
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

CESAR LUIZ SILVA JUNIOR 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS REGIONAIS NO ESTADO DO CEARÁ, 

BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2019 



 

CESAR LUIZ SILVA JUNIOR 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS REGIONAIS NO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Saúde Coletiva.  
 

Linha 03 - Cuidado em Saúde: Teoria e Práxis  
 

Orientadora: 

Prof
a
. Dr

a
. Patty Fidelis de Almeida 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2019 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bibliotecária responsável: Danúzia da Rocha de Paula - CRB7/4046 

 

S586i 

 

Silva Junior, Cesar Luiz 

   Implementação dos centros de especialidades 

odontológicas regionais no estado do Ceará, Brasil / 

Cesar Luiz Silva Junior; Patty Fidélis de Almeida, 

orientador. Niterói, 2019. 

   145 f. 

    

   Dissertação(Mestrado em Saúde Coletiva)-Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGSC.2019.m.10433233761 

 

   1. Saúde bucal. 2. Política pública de saúde. 3. 

Odontologia em saúde pública. 4. Planejamento regional. 

5. Produção intelectual. I. Almeida, Patty Fidélis de, 

orientador. II. Universidade Federal Fluminense. 

Instituto de Saúde Coletiva. III. Título. 

 

    

                                             CDD 617.601                                       



 

CESAR LUIZ SILVA JUNIOR 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

REGIONAIS NO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Saúde Coletiva.  
 

Aprovada em Niterói, 19 de fevereiro de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________ 

Profa. Dra. Patty Fidelis de Almeida (Orientadora) – ISC/UFF 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. Adriano Maia dos Santos – IMS/UFBA 

 

_______________________________            

Profa. Dra. Andréa Neiva da Silva – MSS/UFF      

 

_______________________________ 

Profa. Dra. Elisete Casotti (Suplente) – MPS/UFF 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação ao meu avô                

José Silva (In memoriam), pelos grandes 

ensinamentos da vida.  

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 
A Deus, pela luz, pela força e pelo cuidado de cada dia. 

Aos meus pais, Cesar e Sônia, que sempre acreditaram em mim e me 

apoiaram em cada passo. Nada seria possível sem vocês ao meu lado. Ao meu pai, 

pelas inspirações de coragem, persistência e trabalho. À minha mãe, pela 

companhia de vida, pela compreensão e pelo amor incondicional em todos os 

momentos. 

Aos meus familiares, que sempre torceram por mim, pelas contribuições de 

incentivo e apoio nesta caminhada. 

À minha namorada Saville, por ter me motivado desde o início e por caminhar 

comigo. Seus sorrisos, seus conselhos e seu apoio por todas as horas fizeram deste 

trajeto mais leve e feliz.  

Aos meus amigos, em especial Eduardo, Matheus e Renan, pela grande 

amizade compartilhada sempre por bons momentos de conversa, irmandade e 

incentivo.  

A todos(as) os(as) professores(as) e colegas de profissão, em especial da 

UFF, da ENSP/Fiocruz e da Área Técnica de Saúde Bucal da SES-RJ,  que me 

impulsionam e motivam a cada dia, pelas experiências e pelos aprendizados neste 

processo. 

À Universidade Federal Fluminense, pelo apoio institucional e pela 

oportunidade de realizar esta jornada em uma instituição renomada e de excelência. 

À Coordenação, equipe de professores e profissionais do Instituto de Saúde 

Coletiva da UFF, pelo suporte e importante contribuição em meu processo de 

formação. 

Às professoras Andréa Neiva da Silva e Luciana Dias de Lima que 

participaram da minha banca de qualificação, pelas valiosas colaborações dadas ao 

projeto de pesquisa. Aos professores que farão parte da banca de defesa deste 

mestrado – Andréa Neiva da Silva, Adriano Maia dos Santos e Elisete Casotti –, pela 



participação neste momento tão importante e pelo apoio para fortalecimento desta 

dissertação. 

À minha orientadora Patty Fidelis de Almeida, pelo comprometimento, pelo 

empenho e pela efetiva contribuição nesta dissertação. Por todos os preciosos 

momentos de aprendizado e, principalmente, pela confiança e oportunidade de 

realizar esta pesquisa e cumprir esta jornada. 

Aos profissionais do estado do Ceará, pela incrível acolhida, pela confiança 

no trabalho e por todas as experiências compartilhadas a ponto de tornar esta 

trajetória ainda mais inspiradora. 

Por fim, agradeço a todos que de alguma forma contribuíram para a 

construção deste meu percurso no Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É indispensável não abrir mão do 

reconhecimento da saúde bucal como direito 

de todos, como direito humano. [...] A 

reafirmação de que não há saúde sem 

saúde bucal é estratégica, e deve ser feita 

permanentemente, de todas as formas e em 

todas as esferas, no âmbito do Estado e na 

sociedade civil. Todos devem reconhecer 

que saúde bucal não é ‘algo à parte’ na 

saúde.” 

(Narvai e Frazão, 2008. p.74) 



RESUMO 

 
 

As experiências pioneiras do estado do Ceará na implementação de políticas 
públicas de saúde no país, com forte tradição na descentralização e regionalização 
do Sistema Único de Saúde (SUS), têm como uma de suas principais 
representações os Centros de Especialidades Odontológicas Regionais (CEO-R). O 
presente estudo teve por objetivo analisar a implementação dos CEO-R no Ceará, 
considerando os fatores e elementos do contexto político-institucional e 
organizacional que possibilitaram ou favoreceram este processo. Trata-se de uma 
pesquisa avaliativa, consistindo em estudo de caso, com abordagem qualitativa. 
Como instrumentos de pesquisa foram utilizados dados secundários (documentos e 
indicadores), entrevistas semiestruturadas e observação não-participante. Entre os 
principais resultados, observou-se que a inserção da saúde bucal em meio à 
trajetória de regionalização capitaneada pela Secretaria da Saúde do Estado (SESA-
CE), pela forma como foi planejada e construída pelos atores, configurou-se como 
fator fundamental para que o Ceará estruturasse sua política de saúde bucal antes 
do lançamento das diretrizes nacionais e, ao contrário do cenário nacional, 
priorizasse a implantação de CEO em uma perspectiva regional, em larga escala e 
administrados sob a modalidade de Consórcios Públicos de Saúde (CPS). Os CEO-
R se destacaram na rede de atenção à saúde bucal, não só pelo elevado aporte 
tecnológico e pelo sofisticado aparato odontológico, mas também pelas melhorias 
desencadeadas nos processos de trabalho, na gestão, na qualidade da assistência e 
no acesso mais oportuno às especialidades. Ainda assim, também identificaram-se 
alguns desafios relacionados à ingerência política na presidência de alguns 
consórcios, fragilidade na articulação da rede, representada por dificuldades na 
comunicação e integração com a atenção básica e por limitações na regulação 
direta de usuários para referências hospitalares. A partir deste estudo, é possível 
sugerir que os CEO-R se apresentam como elemento essencial para o alcance de 
certa institucionalidade da política de saúde bucal no Estado e a experiência do 
Ceará contribui com importantes elementos para discussão, aperfeiçoamento e 
sustentabilidade da própria Política Nacional de Saúde Bucal, com vistas a fortalecer 
e consolidar o direito ao acesso integral à saúde no SUS. 

Palavras-chave: Regionalização; Política de Saúde; Saúde Bucal; Especialidades 
Odontológicas; Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

The pioneer experiences of the state of Ceará in the implantation of public health 

policies in the country, with a strong tradition in the decentralization and 

regionalization of the Unified Health System (UHS), have as one of their main 

representations the Centers of Regional Dental Specialties (CRDS). This study 

aimed to analyze the implementation of CRDS in Ceará, considering the factors and 

elements of the political-institutional and organizational context that made or favored 

this process. It is an evaluative research, consisting of a case study, with a qualitative 

approach. Secondary data (such as documents and indicators), semi-structured 

interviews and non-participant observation were used as research instruments. 

Among the main results, it was observed that the insertion of oral health in the 

regionalization trajectory led by the State Health Department, as planned and 

constructed by the actors, did that Ceará should structure its oral health policy before 

the launch of national guidelines and, unlike the national scenario, prioritized the 

implantation of Centers of Dental Specialties in a regional perspective, on a large 

scale and administered under the Public Health Consortium (PHC) modality. The 

CRDS stood out in the oral health care network, not only due to the high 

technological contribution and the sophisticated dental apparatus, but also due to 

improvements in work processes, management, quality of care and more timely 

access to specialties. Still, some challenges related to political interference in the 

presidency of some consortia, fragility in the network articulation, represented by 

difficulties in communication and integration with primary care and by limitations in 

the direct regulation of users for hospital referrals were also identified. Based on this 

study, it is possible to suggest that CRDSs are an essential element for achieving a 

certain institutionality of oral health policy in that State, and the experience of Ceará 

contributes with important elements for discussion, improvement and sustainability of 

the National Policy of Oral Health, with a view to strengthening and consolidating the 

right to integral access to health in the UHS. 

Keywords: Regional Health Planning; Health Policy; Oral Health; Dental Specialties; 

Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A trajetória histórica da saúde bucal no Brasil evidencia que a área esteve à 

margem das políticas públicas de saúde até início dos anos 2000. Representada por 

um acesso extremamente difícil, restrito e, sobretudo, privado, o principal tratamento 

oferecido pela rede pública era a extração dentária, perpetuando a imagem de uma 

odontologia mutiladora e do cirurgião-dentista com atuação apenas clínica e 

curativista (NARVAI; FRAZÃO, 2008).  

Buscando enfrentar os desafios históricos relacionados ao acesso e à 

mudança da lógica do cuidado em saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Ministério da Saúde (MS) lançou, em 2004, a Política Nacional de Saúde Bucal 

(PNSB) – Programa Brasil Sorridente, que instituiu uma série de medidas para a 

garantia de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da 

população (BRASIL, 2004a), onde os Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO) se apresentam como estabelecimentos especializados, complementares à 

atenção básica à saúde (AB) (BRASIL, 2006a).  

Apesar dos avanços na cobertura e na prestação de serviços de saúde bucal 

no sistema público de saúde, por meio da inserção das equipes de saúde bucal 

(eSB) na Estratégia Saúde da Família (ESF) e da implementação da PNSB, o 

acesso a procedimentos especializados oferecidos pelos CEOs ainda se apresenta 

como um dos grandes desafios para a consolidação da saúde bucal no Sistema 

Único de Saúde (SUS), com impactos importantes na integralidade e na qualidade 

do cuidado (CHAVES et al., 2010).  

As inquietações que motivaram a realização desta pesquisa pautaram-se nas 

atuações do autor que, enquanto apoiador institucional na gestão em saúde bucal da 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), junto às vivências do 

Mestrado em Saúde Coletiva da UFF, às disciplinas externas cursadas na 

Universidade de São Paulo (USP) e na Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP/Fiocruz) e às experiências anteriores como acadêmico estagiário em um 

CEO e cirurgião-dentista de ESF no município do Rio de Janeiro, identificou 

dificuldades na implementação da política quanto à organização da rede e ao 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.php
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acesso a serviços especializados do CEO, por aspectos referentes à integralidade 

das ações. 

Com a expansão da saúde bucal na atenção básica, o consequente aumento 

da oferta dos serviços odontológicos e a dívida histórica reafirmada pelos 

levantamentos de condições de saúde bucal (SB Brasil 2003 e 2010), a importância 

da atenção especializada ganhou ainda mais ênfase para a efetivação da política de 

saúde bucal no SUS (CHAVES, 2016). Neste sentido, a descentralização e a 

regionalização em saúde no país se destacam como princípios essenciais para o 

planejamento e organização das redes de atenção à saúde (RAS), incluindo a saúde 

bucal (PAIM, 2009).  

Os desafios colocados ao SUS nos processos de descentralização se 

referem, principalmente, a capacidade dos municípios em prover o cuidado integral, 

resolutivo e capaz de responder às necessidades em saúde. Neste cenário, o 

aumento significativo do número de CEOs na perspectiva municipal revelou a face 

descentralizadora e contraditória da PNSB, ao não considerar as desigualdades e 

especificidades municipais e regionais. Nesta perspectiva, garantir a integralidade e 

a continuidade do cuidado dentro de um município – envolvendo todos os seus 

níveis de atenção – pode não ser possível e a integralidade somente será alcançada 

a partir de arranjos regionais que integrem diferentes municípios e onde estejam 

disponíveis os serviços necessários ao atendimento (LIMA, 2009).  

Diante do desafio de regionalizar o que a descentralização separou, a partir 

de um processo de regionalização com forte papel do Estado no planejamento e 

ampliação da rede pública de saúde (GOYA et al., 2016; SANTOS, 2017), o Ceará 

se destacou pela implementação de Centros de Especialidades Odontológicas 

Regionais (CEO-R), tomando por base municípios localizados em uma mesma 

região de saúde. 

Além do fato de se apresentar como campo de pesquisa do projeto maior ao 

qual este estudo está associado1, a opção pelo Ceará é justificada por reconhecer 

                                                           
1 O projeto maior buscou avaliar a integração das redes e a coordenação do cuidado em 

regiões de saúde em diferentes cenários e perspectivas, intitulado “Avaliação da Coordenação do 
Cuidado em Regiões de Saúde: Estudo a partir de uma Situação Marcadora” e coordenado pela 
pesquisadora Dr

a
. Patty Fidelis de Almeida. 
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as experiências pioneiras do Estado na implementação de políticas públicas de 

saúde no país, com forte tradição na descentralização e regionalização do SUS 

(LIMA; VIANA, 2011; PEQUENO, 2015). Diferente do cenário nacional, o Estado 

estruturou sua política de saúde bucal antes do lançamento das diretrizes nacionais 

e adotou estratégias visando planejamento e implantação em larga escala de CEO 

em uma perspectiva regional. 

Logo, considerando que a maioria dos estados brasileiros prioriza a 

implantação de CEOs municipais e constatando certa escassez de produções 

científicas acerca das experiências do Ceará, o presente estudo teve por objetivo 

geral analisar a implementação dos CEOs Regionais no estado do Ceará e por 

objetivos específicos compreender e discutir os fatores e elementos do contexto 

político-institucional e organizacional que possibilitaram ou favoreceram este 

processo. 

O presente trabalho está organizado a partir de: referencial teórico, 

metodologia, resultados organizados em quatro itens, discussão e considerações 

finais. No referencial teórico é realizada discussão sobre temas importantes para a 

compreensão do objeto e do campo de pesquisa: Regionalização em Saúde, 

destacando as regiões e redes; e Política de Saúde Bucal, com enfoque na PNSB e 

nos Centros de Especialidades Odontológicas. 

Na metodologia, a partir da matriz de análise, são apresentados os 

instrumentos e técnicas de pesquisa – envolvendo dados secundários (documentos 

e indicadores), entrevistas com roteiro semiestruturado e observação não-

participante –, mapeamento e perfil dos informantes-chave, estratégias para a coleta 

e análise dos dados. 

Em relação aos resultados,  o item I caracteriza o cenário de estudo, 

considerando a cobertura de saúde bucal na AB e a distribuição dos CEOs; o item II 

descreve o processo de regionalização no estado; o item III aborda a trajetória da 

política de saúde bucal no estado; e o item IV destaca a caracterização dos CEOs 

Regionais e a interface com a AB no Ceará. 

A discussão sistematiza os principais resultados da pesquisa e dialoga com a 

literatura e as considerações finais destacam recomendações do estudo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Regionalização em Saúde 

 As mudanças no setor saúde que se intensificaram no Brasil a partir da 

Constituição Federal de 1988, com a criação do SUS tinham o ideário da saúde 

como direito de cidadania. O SUS instituiu-se como a principal política social para 

alcançar este objetivo, delineando o modelo de atenção e demarcando a distribuição 

de funções entre os entes federativos (MERCADANTE et al., 2002).   

 Ao longo dos anos, a busca por este ideário foi marcada por intensas 

mudanças jurídicas, legais e institucionais, que produziram reflexões sobre a forma 

de pensar, conceber e realizar a assistência à saúde no país (PINHEIRO; SILVA 

JUNIOR, 2011). Permitiu também estruturar em todo território nacional uma ampla e 

diversificada rede de serviços de saúde, ainda que bastante heterogênea, orientada 

pelos princípios doutrinários de universalidade, equidade e integralidade da 

assistência e pelas diretrizes organizativas de descentralização, regionalização, 

hierarquização e participação social (PAIM, 2009; LAVRAS, 2011; SILVA; SENNA; 

SILVA JUNIOR, 2013).  

 Neste sentido, o arranjo político-institucional foi explicitado na Lei no. 8.080/90 

e, de forma complementar, na Lei no. 8.142/90.  O desenho criado pelas Normas 

Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS) e Normas Operacionais Básicas 

(NOB) editadas pelo Ministério da Saúde também contribuíram para a geração do 

modelo de atendimento à saúde presente no país (FRANZESE; ABRUCIO, 2013). 

 Um aspecto fundamental de destaque é a aposta em um projeto de 

descentralização pautado na organização dos sistemas municipais:  

[...] descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo com: a) ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde (BRASIL, 1990 - Lei n

o
 8.080/90, Art.7, inciso IX). 

 De forma geral, a descentralização tinha como objetivo redefinir as 

responsabilidades entre os vários níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal), 

transferindo poder decisório, gestão de prestadores e recursos financeiros para 

estados e, principalmente, aos municípios. Este processo se justificava como forma 
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de promover a democratização, melhorar a eficiência e os mecanismos de 

accountability nas políticas públicas e contemplar a diversidade de interesses e 

necessidades na vastidão do território nacional (LIMA; QUEIROZ, 2012).  

 Neste contexto, a estrutura operativa do SUS foi se esculpindo na direção dos 

municípios (LEVCOVITZ; MACHADO; LIMA, 2001). O enfoque na atenção básica e 

o fortalecimento dos sistemas municipais de saúde, sob forte indução federal, 

através de normas e incentivos, pouco consideravam as diversidades regionais 

(LEVCOVITZ; MACHADO; LIMA, 2001; MACHADO; BAPTISTA; LIMA, 2010). Viana 

(1994) definiu que esta municipalização, com tendência à autonomização dos 

municípios contrastava com a própria noção do sistema único, hierarquizado, 

descentralizado, regionalizado e integrado.  

 Uma primeira contradição seria ter uma mesma norma para municípios 

extremamente desiguais entre si, considerando as questões econômicas e políticas 

no contexto da federação. Na ausência de uma proposta de regionalização do 

sistema, a descentralização contribuiu para acirrar as desigualdades socioespaciais 

existentes, dificultando a cooperação intergovernamental e maiores avanços na 

efetivação dos princípios e integração regional dos serviços do SUS. Além disso,  a 

relação direta entre a União e os municípios contribuiu para a fragilização do papel 

das esferas estaduais no planejamento e coordenação das redes assistenciais 

regionalizadas (ALBUQUERQUE, 2013).  

Ao transferir para os municípios a sua rede ambulatorial e parte da rede 
hospitalar, alguns estados abandonaram seu papel de prestador de 
serviços, mas não se capacitaram para assumir suas novas atribuições. O 
processo de descentralização instaurado pelo SUS, centrado na relação 
União-municípios, deixou à margem os estados como instâncias de 
planejamento, financiamento, avaliação e controle. Com isso, 
permaneceram na disputa pelo papel de prestador, com o SUS deixando de 
dispor de uma instância articuladora e otimizadora dos recursos disponíveis 
em cada município, atravancando assim a possibilidade de se programar e 
de operar redes de serviços de âmbito regional (YUNES, 1999, p.68). 

 Em síntese, Albuquerque (2013) aponta que a descentralização ajudou a 

aprofundar as desigualdades territoriais concentrando ainda mais recursos, 

equipamentos e fluxos assistenciais nos municípios e estados já concentradores de 

variáveis do desenvolvimento econômico. Por efeito, incentivou a competitividade 

entre os entes federados pela atratividade de recursos públicos e privados no 
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sistema de saúde, prejudicando o estabelecimento de relações intergovernamentais 

mais cooperativas e coordenadas no âmbito da assistência à saúde. 

 Ainda segundo a autora, embora tenha sido importante na construção do 

SUS, a descentralização logo impôs limitações quanto à universalização da saúde 

no país, explicitando que o sistema poderia não garantir a integralidade do cuidado 

nos limites de um único município. Reforçou-se a importância da combinação de 

diferentes estratégias e políticas, articuladas entre os três níveis de governo, 

considerando às características históricas, estruturais, conjunturais, territoriais, 

políticas e institucionais dos estados e das regiões brasileiras (ALBUQUERQUE, 

2013). Nesta perspectiva, Pereira (2014, p.198) aponta que a regionalização se 

“insere como estratégia associada e complementar à descentralização no campo 

das políticas públicas”.  

 Para Fleury e Ouverney (2007), a regionalização destaca-se como importante 

vetor de reorganização dos territórios, pressupondo vários partícipes (governos, 

organizações e cidadãos) que, por meio de suas relações, condicionam o processo 

político no espaço geográfico, podendo instituir processos decisórios mais 

democráticos. Pressupõe o desenvolvimento de estratégias para planejamento, 

integração, gestão, regulação e financiamento de uma rede regionalizada de saúde 

que possa compartilhar recursos numa perspectiva de complementaridade e 

sinergia, a partir das especificidades de cada território (KUSCHNIR; CHORNY, 2010; 

MENDES, 2010). 

