a receber mensalmente de acordo com sua produção, a qual é 

informada pelos municípios ao nível federal, através do Sistema de Informações 

Ambulatorial do SUS (SIA SUS). Avaliações trimestrais são realizadas através 

desses dados com finalidade de redefinir a distribuição dos recursos, que são 

repassados diretamente do Ministério da Saúde para os Municípios ou Estados (no 

caso dos LRPD credenciados), não comprometendo os recursos de saúde já 

existentes. 
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A Portaria 600/GM (BRASIL, 2006) instituiu os incentivos financeiros do 

Ministério da Saúde, destinados aos CEOs, segundo sua caracterização físico-

estrutural, nos seguintes valores anuais: 

 CEO Tipo 1: R$ 79.200,00 (Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais) 

 CEO Tipo 2: R$ 105.600,00 (Cento e Cinco Mil e Seiscentos Reais) 

 CEO Tipo 3: R$ 184.800,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos 

Reais). 

O Fundo Nacional de Saúde transfere os valores mensais, através de 

parcelas mensais correspondendo a 1/12, para o Fundo Estadual e para os Fundos 

Municipais sem onerar os respectivos tetos da assistência de média complexidade. 

Os incentivos de implantação são da ordem de R$ 40.000,00 (Quarenta 

Mil Reais) para cada CEO tipo 1, R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para cada 

CEO tipo 2 e R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para cada CEO tipo 3. Há previsão 

para a solicitação de antecipação financeira objetivando a implementação desses 

serviços. 

Para o monitoramento da produção mensal dos três tipos de centros, 

foram enumerados procedimentos odontológicos (Portaria 600/MS 2006 e Portaria 

1464/MS 2011), previstos na tabela de procedimentos, medicamentos, 

órteses/próteses e materiais especiais – OPM do SUS (Portaria 321/2007, Portaria 

2848/2007) e que se relacionam com as quatro especialidades mínimas a serem 

ofertadas: 

 

Quadro 1 – Procedimentos descritos pela Portaria nº 1464/MS 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS 

0101020058 APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE); 

0101020066 APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE); 

0101020074 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO); 

0101020082 EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA; 

0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA; 

0307010015 CAPEAMENTO PULPAR; 

0307010023 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO; 

0307010031 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR; 

PERIODONTIA 

0307030032 RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE); 

0414020081 ENXERTO GENGIVAL; 

0414020154 GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE); 

0414020162 GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE); 

0414020375 TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE). 

ENDODONTIA 

0307020037 OBTURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO; 

0307020045 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE BIRRADICULAR; 
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0307020053 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE C/ TRÊS OU MAIS RAÍZES; 

0307020061 OBTURAÇÃO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICULAR; 

0307020088 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE BI-RADICULAR; 

0307020096 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE C/ 3 OU MAIS 
RAÍZES; 

0307020100 RETRATAMENTO ENDODÔNTICO EM DENTE PERMANENTE UNI-RADICULAR; 

0307020118 SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR. 

CIRURGIA ORAL 

0201010232 BIÓPSIA DE GLÂNDULA SALIVAR; 

0201010348 BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE; 

0201010526 BIÓPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA; 

0307010058 TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS; 

0404020445 CONTENÇÃO DE DENTES POR SPLINTAGEM; 

0404020488 OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO DENTÁRIAS; 

0404020577 REDUÇÃO DE FRATURA ALVEOLO-DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE; 

0404020615 REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO- MANDIBULAR; 

0404020623 RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA/ DENTÁRIA; 

0404020674 RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO; 

0414010345 EXCISÃO DE CÁLCULO DE GLÂNDULA SALIVAR; 

0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO; 

0414010388 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA INTRA/ EXTRA-ORAL; 

0401010082 FRENECTOMIA; 

0404010512 SINUSOTOMIA TRANSMAXILAR; 

0404020038 CORREÇÃO CIRÚRGICA DE FÍSTULA ORONASAL/ ORO-SINUSAL; 

0404020054 DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS; 

0404020089 EXCISÃO DE RÂNULA OU FENÔMENO DE RETENÇÃO SALIVAR; 

0404020097 EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA; 

0404020100 EXCISÃO EM CUNHA DO LÁBIO; 

0404020313 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DOS OSSOS DA FACE; 

0404020631 RETIRADA DE MEIOS DE FIXAÇÃO MAXILO-MANDIBULAR; 

0414010256 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA ORO-SINUSAL/ORO-NASAL; 

0414020022 APICECTOMIA C/ OU S/ OBTURAÇÃO RETROGRADA; 

0414020030 APROFUNDAMENTO DE VESTÍBULO ORAL (POR SEXTANTE); 

0414020049 CORREÇÃO DE BRIDAS MUSCULARES; 

0414020057 CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR; 

0414020065 CORREÇÃO DE TUBEROSIDADE DO MAXILAR; 

0414020073 CURETAGEM PERIAPICAL; 

0414020090 ENXERTO ÓSSEO DE ÁREA DOADORA INTRABUCAL; 

0414020146 EXODONTIA MULTIPLA C/ ALVEOLO-PLASTIA POR SEXTANTE; 

0414020170 GLOSSORRAFIA; 

0414020200 MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS; 

0414020219 ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO; 

0414020243 REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO); 

0414020278 REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO); 

0414020294 REMOÇÃO DE TÓRUS E EXOSTOSES; 

0414020359 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL; 

0414020367 TRATAMENTO CIRÚRGICO P/ TRACIONAMENTO DENTAL; 

0414020383 TRATAMENTO DE ALVEOLITE; 

0414020405 ULOTOMIA/ULECTOMIA. 

Fonte: Ministério da Saúde 
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Com base nesta lista, os números mínimos de procedimentos mensais 

por especialidade desempenhados por cada CEO são: 

 

Quadro 2 – Número de procedimentos mínimos por especialidades/mês 

CEO Atenção Básica Periodontia Endodontia Cirurgia 

Tipo 1 80 60 35 80 

Tipo 2 110 90 60 90 

Tipo 3 190 150 95 170 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

2.3 CEOs regionais 

 

Sob a ótica organizacional de Saúde, o estado do Ceará encontra-se 

dividido em 22 microrregiões e 3 macrorregiões de Saúde (Fortaleza, Sobral e Cariri). 

Estas últimas respondem por serviços especializados de maior complexidade e de 

alto custo. A regionalização é a diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS que 

orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os 

processos de negociação e pactuação entre os gestores (Pacto pela Saúde 2006, 

Portaria/GM n.º 399 de 22 de fevereiro de 2006). 

Entende-se por microrregião, os espaços territoriais compostos por um 

conjunto de municípios com forte sentimento de integração e interdependência, com 

vontade política para pactuarem na busca de soluções para problemas comuns, na 

área de saúde. Cada microrregião tem um órgão de representação da Secretaria 

Estadual da Saúde, denominada Célula Regional de Saúde – CERES, com exceção 

da microrregião de Cascavel, que encontra-se técnico-administrativamente sob a 

responsabilidade da Célula Regional de Fortaleza. 