 Segundo Lima et al. (2010), a tensão entre regionalização e descentralização 

em saúde acentuou-se no Brasil por pelo menos dois motivos: (1) o planejamento 

regional não antecedeu os processos de descentralização, havendo uma 

dissociação entre a estratégia de descentralização e o projeto de regionalização logo 

no início de implantação do SUS; e (2) as propostas de regionalização têm início 

tardio, conformando-se após sucessivos ciclos de descentralização que tiveram 

como foco os diversos municípios do país. 

 Em meio a um cenário caracterizado por diversos problemas relativos à 

desintegração territorial de instituições, serviços e práticas, e dificuldades para 

conformação de arranjos cooperativos entre os governos (SANTOS; CAMPOS, 
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2015), torna-se fundamental considerar os significados associados às regiões de 

saúde para a organização político-territorial do SUS. 

2.1.1. Regiões e Redes de Saúde 

 O debate sobre as regiões de saúde no país se intensificaram em razão da 

necessidade de integrar as ações e serviços públicos de saúde, sob a ótica da 

descentralização e regionalização. Ressalta-se que a região de saúde é o lócus da 

integralidade, pois precisa ser capaz de resolver o máximo das necessidades de 

saúde da população regional (SANTOS; CAMPOS, 2015).  

 O Decreto no. 7.508/11 (BRASIL, 2011a), que dispõe sobre a organização do 

SUS, estimulou mudanças relacionadas à definição e institucionalização da Região 

de Saúde, aos instrumentos de planejamento e aos mecanismos de articulação 

federativa, consolidando a região como recorte privilegiado para a indução e 

integração das políticas, expansão do financiamento, estruturação das redes 

temáticas e garantia da integralidade no acesso ao sistema: 

Região de Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, 
o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (BRASIL, 2011 
a - Decreto n

o
 7.508/11, Art. II). 

 Para Santos (2017), a região de saúde se configura como recorte territorial, 

administrativo-sanitário que busca integrar o que a descentralização supostamente 

teria fracionado, sendo constituída pelas redes de atenção à saúde, e com a 

finalidade específica de garantir o acesso às ações e serviços de saúde dentro de 

um território delimitado e disciplinado, podendo inclusive ser inter-regional, conforme 

as necessidades de saúde. Santos e Campos (2015, p.440) reforçam a região de 

saúde como uma ferramenta essencial para “se sair desse impasse do 

fracionamento das ações e serviços de saúde, do isolamento, do centralismo federal 

programático e sem visão de planejamento regional”. 

 Contudo, Ribeiro, Tanaka e Denis (2017) complementam que a região de 

saúde não pode ser interpretada como um mero recorte administrativo, restrito às 

ações governamentais multissetoriais e multiníveis que ali se desdobram, mas como 

produto de um território onde há constantes conflitos entre as distintas expectativas 
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econômicas, sociais, políticas, institucionais e individuais. Assim, as relações de 

poder impregnam os diferentes usos do território. 

 Lima et al. (2012) ressaltam que as regiões constituem-se como base 

territorial para o planejamento de redes de atenção, tendo como princípio que a 

própria noção de rede regionalizada pressupõe a região como atributo fundamental 

para sua organização e funcionamento. 

 Frente aos sistemas fragmentados, o governo brasileiro propôs a 

reorganização do sistema de saúde, na perspectiva de RAS, como estratégia de 

operar a atenção e a gestão nas distintas regiões de saúde (BRASIL, 2010).  

Mendes (2010) define as Redes de Atenção à Saúde como:  

[...] organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 
vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma 
ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 
contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde - prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo 
certo, com a qualidade certa e de forma humanizada -, e com 
responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população (MENDES, 
2010, p.2300).  

Mendes (2008) também aponta três elementos fundamentais constitutivos das 

RAS, que são: (1) a população como elemento central - sendo que suas 

necessidades sociais e de saúde devem ser compreendidas pela atenção básica; (2) 

a estrutura operacional - representada, por sua vez, por cinco componentes: (2a) 

atenção básica (o centro de comunicação); (2b) outros níveis de densidade 

tecnológica (secundário e terciário) de forma articulada com a AB, ordenadas por 

redes temáticas; (2c) os sistemas de apoio (diagnóstico e terapêutico, de informação 

e de assistência farmacêutica); (2d) os sistemas logísticos (de transporte, de 

regulação do acesso na atenção, cadastro de usuários e prontuário eletrônico); e 

(2e) sistema de governança; e (3) modelo de atenção, no qual tem por objetivo 

problematizar o modelo voltado para condições agudas e sua inadequação para lidar 

com as crescentes condições crônicas. 

Logo, a RAS apresenta-se como um conjunto de ações e serviços de saúde, 

no âmbito de uma região de saúde, que se articula em níveis de densidade 

tecnológica e tem por objetivos garantir a integralidade do cuidado e assegurar a 
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saúde como direito. Tão logo, tende a induzir mudanças na política, no planejamento 

e na gestão do SUS (ALBUQUERQUE; VIANA, 2015; DUARTE et al., 2015).  

Considera-se que o avanço no processo de regionalização tende a interferir 

positivamente no acesso à saúde, permitindo observar os determinantes sociais de 

saúde do território, organizar os serviços de forma ampla, atender a populações que 

não se restringem aos territórios municipais, utilizar melhor os recursos humanos e 

tecnológicos presentes na região de forma a orientar os fluxos e garantir a 

resolutividade na atenção, além de disponibilizar recursos sociais e políticos no 

incentivo ao compartilhamento de responsabilidades entre os governos nos sistemas 

de saúde (ALMEIDA et al. 2016b; LIMA et al., 2012). 

É interessante entender que diferentes formas de implementação da 

regionalização em saúde têm sido efetuadas com graus variados de êxito, com 

razoável concomitância e/ou correspondência com a descentralização e com a 

noção de regiões e redes (FERNANDES, 2017). 

O estudo de Lima et al. (2012) assume que a regionalização é influenciada 

pelas características específicas da sua implementação e, ainda, pela direção que 

se deseja imprimir ao processo, onde observou três dimensões que sintetizam o 

referencial analítico dos condicionantes da regionalização nos estados: contexto, 

direcionalidade e características da regionalização, apresentadas no quadro 01. 

Quadro 01 – Referencial analítico dos condicionantes da regionalização, 2012. 

DIMENSÕES ELEMENTOS PRINCIPAIS 

CONTEXTO 

O contexto da regionalização é caracterizado por um fator histórico-
estrutural (história da conformação do estado e de suas regiões, 
dinâmicas socioeconômicas e características geopolíticas dos estados), 
político-institucional (trajetória da política de saúde e da regionalização, 
modo de funcionamento das instituições e papel desempenhado pelas 
organizações envolvidas) e conjuntural (prioridade da regionalização na 
agenda dos governos, situação político-econômica do estado e perfil dos 
dirigentes da saúde), que varia entre os estados. 

DIRECIONALIDADE 

A direcionalidade da regionalização expressa uma dada ideologia e a 
capacidade dos governos formularem uma orientação para o processo, 
definindo os atores a serem mobilizados, o objeto da regionalização e, 
finalmente, as estratégias e os instrumentos para auxiliar sua 
implementação. 
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CARATERÍSTICAS DA 
REGIONALIZAÇÃO 

Uma determinada institucionalidade da regionalização no plano estadual 
é conformada pela existência de recursos, incentivos, normas e 
construções cognitivas que integram o processo regulatório dessa política. 
E também está relacionada à trajetória da regionalização e aos elementos 
(conteúdo) levados em consideração no desenho das regiões de saúde no 
estado. 
A governança da regionalização é determinada pela estabilidade do 
quadro institucional, pela abrangência dos atores, pelo tipo de relações 
estabelecidas entre governos e entre as organizações responsáveis pela 
condução do processo, sendo possível (ou não) estabelecer uma direção 
voltada para a consecução de objetivos e metas acordadas entre eles. 

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2012). 

Entre os resultados do estudo conduzido por Lima et al. (2012), que 

consideraram 24 estados brasileiros (exceto Tocantins e Maranhão), apontaram-se 

ganhos de institucionalidade, mesmo em contextos histórico-estruturais e políticos-

institucionais desfavoráveis. Entretanto, foi percebido que as dificuldades inerentes a 

esses contextos comprometem maiores avanços e a sustentabilidade da política de 

regionalização em muitas regiões, reforçando a importância do fortalecimento do 

enfoque territorial no planejamento governamental e da integração de políticas no 

desenvolvimento regional. 

Carvalho, Jesus e Senra (2017) corroboram que o processo de regionalização 

também sofre influência dos ciclos de implementação das políticas e do grau de 

articulação existente entre os atores sociais dos espaços de governança. Constata-

se um processo autorreferente e dependente, inclusive dos referenciais teóricos, 

interesses e projetos nos quais os mesmos encontram-se envolvidos, pautado na 

capacidade desses atores em gerar consensos sobre o compartilhamento de 

responsabilidades e em construir desenhos regionais para garantia do acesso à 

saúde (SILVEIRA FILHO et al., 2016). 

Em estudo de caso de Viana et al. (2017), que abrangeu sete regiões de 

saúde das cinco macrorregiões brasileiras, observou-se que a 

pouca/deficiente/insuficiente disponibilidade de recursos físicos, humanos e 

financeiros e a não introdução de inovações assistenciais dificultaram o avanço da 

política de regionalização e a consecução de seus objetivos maiores, como a 

integração dos serviços e a coordenação do cuidado. Ainda é fundamental destacar 

que a melhor ou a pior situação entre as regiões não espelha as diferenças 

regionais, tampouco as tipologias das regiões de saúde, o que permite afirmar que 

há graus de autonomia no processo de regionalização da política de saúde. 
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Outro ponto de destaque é a fragmentação entre a atenção básica e as 

especialidades, uma vez que, em muitos casos, os dois níveis  são operados por 

instituições diversas: a primeira com base no município e, a segunda, na região, 

porém, com pouca interferência de atores regionais (estruturas regionais da 

Secretaria Estadual de Saúde), tanto nos seus desenhos de prestação quanto no 

estabelecimento de iniciativas com vistas à integração (VIANA et al., 2017). 

De acordo com Lima et al. (2017), quando o foco é a assistência de Média e 

Alta Complexidade (MAC), são vários os arranjos de governança regional, com o 

envolvimento de diversos atores. Embora conte com a variedade de conexões entre 

estes atores, a base empírica permite relacionar os principais atores da governança 

regional de MAC, na seguinte ordem: 1) município pólo regional; 2) prestadores 

privados vinculados ao SUS; 3) governo municipal ou estadual; 4) governo federal. 

A caracterização de um elevado grau de dependência regional em relação 

aos municípios-pólo e aos prestadores privados tendem a impactar diretamente na 

arquitetura de poder e, portanto, nos arranjos de governança regional. Esse contexto 

resulta em disputas políticas por recursos escassos, tanto na perspectiva das 

relações intergovernamentais, quanto das relações público-privadas, de forma que a 

concorrência público-privada pode influenciar as decisões de saúde nas regiões 

(LIMA et al., 2017). Associado a isso, a existência de espaços decisórios permeados 

por interesses locais, alguns na contramão de ações pautadas pela universalidade 

do sistema, reforçando a importância da representatividade dos municípios, 

principalmente os menores, nas instâncias regionais de decisão (SILVA et al., 2017). 

Neste cenário, a Comissão Intergestores Regional (CIR) destaca-se por seu 

papel estratégico no processo de regionalização como um espaço institucional 

deliberativo, com status de governança locorregional com potencialidade para 

interferir nas políticas regionais de saúde por meio de seus agentes (SANTOS; 

GIOVANELLA, 2014).  

Assim como achados de Roese, Gerhardt e Miranda (2015), tais desafios 

implicam sobremaneira as discussões, negociações e pactuações regionais. 

Particularmente, torna-se difícil a programação procedimental sem um planejamento 

estratégico que leve em conta as prioridades relativas aos problemas, necessidades 
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e demandas reais para o referenciamento na região, o que corrobora evidências 

similares de outros estudos (LIMA; VIANA, 2011). 

As imensas dificuldades enfrentadas pelos municípios, em especial os de 

pequeno e médio portes, no que se referem à falta de estrutura física, de materiais, 

de recursos humanos, de acesso a novas tecnologias e apoio diagnóstico, têm 

disparado reflexões sobre a busca de parcerias para a melhoria do processo de 

gestão e de organização dos sistemas de saúde (CEARÁ, 2009). 

O modelo dos Consórcios Públicos em Saúde (CPS) destaca-se como uma 

das alternativas de cooperação federativa de apoio e de fortalecimento da gestão 

que visa a superação de dificuldades locais no processo de implementação do 

sistema, o estímulo ao planejamento local e regional em saúde, o desenvolvimento 

de ações conjuntas e de objetivos de interesse comum e a melhoria da eficiência da 

prestação dos serviços públicos (BRASIL, 1997; CEARÁ, 2009).  

O CPS se refere a uma associação pública, de natureza autárquica e 

interfederativa (pela união entre dois ou mais entes da federação), sem fins 

lucrativos, com personalidade jurídica de direito público, tendo no caso do Ceará o 

estado e os municípios adscritos a cada uma das regiões como entes consorciados 

(GOYA et al., 2016). 

No Brasil, apesar das experiências de consorciamento para gerência de 

serviços de média complexidade serem registradas desde os anos 70, nota-se que 

este arranjo institucional ainda é incipiente para os CEOs. Esta situação pode ser 

justificada pelo fato de que, infelizmente, municípios não apresentam como rotina o 

movimento de associação com os demais da região, de modo a organizar a oferta 

de atendimentos odontológicos especializados entre os mesmos (FIGUEIREDO; 

GOES; MARTELLI, 2016). 

Tendo em vista as questões apresentadas, os componentes do processo de 

regionalização foram aprofundados e configurados como categorias que orientaram 

o desenvolvimento deste estudo, com enfoque no contexto de implementação dos 

Centros de Especialidades Odontológicas Regionais no estado do Ceará. 
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2.2. Políticas de Saúde Bucal 

As políticas de saúde bucal apresentam acesso limitado até em países 

desenvolvidos, com dificuldades na sua implementação nos sistemas de saúde. Em 

muitos países mesmo com sistemas universais públicos, inclusive, não é vista como 

parte integral dos cuidados em saúde (GUIMARÃES, 2010). Na Espanha, por 

exemplo, o Servicio Nacional de Salud oferece ampla cobertura para a saúde geral, 

mas restrita para a saúde bucal, com maior enfoque para crianças, com oferta de 

alguns serviços básicos para adultos através de atendimentos de emergência e 

extrações dentárias por dentistas nos serviços públicos (BRAVO et al., 2015).  

No Canadá, a falta de acesso aos serviços odontológicos é um desafio para o 

sistema, destacando-se que a saúde bucal é isolada da saúde geral (MAIN; LEAKE; 

BURMAN, 2006). Na França, ainda que o sistema de saúde bucal se mostre bem 

sucedido em relação ao acesso para a maioria da população, Pegon-Machat et al. 

(2016) apontam que o serviço, além de caro, é claramente organizado em torno de 

um modelo curativo baseado em tratamentos, não sendo capaz de impedir o 

aumento das desigualdades em saúde bucal. Já na Inglaterra, após processo 

recente de reforma, os novos contratos odontológicos incluíram um componente que 

restringe o acesso aos serviços integrais, inclusive relacionado a tratamentos, o que 

desafia princípios básicos do National Health Service (LAVERTY; HARRIS, 2018). 

Entre os países em desenvolvimento, o sistema de saúde chileno prioriza 

grupos etários específicos para alcançar um impacto na saúde em longo prazo. Os 

serviços públicos não possuem recursos para responder às necessidades 

odontológicas de toda a população, considerando a alta demanda por cuidados 

devido aos graves problemas de saúde bucal e à carência de dentistas no sistema 

público (HENRÍQUEZ-TEJO, 2017).  

No Brasil, a trajetória histórica da saúde bucal revela que esta área 

caracterizou-se durante décadas pela implantação de modelos ou programas 

seletivos a fim de reverter o quadro de exclusão social no acesso aos serviços 

odontológicos (NARVAl, 1994). 

O modelo de prática odontológica recebeu intensa crítica já na ocasião da 7a 

Conferência Nacional de Saúde, em 1980. Além do traço iatrogênico e mutilador, 
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foram questionados também o seu caráter de monopólio (atividades centradas 

exclusivamente no cirurgião-dentista com baixa participação de pessoal auxiliar) e 

sua orientação fortemente ligada à tradição liberal-privatista da profissão. Com isso, 

a transformação desse modelo passou a ser alinhado às propostas mais gerais do 

movimento da Reforma Sanitária formuladas no período (NARVAl, 1994). Nesta 

perspectiva, a saúde bucal deve ser identificada como um conjunto de condições 

objetivas (biológicas) e subjetivas (psicológicas) que permitem ao ser humano 

exercer várias funções, desenvolver a autoestima e relacionar-se socialmente sem 

inibição ou constrangimento (NARVAI; FRAZÃO, 2008). 

Muitas condições de saúde bucal são reconhecidas como problemas de 

saúde pública em função da prevalência, gravidade, impacto individual e 

comunitário, além dos custos que acarretam ao sistema de saúde e existência de 

métodos efetivos de prevenção e tratamento. A cárie dentária não tratada se 

destaca como a condição de saúde mais prevalente em todo o mundo e a doença 

periodontal severa como a sexta (ANTUNES et al., 2016). Em 2004, segundo dados 

do MS, 10% dos brasileiros adultos tinham no mínimo, um sexto do total de dentes 

ausentes ou sem função em razão de doença periodontal. Aos 18 anos, 44% dos 

jovens já haviam perdido no mínimo um dente permanente (BRASIL, 2004b).  

Constata-se que as doenças bucais implicam restrições de atividades na 

escola, no trabalho e na vida doméstica, causando, por sua vez, a perda de milhões 

de horas dessas atividades a cada ano em todo o mundo. Além disso, o impacto 

psicológico dessas enfermidades reduz significativamente a qualidade de vida dos 

indivíduos (WHO, 2003). Assim, configura-se como um conceito relativamente 

complexo que não deve ser reduzido a “saúde dos dentes” ou a considerações 

sobre uma ou duas enfermidades. 

 

2.2.1. Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente 

Os avanços da saúde bucal no cenário das políticas públicas de saúde no 

Brasil podem ser destacados por alguns fatos marcantes, principalmente pela 

inserção das equipes de saúde bucal na ESF, ampliada com a formulação de 

políticas específicas para a área, denominada Política Nacional de Saúde Bucal – 

Brasil Sorridente (BRASIL, 2004a). 
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A PNSB, lançada em 2004, envolve um conjunto de ações que tem como 

principal objetivo a reorganização do serviço de saúde bucal em todos os níveis de 

atenção nos diversos territórios, de forma que se tenham reflexos no aumento do 

acesso e na qualidade da atenção da população aos serviços (BRASIL, 2004a). 

Segundo o documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”, a 

política é sumarizada sob o título “Ampliação do acesso à atenção em saúde bucal”, 

conforme: 

A atenção em saúde bucal no país, pautada no Brasil Sorridente pautar-se-
á: (1) na garantia de uma rede de atenção básica articulada com toda rede 
de serviços e como parte indissociável desta; (2) na integralidade das ações 
de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a 
prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da população 
adscrita, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão em 
situação de urgência; (3) na definição de política de educação permanente 
para os trabalhadores de saúde bucal, com o objetivo de implementar 
projetos de mudança na formação técnica, de graduação e pós-graduação 
que atendam às necessidades da população e aos princípios do SUS; e (4) 
na definição de agenda de pesquisa científica com o objetivo de investigar 
os principais problemas relativos à saúde bucal, bem como desenvolver 
novos produtos e tecnologias necessários à expansão das ações dos 
serviços públicos de saúde bucal, em todos os níveis da atenção (BRASIL, 
2004a). 

Neste contexto, os resultados do Levantamento de Saúde Bucal da 

População Brasileira – SB Brasil, em 2003, evidenciaram a necessidade da 

organização da rede em saúde bucal, com destaque para a média complexidade ao 

indicar que os serviços odontológicos especializados correspondiam a apenas 3,3% 

do total de procedimentos clínicos odontológicos. Além disso, destacaram-se a 

gravidade e a precocidade da perda dentária, relacionadas à desigualdade no 

acesso aos serviços odontológicos e a existência de quase 56% de idosos 

completamente edêntulos (BRASIL, 2004b). O cenário tornava claro que a expansão 

da rede assistencial de atenção secundária e terciária não acompanhou, no setor 

odontológico, o crescimento da oferta de serviços de atenção básica no país.  

No que se referem aos princípios do SUS, os Centros de Especialidades 

Odontológicas somaram-se então às equipes de saúde bucal na AB, porta de 

entrada do sistema de saúde (CHAVES et al., 2010). Assim, os CEOs destacam-se 

como estratégia relevante da PNSB com vista à integralidade da atenção no âmbito 

odontológico, relacionada especialmente às perspectivas de integração de ações e 

garantia de continuidade da atenção.  
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2.2.1.1. Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)  

Os CEOs são referências para as unidades de saúde encarregadas da 

atenção odontológica básica, e devem estar integrados ao processo de 

planejamento locorregional. Prestam serviços especializados em saúde bucal, com 

ênfase em diagnóstico do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral 

menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendimento a pessoas com 

necessidades especiais (BRASIL, 2004a). 

O Ministério da Saúde, dispondo de suas atribuições, vem constantemente 

editando portarias, a fim de aproximar questões relativas ao processo de 

credenciamento, implantação e financiamento de Centros de Especialidades 

Odontológicas à realidade dos municípios e estados.  

A partir das portarias de habilitação, datadas de 2009 e 2010, o número de 

CEOs foi impulsionado para 853 centros, cerca de oito vezes o número estabelecido 

em 2004, momento do lançamento da PNSB. Em 2018, o país totaliza 1127 Centros 

de Especialidades Odontológicas implantados, conforme gráfico 01. 

Gráfico 01 – Evolução do número de Centros de Especialidades Odontológicas no 
Brasil, de 2004 a 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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Seguindo a perspectiva nacional, desde a criação do CEO, há uma expansão 

crescente por todo o Brasil (MACHADO et al., 2015). Contudo, persiste um padrão 

de concentração nas regiões Nordeste e Sudeste, considerando também que essas 

regiões são as mais populosas do país. Em 2018, apresentam-se 454 CEOs no 

Nordeste, 393 no Sudeste, 138 no Sul, 72 no Norte e 70 no Centro-Oeste (DAB/MS, 

2018). 

Em adição a este cenário, Fortuna (2011) detectou que há regiões de saúde 

onde não há presença de CEO. Entre os estados brasileiros, nove têm CEOs em 

100% das suas regiões de saúde, entre eles o Ceará. Todavia, alguns desses 

estados constam nesta categoria por contarem com um baixo número de divisões 

regionais, como por exemplo Mato Grosso do Sul (3 regiões de saúde) e Roraima (1 

região de saúde). 

Segundo Saliba et al. (2010), a região Nordeste merece destaque pela 

distribuição geográfica dos CEOs, ainda que apresentando indicadores sociais 

desfavoráveis. Este fato pode ser explicado por características que tem 

acompanhado a lógica de regionalização na organização dos sistemas de saúde. 

Fortuna (2011) aponta que o número de CEOs em municípios de pequeno 

porte deve ser analisado com cautela, tendo em vista que o funcionamento 

adequado depende de pactuações para formação de redes de atenção à saúde 

bucal previstas no Plano Diretor de Regionalização (PDR). Caso esta implantação 

não esteja planejada no âmbito regional, indica-se que os princípios de economia de 

escala não estão sendo observados e que a viabilidade operacional e financeira 

desses centros podem estar gravemente comprometidas, posto que os CEOs devem 

alcançar metas estabelecidas pelo MS em número de procedimentos para garantia 

de incentivo de custeio.  

Ainda, vale destacar que, por tratar-se de um processo de implantação co-

participativo, com parcelas contributivas de estados e municípios, o processo de 

implementação e expansão de CEO está sujeito a questões políticas diversas, 

peculiares a cada uma dessas regiões, que vão desde rivalidades partidárias a 

incentivos fiscais, perpassando por dificuldades geográficas. Desta forma, as 

diferentes cronologias de implantação e de expansão dos CEOs devem ser 
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compreendidas de acordo com o momento e os avanços políticos vivenciados por 

cada região (SALIBA et al., 2010). 

Em sua pesquisa, Rossi (2011a) constatou que, em dois municípios da Bahia, 

o governo local desempenhou papel fundamental na implementação de Centros de 

Especialidades Odontológicas. Segundo Contarato (2011), no município de Vitória, 

no Espírito Santo, a implantação do CEO representou um grande avanço ao 

proporcionar o acesso aos serviços especializados e favorecer a continuidade da 

atenção. Porém, a autora também identificou limitações na oferta dos serviços, 

considerando que Vitória apresentava um único CEO, com poucos profissionais para 

atender às demandas do município e de municípios vizinhos. Essa oferta reduzida, 

aliada a grande demanda, configurava-se como um dos motivos para uma longa fila 

de espera e também para um alto índice de absenteísmo às consultas.  

A dificuldade de acesso às especialidades pode ser atribuída a vários fatores, 

e não apenas à oferta reduzida. Dentre estes, destacam-se encaminhamentos 

incorretos, indicações não condizentes com a especialidade, orientações 

inadequadas, desconhecimento com relação aos protocolos, ou mesmo a grande 

demanda de anos de exclusão a essas especialidades (CONTARATO, 2011), 

problemas semelhantes à rede em geral (ALMEIDA et al., 2010). 

Rossi (2011b) corrobora estas questões ao reforçar que as ações ofertadas 

pelo CEO devem estar articuladas com a atenção básica. Além disso, a sua 

implementação somente poderá garantir a integralidade a partir do atendimento 

adequado de todos os casos referenciados, bem como a redução de barreiras aos 

serviços de saúde bucal e acompanhamento na AB, o que não ocorreu de forma 

satisfatória em seu estudo. 

Morris e Burke (2001) caracterizam a interface ideal entre atenção básica e 

atenção especializada em saúde bucal por meio de características como: (1) acesso 

indiscriminado e sem barreiras à atenção especializada após encaminhamento; (2) 

sistema de referência, em que todo serviço não disponível na AB deve ser ofertado 

na atenção secundária; (3) encaminhamento ágil e adequado, com contrarreferência 

para a atenção básica ao final do tratamento especializado; e (4) retorno facilitado 

ao nível secundário sempre que necessário. 
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Chaves et al. (2010) verificaram fatores que podem ser entendidos como 

proxy de desempenho na assistência à saúde bucal em CEO. Como desfecho, o 

estudo concluiu que a facilidade de acesso geográfico, presença de ficha de 

referência de usuários oriundos da AB e cobertura de ESF ≥ 50% influenciavam 

positivamente à integralidade. Ao considerar a cobertura da eSF/ESF no município 

como uma co-variável do sistema de saúde que poderia influenciar na integralidade, 

destaca-se que a implantação de CEO em municípios nos quais a AB não esteja 

adequadamente estruturada não é recomendada, pois a atenção secundária estaria 

atendendo a livre demanda e executando procedimentos básicos, não cumprindo o 

princípio da integralidade pretendida (CHAVES et al., 2010). 

Dentre os diversos aspectos mencionados na literatura a respeito dos 

entraves de acesso ao CEO, Chaves et al. (2011) ainda identificou que a ausência 

de clareza sobre os padrões e metas propostas pelo serviço, a constante falta de 

pacientes, que não são substituídos, e a carga horária desempenhada pelos 

profissionais são aspectos importantes para a falta do êxito esperado pela 

assistência dos CEOs, expondo que: 

Uma maior oferta e disponibilidade de serviços de saúde podem não 
necessariamente significar maior utilização. As principais razões para a 
distância entre oferta e utilização podem estar associadas à disponibilidade 
da força de trabalho e sua distribuição geográfica, às mudanças no perfil 
epidemiológico que reduz necessidades, à facilidade de acesso a serviços 
odontológicos como redução de barreiras financeiras, geográficas e, 
especialmente as características da gestão do serviço como a natureza do 
prestador (público ou privado) e a forma de remuneração pelo serviço (se 
assalariada, per capita ou pós-fixada pelo rendimento). Esses fatores 
podem influenciar o desempenho do serviço no cumprimento dos padrões 
de oferta adequada de procedimentos (CHAVES et al., 2011, p.143). 

Em seu estudo, Pinto (2014) constatou que o CEO-R de Sobral, no estado do 

Ceará, estava adequadamente preparado para atender à demanda pactuada, e 

resultou em um considerável incremento na oferta de procedimentos especializados 

em saúde bucal para os municípios que formam a Região de Saúde. Contudo, 

também foram identificadas barreiras geográficas (distância e carência de 

transporte), financeiras (custo do transporte) e organizacionais (falta de dados 

epidemiológicos para pactuação e oferta de vagas à noite) que dificultavam a 

acessibilidade e melhores taxas de aproveitamento e utilização dos serviços 

oferecidos na unidade. 
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Ainda segundo estudo para avaliação da oferta e utilização de especialidades 

odontológicas em serviços públicos de atenção secundária na Bahia, realizado por 

Chaves et al. (2011), foi identificada uma baixa taxa de utilização dos serviços 

públicos odontológicos especializados nos quatro CEOs analisados, nas 

especialidades endodontia e cirurgia oral menor. 

A baixa taxa de utilização em algumas especialidades pode ser reveladora de 

problemas de gestão do serviço, na medida em que compete à gestão a supervisão 

e o acompanhamento do trabalho dos demais agentes no serviço (CHAVES et al., 

2011). 

Por fim, no contexto dos CEOs ainda é importante abordar a questão do 

financiamento, uma vez que as pesquisas envolvendo CEO ressaltam que, além das 

fragilidades já citadas, há dificuldades neste aspecto que podem influenciar no seu 

desempenho. Segundo Martelli (2010), considerando o caso do município de Recife, 

em Pernambuco, os incentivos financeiros federais disponibilizados aos CEOs  

mostraram-se insuficientes para a sua manutenção, havendo a necessidade de 

contrapartidas municipais e estaduais conforme preconizado legalmente. No 

entanto, o autor afirma que apenas no Ceará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

há repasse estadual para os CEOs. 

Logo, o contraste entre as experiências apresentadas por estes estudos no 

contexto da saúde bucal e, especificamente, dos Centros de Especialidades 

Odontológicas, configurou-se como ferramenta essencial para a análise de 

implementação dos CEOs Regionais no estado do Ceará. 
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3. METODOLOGIA 

 
O presente estudo teve por objetivo geral analisar a implementação dos 

Centros de Especialidades Odontológicas Regionais no estado do Ceará e por 

objetivos específicos compreender e discutir os fatores e elementos do contexto 

político-institucional e organizacional que possibilitaram ou favoreceram este 

processo. Esta pesquisa fez parte de um projeto mais amplo que buscou avaliar a 

integração das redes e a coordenação do cuidado em regiões de saúde em 

diferentes cenários e perspectivas, intitulado “Avaliação da Coordenação do Cuidado 

em Regiões de Saúde: Estudo a partir de uma Situação Marcadora”, coordenada 

pela pesquisadora Dra. Patty Fidelis de Almeida. 

 

3.1. Desenho do Estudo 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, consistindo em estudo de caso para 

análise de implementação, com abordagem qualitativa.  

As definições de avaliação são numerosas e sua taxonomia extensa. Propõe-

se a definição de Champagne et al. (2011a), que reúne os principais elementos 

consensuais, onde:  

Avaliar consiste fundamentalmente em emitir um juízo de valor sobre uma 
intervenção, implementando um dispositivo capaz de fornecer informações 
cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre essa intervenção ou 
sobre qualquer um dos seus componentes, com o objetivo de proceder de 
modo a que os diferentes atores envolvidos, cujos campos de julgamento 
são por vezes diferentes, estejam aptos a se posicionar sobre a intervenção 
para que possam construir individual ou coletivamente um julgamento que 
possa se traduzir em ações (CHAMPAGNE et al., 2011a, p. 44). 

Sobre a avaliação de políticas, programas e serviços, diversos autores 

(MONTAGUE, 1997; MCLAUGHLIN; JORDAN, 1999), destacam a importância da 

representação dos fatores contextuais ou influências externas que possam mudar a 

conceitualização e os modelos de intervenção. Essa perspectiva é particularmente 

relevante para a análise de implementação, visto que em praticamente todos os 

casos – exceto das intervenções mais simples – o desenvolvimento da intervenção 

depende do contexto em que é implantada (CHAMPAGNE et al., 2011b). 
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Love (2004) destaca que as avaliações de implementação de programas 

podem produzir insights valiosos sobre a relação dos atores no contexto, a 

contribuição do programa dentro do contexto, os resultados diretos do programa e 

as contribuições dos fatores organizacionais para os resultados.  

Nesta perspectiva de avaliação, o estudo de caso é particularmente 

apropriado quando a análise do contexto é centrada nas dinâmicas de interação 

entre os atores relacionados à implantação, ou quando se pretende efetuar uma 

análise processual da implantação (CHAMPAGNE et al., 2011c).  

Yin (2005) menciona pontos importantes que caracterizam o estudo de caso, 

como: a) investiga fenômenos contemporâneos e questões contextuais; b) utiliza 

várias fontes de evidência; c) beneficia-se do desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas para conduzir a coleta de dados. 

Portanto, no presente estudo, foram mescladas distintas fontes de evidências, 

envolvendo dados secundários, entrevistas com atores-chave e observação não-

participante, que puderam contribuir para compreensão e contextualização do 

objeto, de forma a responder a pergunta: “Quais e como os fatores e elementos do 

contexto político-institucional e organizacional  possibilitaram ou favoreceram a 

implementação do CEO em uma perspectiva regional no estado do Ceará?”.   

Para analisar a implementação dos Centros de Especialidades Odontológicas 

Regionais no Ceará foi utilizada uma Matriz de Análise (Quadro 02), produzida a 

partir do referencial de estudos de Santos et al. (2004), Contarato (2011), Lima et al. 

(2012), Almeida et al. (2010, 2016a) e Lima Junior (2016). 

É válido destacar que a lógica de apresentação dos resultados, entendendo a 

importância de evidenciar a dinamicidade e a complexidade do contexto, não segue 

estritamente a ordem das variáveis da matriz. Assim, considerando as relações e 

interações entre atores, desenhos, estratégias e prioridades, os itens da matriz estão 

contidos nos processos e perpassam o conteúdo apresentado.  



40 
 

 

 

Quadro 02 – Matriz de análise da implementação dos Centros de Especialidades Odontológicas Regionais no estado do Ceará, 
2018. 

CATEGORIAS VARIÁVEIS FONTES 

CONTEXTO POLÍTICO-

INSTITUCIONAL 

 

1. PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO 

- Desenhos e estratégias no processo de regionalização no estado  

- Implantação dos Consórcios Públicos de Saúde 

- Ações e papeis dos atores no processo de regionalização no estado  

- Instrumentos de Pactuação e Instrumentos norteadores; 

- Inserção do CEO-R no processo de regionalização no estado; 

- Estratégias e mecanismos de implementação do CEO-R 

 

2. TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL NO ESTADO  

- Desenhos e estratégias da Política de Saúde Bucal no estado  

- Ações e papeis dos atores na implementação da Política de Saúde Bucal 

no estado 

- Prioridade da Política de Saúde Bucal no estado  

- Inserção do CEO-R na trajetória da saúde bucal do estado; 

- Instrumentos de Pactuação e Instrumentos norteadores 

- Estratégias e mecanismos de implementação do CEO-R 

 

 

Documentos 

- Decretos, Portarias e Normas 

Ministeriais; 

- Documentos da SESA-CE: Instrumentos 

de Planejamento (PES, PAS, RAG), 

Planos Diretores de Regionalização, 

Documentos norteadores estaduais. 

 

Sistemas de Informação 

- Indicadores de Saúde Bucal: e-Gestor 

Atenção Básica (DAB/MS) e 

DATASUS/MS;  

- Histórico de Implantação de Equipes de 

Saúde Bucal na AB e Cidades Atendidas 

por CEOs: site do Departamento de 

Atenção Básica (DAB/MS) 

 

Entrevistas com roteiro 

semiestruturado 

- Diretores de CEO-R; 

- Gestores da SESA-CE; 

- Docentes da Academia. 

 

Observação Não-Participante 

- Encontro Estadual de Saúde Bucal do 

Estado do Ceará. 
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CATEGORIAS VARIÁVEIS FONTES 

CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DOS CEOs REGIONAIS DO ESTADO 

- Estrutura e Organização do Serviço 

- Número de equipamentos 

- Quadro de profissionais 

- Forma de contratação/remuneração/carga-horária 

- Especialidades Ofertadas 

- Serviços de Radiologia e Prótese Dentária 

- Metas de Produção 

 

4. INTERFACE ENTRE CEO-R E ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO 

4.1. Regulação assistencial na Rede de saúde bucal no estado 

- Sistema de regulação; 

- Estrutura e funcionamento de central de regulação para serviços 

especializados em saúde bucal. 

- Competências do estado e dos municípios na regulação; 

- Protocolo de regulação assistencial; 

- Definição de prioridades segundo risco / Existência de Fluxos especiais 

para casos urgentes (Ex: Câncer de boca); 

- Implantação de protocolos clínicos para realização dos encaminhamentos 

da AB ao CEO-R; 

 

4.2. Comunicação entre os serviços 

- Existência e utilização de instrumentos de referência e contrarreferência 

pelos serviços odontológicos da AB e CEO-R;  

- Existência de pacientes encaminhados para o CEO-R fora dos protocolos 

clínicos estabelecidos.  

- Existência de espaços de diálogo e de educação permanente entre AB e 

CEO-R; 

- Estratégias de supervisão e matriciamento entre AB e CEO-R.  

- Existência de prontuários eletrônicos na AB e no CEO-R; 

- Existência de prontuários compartilhados. 

 

Documentos 

- Portarias Ministeriais;  

- Documentos da SESA-CE: Planos 

Diretores de Regionalização; 

- Contratos de Programa de CEOs. 

 

Sistemas de Informação 

- Informações dos CEO-R: Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (SCNES). 

 

Entrevistas com roteiro 

semiestruturado 

- Diretores de CEO-R; 

- Gestores da SESA-CE; 

- Docentes da Academia. 

 

Observação Não-Participante 

- Encontro Estadual de Saúde Bucal do 

Estado do Ceará; 

- Visita de Campo ao CEO Regional de 

Caucaia. 
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CATEGORIAS VARIÁVEIS FONTES 

CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL 

 

4.3. Prática Sistemática de Monitoramento pelo CEO-R 

- Monitoramento de filas de espera para serviços dos CEO-R, pela gestão 

e pelos profissionais; 

- Existência de estratégias para redução do tempo de espera; 

- Monitoramento e avaliação do absenteísmo no CEO, por município e 

especialidade; 

- Estratégias para redução das faltas às consultas no CEO. 

 

 

Entrevistas com roteiro 

semiestruturado 

- Diretores de CEO-R; 

- Gestores da SESA-CE; 

- Docentes da Academia. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos estudos de Santos et al. (2004), Contarato (2011), Lima et al. (2012), Almeida et al. (2010, 2016a) e Lima Junior 
(2016). 
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3.2. Instrumentos e técnicas de pesquisa 

 

Segundo Martins (2008), a confiabilidade de um estudo de caso poderá ser 

garantida pela utilização de várias fontes de evidências, sendo que a significância 

dos achados terá mais qualidade ainda se as técnicas forem distintas. Sendo assim, 

a convergência de análises advindas de fontes diversas oferece um maior grau de 

confiabilidade à pesquisa.  

 
3.2.1. Dados Secundários 

Os dados secundários são essenciais na perspectiva da incorporação da 

avaliação em saúde no cotidiano institucional. Considera-se que seu ponto forte está 

na análise descritiva numa perspectiva contextual, podendo gerar informações 

relevantes tanto numa análise original de contexto como na complementação e 

validação de análises realizadas com outras abordagens metodológicas avaliativas 

(DRUMOND JR, 2017). 

 

3.2.1.1. Documentos 

A realização de análise documental é essencial para o melhor entendimento 

do caso e também para corroborar evidências coletadas por outros instrumentos e 

fontes, possibilitando a confiabilidade de achados através de triangulações de dados 

e de resultados (MARTINS, 2008).  

A análise documental envolveu os documentos apresentados no quadro 03, 

que permitiram a identificação de aspectos importantes no processo de 

implementação dos CEOs Regionais no estado do Ceará, bem como a 

compreensão das expressões, conceitos, estruturas organizativas e relações 

estabelecidas entre o discurso oficial e a prática operacional. 

A seleção dos documentos se deu de forma intencional por meio de consultas 

aos sites do Departamento de Atenção Básica (DAB/MS), SargSUS/MS, 

DATASUS/MS, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA-CE) e Ministério da 

Saúde (MS). 
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Quadro 03 – Documentos analisados, 1998 a 2018. 

DOCUMENTO CONTEÚDO ANO(S) / FONTE 

PLANOS DIRETORES DE 

REGIONALIZAÇÃO – PDR 

Elaborado pela SESA-CE, apresentam as diretrizes da descentralização no estado e a 

composição das Regiões de Saúde, população de abrangência, bem como as mudanças 

ocorridas ao longo do tempo. 

1998 a 2014 

1998, 2001, 2006, 2010 e 2014 

Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

RESOLUÇÃO N°05/98 

Aprova o documento “Diretrizes de Reorganização da Atenção e dos Serviços do Sistema 

Único de Saúde do Ceará”, que norteou a institucionalização do sistema de base regional, 

mantendo influência técnica e política até os dias atuais. 

1999 

Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

RESOLUÇÃO Nº06/98  

Complementa o documento das “Diretrizes de Reorganização da Atenção e dos Serviços do 

Sistema Único de Saúde do Ceará”, que resolve incluir os anexos de N
os

 07 e 08, onde o 

Nº07 trata das Ações de Saúde Bucal/ Parâmetros e proposições. 

1999 

Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

PORTARIA Nº 95, DE 26 DE 
JANEIRO DE 2001 

Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001, que amplia as 
responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; define o processo de regionalização 
da assistência; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema 
Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e 
municípios. 

2001 
Ministério da Saúde  

Brasil 

PORTARIA Nº 373, DE 27 DE 
FEVEREIRO DE 2002 

Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, que amplia as 
responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o processo de 
regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema 
Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e 
municípios. 