Objetivando facilitar o processo de estruturação de redes de assistência à 

saúde, o Ceará optou por estimular a formação de consórcios em saúde, tomando 

por base os municípios localizados numa mesma microrregião de saúde. Os 

Consórcios são constituídos sob a forma de associação pública, entidade autárquica 

e interfederativa para a promoção de ações de saúde pública assistenciais e 

prestação de serviços especializados de média e alta complexidade. O governo do 

Estado participa em todas as 21 regionais de saúde e é o responsável pela 

construção dos CEOS regionais, aquisição de equipamentos para as unidades e por 

40% (Quarenta por cento) do custeio de cada unidade de saúde.  

Os pacientes são inicialmente atendidos pelo PSF (Programa de Saúde 
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da Família) em seus municípios de origem e encaminhados aos CEOs regionais que 

prestarão o atendimento secundário (especializado). Este modelo vem servindo de 

referência para as diversas secretarias de saúde de todo o país. Cada Município tem 

o seu dia de atendimento e o paciente, a hora marcada. Já estão em pleno 

funcionamento os CEOs regionais de Ubajara, Acaraú, Baturité, Crato, Juazeiro do 

Norte, Russas e Sobral. Mais 10 estão em fase final de construção. Os 18 CEOs 

regionais fazem parte do Programa de Expansão e Melhoria da Saúde no Interior 

(CEARÁ, 2011). 

De acordo com Guimarães (2010), se por um lado é razoável construir-se 

os centros regionais nos municípios sede da microrregião, por outro, as distâncias 

percorridas pelas populações mais carentes e periféricas podem estar sendo 

ampliadas. Os centros regionais deveriam complementar a rede de atenção que 

nasce nos municípios, sem causar hipertrofia do Estado nesses serviços. Para os 

municípios não contemplados com os CEO-R, o empoderamento do usuário fica 

prejudicado devido ao seu deslocamento para um município desconhecido e onde 

ele não possui representação política. Dessa forma é razoável esperar-se maior 

absenteísmo desse tipo de usuário. 

 

2.4 Sistema de informações ambulatoriais do SUS - SIA/SUS 

 

A informação é fundamental para a democratização da Saúde e o 

aprimoramento de sua gestão. A informatização das atividades do Sistema Único de 

Saúde (SUS), dentro de diretrizes tecnológicas adequadas, é essencial para a 

descentralização das atividades de saúde e viabilização e controle social sobre a 

utilização dos recursos disponíveis. Para alcançar tais objetivos, foi atribuída ao 

Departamento de Informática do SUS - DATASUS, órgão da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde, a responsabilidade de coletar, processar e disseminar 

informações sobre saúde. 

Sendo um órgão de informática de âmbito nacional, representa papel 

importante como centro tecnológico de suporte técnico e normativo para a 

montagem dos sistemas de informática e informação da Saúde. Suas extensões 

estaduais constituem a linha de frente no suporte técnico às Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde. 
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Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) um SIA é: 

 
Aquele cujo propósito é selecionar os dados pertinentes a esses serviços e 
transformá-los na informação necessária para o processo de decisões, 
próprio das organizações e dos indivíduos que planejam, administram, 
medem e avaliam os serviços de saúde. Considera-se que a transformação 
de um dado em informação exige, além da análise, a divulgação e as 
recomendações para a ação. 

 
O SIA/SUS, instrumento para análise realizada, foi implantado em 1991, 

dentro de uma lógica predominantemente contábil de controle de gastos com a 

assistência ambulatorial. A unidade de informação é o procedimento ambulatorial 

realizado, de acordo com os atos profissionais; portanto, não há dados sobre 

diagnóstico, faixa etária da população atendida ou motivo do atendimento. A 

utilização do sistema de informação ambulatorial (SIA/SUS) é proposta para análises 

quantitativas das ações em saúde. Dessa forma, a consulta ao SIA/SUS permite um 

acompanhamento da programação ambulatorial odontológica e a construção de 

alguns indicadores quantitativos das ações desenvolvidas, orientando a avaliação da 

organização da saúde bucal nos municípios e serviços. (BARROS; CHAVES, 2003). 

Sua missão é prover os órgãos do SUS de sistemas de informação e 

suporte de informática, necessários ao processo de planejamento, operação e 

controle do Sistema Único de Saúde. Através da manutenção de bases de dados 

nacionais, apoio e consultoria na implantação de sistemas e coordenação das 

atividades de informática inerentes ao funcionamento integrado dos mesmos. 

Suas principais linhas de atuação são: 

 Manutenção das bases nacionais do Sistema de Informações de 

Saúde; 

 Disseminação de Informações em Saúde para a Gestão e o Controle 

Social do SUS bem como para apoio à Pesquisa em Saúde; 

 Desenvolvimento de sistemas de informação de saúde necessários ao 

SUS; 

 Desenvolvimento, seleção e disseminação de tecnologias de 

informática para a saúde, adequadas ao país; 

 Consultoria para a elaboração de sistemas do planejamento, controle e 

operação do SUS; 

 Suporte técnico para informatização dos sistemas de interesse do SUS, 

em todos os níveis; 
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 Normatização de procedimentos, softwares e de ambientes de 

informática para o SUS; 

 Apoio à capacitação das secretarias estaduais e municipais de saúde 

para a absorção dos sistemas de informações no seu nível de 

competência; 

 Incentivo e apoio na formação da RNIS - Rede Nacional de 

Informações em Saúde na Internet, e outros serviços complementares 

de interesse do SUS como redes físicas (InfoSUS), BBS e vídeo-

conferência. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se propõe avaliar o desempenho através da produção de 

serviços dos CEOs que possuem Portaria de Habilitação do Programa Brasil 

Sorridente, localizados na Região do Cariri (Ceará, Brasil) através da coleta de 

dados secundários registrados no banco de dados do departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), informações do SIA/SUS, segundo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES) dos Centros de Especialidades Odontológicas 

pesquisados. 

Os dados foram importados para o programa TAB para Windows - 

TabWin - desenvolvido pelo DATASUS com a finalidade de permitir a realização de 

tabulações rápidas sobre os arquivos DBF que se constituem nos componentes 

básicos dos sistemas de informações do SUS. 

Para o levantamento dos Centros de Especialidades Odontológicas 

implantados na Região do Cariri foi utilizado como objeto de consulta, o sítio do 

Ministério da Saúde – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNESnet) e 

informações do Programa Brasil Sorridente através da lista de CEOs com Portaria 

de Habilitação obtida na página da Saúde Bucal.  