2002 
Ministério da Saúde  

Brasil 

DIRETRIZES E PASSO-A-

PASSO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE SAÚDE 

BUCAL – BRASIL 

SORRIDENTE 

Apresenta as diretrizes do Ministério da Saúde para a organização da atenção à saúde bucal 

no âmbito do SUS, constituindo o eixo político básico de proposição para a reorientação das 

concepções e práticas no campo da saúde bucal, capazes de propiciar um novo processo de 

trabalho tendo como meta à produção do cuidado. 

2004 e 2016 

Ministério da Saúde  

Brasil 
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DOCUMENTO CONTEÚDO ANO(S) / FONTE 

LEI DOS CONSÓRCIOS 

LEI Nº 11.107, DE 6 DE 

ABRIL DE 2005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de Consórcios Públicos e dá outras 

providências. 

2005 

Presidência da República 

Brasil 

PORTARIA Nº 399, DE 22 DE 
FEVEREIRO DE 2006 

Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 

Operacionais do Pacto pela Saúde em 2006 – Consolidação do SUS com seus três 

componentes: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 

2006 
Ministério da Saúde 

Brasil 

PORTARIA Nº 599, DE 23 DE 
MARÇO DE 2006 

Define a implantação de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais 

de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu 

credenciamento. 

2006 
Ministério da Saúde 

Brasil 

DECRETO Nº 6.017, DE 17 

DE JANEIRO DE 2007 

Regulamenta a Lei dos Consórcios e dispõe sobre as normas gerais de contratação de 

Consórcios Públicos e para a execução da Lei dos Consórcios Públicos. 

2007 

Presidência da República 

Brasil 

PORTARIA Nº 2.061, DE 08 

DE NOVEMBRO DE 2007 

Cria, no âmbito da SESA/CE, a Comissão de Fomento e Implantação de Consórcios 

Públicos de Saúde no Estado do Ceará. 

2007 

Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO 

DE CONSÓRCIOS 

PÚBLICOS NO CEARÁ 

Manual elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará com objetivo de contribuir 

para uma melhor compreensão da importância dos Consórcios em Saúde Pública e sua 

implantação, para o fortalecimento da descentralização e a regionalização da saúde. 

2009 

Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

PORTARIA Nº 1.464, DE 24 
DE JUNHO DE 2011 

Altera o Anexo da Portaria nº 600/GM/MS, de 23 de março de 2006, que institui o 

financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). 

2011 

Ministério da Saúde 

Brasil 
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DOCUMENTO CONTEÚDO ANO(S) / FONTE 

PORTARIA Nº 1.825, DE 24 
DE AGOSTO DE 2012 

Altera o valor dos procedimentos de prótese dentária na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS e estabelece recursos anuais a serem incorporados ao Teto 

Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados, Municípios e Distrito Federal 

para confecção de próteses dentárias nos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias 

(LRPD). 

2012 
Ministério da Saúde 

Brasil 

PLANOS ESTADUAIS DE 

SAÚDE (PES) 

Instrumento central de Planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas 

no âmbito da saúde, que tem por finalidade orientar a gestão do SUS no Estado. 

2012 e 2016  

2012-2015; 2016-2019 

Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

RELATÓRIOS ANUAIS DE 

GESTÃO (RAG) – 

ESTADUAL 

Instrumento que apresenta, essencialmente, os resultados alcançados, através de 

desempenho dos compromissos de gestão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e 

dos Municípios, bem como aponta algumas recomendações. 

2013 a 2017 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

PROGRAMAÇÕES ANUAIS 

DE SAÚDE (PAS) – 

ESTADUAL 

Instrumento destinado a servir de referência para a construção do Relatório Anual de 

Gestão, delimitando diretrizes, objetivos, metas, indicadores e ações. 

2013 a 2018 

2013, 2014, 2016, 2017, 2018 

Secretaria da Saúde do Estado 

Ceará 

CONTRATOS DE 

PROGRAMA DE GESTÃO 

DE CEO-R 

CEO-R Aracati 

CEO-R Limoeiro do Norte 

Contratos de Programa que celebram entre si os municípios e o Estado, por meio da 

Secretaria de Saúde do Estado – SESA, para prestação de serviço público na atenção à 

saúde, no Centro de Especialidades Odontológicas e o Consórcio Público de Saúde das 

Microrregiões de Aracati e Limoeiro do Norte. 

2016 e 2018 

Consórcios Públicos de Saúde 

Aracati e Limoeiro do Norte 

Ceará 

Fonte: Elaboração própria, a partir de sites do Ministério da Saúde, DAB/MS, SargSUS/MS, DATASUS/MS e SESA/CE.
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3.2.1.2. Indicadores 

O uso de indicadores em estudos avaliativos possibilita estabelecer um 

diagnóstico situacional que pode caracterizar o objeto de estudo e o seu contexto, a 

depender do recorte temporal em que se dará a coleta de dados, favorecendo uma 

aproximação inicial com o objeto de avaliação. 

Assim como proposto por Tanaka e Ribeiro (2017), o presente estudo 

selecionou indicadores entre os anos de 2002 e 2018, visto que recortes temporais 

ampliados podem ser mais adequados, na medida em que mostram a situação de 

saúde ao longo de um período de tempo.  

Neste caso, o critério de escolha para o ano de 2002 teve por objetivo 

apresentar um panorama anterior ao lançamento da Política Nacional de Saúde 

Bucal – Brasil Sorridente, no ano de 2004. 

Para esta pesquisa, os indicadores selecionados, assim como suas fontes de 

informação e períodos coletados, são apresentados no quadro 04. 
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Quadro 04 – Indicadores coletados, 2002 a 2018. 

FONTE DADOS/INDICADORES PERÍODO 

IBGE – INSTITUTO 

BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA 

Dados Demográficos (Estimativa Populacional); 2018 

Dados Socioeconômicos (Índice de Desenvolvimento Humano – IDH). 2010 

LEVANTAMENTO SB 

BRASIL – PESQUISA 

NACIONAL DE SAÚDE 

BUCAL 

Índice CEO/CPO
2
, da região Nordeste; 

2010 Situação de saúde bucal, da região Nordeste; 

Necessidade de tratamento de cárie e de prótese dentária, da região Nordeste e do estado. 

BASES DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 

(SITE e-GESTOR, SAGE, 
SITE DO DAB, DATASUS e 
SCNES) 

Número de Equipes de Saúde Bucal implantadas no estado, por tipo;  2002 – 2018  

Número de CEOs implantados no estado, por tipo e por região de saúde; 2003 – 2018 

Indicadores de Saúde Bucal (Média da Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada; 

Proporção de Exodontia em Relação aos Procedimentos; Cobertura Populacional Estimada pelas 

Equipes Básicas de Saúde Bucal); 

2012 – 2015  

Cobertura Populacional Estimada por Equipes de Saúde da Família, de Atenção Básica e por Equipes 

de Saúde Bucal na ESF e na AB do estado, por região de saúde. 
2018 

Informações dos CEOs Regionais do estado 2018 

2 
Índice CEO/CPO:  CPO-D médio (dentição permanente) e o CEO-D (dentição decídua); onde CPO-D/CEO-D expressam a soma dos dentes cariados, 

perdidos e obturados.
 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados e indicadores do IBGE, Pesquisa SB Brasil e bases do Ministério da Saúde, 2018. 
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3.2.2. Entrevistas com Roteiro Semiestruturado  

Segundo Minayo (2010), a técnica de entrevistas pode contribuir para 

apreender fatos objetivos, como informações sobre a realidade de implementação 

dos programas sob a perspectiva dos entrevistados. 

Neste estudo, a entrevista com roteiro semiestruturado se apresentou como 

opção entre as diferentes técnicas, porque “ao mesmo tempo em que valoriza a 

presença do investigador, oferece espaço para que o informante alcance a liberdade 

e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” (TRIVINÕS, 1987, 

p.146). Esta técnica favorece a interação e ainda permite captar elementos 

significativos para a análise e explicação da investigação (CHAVES et al., 2017). 

Nesta perspectiva, o roteiro geral da pesquisa (Apêndice A) norteou as 

entrevistas, sendo relacionado às questões e aos objetivos da investigação 

apresentados na matriz de análise deste estudo. As entrevistas foram gravadas, 

após autorização dos entrevistados, e realizadas em locais agendados previamente. 

Os entrevistados, a partir do roteiro semiestruturado, tiveram total liberdade para 

discorrer sobre a temática proposta. 

 

3.2.3. Observação Não-Participante 

Segundo Godoy (1995), na observação não-participante, o pesquisador 

assume o papel de observador exterior, não tomando qualquer iniciativa diante das 

situações que observa, onde procura ver e registrar o máximo de ocorrências que 

interessam ao objeto do estudo.  

Baseado nos objetivos da pesquisa, a observação não-participante deste 

estudo se deu através de participação no evento “IV Encontro Estadual de Saúde 

Bucal do Ceará”, promovido pelo Núcleo de Atenção à Saúde Bucal da Secretaria da 

Saúde do Estado do Ceará (NUASB/SESA-CE), e visita de campo ao Centro de 

Especialidades Odontológicas Regional de Caucaia, ambos realizados em abril de 

2018. Este CEO-R foi escolhido devido à proximidade da capital Fortaleza, por 

questão do deslocamento durante a pesquisa de campo, e destaca-se que os 

demais Centros de Especialidades Odontológicas Regionais do estado seguem 

basicamente o mesmo perfil de estrutura. 
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O “IV Encontro Estadual de Saúde Bucal do Ceará” teve por objetivo discutir 

questões relevantes da Política Nacional de Saúde Bucal e da Rede de Atenção à 

Saúde Bucal do estado, contando com a participação da coordenadora geral de 

Saúde Bucal do Ministério da Saúde (CGSB/MS), coordenadores da SESA-CE, 

coordenadores de saúde bucal dos municípios, diretores de Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEOs regionais e municipais) e técnicos 

responsáveis pela saúde bucal nas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES). 

 

3.3. Sujeitos da Pesquisa 

Para Chaves et al. (2017), os sistemas e serviços de saúde têm 

características de subjetividade, relações de poder, concomitância entre produção e 

consumo, assimetria de conhecimentos entre atores e particularidades que trazem 

implicações para a avaliação. 

A seleção intencional dos sujeitos da pesquisa, por meio da identificação de 

atores (informantes-chave), pode trazer contribuições significativas ao estudo, por 

representarem importantes pontos de vista e terem conhecimento de aspectos 

expressivos acerca do objeto e dos objetivos da pesquisa (CHAVES et al., 2017).  

Os processos de identificação e mapeamento dos gestores da SESA-CE e 

dos docentes de Instituições de Ensino Superior foram realizados na fase 

exploratória do estudo. Quanto aos diretores de CEO-R, todos os inscritos no “IV 

Encontro Estadual de Saúde Bucal do Ceará” foram convidados para participação na 

pesquisa, onde 07 (sete) aceitaram realizar entrevista. 

Neste estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com diretores de 

CEO-R (n=07), gestores da SESA-CE (n=02) e docentes de Instituições de Ensino 

Superior (Academia) (n=04) do estado do Ceará, totalizando 13 entrevistas. Entre as 

entrevistas, cinco foram realizadas durante o evento “IV Encontro Estadual de Saúde 

Bucal do Ceará”, ocorrido em abril de 2018, no Hotel Plaza Praia Suítes, em 

Fortaleza. Os demais atores foram entrevistados em outros locais, sendo: na SESA-

CE, no CEO-R e nas instituições de ensino superior (Universidade Federal do 

Ceará, Escola de Saúde Pública do Ceará e Universidade de Fortaleza). Uma das 

entrevistas foi realizada por contato telefônico. As entrevistas tiveram duração média 

de aproximadamente 01 (uma) hora. 
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Em situações de uso direto de falas, optou-se por codificações para evitar a 

identificação dos informantes, utilizando-se uma sigla formada por uma letra e um 

número. No caso dos diretores de CEO-R, utilizou-se a letra “D” e o número 

representa o ordenamento das entrevistas realizadas. Para os gestores do Estado 

do Ceará (SESA-CE) foi utilizada a letra “E” e para os docentes da Academia a letra 

“A”, seguidas dos números, conforme o quadro 05.   

Quadro 05 – Atuações e códigos dos informantes-chave entrevistados, 2018. 

ATUAÇÕES TOTAL(N)/CÓDIGOS 

DIRETORES DE CEO-R 

- CEO-R Aracati (n=1)  

- CEO-R Caucaia (n=1)  

- CEO-R Itapipoca (n=1) 

- CEO-R Limoeiro do Norte (n=1)  

- CEO-R Maracanaú (n=1)  

- CEO-R Russas (n=1)  

- CEO-R Sobral (n=1)  

n=7  

D01; D02; D03;  

D04; D05; D06; D07 

GESTORES DO ESTADO (SESA-CE) 

- Coordenadoria das Regionais de Saúde do Estado – 

CORES/SESA-CE (n=1)  

- Coordenadoria de Políticas e Atenção à Saúde do Estado – 
COPAS/SESA-CE (n=1)  

n=2 

E01; E02 

DOCENTES DA ACADEMIA 

- Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) (n=1) 

- Universidade de Fortaleza (UNIFOR) (n=2) 

- Universidade Federal do Ceará (UFC) (n=1) 

n=4 

A01; A02; A03; A04 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
 

É importante destacar que, baseado nos perfis e nas experiências dos 

sujeitos entrevistados, as informações obtidas objetivaram analisar o processo de 

implementação dos Centros de Especialidades Odontológicas Regionais no estado 

do Ceará. Os perfis dos informantes-chave são apresentados no quadro 06. 
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Quadro 06 – Perfis dos informantes-chave entrevistados, 2018. 

CÓDIGO SEXO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
FORMAÇÃO 
NA ESP-CE 

TEMPO 
NO 

CARGO 

EXPERIÊNCIAS NA 
GESTÃO NO SUS 

EXPERIÊNCIAS NA 
ASSISTÊNCIA NO 

SUS 

D01 M Odontologia  

1-Esp. em Endodontia;  
2-Esp. em Gestão em Serviços 
de Saúde;  
3-Esp. Gestão da Clínica  

Sim 
Especialização 

08 anos 

1-Diretor Geral de CEO 
Municipal;  
2-Coordenador Municipal 
de Saúde Bucal. 

1-PSF 
 

D02 M Farmácia Nenhuma Não 08 meses 

1-Secretário Municipal de 
Saúde; 
2-Sub-Secretário Municipal 
de Saúde. 

1-CAF (Central de 
Abastecimento 
Farmacêutico). 

D03 F Odontologia 

1-Esp. em Ortodontia; 
2-Mestrado em Ortodontia; 
3-Esp. em Gestão em Serviços 
de Saúde. 

Sim  
Especialização 

06 anos 
1-Diretora Administrativo-
Financeiro de CEO-R. 

1-CEO; 
2-PSF 
 

D04 M Odontologia 

1-Esp. em Gestão em Serviços 
de Saúde; 
2-Esp. em Ortodontia; 
3-Esp. em Endodontia; 
4-Esp. em Periodontia. 

Sim 
Especialização 

2 anos e           
6 meses 

1-Coordenador Municipal 
de Saúde Bucal; 
2-Secretário Municipal de 
Saúde; 
3-Coordenador de CEO 
Municipal. 

1-PSF 
 

D05 F Odontologia 

1-Esp. em Gestão em Serviços 
de Saúde (02); 
2-Esp. em Ortodontia; 
3-Mestrado em Gestão em 
Saúde. 

Sim 
Especialização 

4 anos e 
5 meses 

1-Diretora Geral de 02 
(dois) CEO-R;  
2-Coordenadora Municipal 
de Saúde Bucal. 

1-PSF 
. 

D06 M Odontologia 

1-Aperfeiçoamento em Cirurgia e 
Implante; 
2-Esp. em Saúde da Família; 
3-Esp. em Gestão em Serviços 
de Saúde. 

Sim 
Especialização 

8 anos e 
1 mês 

1-Coordenador Municipal 
de Saúde Bucal de 02 
(dois) municípios; 
2-Gestão de Projetos; 

1-PSF 
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CÓDIGO SEXO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
FORMAÇÃO 
NA ESP-CE 

TEMPO 
NO 

CARGO 

EXPERIÊNCIAS NA 
GESTÃO NO SUS 

EXPERIÊNCIAS NA 
ASSISTÊNCIA NO 

SUS 

D07 M Odontologia 
1-Esp. em Endodontia; 
2-Esp. em Cirurgia Oral Menor. 

Não 02 anos 
1-Coordenador Municipal 
de Saúde Bucal de 02 
(dois) municípios. 

1-PSF 
 

E01 M Odontologia 
1-Mestrado em Saúde Pública; 
2-Doutorado em Saúde Pública. 

Não 
03 anos 
 

1-Presidente do Conselho 
Regional de Odontologia-
CE; 
2-Gabinete de Prefeitura; 
3-Secretário Municipal de 
Saúde de 02 (dois) 
municípios; 
5-Gabinete de Governador-
CE; 
6-Diretor de Pós 
Graduação da ESP-CE. 

1-Cirurgião-dentista 
no SUS em 02 
(dois) municípios 

E02 M Odontologia 

1-Mestrado em Educação em 
Ciências da Saúde; 
2-Residência em Saúde da 
Família; 
3-Esp. Periodontia; 
4-Esp. em Gestão formada em 
Evidências; 
5-Esp. em Redes em Atenção em 
Saúde; 
6-Esp. em Regulação em Saúde. 

Sim 
Aperfeiçoamento 
em Saúde Bucal 
Coletiva. 

03 anos 

1-Coordenador Municipal 
de Saúde Bucal; 
2-Secretário Municipal 
Ajunto de Saúde; 
3-Coordenador de Saúde 
Bucal do Estado do Ceará. 

1-CEO-R; 
2-CEO Municipal. 

A01 F Odontologia 

1-Residência em 
Odontopediatria; 
2-Especialização em Gestão em 
Saúde; 
3-Mestrado em Odontopediatria; 
4-Mestrado em Saúde Pública; 
5-Doutorado em Saúde Pública. 

Sim 
Especialização e 
início do 
Mestrado 

33 anos 
(segundo 
Currículo 
Lattes) 

1-Cargos na Gestão 
Estadual da SESA-CE; 
2-Gerência de Serviços em 
CEO Municipal; 
3-Coordenadora Estadual 
de Saúde Bucal. 

1-Unidades Básicas 
de Saúde no estado 
do Ceará 
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CÓDIGO SEXO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
FORMAÇÃO 
NA ESP-CE 

TEMPO 
NO 

CARGO 

EXPERIÊNCIAS NA 
GESTÃO NO SUS 

EXPERIÊNCIAS NA 
ASSISTÊNCIA NO 

SUS 

A02 F Odontologia 

1-Mestrado em Odontologia 
Preventiva e Social; 
2-Doutorado em Odontologia 
Preventiva e Social; 
3-Esp. em Saúde Pública. 

Não 

26 anos 
(segundo 
Currículo 
Lattes) 

1-Coordenadora Estadual 
do PMAQ – Ceará 

1-Unidades Básicas 
de Saúde no estado 
do Ceará 

A03 F Odontologia 

1-Mestrado em Odontologia 
Preventiva e Social; 
2-Doutorado em Ciências da 
Saúde/Saúde Pública. 

Não 
1 ano e 3 
meses 

Não 1-PSF 

A04 M Odontologia 

1-Esp. em Odontologia em 
Saúde da Família; 
2-Esp. em Gestão em Serviços 
de Saúde; 
3-Aperfeiçoamento em Gestão 
em Saúde; 
4-Auditoria em Serviços de 
Saúde; 
5-Mestrado em Saúde Coletiva; 
6-Doutorando em Saúde 
Coletiva. 

Sim 
Especialização e 
Aperfeiçoamento 

2 anos e 
2 meses 

1-Coordenador Municipal 
de Saúde Bucal; 
2-Diretor Geral de CEO-R. 

1-PSF 

Fonte: Elaboração própria, a partir das entrevistas, 2018. 
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Em relação ao perfil dos informantes-chave, observou-se que 38,5% (n=05) 

são do sexo feminino e 61,5% (n=8) do sexo masculino. Sobre a graduação, 92,3% 

(n=12) são formados em Odontologia. Além disso, verificou-se que 84,6% (n=11) 

apresentam pós-graduação em áreas relacionadas à Gestão de Saúde, Saúde da 

Família e/ou Saúde Pública. Especificamente sobre os diretores de CEO-R, 71,4% 

(n=5) cursaram a especialização de “Gestão em Serviços de Saúde”. Entre os atores 

entrevistados, 61,5% (n=8) relataram já ter cursado algum curso na Escola de Saúde 

Pública do Estado do Ceará (ESP-CE), principalmente especialização. 

Quanto aos diretores de CEO-R, observou-se um tempo médio no cargo de 

4,5 anos, com o maior período registrado de 8 anos e 1 mês, e o menor de 8 meses. 

Todos relataram experiências anteriores na gestão no SUS, como diretores de outro 

CEO-R (14,3%), diretores de CEOs municipais (28,6%), secretários municipais de 

saúde (28,6%), coordenadores municipais de saúde bucal (71,4%), entre outras. 

Além disso, todos os diretores também indicaram experiências na assistência no 

SUS, principalmente pela atuação no Programa Saúde da Família (PSF) (85,7%). 

 Sobre os atores do Estado do Ceará (SESA-CE), o tempo referido no cargo 

foi de 03 anos para ambos os entrevistados, apresentando extensa experiência na 

gestão e na assistência, com atuações como cirurgiões-dentistas em Centros de 

Especialidades Odontológicas e em outros serviços do SUS no estado. 

 E, em relação aos participantes da Academia, observou-se o maior período 

no cargo de 33 anos (segundo o currículo Lattes) e o menor de 1 ano e 3 meses. 

Apenas uma informante não apresentou experiência anterior na gestão. Com 

relação aos demais, verificaram-se atuações em cargos da SESA-CE, na 

Coordenação Estadual de Saúde Bucal, na gestão/direção de CEOs e coordenação 

de programas nacionais no estado (Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade - PMAQ). Ainda, todos relataram experiências como cirurgiões-dentistas 

na atenção básica do SUS. 

 De forma geral, é fundamental destacar a relevante trajetória dos informantes-

chave, tanto na gestão quanto na assistência do SUS, valorizando e fortalecendo 

suas percepções e avaliações sobre o processo de implementação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas Regionais no estado do Ceará. 
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3.4. Análise dos Dados 

Os dados coletados por meio das diversas fontes foram organizados e 

analisados com base nas categorias apresentadas na matriz de análise (Quadro 02). 

Informações convergentes foram trianguladas para responder às perguntas de 

investigação, buscando articular a perspectiva resultante das diferentes técnicas de 

pesquisa e dos diversos sujeitos do estudo. 

O tratamento dos dados qualitativos foi orientado pela análise de conteúdo 

temática com objetivo de estabelecer conexões entre os resultados da análise das 

entrevistas, dos dados secundários e da observação não-participante, a partir do 

isolamento de temas dos textos e extração das partes úteis, de acordo com o tema 

pesquisado, para permitir a comparação com outras fontes (MINAYO, 2010).   

Para Bardin (2011, p.135):  

[...] fazer uma análise temática consiste em descobrir os 
núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja 
presença ou frequência de aparição pode significar alguma 
coisa para o objetivo analítico escolhido (BARDIN, 2011, 
p.135).  

Esta técnica comporta três fases de análise: a pré-análise (análise textual e 

temática), a categorização e, por último, o tratamento dos resultados, a inferência e 

a interpretação (BARDIN, 2011). 

Todos os dados passaram por análise de conteúdo vertical considerando-se 

em um primeiro momento as dimensões de análise e o posicionamento de cada 

informante-chave e, posteriormente, por leitura horizontal comparando-se e 

confrontando-se as perspectivas dos diversos atores envolvidos. 

 

3.5. Aspectos Éticos 

O presente estudo é um recorte de uma pesquisa mais ampla intitulada 

“Avaliação da Coordenação do Cuidado em Regiões de Saúde: Estudo a partir de 

uma Situação Marcadora”, coordenada pela pesquisadora Dra. Patty Fidelis de 

Almeida, que tem por objetivo avaliar a coordenação do cuidado em regiões de 

saúde em diferentes estados. 
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A pesquisa atendeu aos princípios e diretrizes da Resolução nº. 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta os critérios e cuidados para a 

execução de pesquisas envolvendo seres humanos e preserva os direitos e deveres 

da comunidade científica e dos sujeitos envolvidos, aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP/UFF) com o parecer no. 

2.207.909 de 08 de agosto de 2017. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), adequado à 

compreensão dos sujeitos da pesquisa é apresentado como Apêndice B. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. CACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DE PESQUISA: A REDE DE ATENÇÃO 

À SAÚDE BUCAL NO ESTADO DO CEARÁ 

O Estado do Ceará apresenta, em 2018, população estimada de 9.020.460 

habitantes, destacando-se como estado brasileiro com a 8ª maior população do país, 

sendo o 3º entre os estados da região Nordeste (atrás de Bahia e Pernambuco). 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o estado ocupava em 2010 a 

17ª posição no país, com 0,682 (IBGE, 2018). 

No estado, os 184 municípios são divididos em 05 (cinco) macrorregiões, que 

organizam as 22 regiões de saúde. A tabela 01 apresenta as estimativas das 

populações de cada regional. 

Tabela 01 – Regiões de saúde do estado do Ceará com número de municípios 

adscritos e estimativa populacional, 2018. 

REGIÃO DE SAÚDE POPULAÇÃO 
QUANTIDADE 

DE MUNICÍPIOS  
% DA POPULAÇÃO 

TOTAL POR REGIÃO 

1ª Região Fortaleza 2.798.587 4 31,02% 

2ª Região Caucaia 619.311 10 6,70% 

3ª Região Maracanaú 538.552 8 5,62% 

4ª Região Baturité 138.884 8 1,57% 

5ª Região Canindé 205.936 6 2,36% 

6ª Região Itapipoca 296.379 7 3,19% 

7ª Região Aracati 117.324 4 1,31% 

8ª Região Quixadá 322.824 10 3,64% 

9ª Região Russas 199.006 5 2,24% 

10ª Região Limoeiro do Norte 225.427 11 2,65% 

11ª Região Sobral 645.542 24 7,15% 

12ª Região Acaraú 228.503 7 2,46% 

13ª Região Tianguá 315.504 8 3,50% 

14ª Região Tauá 114.227 4 1,32% 

15ª Região Crateús 296.665 11 3,53% 

16ª Região Camocim 156.264 5 1,81% 

17ª Região Icó 171.424 7 1,98% 

18ª Região Iguatú 320.563 10 3,68% 

19ª Região Brejo Santo 213.874 9 2,36% 

20ª Região Crato 345.405 13 3,85% 

21ª Região Juazeiro do Norte 423.996 6 4,64% 

22ª Região Cascavel 326.263 7 3,42% 

 Total Estado do Ceará 9.020.460 184 100% 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, 2018. 

As cinco regiões mais populosas (Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú e 

Juazeiro do Norte) concentram 55% da população do estado, representadas por 54 

municípios. A região de Sobral se destaca por apresentar 24 municípios adscritos. 
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4.1.1. A cobertura de saúde bucal na atenção básica no estado 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) dispõe que as Equipes de 

Saúde Bucal devem ser constituídas por um cirurgião-dentista (CD) e um técnico em 

saúde bucal (TSB) e/ou auxiliar de saúde bucal (ASB), necessariamente, vinculados 

a equipe(s) de Saúde da Família, podendo se organizar nas seguintes modalidades: 

Modalidade I: Cirurgião-dentista e ASB ou TSB; Modalidade II: Cirurgião-dentista, 

TSB e ASB, ou outro TSB; e Modalidade III: profissionais das modalidades I ou II 

que operam em Unidade Odontológica Móvel (BRASIL, 2017). 

Segundo o DAB/MS, na competência de setembro de 2018, o estado do 

Ceará registrava equipes de saúde bucal em todos os 184 municípios, totalizando 

1797 eSB implantadas, sendo 1654 como Modalidade I e 143 como Modalidade II 

(DAB/MS, 2018). 

 Considerando o indicador de cobertura populacional estimada pelas equipes 

básicas de saúde, que consta no Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e 

Indicadores de 2016-2019, a tabela 02 apresenta as coberturas populacionais por 

equipes de Saúde da Família e de atenção básica (eAB) e por equipes de saúde 

bucal na ESF e na AB, segundo o DAB/MS na competência de setembro de 2018. 

Tabela 02 – Cobertura Populacional Estimada por Equipes de Saúde da Família, de 

Atenção Básica e por Equipes de Saúde Bucal na Saúde da Família e na AB, por 

região de saúde no estado do Ceará, setembro de 2018. 

 

REGIÃO DE SAÚDE 
Nº 

eSF 
Nº eSB 

COB. POP. 
ESTIMADA 

eSF 

COB. POP. 
ESTIMADA 

eSB 

COB. POP. 
ESTIMADA 

AB 

COB. POP. 
ESTIMADA 
SB NA AB 

1ª Região Fortaleza 401 302 48,33% 37,11% 53,47% 38,72% 

2ª Região Caucaia 160 124 81,20% 62,40% 81,20% 63,97% 

3ª Região Maracanaú 162 114 98,18% 68,84% 100% 73,29% 

4ª Região Baturité 53 51 100% 94,91% 100% 94,91% 

5ª Região Canindé 53 38 80,75% 58,62% 84,14% 61,53% 

6ª Região Itapipoca 87 45 96,92% 52,30% 96,92% 55,34% 

7ª Região Aracati 38 27 98,99% 73,39% 98,99% 84,90% 

8ª Região Quixadá 104 93 93,69% 88,25% 93,69% 90,11% 

9ª Região Russas 70 45 96,24% 69,16% 96,24% 73,68% 

10ª Região Limoeiro do Norte 79 71 99,58% 89,16% 99,58% 89,16% 
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REGIÃO DE SAÚDE 
Nº 

eSF 
Nº eSB 

COB. POP. 
ESTIMADA 

eSF 

COB. POP. 
ESTIMADA 

eSB 

COB. POP. 
ESTIMADA 

AB 

COB. POP. 
ESTIMADA 
SB NA AB 

11ª Região Sobral 232 174 99,31% 85,05% 99,31% 89,90% 

12ª Região Acaraú 77 54 95,80% 81,00% 95,80% 83,56% 

13ª Região Tianguá 111 83 98,46% 82,49% 99,80% 84,39% 

14ª Região Tauá 47 39 100% 93,93% 100% 96,55% 

15ª Região Crateús 105 78 99,33% 80,12% 99,33% 81,65% 

16ª Região Camocim 51 43 95,01% 82,30% 95,01% 88,06% 

17ª Região Icó 58 51 96,85% 87,47% 96,85% 87,47% 

18ª Região Iguatú 116 93 100% 89,74% 100% 90,68% 

19ª Região Brejo Santo 87 78 98,22% 94,20% 98,22% 95,60% 

20ª Região Crato 123 95 99,93% 82,70% 99,93% 85,31% 

21ª Região Juazeiro do Norte 145 99 98,88% 69,59% 100% 69,59% 

22ª Região Cascavel 109 97 98,52% 87,78% 99,44% 89,12% 

Estado do Ceará 2468 1894 81,17% 65,26% 83,08% 67,49% 

Região Nordeste 15919 12618 80,52% 65,89% 84,20% 70,16% 

Brasil 43639 28065 68,99% 42,21% 75,30% 52,10% 

Fonte: e-Gestor Atenção Básica (DAB/MS), disponível em: 

<https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCobertura.xhtml>. Acesso em: 

dezembro de 2018. 

A tabela 02 mostra que o estado do Ceará apresentava coberturas por 

equipes na ESF (81,17%) e na atenção básica, que inclui ESF e equipes tradicionais 

em Unidades Básicas de Saúde (UBS)/Centros de Saúde, de (83,08%), bem 

próximas à da região Nordeste e amplamente superior a do país. A modelagem ESF 

representa a principal estratégia de atenção básica no estado. Chama a atenção que 

apenas a região de saúde da capital Fortaleza, que concentra 31% da população do 

estado, tenha apresentado coberturas de eSF e eAB inferiores a 50%, enquanto as 

demais regiões se destacaram com coberturas acima a 80%. 

Com relação às equipes de saúde bucal, a cobertura do estado (65,26% na 

ESF e 67,49% na AB) encontra-se abaixo da média na região Nordeste, mas 

superior à cobertura nacional. Observa-se que o modelo de saúde bucal na ESF se 

apresenta como predominante na atenção básica dos municípios.  

Como um desafio nacional, é importante destacar que no Ceará a saúde 

bucal também não acompanha necessariamente a ampliação das equipes de saúde 

da família, onde em alguns municípios chega a uma diferença de 20% entre as 

coberturas de eSF e eSB. 

As regiões de Fortaleza, Caucaia, Canindé e Itapipoca apresentaram 

resultados inferiores à média estadual, com destaque para a região de Fortaleza que 
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possui a menor cobertura populacional estimada por equipes de saúde bucal. É 

fundamental destacar que 12 (doze) regiões apresentaram cobertura de saúde bucal 

superiores a 80%. 

 
4.1.2. Os Centros de Especialidades Odontológicas Regionais no estado 

De acordo com a PNSB, existem três tipos de CEO e cada um deles recebe 

um valor de incentivo para implantação e custeio, repassado pelo Ministério da 

Saúde, sendo que o CEO Tipo I apresenta 03 cadeiras odontológicas, o CEO Tipo II 

de 04 a 06 e o CEO Tipo III acima de 07 cadeiras odontológicas (BRASIL, 2016a). 

Segundo o DAB/MS, na competência de setembro de 2018, o estado do 

Ceará apresentava 88 CEOs, sendo 66 municipais e 22 estaduais, distribuídos pelas 

regiões de saúde, conforme o quadro 07. 

Quadro 07 – Centros de Especialidades Odontológicas, por tipo e forma de repasse, 

por região de saúde no estado do Ceará, setembro de 2018. 

MUNICÍPIO GESTÃO TIPO DE CEO 

1ª Região Fortaleza 

Aquiraz Municipal 1 

Eusébio Municipal 3 

Fortaleza 
 

Municipal 3 

Municipal 3 

Municipal 3 

Municipal 2 

Municipal 3 

Municipal 1 

Itaitinga Municipal 2 

2ª Região Caucaia 

Caucaia 
Municipal 2 

Estadual 3 

Paracuru Municipal 1 

São Gonçalo do Amarante  Estadual 3 

3ª Região Maracanaú 

Guaiúba Municipal 1 

Maracanaú 
Municipal 3 

Estadual 3 

Maranguape Municipal 1 

Redenção Municipal 1 

4ª Região Baturité 

Baturité Estadual 3 
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MUNICÍPIO GESTÃO TIPO DE CEO 

5ª Região Canindé 

Canindé 
Municipal 2 

Estadual 3 

6ª Região Itapipoca 

Itapipoca  Estadual 3 

7ª Região Aracati 

Aracati Estadual 3 

8ª Região Quixadá 

Banabuiú Municipal 1 

Quixadá Municipal 2 

Quixeramobim Estadual 3 

Senador Pompeu Municipal 1 

Solonópole Municipal 2 

9ª Região Russas 

Russas Estadual 3 

10ª Região Limoeiro do Norte 

Alto Santo Municipal 1 

Limoeiro Do Norte 
Municipal 1 

Estadual 3 

11ª Região Sobral 

Coreaú Municipal 1 

Forquilha Municipal 2 

Ipu Municipal 1 

Massapê Municipal 1 

Santana do Acaraú Municipal 1 

Sobral 
Municipal 3 

Estadual 3 

12ª Região Acaraú 

Acaraú  Estadual 3 

Bela Cruz Municipal 1 

Cruz Municipal 1 

Jijoca de Jericoacoara Municipal 1 

13ª Região Tianguá 

Guaraciaba do Norte Municipal 1 

Ubajara  Estadual 3 

14ª Região Tauá 

Tauá  Estadual 3 

Parambu Municipal 1 

15ª Região Crateús 

Crateús 
Municipal 2 

Estadual 3 

Ipaporanga Municipal 1 

Monsenhor Tabosa Municipal 1 

Nova Russas Municipal 1 

Tamboril Municipal 1 
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Fonte: Departamento de Atenção Básica (DAB/MS), disponível em: 
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.php?conteudo=cidades_bs>. Acesso em: 
setembro de 2018. 

MUNICÍPIO GESTÃO TIPO DE CEO 

16ª Região Camocim 

Camocim 
Municipal 1 

Estadual 3 

17ª Região Icó 

Cedro Municipal 1 

Icó 
Municipal 2 

Estadual 3 

Orós Municipal 1 

18ª Região Iguatú 

Acopiara Municipal 1 

Cariús Municipal 1 

Catarina Municipal 1 

Iguatu Estadual 3 

Mombaça Municipal 1 

Quixelô Municipal 1 

19ª Região Brejo Santo 

Abaiara Municipal 1 

Aurora Municipal 1 

Brejo Santo 
Municipal 3 

Estadual 3 

Jati Municipal 2 

Mauriti Municipal 1 

Milagres Municipal 1 

Penaforte Municipal 2 

Porteiras Municipal 1 

20ª Região Crato 

Crato 
Municipal 2 

Estadual 3 

Farias Brito Municipal 1 

Nova Olinda Municipal 1 

Salitre Municipal 1 

Santana do Cariri Municipal 2 

21ª Região Juazeiro do Norte 

Barbalha Municipal 2 

Caririaçu Municipal 1 

Granjeiro Municipal 1 

Juazeiro do Norte 
Municipal 2 

Estadual 3 

Missão Velha Municipal 1 

22ª Região Cascavel 

Cascavel Estadual 3 

Horizonte Municipal 2 
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No quadro 07, observa-se a presença de 42 CEOs tipo I, 16 CEOs tipo II e 30 

CEOs tipo III, percebendo que todos os CEOs estaduais são tipo III e a grande 

maioria de CEOs municipais se apresentam como Tipo I. 

Destaca-se a presença de 06 (seis) CEOs municipais só na capital Fortaleza 

e 11 (onze) municípios-sede que têm CEOs municipais e estaduais (Brejo Santo, 

Camocim, Canindé, Caucaia, Cratéus, Crato, Icó, Juazeiro do Norte, Limoeiro do 

Norte, Maracanaú e Sobral).  

Considerando que os CEO-R são credenciados e habilitados pelo estado do 

Ceará, embora administrados por gestão indireta dos Consórcios, os CEOs são 

identificados como “gestão estadual” pelo Ministério da Saúde. Assim, os CEOs 

estaduais são representados pelos CEOs Regionais nas 21 regiões de saúde. A 

Região de Fortaleza é a única a não ter um CEO-R.  

As regiões de Fortaleza (09 CEOs), Brejo Santo (09 CEOs), Sobral (07 

CEOs), Cratéus (06 CEOs), Iguatú (06 CEOs), Crato (06 CEOs) e Juazeiro do Norte 

(06 CEOs) são as que apresentam o maior número de CEOs. Para estes casos, 

podem-se sugerir maior população e maior número de municípios adscritos nas 

regiões.  

Nas regiões de Baturité, Itapipoca, Aracati e Russas há apenas CEOs 

Regionais que, de certa forma, reafirmam e fortalecem a perspectiva da 

regionalização na organização da atenção especializada na rede. Destaca-se a 

região de Baturité com um único CEO Regional e cobertura de 94,91% de saúde 

bucal na atenção básica.  

Considerando os casos de Fortaleza e Baturité, onde o primeiro tem o maior 

número de CEOs e o segundo um único CEO Regional, é fundamental destacar que 

o número de CEOs, de forma isolada, não significa necessariamente menor ou 

maior acesso aos serviços da atenção especializada, tendo em vista que a cobertura 

de saúde bucal na AB se apresenta como fator essencial para garantia deste 

acesso, já que a característica de um centro de especialidades é que seja um 

sistema fechado, sem possibilidades de acesso direto dos usuários, pressupondo 

uma articulação entre AB e atenção especializada. 
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Na associação entre o número de CEOs e os municípios com menores 

coberturas de saúde bucal na AB, as regionais de Canindé e Itapipoca apresentam 

um único CEO Regional e Caucaia tem 04 CEOs, sendo 02 municipais e 02 

regionais. A região de Fortaleza destaca-se por apresentar o maior número de CEOs 

e a menor cobertura de saúde bucal na atenção básica do estado.  

Ainda que não seja possível estimar a cobertura de um CEO, a população 

representa uma variável importante nesta análise. A região de Fortaleza concentra 

31% da população do Ceará e, apesar de apresentar o maior número de equipes de 

saúde bucal na AB, caracteriza-se pela mais baixa cobertura de saúde bucal do 

estado. O mesmo acontece com a região de Caucaia, a 2ª região mais populosa, 

que se configura entre as menores coberturas. Nestes casos pode-se justificar a 

maior concentração de CEOs tendo em vista suas populações. 

A figura 01 representa um mapa do estado do Ceará, considerando as 

coberturas de saúde bucal na atenção básica e a distribuição dos CEOs Regionais e 

municipais. A análise deve ser realizada de forma cautelosa, correlacionado cada 

caso com as respectivas populações das regiões. 
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Figura 01 – Regiões de saúde do estado do Ceará, considerando a cobertura de 

saúde bucal na atenção básica e a distribuição dos Centros de Especialidades 

Odontológicas, 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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4.2. CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 01: PROCESSO DE 

REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ 

 
4.2.1. Alguns antecedentes do processo de regionalização no estado 

 

A regionalização no estado do Ceará antecede a NOB 96 e vem ocorrendo, 

desde então, de forma concomitante à organização e implantação do Sistema Único 

de Saúde.  

No primeiro mandato do governador Tasso Jereissati (1987-1990) e, 

posteriormente, no governo Ciro Gomes (1991-1994), período denominado “Governo 

das Mudanças” (1987 a 1994), muitos êxitos foram alcançados, fazendo com que o 

estado do Ceará pudesse ser caracterizado por inovações no campo das políticas 

públicas, sobretudo na saúde (PEQUENO, 2005). 

Em 1994, a organização do sistema de saúde por distrito sanitário constituía 

uma disputa entre capital versus interior, onde Fortaleza representava, a capital, e o 

interior, por sua vez, era representado pela Secretaria da Saúde do Estado do 

Ceará, no âmbito da gestão (A01).  

Segundo informante-chave da Academia, a quebra da hegemonia da capital 

pode ser considerada uma “semente” do processo de regionalização, no sentido de 

que não se planejava oferta de serviços de saúde para os municípios do interior, 

enfatizando-se a mudança do modelo e das práticas de atenção à saúde (A04). 

Em relação ao processo de regionalização no estado, a avaliação geral dos 

atores foi unânime ao considerar o caráter de vanguarda e pioneirismo do Ceará no 

cenário nacional:   

“Então eu digo que é um processo que o próprio Ministério da Saúde 
foi seguindo o Ceará e levando para a dimensão dos outros estados. 
Então, o Ceará também tem um caráter pioneiro continuado e, eu 
diria aprofundado.” (A01).  