 

Quadro 3 – CEOs com Portaria de Habilitação do Ministério da Saúde  

MUNICÍPIO CEO TIPO CNES PORTARIA GESTÃO 

Barbalha I 3302261 N° 770/SAS de 23/12/04 Municipal 

Caririaçu I 5591953 N° 651 de 12/11/08  Municipal 

Crato III 6376878 N°  3242 de 22/12/09 Estadual 

Farias Brito I 3266885 N° 118/GM de 19/01/06 Municipal 

Juazeiro do Norte III 6405223 N° 2192/GM de 08/10/04 Estadual 

Juazeiro do Norte III 2664658 N° 339 de  22/02/10 Municipal 

Missão Velha I 3975797 N° 2394/GM de 06/10/06 Municipal 

Santana do Cariri II 5414695 N° 2579/GM de 10/10/07 Municipal 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

Como o presente trabalho se propõe analisar os dados referentes ao 

exercício de 2010 e a Portaria (n°339/MS) de Habilitação do CEO de Juazeiro do 

Norte, (CNES- 2664658) com gestão municipal, data em 22/02/2010, impossibilitou-

se assim sua inclusão na amostra. Principalmente porque não foram enviados os 

dados da produção ao DATASUS.  
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3.1 Área geográfica do estudo 

 

A Região Metropolitana do Cariri (RMC) está localizada no estado 

brasileiro do Ceará. Foi criada por uma Lei Complementar Estadual nº 78 

sancionada em 29 de junho de 2009. É formada por nove municípios: Barbalha, 

Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda 

e Santana do Cariri. Possui uma população de 537.860 habitantes (Censo do IBGE 

de 2010), um PIB per capita de R$ 6.058,50 (IBGE 2004-2008) e um IDH de 0,646 

(PNUD 2000). 

Em consulta ao sítio do Ministério da Saúde, constatou-se que os 

municípios de Jardim e Nova Olinda não possuem CEOs instalados e que apenas as 

cidades de Juazeiro do Norte e Barbalha são beneficiadas com os LRPD. 

 

Figura 1 – Mapa da Região Metrolpolitana do Cariri – RMC 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará (IPECE) 

 

3.2 Método de análise e indicador 

 

Esses centros possuem metas mensais bem determinadas a serem 

cumpridas em quatro especialidades (subgrupo) odontológicas (Portaria 600 de 

2006), a saber:  
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CEO TIPO I: 

 

 80 procedimentos do subgrupo atenção básica;  

 60 procedimentos do subgrupo periodontia;  

 35 procedimentos do subgrupo endodontia; e  

 80 procedimentos do subgrupo cirurgia oral menor.  

 

CEO TIPO II: 

 

 110 procedimentos do subgrupo atenção básica; 

 90 procedimentos do subgrupo periodontia;  

 60 procedimentos do subgrupo endodontia; e  

 90 procedimentos do subgrupo cirurgia oral menor. 

 

CEO TIPO III:  

 

 190 procedimentos do subgrupo atenção básica;  

 150 procedimentos do subgrupo periodontia;  

 95 procedimentos do subgrupo endodontia; e  

 170 procedimentos do subgrupo cirurgia oral menor. 

 

Utilizou-se um indicador denominado Cumprimento Global de Metas 

(CGM) desenvolvido por FIGUEREDO E GÓES, 2009, que é resultado da 

operacionalização do quociente resultante da média mensal de procedimentos 

realizados de cada subgrupo de especialidades odontológicas pelo número de 

procedimentos correspondente à meta deste subgrupo multiplicado por 100. 

Considerar-se-á meta atingida aqueles centros de especialidades odontológicas que 

cumprirem percentual igual ou superior a 100% da meta normatizada para cada 

subgrupo de procedimentos odontológicos especializados.  

 

CGM = 
Média Mensal de Procedimentos Realizados 

Meta Mensal 
X 100 

 

De acordo com a produção dos serviços, o desempenho dos Centros foi 

classificado em (FIGUEREDO; GÓES, 2009; GUIMARÃES, 2010):  

 Desempenho Péssimo: Centros de Especialidades Odontológicas que 
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não cumpriram nenhuma meta; 

 Desempenho Ruim: Centros de Especialidades Odontológicas que 

cumpriram apenas 1 meta; 

 Desempenho Regular: Centros de Especialidades Odontológicas que 

cumpriram 2 metas; 

 Desempenho Bom: Centros de Especialidades Odontológicas que 

cumpriram 3 metas; e,  

 Desempenho Ótimo: Centro de Especialidades Odontológicas que 

cumpriram a totalidade das metas.  

Para análise dos dados foi construída uma tabela com o número de 

procedimentos segundo a especialidade (subgrupo) para cada Centro de 

Especialidade Odontológico (CEO). Calculou-se a média de procedimentos mensais 

realizados pelos CEOs e a razão entre o número médio de procedimentos realizados 

e a meta mensal de cada unidade avaliada, de acordo com o tipo de procedimento. 

A avaliação da eficácia dos CEOs foi obtida através desta razão entre a média. 

Ainda, foram confeccionados  gráficos do número de procedimentos realizados e 

preconizados para os Centros. 

 

3.3 Questionário 

 

Segundo Minayo (2004), a pesquisa qualitativa preocupa-se com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado, muito embora os dados quantitativos 

não se oponham aos qualitativos, mas, complemente-os. Busca a compreensão e 

explicação para a dinâmica das relações sociais depositárias de crenças, valores, 

atitudes e hábitos, e por meio de instrumentos e teorias aproximam-nos da 

suntuosidade que é a vida dos seres humanos em sociedade. 

Após a análise dos dados e obtenção dos resultados, procedeu-se uma 

entrevista (documento em anexo) com roteiro semi-estruturado e coleta de 

depoimentos dos gestores responsáveis pelos respectivos CEOs (MEDEIROS, 

2007; LEAL; TOMITA, 2006; SOUZA, 2009), objetivando listar as dificuldades 

percebidas no cumprimento ou não das metas pré-estabelecidas pela Portaria do 

Ministério da Saúde. 

Através desse questionário, realizado por meio de telefonema, pôde-se 

perceber a quantidade de cirurgiões dentistas em cada centro, bem como a forma de 
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ingresso e exigências profissionais; realização de treinamento prévio; referência e 

contra-referência da atenção secundária no serviço público; organização no 

agendamento dos pacientes e manutenção dos equipamentos e principalmente a 

opinião do gestor quanto aos problemas enfrentados para a execução do serviço 

odontológico.     
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4 RESULTADOS 

 

Foram avaliados 7 (sete) Centros de Especialidades Odontológicos da 

Região do Cariri (CE). Importante frisar que a média mensal dos procedimentos para 

cada subgrupo (especialidade) foi calculada dividindo-se a produção anual pela 

quantidade de meses em que houve o envio dos dados de produção pelo 

estabelecimento de saúde ao DATASUS. No ano avaliado (2010), excetuando o 

CEO de Juazeiro do Norte (CNES- 6405223) que encaminhou dados em apenas 6 

meses, todos os Centros de Especialidades Odontológicas da Região do Cariri 

enviaram informações ao Departamento de Informática do SUS nos 12 meses do 

exercício. 

Na Tabela 01, tem-se a distribuição do número médio de procedimentos 

realizados por estes CEOs no exercício de 2010 segundo cada especialidade. Além 

disso, visualiza-se a meta do número de procedimentos para estes CEOs 

determinada pela Portaria 600/2006 e a razão entre a média de procedimentos e a 

meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Através desta tabela, verifica-se que na 

Especialidade AB (Atenção Básica) todos os centros atingiram as metas exceto o 

CEO de Barbalha e do Crato em que 9% e 11%, respectivamente, dos 

procedimentos determinados não ocorreram. É importante salientar que neste tipo 

de procedimento o centro que realizou o maior número do que o preconizado foi o 

CEO de Juazeiro do Norte onde houve 6 vezes mais procedimentos do que o 

recomendado pela Portaria do Ministério. 

No que tange aos procedimentos de PERIO (Periodontia), a situação é 

pior do que observado na Atenção Básica, uma vez que, apenas 3 centros atingiram 

a meta mensal (Farias Brito, Barbalha e Juazeiro do Norte). O melhor dentre os que 

alcançaram a meta foi o CEO de Farias Brito em que houve aproximadamente 3,5 

vezes o número de procedimentos preconizados. Quanto aos que não atingiram a 

meta, o pior foi o CEO do Crato o qual deixou de realizar 72% (108 casos) dos 

procedimentos esperados. 

Quando avaliados segundo a especialidade odontológica de Endodontia 

(ENDO), assim como no PERIO, apenas 3 CEOs atingiram a meta mensal. Foram 

eles: Farias Brito (6 vezes mais do que o esperado), Caririaçu (1,5 vezes do 

esperado) e Juazeiro do Norte (1,2 vezes o esperado). Dos CEO’s que não 
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conseguiram atingir a meta do procedimento ENDO, o pior foi o CEO Missão Velha 

que deixou de fazer cerca de 71% (25 casos) dos atendimentos esperados. 

Já no procedimento CIRURGIA, ressalta-se que apenas o CEO de Farias 

Brito conseguiu realizar o número de atendimentos definidos para ele (1,36 vezes o 

número esperado). Dos que não atingiram a meta a situação mais crítica foi o CEO 

Caririaçu que deixou de realizar 97% (71 casos) das cirurgias. 

 

Tabela 1 – Distribuição do número médio de procedimentos realizados pelos CEOs segundo cada 
especialidade odontológica 

CEO 
AB PERIO ENDO CIRURGIA 

 M R  M R  M R  M R 

Farias Brito 415 80 5,19 219 60 3,65 219 35 6,26 109 80 1,36 

Barbalha 73 80 0,91 60 60 1,00 21 35 0,60 18 80 0,23 

Missao Velha 184 80 2,30 23 60 0,38 10 35 0,29 9 80 0,11 

Santana do Cariri 209 110 1,90 49 90 0,54 22 60 0,37 51 90 0,57 

Caririaçu 117 80 1,46 19 60 0,32 54 35 1,54 2 80 0,03 

Crato 186 190 0,89 42 150 0,28 71 95 0,75 21 170 0,12 

Juazeiro do Norte 1144 190 6,02 246 150 1,64 115 95 1,21 50 170 0,30 

Nota: = média de atendimento mensal; M = Meta mensal; R = razão entre a média mensal e a meta 

mensal ( /M) 
Fonte: Elaboração da autora 

 

A seguir visualiza-se os gráficos da distribuição do número médio mensal 

de procedimentos realizados e os preconizados para os CEO’s para cada 

especialidade (subgrupo) de acordo com o tipo de CEO. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do número médio de procedimentos realizados e preconizados pelos CEO’s 
para a especialidade AB 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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Gráfico 2 – Distribuição do número médio de procedimentos realizados e preconizados pelos CEO’s 
para a especialidade PERIO 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Gráfico 3 – Distribuição do número médio de procedimentos realizados e preconizados pelos CEO’s 
para a especialidade ENDO 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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Gráfico 4 – Distribuição do número médio de procedimentos realizados e preconizados pelos CEO’s 
para a especialidade CIRURGIA 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Na Tabela 02 observa-se o Desempenho dos CEO’s de acordo com a 

produção na realização das metas mensais, utilizando como parâmetro o indicador 

de CGM, Cumprimento Global de Metas. Entende-se como Desempenho Ótimo, 

quando ocorre o cumprimento das metas nas quatro especialidades preconizadas 

pelo Ministério da Saúde; Desempenho Péssimo, para os Centros que não 

obtiveram sucesso em nenhuma das metas; Ruim, 1 meta cumprida; Regular, 2 

metas alcançadas e Bom, 3 metas obtidas. Verifica-se que dos 7 centros avaliados 

apenas 2 (Farias Brito e Juazeiro do Norte) alcançaram um desempenho 

Bom/Ótimo. No que concerne ao desempenho Regular apenas um centro (Caririaçu) 

conseguiu atingir parcialmente a meta definida para ele. Ademais, 3 centros 

obtiveram desempenho Ruim visto que conseguiram alcançar a meta em apenas um 

tipo de especialidade (Santana do Cariri, Missão Velha e Barbalha) e o CEO do 

Crato teve o pior desempenho conjunto, pois, não atingiu a meta em nenhum dos 

subgrupos. 
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Tabela 2 – Desempenho dos CEO’s na realização das metas mensais 

CEO 
Nº de procedimentos, % do cumprimento das metas 

mensais e desempenho alcançado 

FARIAS DE BRITO 4 (100%) – Ótimo 

JUAZEIRO DO NORTE 3 (75%) – Bom 

CARIRIAÇU 2 (50%) – Regular 

SANTANA DO CARIRI 1 (25%) – Ruim 

MISSAO VELHA 1 (25%) – Ruim 

BARBALHA 1 (25%) – Ruim 

CRATO 0 (0%) – Péssimo 

Fonte: Elaboração da autora 

 

O gráfico abaixo detalha em porcentagem o desempenho de cada CEO 

avaliado quanto ao cumprimento das metas: 

 

Gráfico 5 – Distribuição do desempenho segundo o CEO avaliado 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

4.1 Entrevista com os gestores 

 

A entrevista com os Coordenadores dos CEOs, denominados de 

Diretores quando trata-se de CEO Regional, foi realizada por telefone, e de uma 

maneira geral houve grande receptividade e colaboração na elucidação dos 

questionamentos. 
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Na Tabela 03, observa-se a distribuição dos perfis dos CEO’s segundo a 

quantidade de Cirurgiões Dentistas (CD), a forma que é realizada a seleção, as 

exigências para ingresso no serviço e a realização de treinamento prévio para os 

novos CDs. Verifica-se que 42,8% (3 casos) dos CEO’s possuem 5 cirurgiões 

dentistas em seu corpo funcional. Quanto a forma de seleção, 83,3% (5 casos) 

realizaram concurso para o ingresso destes profissionais e ainda, 83,3% (5 casos) 

informaram que exigiu-se especialização/pós-graduação dos candidatos. Além 

disso, 85,7% (6 casos) dos CEO’s não realizam treinamento prévio ao odontólogo na 

sua entrada ou após assumir as atividades no centro. 