 Segundo a maioria dos informantes, é inevitável reconhecer o papel da 

SESA-CE como um dos mais importantes atores no processo de regionalização, 

reconhecida pela sua atuação com caráter participativo e condutor das políticas 

públicas de saúde visando, principalmente, o fortalecimento regional no estado:  
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“Eu acho que se o gestor do Estado – que o papel dele é exatamente 
trabalhar a questão da coordenação e da regionalização –; se ele 
não tiver interesse, infelizmente todo o processo acaba não se 
concretizando. Então, ele queria fazer esse fortalecimento justificado 
pela própria necessidade de não deslocar mais esses pacientes para 
capital. Então, para mim, o papel do Estado foi fundamental.” (A04). 

O segundo e terceiro mandatos de Tasso Jereissati (1995-1998/1999-2002) 

pelo PSDB foram marcados pelo compromisso de organizar o sistema de saúde a 

partir de diretrizes de eficiência por certa perspectiva de níveis de atenção e 

economia de escala. O plano de governo estadual de 1995-1998, por exemplo, 

considerava princípios de descentralização, qualidade, integração e regionalização 

(PEQUENO, 2005). 

Segundo informante da Academia, a regionalização no Ceará ganhou ainda 

mais força neste governo denominado “eficientista”, capitaneada por dois atores 

fundamentais: a Secretaria da Saúde do Estado, que na gestão de Tasso Jereissati 

(1995-1998/1999-2002) foi responsável pela abertura da perspectiva do 

financiamento da saúde via Banco Mundial;  e a Organização Pan-americana da 

Saúde (OPAS), a partir de consultoria técnica com vistas a fortalecer a gestão 

estadual (A01). 

Em 1998, o Conselho Estadual de Saúde aprovou o documento elaborado 

pela SESA-CE, intitulado “Diretrizes de Reorganização da Atenção e dos Serviços 

do Sistema Único de Saúde do Ceará” (CEARÁ, 1998a), sob consultorias nacionais 

e internacionais, considerando a necessidade de estabelecer novos caminhos para o 

processo de descentralização do SUS no estado.  

O documento, resultado de estudo financiado por meio de aportes 

internacionais, norteou a institucionalização de um sistema de saúde de base 

regional referente às: (1) ações de vigilância epidemiológica por nível de atuação; (2) 

hierarquização das ações de vigilância sanitária e espaço territorial/ 

responsabilidades; (3) assistência farmacêutica – hierarquização das ações; (4) 

atenção secundária da saúde – especialidades; (5) organização do estado por 

microrregião de saúde; e (6) projeto de organização e desenvolvimento da atenção 

secundária e terciária de saúde no estado (CEARÁ, 1998a). 
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Ainda em 1998, o Estado elaborou o primeiro PDR (CEARÁ, 1998b), 

constituído pelo desenho de 20 (vinte) microrregiões e três macrorregiões, com foco 

na suficiência de atenção secundária na micro e terciária na macrorregião, 

orientados pela cobertura e economia de escala. Este PDR foi considerado iniciativa 

pioneira na configuração das regionais de saúde no país (A01).   

Simultaneamente ao processo de aprovação do PDR, a SESA-CE operou a 

regionalização dos serviços no estado a partir do projeto piloto da Microrregião de 

Baturité, que contou com a participação de organismos internacionais e de 

consultoria de Eugênio Vilaça Mendes, no ano de 1999:  

“E o projeto foi iniciado em Baturité, com os oito municípios da 
região. [...] O Estado implantou as Coordenadorias Regionais de 
Saúde que participavam desta articulação com os municípios, a partir 
da análise de quais eram as necessidades da população e as 
potencialidades que cada um tinha, para poder fortalecer o serviço e 
dividir a região nesse processo de regionalização. ” (A04). 

A Escola de Saúde Pública do Ceará, instituição vinculada à SESA-CE, 

destacou-se pelo papel importante relacionado ao apoio pedagógico e operacional 

para capacitação dos profissionais de saúde.  

Neste contexto, a construção do modelo de regionalização foi ancorada em 

estruturas regionais, denominadas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES), 

que eram como extensões da SESA-CE nos municípios para o fortalecimento das 

regiões de saúde:  

“A SESA que deu início, de uma forma pioneira, pelo que eu 
entendo. [...] Inclusive com a criação das Coordenadorias Regionais 
de Saúde em cada região – tem uma sede que é de responsabilidade 
do Estado [...] e são eles que puxam essas discussões regionais” 
(D06). 

Um gestor estadual avaliou que, inicialmente, havia uma dicotomia de funções 

entre SESA-CE, responsável pelo planejamento, e a CRES, responsável pela 

execução, o que gerava certa tensão. A partir do reconhecimento do perfil e 

capacitação dos coordenadores, estes processos passam por revisão, no sentido de 

fortalecer e colocar realmente as CRES como atores protagonistas da política (E01). 

Entre os espaços avaliados como potentes na perspectiva regional, os 

informantes-chave destacaram a Comissão Intergestores Regional (CIR) pelos seus 
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objetivos de articulação e promoção de contato frequente entre gestores para 

discussão e definição das estratégias regionais; e as CRES, caracterizadas como os 

“olhos do Estado”, também responsáveis por estimular as discussões regionais em 

parceria com os gestores municipais. 

Na perspectiva dos atores, a regionalização no Ceará caracteriza-se por duas 

fases: a primeira amplamente conduzida pela gestão estadual, até o ano 2000 e; a 

segunda, com maior influência do Ministério da Saúde a partir da publicação da 

Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS-SUS (BRASIL, 2001; 2002), a 

partir de 2001:   

“E, quando a gente teve esse processo a partir das portarias 
ministeriais e teve o direcionamento e o incentivo do Ministério para 
que os municípios se organizassem nas Redes, acredito que para o 
estado foi bem mais fácil por ele já ter essa organização.” (A03).  

Em 2001, com a publicação e implantação da NOAS/SUS 01/2001, a 

regionalização no estado se ajustou às normas nacionais, o que resultou na revisão 

do Plano Diretor de Regionalização, apresentando 21 microrregiões organizadas em 

três macrorregiões de saúde, segundo o PDR de 2001 (CEARÁ, 2001). 

O governo de Lúcio Alcântara (2003-2006), também pelo PSDB, deu 

continuidade às estratégias do governo de Tasso Jereissati, referendando as 

diretrizes ministeriais e os ajustes propostos pelas mudanças na política nacional.  

No ano de 2006, a Portaria referente ao Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006b) 

com a definição das responsabilidades das instâncias de gestão e reforço da diretriz 

da regionalização na organização dos serviços de saúde, desencadeou o redesenho 

do Plano Diretor de Regionalização (CEARÁ, 2006) que, por sua vez, redefiniu as 

regiões de saúde através da identificação dos municípios-pólo e de apoio ao sistema 

regional para a assistência de média e alta complexidade, resultando na criação de 

mais uma região (Cascavel), totalizando 22 microrregiões. 

Outro marco importante no processo de regionalização se deu na primeira 

gestão do governador Cid Gomes (2007-2010) pelo PSB, a partir do movimento de 

implantação de Consórcios Públicos de Saúde e seus equipamentos de referência 

para a atenção secundária em cada regional do estado, representados pelas 

Policlínicas e Centros de Especialidades Odontológicas Regionais. 
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Nesta perspectiva, constituiu-se no Ceará um modelo regionalizado que 

abrangeu a ampliação da rede de saúde, passando pela implantação de 

Coordenadorias Regionais de Saúde e as institucionalidades para gerir 

equipamentos públicos de saúde regionalizados, com protagonismo da SESA-CE e 

ao, mesmo tempo, ajustado às proposições nacionais, em contexto de continuidade 

política na gestão do Estado.  

 
4.2.2. A Implantação dos Consórcios Públicos de Saúde como estratégia de 

regionalização no estado 

 

A partir de 2007, no contexto de ampliação e expansão da atenção 

especializada nas regiões de saúde, o Programa de Expansão e Melhoria da 

Assistência Especializada à Saúde (PROEXMAES), em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), teve por objetivo a garantia de 

empréstimos para criação e implantação das Policlínicas e dos Centros de 

Especialidades Odontológicas Regionais no estado (E02). 

A escolha pela modalidade de gestão destes equipamentos foi protagonizada 

pelo então governador Cid Gomes (2007-2010 PSB; 2011-2014 PROS). De acordo 

com um informante-chave, a administração direta não se configurou como opção, 

considerada pelos gestores, à época, como uma forma de administração que não 

produziria os resultados esperados, tanto do ponto de vista da expectativa da 

população quanto da própria gestão (A04). 

As duas modalidades restantes – a administração pelo terceiro setor através 

de Organização Social ou a administração indireta através de consórcios – geraram 

discussão entre lideranças da gestão e da política, onde os que advogavam pelo 

terceiro setor alegavam que o estado teria um domínio maior sobre a gerência dos 

equipamentos, assim como também teria uma flexibilidade na administração e nas 

licitações.  

O governador Cid Gomes (2007-2010/2011-2014) e o secretário de saúde 

João Ananias Vasconcelos Neto reforçaram o entendimento de que a administração 

pelo terceiro setor significaria uma “terceirização” pela administração privada e 

instituíram a gestão das policlínicas e dos CEOs Regionais sob a responsabilidade 
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da institucionalidade dos Consórcios Públicos de Saúde, formados legalmente em 

cada uma das regiões de saúde, exceto na de Fortaleza (A04).  

 A ideia de implantação dos CPS para oferta de serviços de média 

complexidade seguiu e fortaleceu o processo de regionalização em curso, como um 

compromisso da gestão estadual que assumiu e conduziu o processo, junto a 

negociações e pactuações com os municípios:  

“Foi uma grande jogada do governador em atrelar estas unidades 
regionais na atenção secundária aos consórcios. Porque, a rigor, os 
serviços de maior densidade tecnológica ficam sob a 
responsabilidade do Estado e os municípios teriam responsabilidade 
da atenção básica. Então, os municípios podem se organizar 
regionalmente para estar ofertando para aquele município que tem 
menor condição.” (A04).  

No contexto das negociações entre governador, prefeitos e secretários de 

saúde, alguns informantes-chave da Academia apontaram que desde a fase de 

planejamento para implantação dos equipamentos já esboçava-se junto aos 

municípios estratégias para pactuação das vagas, com base em critérios 

populacionais e financiamento dos consórcios. 

Alguns atores mencionaram certa “imposição” pela gestão estadual durante a 

fase de negociação que, por algumas vezes, causou reações nos prefeitos e 

gestores municipais:  

“Então, apesar de formalmente dizer que foi um processo de 
pactuação, eu acredito que se os prefeitos questionassem o 
governador, talvez eles acabassem ficando de fora de outras 
oportunidades, inclusive de repasse de recursos que o próprio 
Governo do Estado poderia fazer. Então, ‘estou vendendo uma 
proposta para vocês e eu queria que vocês aceitassem’. ” (A04). 

Em relação ao financiamento, a princípio estipulou-se que o Governo do 

Estado iria aportar 40% dos recursos para cada CPS, e o restante (60%) ficaria sob 

responsabilidade dos municípios. Mas, além destes percentuais pensados 

inicialmente, ainda teriam os recursos federais, que acabaram por não se efetivar no 

caso das policlínicas.  

Apesar do governo federal não participar dos consórcios, no caso dos CEOs, 

que estão inseridos na PNSB – Brasil Sorridente, há aporte de recursos federais. A 

partir disso, pactuou-se que, em cada um dos CPS, qualquer recurso proveniente 
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para além dos entes consorciados (estado e municípios) seria considerado nos 60% 

dos municípios, reduzindo o valor do custeio municipal. 

Outra importante estratégia do governo estadual foi atrelar o pagamento do 

recurso municipal ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O 

ICMS, sendo de competência estadual, garantiria o desconto direto, evitando 

reflexos negativos por conta de possíveis atrasos ou falta de pagamento por parte 

dos municípios, onde “um recurso que é do Estado, antes de pagar o município, eu 

já tiro e transfiro para o consórcio” (D07). 

O teto de desconto é de 7,5% do valor do ICMS do município e em casos 

onde o percentual de rateio ultrapasse este limite, o Estado fica responsável pela 

quantia excedente, como na experiência do consórcio de Baturité, no qual o Estado 

assume aproximadamente 54%, e os municípios e o governo federal o restante do 

custeio. 

No contexto da implantação dos CPS, destacaram-se a Portaria no. 

2.061/2007 (CEARÁ, 2007) que criou, no âmbito da SESA-CE, a Comissão de 

Fomento e Implantação de Consórcios Públicos de Saúde no Estado do Ceará e o 

“Manual de Orientação dos Consórcios Públicos em Saúde no Ceará: Estratégia 

para o fortalecimento da regionalização da saúde” de 2009 (CEARÁ, 2009) que teve 

por objetivo contribuir para uma melhor compreensão da importância dos CPS e sua 

implantação, para o fortalecimento da descentralização e a regionalização da saúde 

no estado.  

Entre os principais documentos definidos para constituição e organização dos 

consórcios, apresentam-se: (1) o Protocolo de Intenções, que estabelece as 

condições para o seu funcionamento e, após a ratificação deste protocolo, deve ser 

convocado uma Assembleia Geral para elaborar e aprovar o Estatuto; (2) o Estatuto, 

que é um instrumento que define a funcionalidade do CPS; (3) o Contrato de 

Programa, que exige uma Programação Pactuada Consorciada (PPC), das 

demandas locais, baseada nas necessidades reais e do perfil epidemiológico da 

população visando a divisão das vagas e atribuição de metas paras os 

equipamentos; e (4) o Contrato de Rateio, que deve definir e formalizar, anualmente, 

o valor a ser pago por cada ente associado ao consórcio (CEARÁ, 2009).  
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Na configuração dos CPS, o presidente deve ser necessariamente um 

prefeito de um dos municípios da região, eleito para gestão de dois anos. Todas as 

decisões, inclusive as votações, passam por uma assembleia, que devem contar 

com a representação de todos os entes consorciados, constituída pelos prefeitos 

dos municípios consorciados e por representantes do Estado (CEARÁ, 2009). É 

facultativa a participação dos secretários municipais de saúde nas assembleias, 

porém sem direito a voto.  

Sob a orientação das diretrizes políticas, normas e procedimentos para 

implantação dos CPS definidas pelas portarias estaduais, houve uma primeira 

tensão pela obrigatoriedade de aprovação de leis municipais nos 183 dos 184 

municípios do estado (exceto Fortaleza) para a efetivação dos consórcios.  

A partir de 2009, o Ceará passou a ter 21 CPS, presentes em todas as 

regionais de saúde, exceto Fortaleza, consolidando sua posição inovadora pela 

proposta de implantação em larga escala, sob liderança do Estado. A maioria dos 

informantes-chave reconheceu que a implantação dos CPS significou uma grande 

mudança de paradigma na saúde pública estadual no que se refere à qualidade, ao 

custeio e a quantidade de serviços ofertados nas regiões de saúde.  

 

4.2.3. Os CEO-R consorciados no contexto da regionalização no estado 

Em 2010, outro marco de referência no processo de regionalização da saúde 

foi a terceira atualização do Plano Diretor de Regionalização (CEARÁ, 2010), que 

considerou os seguintes parâmetros para configuração das Macro e Microrregiões 

de Saúde no estado: (1) contiguidade intermunicipal; (2) infraestrutura de transporte; 

(3) deslocamento da população aos serviços de saúde; (4) economia de escala; e 

(5) disposição política para pactuação.  

O PDR 2010 (CEARÁ, 2010) estruturava-se em 22 microrregiões articuladas 

em três macrorregiões, destacando, principalmente, o objetivo das macros na 

orientação do plano de investimento estadual para garantir que algumas regionais 

conquistassem sua capacidade resolutiva no âmbito das ações e serviços de média 

e alta complexidade. 
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Em 2014, reforçando o entendimento sobre o fortalecimento das 

macrorregiões através de investimentos financeiros estaduais e do apoio no 

financiamento dos equipamentos de saúde, constituiu-se uma nova revisão do 

desenho regional do Ceará pelo PDR 2014 (CEARÁ, 2014a). 

O PDR de 2014 (CEARÁ, 2014a) é vigente e organiza o estado em 22 regiões 

de saúde e cinco macrorregiões, conforme o quadro 08. 

Quadro 08 – Macrorregiões e microrregiões do estado do Ceará, segundo revisão do 
Plano Diretor de Regionalização, 2014. 

MACRORREGIÕES MICRORREGIÕES N
o
 DE MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 

FORTALEZA 

Fortaleza 04 2.715.151 

Caucaia 10 593.902 

Maracanaú 08 517.454 

Baturité 08 136.826 

Itapipoca 07 285.608 

Cascavel 07 311.211 

06 REGIÕES 44 4.560.149 

SOBRAL 

Sobral 24 629.957 

Acaraú 07 220.576 

Tianguá 08 306.828 

Crateús 11 295.565 

Camocim 05 153.682 

05 REGIÕES 55 1.606.608 

CARIRI 

Icó 07 170.862 

Iguatú 10 315.459 

Brejo Santo 09 210.792 

Crato 13 338.742 

Juazeiro do Norte 06 412.620 

05 REGIÕES 45 1.448.475 

SERTÃO CENTRAL 

Canindé 06 201.678 

Quixadá 10 316.101 

Tauá 04 113.258 

03 REGIÕES 20 631.037 

LITORAL 

LESTE/JAGUARIBE 

Aracati 04 114.048 

Russas 05 196.063 

Limoeiro do Norte 11 222.195 

03 REGIÕES 20 532.306 

ESTADO DO CEARÁ 22  184 9.020.460 

Fonte: Adaptado de CEARÁ, 2014a. 

Os atores entrevistados identificam resultados positivos do processo de 

regionalização para usuários e municípios, que minimizaram as desigualdades em 

relação à capital, embora a proximidade à Fortaleza seja fator que facilita a atração 

de profissionais de saúde.  
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 Sobre o desenho das regiões de saúde, parte dos entrevistados considerou 

que foi satisfatoriamente definido a partir de características semelhantes, enquanto 

outros apontaram para uma desproporcionalidade no número de municípios de 

algumas regionais, como, por exemplo, no caso da região de Sobral com 24 

municípios, ponderando sobre a distância entre o município-pólo e os demais 

municípios na região e dificuldades na organização e no desempenho dos serviços 

de saúde: 

“Eu tenho certa crítica ao recorte da região de Sobral, porque ela 
abrange 24 municípios. Então, eu acho que ela já deveria ser revista, 
porque fica uma região muito grande. Então, fica o mesmo 
equipamento, já que os CEOs são idênticos com relação ao número 
de cadeiras e tudo mais, com uma população que é mais de duas 
vezes maior.” (D05). 

Em 2015, as 21 regiões de saúde apresentavam as policlínicas e os Centros 

de Especialidades Odontológicas de atuação regional. Como unidades de saúde 

administradas pelos consórcios, os CEO-R são caracterizados por aporte 

tecnológico adequado que, dificilmente, os municípios (principalmente os de 

pequeno e médio porte) teriam condições de manter. Em contraponto, alguns 

municípios apresentavam CEOs municipais com muitas limitações, principalmente 

estruturais e financeiras, segundo avaliação de uma docente (A02).  

O próprio processo de organização dos CEOs em uma perspectiva de rede 

regionalizada contribuiu para a compreensão, por parte dos diversos atores, sobre a 

importância do serviço na região: 

“Todo mundo quer ser atendido no CEO e na Policlínica, [...] é onde 
eles se sentem bem acolhidos pelo SUS. [...] Então assim, nenhum 
prefeito quer blefar contra isso, porque automaticamente vai 
respingar nele politicamente. Se um prefeito diz que quer sair do 
consórcio, ele tem todo direito. Agora, a repercussão politicamente 
social negativa que ele vai ter é gigante. Então todo mundo cuida do 
consórcio [...].” (D07). 

Nesta perspectiva, a maioria dos informantes destacou que a implantação dos 

CEOs Regionais pelos consórcios fortaleceu o processo de regionalização do 

estado, no âmbito de promover maior cooperação do que competição entre os 

municípios: 
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“Então, com certeza existe uma cooperação. Para mim, um dos 
principais papéis, além de levar a média complexidade, foi também 
de fortalecer a interação e integração entre os municípios. Junto das 
CRES, os consórcios vêm a fortalecer ainda mais a região.” (D06). 

Segundo avaliação, as reuniões das CIRs e CRES também cumprem um 

papel catalisador neste processo de aproximação e vetor para a cooperação (E01). 

Considerando os requisitos e critérios para a distribuição de vagas nos CEOs 

Regionais, os diretores de CEOs-R relataram não identificar tensões entre os 

municípios-pólo e os demais da região, mas reforçaram que o município pólo, 

obviamente, concentra a maior parte das vagas do serviço, representando ainda 

uma dificuldade para os menores.  

Para além do desafio quanto ao subfinanciamento do SUS, a maioria dos 

diretores de CEO-R destacou que a situação financeira dos consórcios tem 

apresentado maiores dificuldades nos últimos anos. No início da implantação dos 

CPS havia equilíbrio entre receitas e despesas, mas nos últimos anos as despesas 

ultrapassaram as receitas: 

“O que se apresenta como desafio é conseguir administrar o recurso 
que, por hora, está começando a ficar menor do que o gasto. Então, 
isso está começando a se tornar uma dificuldade, um desafio maior 
de estar organizando a questão do financiamento.” (D03). 