 

Tabela 3 – Distribuição do perfil dos CEO’s segundo a quantidade de cirurgião dentista (CD), a forma 
que é feita a seleção, a exigência para trabalhar no centro e a realização de treinamento para os 
novos CD 

Itens avaliados N % 

Quantos CD o CEO dispões   

3 1 14,3 

5 3 42,8 

7 1 14,3 

15 1 14,3 

16 1 14,3 

Como é feita a seleção do CD*   

Concurso público 5 83,3 

Sem concurso público 1 16,7 

Exigência quando a formação (especialização)*   

Sim 5 83,3 

Não 1 16,7 

Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as 
atividades no CEO 

  

Sim 1 14,3 

Não 6 85,7 

Nota: *O total não coincide com o número de CEO’s, visto que, alguns ignoraram a resposta. 
Fonte: Elaboração da autora 

 

A distribuição da avaliação dos responsáveis pelos CEO’s acerca do 

serviço prestado, resultados alcançados e manutenção dos centros foi descrita na 

Tabela 04. Constatou-se que 85,7% (6 casos) dos centros realizam os 

procedimentos a partir de um planejamento. Ainda, 71,4% (5 casos) deles afirmaram 

que o usuário vêm pra o centro com o atendimento básico realizado. Quanto a 

ocorrência de contra-referência após a conclusão do tratamento, mesmo para os 

pacientes vindos referenciados, 100% (7 casos) dos CEOS’s acusaram o 

acontecimento deste fato. Assim como na realização planejada dos procedimentos, 

85,7% (6 casos) dos CEO’s afirmaram que as necessidades ou problemas da 

população atendida são resolvidos e 71,4% (5 casos) deles disseram que os 
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agendamentos são realizados presencialmente pelo próprio paciente. É importante 

salientar que 28,6% (2 casos – CEOs Regionais de Juazeiro do Norte e Crato) 

confirmaram que a marcação é feita pelos municípios através do sistema SISREG. 

Quanto a manutenção nos equipamentos, 71,4% (5 casos) dos CEO’s relataram que 

essa manutenção é feita através de empresa contratada e em um centro apenas, a 

manutenção é realizada por um funcionário da prefeitura. Ainda, 60% (3 casos) dos 

centros que recebem manutenção afirmaram que ela é feita toda a semana. 

Somente em um dos centros a manutenção é executada diariamente. Quanto a falta 

de material odontológico e indisponibilidade de instrumento, todos os centros 

disseram que não possuem este problema. 

Ao serem questionados sobre os principais problemas enfrentados pelos 

CEOs, as dificuldades citadas foram:  faltas esporádicas de material de prótese por 

conta das licitações das empresas, carência de especialista em algumas áreas, a 

grande demanda de pacientes, a não restauração de dentes destruídos por conta da 

falta de prótese unitária e a dificuldade na manutenção dos equipamentos. 

Especificamente nos CEOs Regionais, distância dos municípios atendidos ao centro 

e o problema do transporte dos pacientes é bastante frisado, pois os municípios 

beneficiados não dispõem de recursos para o trânsito dos pacientes até o CEO onde 

é executado o tratamento.  

 

Tabela 4 – A distribuição dos perfis dos CEO’s segundo a sistemática do serviço 

Itens avaliados N % 

Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento?   

Sim 6 85,7 

Não 1 14,3 

Os usuários vêm com o atendimento básico realizado?   

Sim 5 71,4 

Não 2 28,6 

Os pacientes atendidos vêm referenciados, ocorre contra-referência 
após conclusão do tratamento? 

  

Sim 7 100,0 

As necessidades ou problemas da população atendida no CEO são 
resolvidos? 

  

Sim 6 85,7 

Não 1 14,3 

Como são feitos os agendamentos por especialidade?   

Os pacientes vão e agendam 5 71,4 

Os municípios marcam pelo SISREG 2 28,6 

Quem faz a manutenção dos equipamentos?*   

Empresa contratada 5 83,3 

Prefeitura 1 16,7 

Periodicidade da manutenção*   

Diariamente 1 20,0 
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Itens avaliados N % 

Toda a semana 3 60,0 

Por mês 1 20,0 

Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de 
instrumento? 

  

Não 7 100,0 

Nota: *O total não coincide com o número de CEO’s, pois, alguns ignoraram a resposta 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Relevante destacar que no que concerne a execução do tratamento, a 

maioria dos gestores afirmaram que os procedimentos são realizados dentro de um 

planejamento prévio e que os pacientes já vêm encaminhados com o tratamento 

básico realizado, conforme graficamente demonstrado abaixo: 

 

Gráfico 6 – Distribuição de frequencia da questão: Os procedimentos são realizados a partir de um 
planejamento? 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Gráfico 7 – Distribuição de frequencia da questão: Os usuários vêm com o atendimento básico 
realizado? 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Vale pontuar que os CEOs do Crato e Barbalha afirmaram que os 

usuários não vêm com o tratamento básico realizado, embora o protocolo de 
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atendimento exija, dispensando um grande tempo dos profissionais para execução 

dos mesmos, e foi exatamente nesses centros, principalmente no Crato que o 

desempenho não foi o esperado.  

Dentre um dos problemas enfrentados relatados pelos Coordenadores 

que dificultam a execução dos tratamentos, a manutenção dos equipamentos foi 

bastante citada. No CEO de Caririaçu é a própria Prefeitura que realiza a 

manutenção, nos demais contrata-se uma empresa terceirizada. O gráfico a seguir 

mostra a periodicidade de visita dos técnicos da manutenção. 

 

Gráfico 8 – Distribuição de frequencia da questão: Qual a periodicidade da manutenção? 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

4.2 Discussão dos resultados 

 

A maior parte da assistência odontológica no serviço público tem se 

restringindo quase que exclusivamente a atenção básica, todavia os princípios do 

SUS definidos pela Constituição Federal atribuem a todos os brasileiros o direito a 

integralidade dos cuidados, com direitos garantidos ao acesso a todos os níveis de 

atenção, incluindo os de média e de alta complexidade. 

Morris e Burk (2001) definem quatro características responsáveis por 

interligar a atenção básica e a secundária em odontologia, sendo estas: acesso 

indiscriminado e sem barreiras à atenção especializada após encaminhamento; 

sistema de referência em que todo serviço não disponível na atenção básica é 

ofertado na atenção especializado; encaminhamento eficiente e adequado com 

contra-referência para a atenção primária no final do tratamento especializado e 

retorno facilitado à atenção secundário sempre que necessário. 
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O uso de dados secundários, particularmente o de Sistemas de 

Informação em Saúde, a exemplo do Sistema de Informação Ambulatorial-SIA/SUS, 

pode ser descrito com um fator limitante deste estudo, visto que, os dados 

disponíveis são de procedimentos realizados, restringindo a análise da utilização dos 

serviços, não permitindo um levantamento de perfis de morbidade. Além disso, em 

sua origem, foi implantado para fins de pagamento dos procedimentos realizados, o 

que pode interferir no registro dos dados, seja no supra ou sub-registro (BARROS; 

CHAVES, 2003). 

No entanto, em face de rápida e ágil captação de informações, o SIA/SUS 

fornece aos gestores um material imprescindível, todavia pouco utilizado, para a 

tomada de decisão, objetivo principal dos processos avaliativos de programas e 

serviços de saúde, sobretudo se associados a outras fontes documentais, sendo 

usado em estudos sobre a utilização de serviços em saúde bucal (VOLPATO; 

SCATENA, 2006; CHAVES; VIEIRA SILVA, 2007). 

A escolha por este método neste estudo foi coerente com os nossos 

objetivos, visto que uma análise quantitativa e normativa das metas do CEO, 

construídas a partir dos procedimentos do SIA/SUS, associadas a outras fontes de 

informações, permitiu uma avaliação da atenção secundária em saúde bucal na 

Região do Cariri (CE), possibilitando subsídios para tomada de decisão quanto ao 

processo avaliativo e de monitoramento destes serviços. Apesar do projeto ser 

reducionista, uma visão mais criteriosa sobre o desempenho dos serviços públicos 

se faz necessária (GARCIA, 2001; CERCEAL et al., 2001; VOLPATO, 2010). 

Valorizar o banco de dados é uma maneira de implementar e valorizar o Pacto pela 

Saúde e Consolidação do SUS (GUIMARÃES, 2010).  

O uso do índice Cumprimento Global das Metas de Serviço tornou 

simples e objetiva as análises das variáveis da produção. A escolha dessa 

metodologia se deveu ao fato do Estado do Ceará se encontrar na mesma região 

geográfica (Nordeste do Brasil) que Pernambuco, local de sua aplicação original, 

não necessitando validação. 

Observa-se que as metas das especialidades Básicas são mais 

facilmente atingidas. Relatórios adequados e um monitoramento permanente pode 

identificar adequadamente se o não cumprimento das metas se deve a ausência de 

profissionais especialistas ou outros motivos.  
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Sem dúvida é positivo ter-se CEO regional em cada microrregião. A 

localização dos novos centros regionais em termos da menor distância para o 

usuário poderia ser reavaliada. Como os custos dos CEO-R na modalidade 

consórcio envolverão todos os municípios da microrregião, é preocupante a 

possibilidade de que uma desmobilização dos centros municipais venha a ocorrer. A 

grande dimensão das microrregiões justifica uma política de incentivo também aos 

CEO municipais. 

Se por um lado é razoável construir-se os centros regionais nos 

municípios sede da microrregião, por outro, as distâncias percorridas pelas 

populações mais carentes e periféricas podem estar sendo ampliadas. Os centros 

regionais deveriam complementar da rede de atenção que nasce nos municípios, 

sem causar hipertrofia do Estado nesses serviços. O obstáculo das distâncias é 

causador de superprodução de cuidados a um público geograficamente privilegiado. 

Para os municípios não contemplados com os CEO-R, o empoderamento do usuário 

fica prejudicado devido ao seu deslocamento para um município desconhecido e 

onde ele não possui representação política. Dessa forma é razoável esperar-se 

maior absenteísmo desse tipo de usuário. 

Outro aspecto importante e que merece questionamento é que,  

considerando a Avaliação do Desempenho dos CEOs e do Cumprimento da Atenção 

Secundária em Saúde Bucal em função de seu caráter estrutural, este estudo não 

suporta a ideia que os CEOs mais estrututados tiveram melhores desempenhos. 

Haja vista que o centro de Farias Brito, com somente 03 dentistas obteve 

desempenho Ótimo e o do Crato (CEO Regional), dispondo de 16 profissionais não 

alcançou nenhuma meta. 

Por fim, sugere-se que uma nova avaliação de desempenho dos CEOs da 

Região do Cariri/CE seja efetuada com os dados de produção no interstício após a 

implementação da Portaria 1464/2011 GM, visto que, com a publicação da mesma 

(com efeitos a partir de Julho de 2011), o monitoramento realizado pelo Ministério da 

Saúde passou a ser mais efetivo, uma vez que a transferência de recursos 

referentes aos incentivos mensais dos CEOs ficou condicionada a suspensão, de 

maneira integral, quando a produção mínima mensal, em qualquer das 

especialidades, não for atingida por dois meses consecutivos  ou três meses 

alternados no período de um ano. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho pôde concluir que o desempenho dos Centros de 

Especialidades Odontológicas da Região do Cariri no exercício de 2010 está 

insatisfatório quanto a produção proposta pelo Ministério da Saúde. Apenas o CEO 

de Farias Brito alcançou o desempenho Ótimo, conforme o CGM, cumprindo todas 

as quatro metas determinadas pela Portaria 600/GM. Quanto aos atendimentos de 

atenção secundária propriamente dita, de acordo com os resultados, houve 

deficiência de atendimento nas especialidades,  principalmente em Cirurgia.  

Em relação a entrevista com os gestores, as dificuldades mais abordadas 

foram: distância dos municípios atendidos ao centro, a falta de pacientes por conta 

da dificuldade de locomoção até a clínica, faltas esporádicas de material de prótese 

por conta das licitações das empresas, carência de especialista em algumas áreas, 

a grande demanda de pacientes, a não restauração de dentes destruídos por conta 

da falta de prótese unitária e a dificuldade na manutenção dos equipamentos. 

Um fato bem marcante observado foi que todos os gestores responderam 

que não há um treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as 

atividades nos CEOs. Apenas orientações para operacionalização do serviço como o 

preenchimento de protocolos e marcação de pacientes foi relatado nos CEOs do 

Crato e de Juazeiro do Norte (CEOs Regionais). Desta forma, seria primordial que 

não apenas os diretores tivessem treinamentos para trabalhar nos CEOs, mas 

sobretudo os dentistas precisariam de aprendizado específico através da proposta 

de educação permanente, sobre o funcionamento dos serviços de saúde do SUS, 

para que tenham compreensão sobre os níveis hierárquicos do sistema, importância 

da referência e contra- referência, planejamento e otimização do trabalho, de modo 

que entendam seus papeis e ajudem os Ceos a funcionar mais adequadamente. 