“Porém, a gente sofre muito pela falta de recursos. [...] Fica muito 
limitado, querendo ofertar mais sem poder. A gente está se 
desdobrando para manter o serviço que tem, sem reduzir nenhum 
quadro de serviço. Nossa programação, através do Contrato de 
Programa com os municípios, é de manter a mesma escala de 
pactuação, com mesma escala e mesma quantidade.” (D02). 

 Os atores apontaram como principais fatores a falta de reajustes anuais dos 

recursos de custeio e a contratualização crescente de novos serviços pelos CPS, 

como especialidades extras, transporte sanitário e equipamentos de diagnóstico:  

“Eu acho que os consórcios, no começo; vou falar do meu: ele tinha 
um plano, e como tinha alguma “sobra” de dinheiro e de 
financiamento, começou a implementar mais alguns serviços, 
algumas outras especialidades, no caso, foi criado o transporte 
sanitário, e isso tudo é custo: custo para comprar o transporte, o 
motorista, a manutenção, o combustível.” (D07). 

Com o objetivo de reequilibrar as finanças dos consórcios e, 

consequentemente, dos CEOs Regionais, foram mencionados estratégias de 
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planejamento e revisão financeira em algumas regiões, inclusive com devolução do 

transporte sanitário para os municípios, diminuição do pessoal (principalmente de 

cargos comissionados), retirada de alguns serviços (como vigilância armada, por 

exemplo), entre outras medidas. 

Outro desafio e importante ponto de discussão entre os informantes-chave é a 

centralidade e o protagonismo dos prefeitos na administração dos consórcios. A 

maioria destacou influências político-partidárias, com reflexos e conflitos na gestão, 

na organização e na assistência em saúde de algumas regiões.  

Ressaltam que mudanças na lógica da gestão na presidência do CPS vêm 

causando, na maioria das vezes, descontinuidades dos processos e certa 

desconstrução dos objetivos dos consórcios, dependendo da relação político-

partidária estabelecida entre presidente, prefeitos da região e governador: 

“Por exemplo, hoje, a presidência do consórcio é uma pessoa que 
mantém a filosofia como o governador e o prefeito. Agora, pode 
entrar um prefeito de um partido político de oposição e ‘não quero 
mais isso aqui, eu quero só ortodontia’. Ele pode fazer o que ele 
quiser mediante a assembleia autorizar. Tudo isso influi. Até com 
relação ao governador. O Governo do Estado é um ente realmente 
importante.” (D01). 

A maioria dos atores chamou este processo de “prefeiturização dos 

consórcios”, que ocorre por ingerência política, quando um prefeito, como presidente 

do consórcio, nomeia cargos, sacrifica custeios, amplia ou reduz especialidades, 

sem a devida necessidade, epidemiológica e/ou financeira. Este cenário é 

caracterizado pelo desencontro de pensamentos da gestão das unidades e a gestão 

do consórcio, onde a primeira é mais técnica com foco na organização e prestação 

do serviço, e a segunda é mais político-partidária:  

“A dificuldade é a gente fazer com que os prefeitos não façam do 
consórcio a prefeitura deles, o que a gente tem chamado de 
‘prefeiturização’ dos consórcios, botando parentes, cabides de 
emprego, pessoas do município dele, e que tem atrapalhado às 
vezes alguns consórcios. Essa ‘prefeiturização’ do consórcio é um 
grande desafio para os nossos CEOs Regionais.” (D05). 

Um dos principais exemplos apontados foi a mudança no processo seletivo 

para diretores dos CEO-R. No início da implantação dos CPS, tendo em vista a 

inovação do modelo de gestão e seguindo uma orientação do BID para qualificação 
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dos profissionais, considerou fundamental realizar uma seleção pública para 

diretores de CEO-R e Policlínicas, incluindo formação para os selecionados por meio 

de um curso de especialização em “Gestão em Saúde” pela ESP-Ceará. 

No decorrer dos anos, conforme mencionado por alguns informantes, este 

processo de seleção passou a ser diretamente influenciado por questões políticas. 

Ainda que alguns diretores permaneçam em seus cargos desde a inauguração do 

CEO-R, outros já foram excluídos e substituídos por profissionais indicados. 

Neste contexto, destacou-se uma avaliação geral sobre a importância da 

reaproximação da SESA-CE junto aos consórcios, pela participação nas 

assembleias e pactuações acerca de contratações e licitações:  

“Assim, sobre o consórcio, no papel, está escrito que o Estado tem 
uma porcentagem e tem voto de peso maior. Só que começaram os 
consórcios, localmente, a tomar decisões de grande peso sem o 
Estado estar intervindo. Então começou a perder o parâmetro, a 
perder o padrão entre os consórcios. Não só na questão financeira, 
mas mais nela. Os consórcios são muito diferentes.” (D05).  

A maioria dos informantes apontou que aos poucos foi possível identificar um 

distanciamento entre a SESA-CE e os CPS, que causou certa “despadronização” 

dos serviços incluindo desigualdade e desproporcionalidade de salários entre 

profissionais de diferentes consórcios,  deficiências nos processos de 

monitoramento e avaliação, perda de parâmetros em processos seletivos e 

licitações, entre outras. Nesta perspectiva, um informante da SESA-CE reconheceu 

que o Estado está se reaproximando dos CPS através da realização de reuniões 

com presidentes e secretários para planejamento e discussão dos processos (E01). 

Ainda que a trajetória dos CEOs Regionais sob a gestão dos CPS esbarre em 

desafios financeiros e políticos, a avaliação dos informantes-chave apontou que a 

implantação do CEO-R pelos consórcios ainda representa resistência frente ao 

cenário de desmonte dos serviços de saúde, garantindo a manutenção das 

estruturas, do aporte tecnológico, da qualidade da assistência e o fortalecimento do 

processo de regionalização no estado. 
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4.3. CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 02: TRAJETÓRIA DA 

POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL NO ESTADO DO CEARÁ 

 

4.3.1. As disputas pela inserção da saúde bucal na agenda do Estado 

 
Até os anos de 1990, o modelo de saúde bucal predominante no estado do 

Ceará, assim como no panorama nacional, era voltado para ações pontuais com 

destaque para as extrações dentárias, perpetuando um caráter mutilador. Havia 

alguns consultórios dentários instalados nas escolas e umas das primeiras iniciativas 

do governo estadual foi incentivar a prática dos bochechos fluoretados semanais nas 

escolas da capital, com o intuito de diminuir a enorme prevalência da cárie dentária 

(VIEIRA, 2014). 

Segundo avaliação de informantes da Academia, o período do governo de 

Tasso Jereissati pelo PSDB (1995-2002) foi caracterizado como “tecnicista”, com 

forte ênfase empresarial na gestão da saúde, e promoveu um novo reordenamento 

do processo de gestão, incluindo novas perspectivas da atenção à saúde, pautado 

pela formulação do modelo assistencial e pela reestruturação organizativa, conforme 

já mencionado.  

 No âmbito da saúde bucal, registrava-se um momento de grandes 

dificuldades, tensões e barreiras na própria SESA-CE, tendo por base um cenário 

onde, historicamente, o setor público reproduzia uma prática odontológica baseada 

em um modelo assistencial biomédico com respostas insuficientes aos processos 

organizacionais e às necessidades da população (SILVA et al, 2013).   

Durante o governo Jereissati, alguns entrevistados reconheceram uma “janela 

de oportunidades” para a inserção da saúde bucal nos processos da SESA-CE, 

ainda que enfrentando resistências e disputas internas:  

“Por outro lado, criou uma condição de oportunidades de a saúde 
bucal estar na agenda, de se colocar os CEOs nas regiões, dos 
dentistas começarem a se mobilizar para isso acontecer. Eu acho 
bonito o que passou a partir daí. Porque você saiu de um plano, de 
uma ideia e começou a ver isso acontecer.” (A01).  

Durante o processo de organização das regiões de saúde destacaram-se 

dificuldades para que a saúde bucal estivesse inserida neste movimento.  A 

resolução no. 05/1998 (CEARÁ, 1998a) que teve por objetivo aprovar o documento 
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“Diretrizes de Reorganização da Atenção e dos Serviços do Sistema Único de 

Saúde do Ceará” não mencionava ou incluía as ações de saúde bucal, o que de 

certa forma intensificou as disputas internas na Secretaria da Saúde do Estado.  

De acordo com atores da SESA-CE e da Academia, tornava-se fundamental 

reconhecer e explicitar a saúde bucal no processo de organização do sistema de 

saúde do estado, como: 

“[...] aquele trem que estava passando e que, se não se pegasse, 
você perderia e isso implicaria uma perda de um tempo histórico 
importante. [...] Foi o documento “Diretrizes da regionalização do 
estado do Ceará”, de 1998. Ali éramos nós, os poucos que estavam 
defendendo a saúde bucal e brigando com os consultores que não 
queriam colocar e questionando o processo. [...] A estratégia foi 
insistir, dizer que a ‘saúde bucal precisa estar aqui’. Foi nesse nível 
que as coisas aconteciam.” (A01). 

A partir de articulações e disputas no Conselho Estadual de Saúde, uma das 

principais conquistas no processo de inserção da saúde bucal na agenda da SESA-

CE foi registrada na Resolução no. 06/1998 que considerou a necessidade de 

complementar o documento “Diretrizes de Reorganização da Atenção e dos 

Serviços do Sistema Único de Saúde do Ceará”, incluindo os anexos nos. 07 e 08, 

sendo: o no. 07 que tratava das Ações de Saúde Bucal/ Parâmetros e proposições; e 

o nº. 08 que adotava a Portaria do Ministério da Saúde nº. 3908, de 30 de outubro 

de 1998, para orientar as Ações e Serviços de Saúde do Trabalhador no Estado do 

Ceará (CEARÁ, 1998c). 

Em 1999, no terceiro mandato do governador Tasso Jereissati (1999-2002), é 

dada continuidade ao ciclo de investimentos do período anterior e a SESA-CE 

iniciou novo processo de consultoria com maior suporte de recursos e de 

consultores internacionais. Novamente, os atores OPAS e Banco Mundial eram 

envolvidos, mas agora com o objetivo de olhar para a SESA-CE como um todo, 

contando com um processo de treinamento de equipes dos níveis regional e central 

e das equipes de saúde bucal.  

No projeto piloto na região de Baturité, em 1999, técnicos do estado e do nível 

central da SESA-CE participaram de discussões para pensar a organização dos 

sistemas microrregionais de saúde a partir de oficinas, produção de manuais e 

seminários, incluindo a discussão sobre a atenção básica com o Programa Saúde da 



82 
 

 

 

Família e também sobre a garantia de atenção especializada em saúde bucal. A 

partir destas etapas de sensibilização e capacitação já era possível identificar 

avanços na construção de um novo modelo de atenção para a saúde bucal no 

Ceará.  

Com o final do mandato em 2002, encerrado por Beni Veras, que substituiu 

Tasso Jereissati, então candidato ao Senado Federal, os denominados “Governos 

das Mudanças” encerraram seu papel no estado (VIEIRA, 2014). Apesar das 

resistências internas iniciais, sobretudo políticas, avaliou-se que houve uma maior 

integração da saúde bucal na agenda geral da saúde no estado. 

 

4.3.2. Da expansão da atenção básica ao pioneirismo dos CEO-R no estado 

Nos anos de 2003 e 2004, já no governo de Lúcio Alcântara (2003-2006) pelo 

PSDB, visando o fortalecimento e expansão da saúde bucal na atenção básica, o 

Programa Dentista da Família foi criado como uma das prioridades do governo 

estadual com objetivo de ampliar a cobertura das equipes de saúde bucal na AB, na 

mesma proporção das equipes de saúde da família (A03).  

Para o financiamento do Programa, o Estado assumiu responsabilidades 

referentes, principalmente, ao repasse de recursos para pagamento de pessoal e 

aquisição inicial dos equipamentos para os serviços odontológicos na AB de 20 

municípios, considerando critérios como baixo IDH (Aiuaba, Altaneira, Barroquinha, 

Chaval, Choró, Croatá, Grangeiro, Granja, Itatira, Miraíma, Quixelô, Saboeiro, 

Salitre, Tarrafas e Uruoca) e melhores indicadores de saúde bucal do Pacto de 2003 

(Acarape, Mulungu, Paraipaba, Quixeramobim e São Gonçalo do Amarante) 

(PEQUENO, 2005). 

Segundo o DAB/MS, na competência de dezembro de 2002, o estado 

apresentava 409 equipes de saúde bucal implantadas (396 modalidade I e 13 

modalidade II) passando para 563 (542 mod. I e 21 mod. II) na mesma competência 

em 2003 e alcançando o número de 684 (647 mod. I e 37 mod. II) em 2004, o que 

significou um aumento de 67,2% de equipes de saúde bucal na AB do estado 

(DAB/MS, 2018).  
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Na atenção especializada, o estado apresentava três Centros de 

Especialidades Odontológicas na capital Fortaleza: o CEO Centro (desde 1965), o 

CEO Joaquim Távora (desde 1994) e o CEO Rodolfo Teófilo (desde 1999).  

Os levantamentos epidemiológicos e o diagnóstico de escassez de serviços 

odontológicos especializados apontavam a necessidade de investimento em 

serviços especializados por meio da implantação de Centros de Especialidades 

Odontológicas em cada uma das microrregionais de saúde. 

A iniciativa do Ceará em investir nos CEOs Regionais ocorreu em 2003, um 

ano antes do lançamento das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil 

Sorridente. As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2004a) 

nomeavam inicialmente as unidades especializadas como Centros de Referência de 

Especialidades Odontológicas (CREO), que depois passaram a ser denominadas 

como Centros de Especialidades Odontológicas. 

Além disso, as diretrizes (BRASIL, 2004a) reforçaram as ações já em curso 

no estado para fortalecimento e expansão da política de saúde bucal:  

“Porque a gente tinha um panorama nacional favorável para o 
crescimento da Política Nacional de Saúde Bucal e esse panorama 
fazia com que os municípios e os estados aproveitando este 
momento também pudessem avançar na política. Então foram 
momentos e períodos de avanços, tanto na política estadual quanto 
também dos municípios.” (A03). 

Como um importante marco para o estado do Ceará, o primeiro CEO da 

política nacional foi inaugurado no município de Sobral, no ano de 2004, com a 

presença do então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. 

Em contraposição às experiências do Ceará, a PNSB é caracterizada por uma 

forte vertente de indução por repasses financeiros para implantação de CEOs nos 

munícipios, incentivando a criação de serviços especializados em dimensões 

municipais e até desconsiderando o princípio da regionalização preconizado pelo 

SUS, segundo avaliação de atores da Academia.  

O “boom” de CEOs municipais, tanto no estado quanto no país, por muitas 

vezes desconsiderou a organização da AB, as necessidades de saúde e o aporte 

financeiro dos municípios. Apesar de contar com o recurso federal, de acordo com 
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diretores de CEO-R e gestores da SESA-CE, estes incentivos se mostrariam 

insuficientes na garantia da sustentabilidade dos CEOs para alguns municípios. 

Independente da PNSB e reforçando a lógica da regionalização, até o ano de 

2006 foram implantados cinco CEOs Regionais (Aracati, Tauá, São Gonçalo, Crato e 

Iguatú) no estado do Ceará. 

Nos governos Cid Gomes (2007-2010/2011-2014), a trajetória da política de 

saúde bucal foi modificando-se com a priorização da atenção secundária e terciária 

no estado. 

No Ceará, além da incorporação da política nacional, foram agregadas outras 

estratégias pelo Governo do Estado como PROEXMAES e o Monitoramento e 

Acompanhamento dos Projetos Prioritários do governo (MAPP da Saúde), 

contribuindo para a ampliação do acesso e da qualidade dos serviços especializados 

de saúde (E02). 

A partir de 2009, destacou-se a proposta do governo de Cid Gomes para que 

os CEOs Regionais fossem administrados via gestão indireta por meio de 

Consórcios Públicos de Saúde.  Estes equipamentos, conforme já mencionado, têm 

como marca o sofisticado aporte tecnológico e a padronização das estruturas físicas, 

salvo exceções como o CEO Regional de Sobral que funciona junto à Universidade 

Federal do Ceará (UFC), justificado pela oportunidade de integrar ensino e serviço 

na região de Sobral.  

 Segundo a maioria dos informantes-chave, a contrapartida estadual e as 

melhores condições de estrutura e prestação dos CEOs Regionais eram 

determinantes para alguns municípios,  incorporando especialidades além das 

mínimas previstas na PNSB, como a ortodontia e a prótese:  

“Então, a gente via que o CEO estadual funcionava de uma maneira 
melhor e mais organizada, sem tantas dificuldades de funcionamento 
do que os CEOs municipais. [...] Além disso, os CEOs municipais às 
vezes não tinham todas as especialidades – tinham as cinco 
especialidades mínimas preconizadas pela Política Nacional de 
Saúde Bucal, mas os CEOs estaduais vieram com outras 
especialidades.” (A02). 
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Desta forma, os atores entrevistados avaliam que os consórcios vieram a 

fortalecer a lógica dos CEOs Regionais no Ceará e no ano de 2012 estes 

equipamentos já se apresentavam em larga escala nas regiões do estado. 

 

4.3.3. A Política de Saúde Bucal e os seus indicadores no estado 

Considerando que o Plano Estadual de Saúde (PES) representa um 

instrumento central de planejamento para definição e implementação das políticas 

de saúde, observou-se que o PES 2012-2015 (CEARÁ, 2012) (sob segundo 

mandato do governador Cid Gomes / 2011-2014), não apresentava a Rede de 

Saúde Bucal entre as RAS do estado (Rede Cegonha, Rede de Atenção 

Psicossocial, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência e Rede Estadual de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador). Além 

disso, no que se refere às condições de saúde, nenhuma doença bucal foi apontada 

como problema prioritário de saúde da população.  

Na Programação Anual de Saúde (PAS) do ano de 2013 (CEARÁ, 2013a), 

identificaram-se ações referentes ao “Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal” 

com indicadores relacionados à: (1) proporção de municípios com participação em 

oficina de atenção básica; (2) proporção de municípios com participação em oficina 

de atenção especializada; (3) proporção de municípios com participação em oficina 

de busca ativa de câncer; (4) proporção de municípios supervisionados pelo Núcleo 

de Saúde Bucal (NUASB/SESA-CE); e (5) proporção de profissionais mais 

capacitados em Sistema de Informação em Saúde.  

Porém, na PAS 2014 (CEARÁ, 2014b), a ação de 2013 direcionada ao 

“Fortalecimento da Atenção à Saúde Bucal” não foi mantida. Apesar de constar na 

área técnica do NUASB, a única ação relacionada especificamente à saúde bucal 

era “Apoio às CRES para realização de monitoramento e avaliação da atenção 

especializada em saúde bucal”. Observou-se que os indicadores de 2013 foram 

apenas convertidos, sem mudanças, em ações para 2014, sugerindo que o 

fortalecimento da saúde bucal deixou de ser destaque na programação deste ano. 
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A PAS 2015 não constou no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão 

(SARGSUS), o que pode justificar o fato de que o Relatório Anual de Gestão 2015 

(CEARÁ, 2015) tratasse apenas dos indicadores do Plano Plurianual (PPA). 

Mediante estas considerações, os Relatórios Anuais de Gestão de 2013 a 

2015 (CEARÁ, 2013b; 2014c; 2015), com relação às Diretrizes, Objetivos, Metas e 

Indicadores de Saúde (PPA 2013-2015), apresentaram os indicadores referentes à 

saúde bucal destacados na tabela 03. O RAG de 2012 não constou no SARGSUS, 

impossibilitando a análise referente às metas deste ano.  

Tabela 03 – Indicadores e metas em saúde bucal do PPA, 2012 a 2015. 

INDICADORES 

2012 2013 2014 2015 

RESULTADO/ 
META 

RESULTADO/ 
META 

RESULTADO 
META 

RESULTADO/ 
META 

Cobertura populacional estimada pelas 
equipes básicas de saúde bucal 

61,58/ 
Não consta 

63,24/ 
59,20 

63,90/ 
63,90 

63,00/ 
64,00 

Média da ação coletiva de escovação 
dental supervisionada 

3,73/ 
Não consta 

27,30/ 
3,80 

2,49/ 
2,49 

1,70/ 
2,50 

Proporção de exodontia em relação aos 
procedimentos 

7,88/ 
Não consta 

16,00/ 
9,00 

17,59/ 
17,50 

10,0/ 
17,50 

Fonte:  Ano de 2012: DATASUS/Ministério da Saúde, disponível em: 
<http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet/indicadores-de-saude>. Acesso em 
novembro de 2018; Anos de 2013 a 2015: Relatórios Anuais de Gestão do estado do Ceará, 
disponível em: < https://sargsus.saude.gov.br/>.  

De acordo com a série histórica dos indicadores de saúde bucal, de 2012 a 

2015, o estado obteve resultados abaixo do esperado frente aos compromissos 

assumidos pela política de saúde bucal, notadamente em relação às variações 

pouco expressivas de cobertura na atenção básica, à diminuição da média de 

escovação dental supervisionada e as altas proporções de exodontia em relação aos 

demais procedimentos. 

De certa forma, ao mesmo tempo em que se fortaleciam os CEOs, os 

relatórios anuais de gestão apontavam que a atenção básica, incluindo a saúde 

bucal, enfrentava uma série de desafios como: a falta de insumos, a rotatividade dos 

profissionais, a falta de vínculo e a falta de planejamento das equipes não 

priorizando as ações coletivas.  

Como estratégia para reestruturar a AB nos municípios, incluindo a saúde 

bucal, em 2014 foi iniciada a “Planificação da Atenção Primária à Saúde” no Ceará. 

http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet/indicadores-de-saude
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Proposta pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 

realizada pela Secretaria da Saúde do Estado com o apoio da Escola de Saúde 

Pública do Ceará, a planificação teve as primeiras oficinas de atualização e 

capacitação dos profissionais da atenção básica realizadas em Tauá, onde foi 

desenvolvido o “Laboratório de Atenção Primária à Saúde”. 

A qualificação da AB também envolveu outros municípios cearenses, como 

Sobral e Fortaleza, por iniciativa dos próprios municípios, baseado na experiência de 

Tauá. Os resultados alcançados na reorganização e qualificação dos processos de 

trabalho com impacto na melhoria dos indicadores de saúde, fez com que a SESA-

CE lançasse a expansão da planificação, em 2016, através do “Projeto de 

Qualificação da Atenção Primária à Saúde - QualificaAPSUS Ceará”, que teria uma 

vertente também para os profissionais de saúde bucal do estado. 

A partir de 2015, já no governo de Camilo Santana (2015-2018) pelo PT e do 

secretário de saúde Henrique Jorge Javi de Souza, os instrumentos de 

planejamento, de acordo com o PES 2016-2019 (CEARÁ, 2016a) e as PAS de 2016, 

2017 e 2018 (CEARÁ, 2016b; 2017; 2018a), elencam a saúde bucal entre os 

compromissos prioritários na organização das RAS através de diretrizes, objetivos e 

metas comuns que refletem uma articulação, principalmente, entre o Núcleo de 

Atenção à Saúde Bucal, o Núcleo de Atenção Primária, a Coordenadoria de Políticas 

de Atenção à Saúde (COPAS) e a Coordenadoria das Regionais de Saúde 

(CORES). 

Com relação à atenção básica no estado, ainda que o Caderno de “Diretrizes, 

Objetivos, Metas e Indicadores de 2016” (BRASIL, 2016b) apresentasse 

modificações relevantes em relação ao caderno anterior de 2013-2015 (BRASIL, 

2014), mantendo apenas o indicador de “Proporção de exodontia em relação aos 

procedimentos” entre os indicadores de saúde bucal, as metas e ações das 

Programações Anuais de Saúde dos anos 2016, 2017 e 2018 (CEARÁ, 2016b; 

2017; 2018a) visavam o aumento do percentual de ação coletiva de escovação 

dental supervisionada. 

Na atenção especializada em saúde bucal, os CEOs Regionais começaram a 

apresentar dificuldades pela falta de reajustes dos recursos para custeio dos 

consórcios e tal situação pode justificar certas ações registradas nas PAS dos anos 
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de 2017 e 2018 (CEARÁ, 2017; 2018a), com direcionamento maior para o 

acompanhamento dos contratos de pactuação, monitoramento dos indicadores 

pactuados e o incentivo aos processos de acreditação dos CEOs consorciados. 

Ainda que apresente dificuldades, a atenção especializada em saúde bucal 

não tem enfrentado questionamentos por parte da gestão e da população, tendo em 

vista a alta resolutividade dos CEOs Regionais:  

“Quanto aos avanços, temos CEOs de qualidade, com satisfação dos 
usuários por meio de pesquisas, considerando que antigamente para 
se conseguir um serviço, ou seria só por particular ou se perdia o 
dente, então isso faz parte desse avanço no estado.” (A06). 

Entre os resultados do 1º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade (PMAQ-CEO) do Ministério da Saúde, em 2015, o Ceará se 

destacou como o estado com maior número de Centros de Especialidades 

Odontológicas do tipo III certificados com “desempenho muito acima da média”, 

representados pelos CEOs Regionais em Acaraú, Baturité, Brejo Santo, Russas, 

Sobral e Ubajara (A02). Em todo o país somente 15 CEOs tipo III conquistaram a 

melhor avaliação de desempenho, seis deles no Ceará (DAB/MS, 2018).   

Neste contexto, uma importante estratégia de qualificação dos CEO-R refere-

se ao processo de acreditação, lançado em 2016, no contexto do Programa de 

Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado, destinado ao 

fortalecimento da rede estadual, aplicação de boas práticas aos processos de 

trabalho, fortalecimento da cultura de segurança do paciente e melhoria da 

qualidade e da eficiência dos serviços (CEARÁ, 2018b).  

A acreditação é um sistema de avaliação e certificação da qualidade de 

serviços de saúde. Tem um caráter eminentemente educativo, voltado para a 

melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial/ governamental 

(ONA, 2018). Segundo informações da Organização Nacional de Acreditação (ONA) 

– entidade não governamental e sem fins lucrativos que certifica a qualidade de 

serviços de saúde no Brasil –, o Ceará é o segundo estado do Nordeste em número 

de certificações válidas e tem 80% dos serviços odontológicos certificados no país 

(CEARÁ, 2018b).  
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Ainda pelo PROEXMAES, o projeto de acreditação tem como previsão que 

todas as unidades ambulatoriais do programa sejam acreditadas. Assim, os CEO-R 

realizaram a etapa de diagnóstico em setembro de 2018, com a participação da 

instituição acreditadora da ONA, como etapa de preparação para o processo de 

acreditação a partir de 2019. 

Outra estratégia de qualificação é relacionada a uma parceria com o 

CONASS, onde a SESA-CE apresentou o “Projeto Qualifica ESPSUS” que visa a 

qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) nas redes de atenção à 

saúde, destacando a integração da AAE com a atenção básica. A novidade deve-se 

a inserção do CEO Regional de Caucaia como laboratório no projeto e consequente 

fortalecimento da saúde bucal na agenda do Estado. 

 

4.3.4. Os CEO-R no contexto da Política de Saúde Bucal no Ceará: avanços 

e desafios 

A trajetória da Política de Saúde Bucal no Estado do Ceará transitou entre 

uma Odontologia Sanitária, reduzida aos programas odontológicos escolares, e um 

modelo de organização da atenção à saúde bucal coerente com os princípios do 

SUS, mais avançado no que se refere à diretriz da regionalização, se comparado a 

outras experiências nacionais. 

Avalia-se que as consultorias externas desencadearam uma primeira 

mudança que “já deu uma ideia de alguma coisa acontecendo na saúde bucal” 

(A01), na qual a sensibilização de profissionais e gestores foi apontada como fator 

importante para o momento em que se começou o projeto de organização da 

atenção à saúde bucal por regiões de saúde, ainda que como um movimento 

orgânico da SESA-CE:   

“Esse era o cenário, os pressupostos. E, assim, foi a primeira 
mudança que a Secretaria introduziu com essa consultoria. Mas eu 
diria que de um impacto pequeno, em termos da quantidade de 
municípios envolvidos e do recurso destinado para isso. Mas 
profissionais começaram a pensar a saúde bucal do seu município, a 
fazer o perfil epidemiológico da população e com base neste estudo 
epidemiológico planejar as ações para mudar o modelo de atenção.” 
(A01). 
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Segundo a maioria dos informantes-chave, o processo de regionalização no 

estado conduzido pelo governo “eficientista” de Tasso Jereissati (1995-1998/1999-

2002) criou um cenário de oportunidades para a inserção da saúde bucal na agenda, 

ainda que em meio a disputas internas na SESA-CE.   

Neste contexto, a articulação protagonizada pelos atores municipais e 

estaduais foi destacada como fundamental no processo de inclusão da saúde bucal 

no documento marco de “Diretrizes de Reorganização da Atenção e dos Serviços do 

Sistema Único de Saúde do Ceará” (CEARÁ, 1998c), permitindo o fortalecimento da 

política na agenda de prioridades de saúde do Estado. Então, mesmo enfrentando 

resistências no âmbito local, a SESA-CE liderou a organização da atenção à saúde 

bucal, ainda que sempre dependente dos demais processos, como o de 

regionalização:  

“Eu considero o fato também do processo de regionalização ter 
ajudado a política de saúde bucal, que favoreceu o desenho da 
política no estado, nas regiões, de forma a incluir a saúde bucal nas 
redes e linhas de atenção que o Estado priorizava.” (A03). 

Já no governo de Lúcio Alcântara (2003-2006), os informantes da Academia 

destacaram a relevância do papel da SESA-CE para a expansão e qualificação da 

atenção básica, por meio da ampliação das equipes de saúde bucal pelo Programa 

Dentista da Família, e da atenção especializada, através da implantação dos CEO-R 

e policlínicas no estado.  

O pioneirismo do Ceará representado pela iniciativa de investimento em 

serviços odontológicos especializados por meio da criação de CEOs Regionais, 

antes mesmo do lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil 

Sorridente, foi mencionado por todos os informantes-chave:  

“Então, sempre o Ceará foi pioneiro nesse processo de 
regionalização aqui no Brasil, porque normalmente tomava a 
iniciativa de implantar os serviços atuando com base nas 
necessidades da população e tentando fazer esta articulação entre 
os gestores. [...] com a coragem também de estar implantando um 
serviço até então não reconhecido pelo Ministério da Saúde em 
próprios termos de financiamento.” (A04). 

Porém, apesar da experiência pioneira do CEO-R, no ano de 2003, alguns 

informantes da Academia destacaram que não houve qualquer menção ao estado 

do Ceará na PNSB lançada em 2004. Segundo avaliação, o não reconhecimento do 
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Ceará pela política nacional pode ser atribuído ao fato dos primeiros CEO-R terem 

sido implementados no governo PSDB no estado, sendo que o país já se encontrava 

sob o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010):  

“Mas a política explica isso. [...] Eu não tenho a menor dúvida de que 
o processo do Ceará influenciou a Política Nacional de Saúde Bucal 
em relação aos CEOs. Só que isso não é politicamente correto de 
ser dito, porque era um governo PSDB.” (A01).  

Ainda que as diretrizes da PNSB (BRASIL, 2004a) tivessem nomeado os 

centros especializados a princípio como Centros de Referência de Especialidades 

Odontológicas, o nome CEO já era conhecido em Fortaleza, com o seu tradicional 

CEO Centro, fundado em 1965. 

O movimento de indução pela PNSB para implantação de CEOs municipais, 

avaliado como um processo que seguia na contramão da experiência cearense que, 

até então, fortalecia os CEOs Regionais, foi questionado por informantes da 

Academia e da SESA-CE:  

“A opção foi o CEO municipal, de ter um CEO em cada município. 
Isso é contrário ao princípio da regionalização, que é você pensar 
que um município grande e complexo é diferente para você organizar 
atenção primária, secundária e terciária do que um município 
pequeno. Ao invés dos regionais, o resultado da política nacional foi 
sem discutir a essência do processo de organização de uma região 
de saúde” (A01). 

Enquanto o direcionamento da política estadual, fortemente pautado na lógica 

da regionalização na organização do SUS no estado, destacava e incentivava a 

implantação de CEO-R em cada microrregional, a PNSB foi caracterizada pela sua 

iniciativa de articulação e repasse financeiro direto para os municípios. Segundo 

informantes da Academia, de certa forma, a política nacional não reconheceu o 

potencial do Ceará para a cooperação entre os municípios e reduziu a organização 

da atenção ao viés do financiamento. 

Apesar do incentivo federal, a maioria dos diretores de CEO-R mencionou 

que muitos municípios apresentaram dificuldades para manter os centros 

especializados, principalmente pelos limites financeiros. Neste contexto, a estratégia 

proposta pelo governador Cid Gomes (2007-2010/2011-2014) para que os CEOs 

Regionais funcionassem sob a modalidade de consórcios públicos foi avaliada 

positivamente pelo seu grande impacto na saúde pública do estado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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Segundo diretores de CEO-R, a contrapartida estadual e as condições de 

estrutura e serviços dos CEOs Regionais pelos consórcios foram determinantes para 

alguns municípios, causando movimentos de enfraquecimento e fechamento de 

CEOs municipais: 

“Por exemplo, município pequeno, tipo Santana do Acaraú, tem o 
CEO Municipal tipo I com três cadeiras. Ai chegou o CEO regional, e 
já é difícil para ele manter o CEO Municipal. Então, o que ele faz? 
Fecha o CEO Municipal. Então, a chegada dos consórcios no Ceará 
deve ter levado ao Ministério da Saúde muitos descredenciamentos 
dos CEOs, porque chegou uma unidade com porte maior e não teve 
necessidade dos municípios menores manterem os seus.” (D01). 

Durante observação não-participante, registrou-se que uma gestora da SESA-

CE, especificamente do NUASB, apontou que o processo de descredenciamento de 

CEOs municipais não era um objetivo do Estado.  

Ainda considerando a distribuição dos Centros de Especialidades 

Odontológicas, com grande número de CEOs municipais, conforme apresentado no 

capítulo I, o Núcleo de Saúde Bucal do Estado reconhece que os CEOs Regionais 

assumem a liderança dos procedimentos e especialidades na rede e incentiva a 

definição de fluxos entre a atenção básica e os CEOs Regionais e municipais na 

organização do estado, de forma que os municípios possam planejar as demandas 

nos âmbitos municipais e regionais.  

Apesar dos avanços mencionados em relação aos CEO-R, a maioria dos 

informantes-chave avaliou que, a partir de 2012, os indicadores de saúde bucal 

indicavam certo enfraquecimento da política no estado em função, principalmente, 

de dificuldades na saúde bucal da atenção básica. A análise do Plano Estadual de 

Saúde 2012-2015 (CEARÁ, 2012) ratifica tal avaliação na medida em que não 

mencionou a Rede de Atenção à Saúde Bucal entre as prioritárias no estado e não 

fez qualquer referência aos serviços odontológicos. 

Segundo um informante da SESA-CE, a ausência destas informações e 

metas no PES 2012-2015 (CEARÁ, 2012) justificava-se pelo fato de que no plano 

anterior (PES 2007-2011) uma grande quantidade de objetivos e metas para a 

saúde bucal não foram alcançadas em função de dificuldades financeiras, 

considerando que “o fato de garantir financiamento no plano não garante que tenha 

financeiro” (E02). No PES 2007-2011, apresentou-se o Programa Saúde Bucal com 
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Atenção Integral e nenhuma iniciativa foi desenvolvida em contraponto à principal 

meta do governo pelo MAPP do governo que era a implantação dos CEOs 

Regionais.  

Ainda que a PNSB tivesse uma forte vertente na expansão e qualificação da 

saúde bucal na atenção básica, alguns atores reforçaram a ideia de que o Estado, 

de certa forma, priorizou estratégias para o fortalecimento da atenção secundária em 

detrimento da atenção básica:  

“Quando a política veio, um dos grandes méritos/propostas do Brasil 
Sorridente era exatamente fortalecer a atenção básica. [...] Mas esse 
processo se deu de uma forma um pouco atropelada. Foi muito bom 
para atenção secundária. A expansão da atenção secundária no 
estado foi muito grande e isso é evidente. [...] Mas você tem uma 
estrutura tecnológica de serviços de excelência voltado para uma 
atenção básica fragilizada, com problemas estruturais, de 
equipamentos, de profissionais e de capacitação.” (A04). 

O cenário da Rede de Atenção à Saúde Bucal no estado mostrava os CEO-R 

como “ilhas” de grande aporte tecnológico em meio a uma atenção básica fragilizada 

nos municípios, marcada por intensas dificuldades referentes à estrutura, pessoal, 

recursos materiais e equipamentos. Nesta perspectiva, informantes-chave 

apontaram certo desconhecimento da rede por parte de alguns prefeitos que, 

precipitadamente, construíram a ideia de que o CEO Regional, sozinho, seria capaz 

de atender a todas as necessidades da região, em substituição às deficiências da 

AB dos seus municípios: 

“Ainda, outro ponto que ficou bem evidente é essa questão estrutural, 
que você (CEOs Regionais) tem estrutura, tem recurso, você paga os 
profissionais em dia, mas o seu município não tem. [...] Para alguns 
prefeitos especificamente, por desconhecimento, o CEO iria meio 
que substituir aquela deficiência deles na atenção básica. [...] Então, 
ele não sabia muito bem do papel dele. Ao longo destes seis anos, 
eles foram se acostumando até com a própria ideia de 
funcionamento.” (A04). 

Segundo alguns diretores de CEO-R, as deficiências da atenção básica 

ficaram evidentes pelos reflexos negativos que começaram a atingir os CEOs: 

“Quando os CEOs começaram a funcionar, a gente começou a sofrer 
porque não tem como o CEO funcionar bem se a atenção básica não 
funciona bem. Então, os municípios passaram a querer que o CEO 
fosse o hospital das carências deles.” (D07). 
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“Nosso CEO teve um aproveitamento reduzido de vagas e creio que 
isto seja reflexo da baixa cobertura de alguns municípios. Então acho 
que isto seja um desafio, uma maior cobertura na região, para a 
gente ter uma capacidade totalmente aproveitada na nossa unidade, 
nós dependemos de encaminhamentos para o aproveitamento de 
vagas.” (D06). 

Para a maioria dos atores, o “QualificaAPSUS”, iniciado em 2016 como um 

projeto estratégico pela SESA-CE, significou um movimento importante do Estado 

para qualificar a reorganização do modelo de atenção a partir da reestruturação da 

atenção básica nos municípios e aperfeiçoamento das Redes de Atenção. 

Para além da reorganização da AB, de acordo com alguns informantes, os 

desafios encontrados nos consórcios a partir dos anos de 2015 e 2016, na figura dos 

CEO-R, reforça também a necessidade da clareza dos papéis e atribuições de cada 

ente no planejamento em saúde, onde o Estado pode vir a contribuir, apoiar e 

direcionar a resolução de alguns problemas, mas também considerando a 

autonomia na gestão do consórcio.  

Como avaliação geral, os informantes-chave reforçaram que as conquistas 

em saúde bucal no Ceará, principalmente relacionadas aos CEOs Regionais, 

obtiveram certa institucionalidade da política, fazendo com que esta se mostre 

fortalecida no estado mesmo diante de um cenário nacional marcado por 

dificuldades financeiras e estruturais na saúde.  

Em síntese, as trajetórias da regionalização e da política de saúde do estado 

são representadas em formato de linha do tempo nas Figuras 02 e 03. 
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Figura 02 – Representação de Linha do Tempo considerando os marcos nacionais e estaduais, no período Pré-PNSB (1990-2003), 
2018. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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Figura 03 – Representação de Linha do Tempo considerando os marcos nacionais e estaduais, no período Pós-PNSB (2004-
2018), 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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4.4. CONTEXTO ORGANIZACIONAL: OS CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS REGIONAIS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

BUCAL NO ESTADO DO CEARÁ 

 

4.4.1. Características dos CEOs Regionais 

 
4.4.1.1. Estrutura e organização do serviço 

A partir de informações provenientes da visita de campo, observou-se que os 

CEOs Regionais contam minimamente com sala de espera com recepção, sala de 

administração, consultórios odontológicos bem equipados, sala de esterilização e 

sala de radiologia, ainda que as estruturas internas possam variar em alguns 

aspectos. 

Figura 04 – Fotografia do Centro de Especialidades Odontológicas Regional, 2018.  

 

Fonte: Produção do próprio autor, em visita de campo, 2018. 

 Os CEOs Regionais integram a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 

(RCPD), definido pelo Ministério da Saúde em 2012 (BRASIL, 2012), para garantir 

atendimento integral e de qualidade às pessoas com necessidades especiais. Os 

CEO-R têm acessibilidade garantida para cadeirantes e para as pessoas com 

deficiência visual através de piso tátil. 

Segundo os diretores de CEO-R, na chegada ao CEO Regional, os usuários 

referenciados devem apresentar a guia de encaminhamento, o boleto de marcação e 
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a documentação necessária (documento com foto, comprovante de residência, se 

for menor de idade - certidão de nascimento, e carteira nacional do SUS). 

A entrega de documentos é realizada na recepção da unidade e a chamada 

para a consulta, com nome do paciente e número do consultório, apresentados em 

aparelho de TV instalado na sala de espera do CEO-R, conforme a figura 05. 

Figura 05 – Fotografias da sala de espera do CEO Regional, 2018. 

 

Fonte: Produção do próprio autor, em visita de campo, 2018. 

Na recepção da unidade, um mural de avisos exposto aos usuários apresenta 

informações sobre o quadro de profissionais, horário de atendimento, serviço de 

ouvidoria, especialidades ofertadas, municípios de cobertura e mapa de situação 

atualizado. 

Além dos serviços de ouvidoria disponibilizados pelo Estado, inclusive com a 

presença de profissional ouvidor itinerante em Policlínicas e CEO-R, as pesquisas 

de satisfação são extremamente valiosas e priorizadas pela SESA-SE, constando 

como uma das obrigações e responsabilidades nos Contratos de Programa, 

conforme relato da diretora de um CEO-R durante visita de campo (D03).  

Segundo alguns diretores de CEO-R, em casos de instalação de prótese 

dentária ou aparelho ortodôntico fixo e a cada início de tratamento, os usuários são 

automaticamente convidados a preencherem um questionário de avaliação do 

serviço prestado. Além disso, sugestões ou críticas podem ser feitas de forma 

voluntária e livre pelos usuários do serviço. No caso do CEO-R de