Como os gestores dos Centros de Especialidades Odontológicas 

responderam de forma quase idêntica, provavelmente seguindo a teoria como 

determinam as Portarias do Ministério da Saúde que regem os CEOs do país, houve 

dificuldade de correlacionar os resultados deficientes (indicadores quantitativos) com 

o que responderam que executam nos CEOs (indicadores qualitativos). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com o gestor 

 

ENTREVISTADO: 

DATA: 

LOCAL: 
 

1- Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 
 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 
 

( ) Sim 

( ) Não 
 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 
 

( ) Sim 

( ) Não 
 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 
 

( ) Sim 

( ) Não 
 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 
 

( ) Sim 

( ) Não 
 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 
 

( ) Sim 

( ) Não 
 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 
 

8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 
 

9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 
 

( ) Sim 

( ) Não 
 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  
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APÊNDICE B – Entrevista com o gestor Walter Brito 

 

ENTREVISTADO: WALTER BRITO 

DATA: 14/12/11 

LOCAL: CRATO 

 

1-Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 

 

16 PROFISSIONAIS (CIRURGIA ORAL MENOR, BUCOMAXILO, ORTODONTIA, 
ESTOMOLOGIA, ANALGESIA, PERIODONTIA, ENDODONTIA, PRÓTESE TOTAL 
E PPR, RADIOLOGIA/TÉCNICOS). HOUVE PROCESSO SELETIVO 
(APERFEIÇOAMENTO OU EXPERIÊNCIA NA ÁREA). 

 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 

 

(  ) Sim 

(X) Não O PROTOCOLO DIZ QUE SIM, MAS NÃO É UMA REALIDADE 

 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 

 

OS 13 MUNÌCÌPIOS MARCAM PELO SISREG. 
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8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 

 

EMPRESA CONTRATADA VEM TODO DIA. 

 

9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  

 

OS MUNICÍPIOS ALEGAM DISTÂNCIA E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DAÍ 
HÁ GRANDES FALTAS DOS PACIENTES. 
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APÊNDICE C – Entrevista com o gestor Ranieri 

 

ENTREVISTADO: RANIERI 

DATA: 14/12/11 

LOCAL: BARBALHA 

 

1- Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 

 

5 DENTISTAS, CONTRATADOS POR CONCURSO PÙBLICO QUE EXIGIU 
APENAS APERFEIÇOAMENTO. ELES SE ORGANIZAM NAS ESPECIALIDADES 
CIRURGIA ORAL MENOR, ENDODONTIA, PERIODONTIA, CLÌNICA E PRÒTESE.  

 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 

 

(  ) Sim 

(X) Não DEVIDO A DEMANDA QUE E ALTA 

 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 

 

OS PACIENTES VÃO LÁ E AGENDAM. 

 



50 

 

8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 

 

HÁ UM CONTRATO COM UM TECNICO (PESSOA FÍSICA) QUE VAI LÁ 2 A 3 
VEZES POR SEMANA PELA MANHÃ. 

 

9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  

 

O MAIOR PROBLEMA É QUANTO AO MATERIAL DE PRÓTESE, UMA VEZ QUE 
DURANTE AS LICITAÇÕES AS EMPRESAS SUBAVALIAM OS PREÇOS, 
PORÉM NÃO FORNECEM ESSES MATERIAIS. 
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APÊNDICE D – Entrevista com o gestor Leonardo Ribeiro 

 

ENTREVISTADO: LEONARDO RIBEIRO  

DATA: 23/11/11 

LOCAL: FARIAS BRITO 

 

1- Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 

 

03 CDS. SELEÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. A EXIGÊNCIA È FEITA NO 
EDITAL PARA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO. 

 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 

 

(  ) Sim 

(X) Não ELES VÊM DO PSF 

 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 

 

(X) Sim PACIENTES ESPECIAIS E ALGUNS PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR 
AS DEFICIÊNCIAS DO PSF 

(  ) Não 

 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 

 

O PACIENTE VAI NO CEO E MARCA. 
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8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 

 

È UMA EMPRESA TERCEIRIZADA DA PREFEITURA, MAS HÁ MUITOS 
PROBLEMAS. 

 

9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 

 

(X ) Sim  INSDISPONIBILIDADE DE INSTRUMENTOS 

(X ) Não  MATERIAL ODONTOLÓGICO 

 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  

 

O MAIOR PROBLEMA É A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 
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APÊNDICE E – Entrevista com a gestora Edlane 

 

ENTREVISTADO: EDLANE 

DATA: 02/12/11 

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE 

 

1- Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 

 

15. FOI FEITA UMA SELEÇÃO PÚBLICA COM PROVA DE TÍTULOS. A 
ESPECIALIZAÇÃO ESTÁ INCLUIDA NESSA PROVA DE TÍTULOS.  

 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 

 

(X) Sim PROTOCOLO CLÍNICO 

(  ) Não 

 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 

 

(X) Sim SE HOUVER NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, VOLTA-SE O 
PACIENTE PARA O MUNICÍPIO 

(  ) Não 

 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 

 

SÃO 6 MUNICIPIOS ATENDIDOS QUE TEM SENHAS E NUMERO DE VAGAS 
PRÉ-DETERMINADAS. A MARCAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DO SISREG. 
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8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 

 

HÁ UMA EMPRESA TERCEIRIZADA COM CONTRATO ANUAL QUE VÃO COM 
UMA PERIODICIADADE E SE CHAMA QUANDO NECESSÁRIO. 

 

9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  

 

TRANSPORTE DOS PACIENTES, OS MUNICIPIOS E OS PACIENTES NÃO TEM 
RECURSOS PARA SE DESLOCAR, DAÍ A GRANDE QUANTIDADE DE FALTAS. 

CARENCIA DE ESPECIALISTAS. HÁ UMA LISTA ENORME DE PACIENTES 
PARA REALIZAR PRÓTESES. 
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APÊNDICE F – Entrevista com o gestor Samuel 

 

ENTREVISTADO: SAMUEL 

DATA: 02/12/11 

LOCAL: SANTANA DO CARIRI 

 

1- Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 

 

3 ENDODONTISTA, 1 PERIODONTISTA, 2 BUCOMAXILOFACIAL, 1 
PROTESISTA. É INDICADO QUE SE TENHA ESPECIALIZAÇÃO. 

 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 

 

(X) Sim REALIZA-SE TAMBÉM PROCEDIMENTOS BÁSICOS 

(  ) Não 

 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 

 

O PACIENTE VAI LÁ E MARCA COM A SECRETARIA PARA O PROFISSIONAL 
QUE O PSF MANDA. 
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8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 

 

EMPRESA TERCEIRIZADA QUE VAI 2X AO MES E QUANDO SÃO 
SOLICITADOS. 

 

9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  

 

A DEMANDA É ENORME. 
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APÊNDICE G – Entrevista com o gestor Genivaldo Parente 

 

ENTREVISTADO: GENIVALDO PARENTE 

DATA: 02/12/11 

LOCAL: CARIRIAÇU 

 

1- Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 

 

03 CDS, ESTÃO ENTRANDO MAIS 2. NÃO HÁ CONCURSO PÚBLICO E NÃO HÁ 
EXIGENCIAS QUANTO A ESPECIALIZAÇÃO. 

 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 

 

(X) Sim OCORRE TAMBÉM AVALIAÇÃO POR RX 

(  ) Não 

 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 

 

HÁ UMA GRANDE DEMANDA DE PACIENTES, QUE VÃO LÁ E MARCAM. A 
ESPERA PARA A AGENDA ABRIR É GRANDE DEMORA ATÉ 3 MESES PARA 
ATENDIMENTO. 
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8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 

 

É A PREFEITURA. TODA SEMANA (NAS SEGUNDAS), O FUNCIONÁRIO VAI 
LÁ. 

 

9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  

 

NÃO SE RESOLVEM OS PROBLEMAS DE DENTES BASTANTE DESTRUIDOS, 
UMA VEZ QUE OS PACIENTES NÃO FAZEM AS PROTESES UNITÁRIAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

APÊNDICE H – Entrevista com o gestor de Missão Velha 

 

ENTREVISTADO:  

DATA: 02/12/11 

LOCAL:  MISSAO VELHA 

 

1- Quantos Cirurgiões-Dentistas o CEO dispõe? Como se dá a seleção dos 
profissionais? Há exigências quanto à formação (especialização)? 

 

SAO 5 PROFISSIONAIS. A SELEÇÃO SE DÁ POR CONCURSO PUBLICO. 

 

2- Há treinamento prévio do CD na sua entrada ou após assumir as atividades no 
CEO? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

3- Os procedimentos são realizados a partir de um planejamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

4- Os usuários vêm com o atendimento básico realizado? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

5- Os pacientes atendidos vêm referenciados? Ocorre Contra-referência após 
conclusão do tratamento? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

6- Na sua opinião, as necessidades ou problemas da população atendida no CEO 
são resolvidos? 

 

(X) Sim 

(  ) Não 

 

7- Como são feitos os agendamentos por especialidade? 

 

OS PACIENTES VAO LÁ E AGENDAM. 

 

8- Quanto à manutenção de equipamentos como tem sido feita? E a periodicidade? 
E a infra-estrutura do espaço de trabalho? 
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9- Ocorre falta de material odontológico e indisponibilidade de instrumentais? 

 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

10- Quais os principais problemas enfrentados pelo CEO e quais suas sugestões?  
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ANEXO 

 

PLANILHA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS CEOs EM 2010 

 

Estabel-CNES-CE 
TIPO 
CEO 

DIVIDIR 
POR 

PROCED 
AB 

MÉDIA AB 
META MÊS 

AB 
CUMPRIMENTO 

AB 

3266885 CEO DE FARIAS 
BRITO 1 12 4984 415 80 SIM 

3302261 CEO DE 
BARBALHA 1 12 881 73 80 NÃO 

3975797 CEO DE MISSAO 
VELHA 1 12 2204 184 80 SIM 

5414695 CEO DE 
SANTANA DO CARIRI 2 12 2512 209 110 SIM 

5591953 CEO DE 
CARIRIAÇU 1 12 1408 117 80 SIM 

6376878 CEO DO CRATO 3 12 2230 186 190 NÃO 

6405223 CEO DE 
JUAZEIRO DO NORTE 3 6 6862 1144 190 SIM 

       

       
Estabel-CNES-CE 

TIPO 
CEO 

DIVIDIR 
POR 

PROCED 
PERIO 

MÉDIA 
PERIO 

META MÊS 
PERIO 

CUMPRIMENTO 
PERIO 

3266885 CEO DE FARIAS 
BRITO 1 12 2627 219 60 SIM 

3302261 CEO DE 
BARBALHA 1 12 725 60 60 SIM 

3975797 CEO DE MISSAO 
VELHA 1 12 270 23 60 NÃO 

5414695 CEO DE 
SANTANA DO CARIRI 2 12 589 49 90 NÃO 

5591953 CEO DE 
CARIRIAÇU 1 12 224 19 60 NÃO 

6376878 CEO DO CRATO 3 12 506 42 150 NÃO 

6405223 CEO DE 
JUAZEIRO DO NORTE 3 6 1475 246 150 SIM 

       

       
Estabel-CNES-CE 

TIPO 
CEO 

DIVIDIR 
POR 

PROCED 
ENDO 

MÉDIA 
ENDO 

META MÊS 
ENDO 

CUMPRIMENTO 
ENDO 

3266885 CEO DE FARIAS 
BRITO 1 12 2630 219 35 SIM 

3302261 CEO DE 
BARBALHA 1 12 255 21 35 NÃO 

3975797 CEO DE MISSAO 
VELHA 1 12 124 10 35 NÃO 

5414695 CEO DE 
SANTANA DO CARIRI 2 12 266 22 60 NÃO 

5591953 CEO DE 
CARIRIAÇU 1 12 645 54 35 SIM 

6376878 CEO DO CRATO 3 12 846 71 95 NÃO 

6405223 CEO DE 
JUAZEIRO DO NORTE 3 6 687 115 95 SIM 
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Estabel-CNES-CE 
TIPO 
CEO 

DIVIDIR 
POR 

PROCED 
CIRURG 

MÉDIA 
CIRURG 

META MÊS 
CIRURG 

CUMPRIMENTO 
CIRUG 

3266885 CEO DE FARIAS 
BRITO 1 12 1303 109 80 SIM 

3302261 CEO DE 
BARBALHA 1 12 217 18 80 NÃO 

3975797 CEO DE MISSAO 
VELHA 1 12 105 9 80 NÃO 

5414695 CEO DE 
SANTANA DO CARIRI 2 12 613 51 90 NÃO 

5591953 CEO DE 
CARIRIAÇU 1 12 29 2 80 NÃO 

6376878 CEO DO CRATO 3 12 251 21 170 NÃO 

6405223 CEO DE 
JUAZEIRO DO NORTE 3 6 302 50 170 NÃO 

  
  

    

  
  

    
Estabel-CNES-CE 

TIPO 
CEO 

DIVIDIR 
POR 

CUMPRIMENTO 
TOTAL 

DESEMPENHO 
  

3266885 CEO DE FARIAS 
BRITO 1 12 4 METAS OTIMO 

  3302261 CEO DE 
BARBALHA 1 12 1 META RUIM 

  3975797 CEO DE MISSAO 
VELHA 1 12 1 META RUIM 

  5414695 CEO DE 
SANTANA DO CARIRI 2 12 1 META RUIM 

  5591953 CEO DE 
CARIRIAÇU 1 12 2 METAS REGULAR 

  6376878 CEO DO CRATO 3 12 0 META PÉSSIMO 
  6405223 CEO DE 

JUAZEIRO DO NORTE 3 6 3 METAS BOM 
   


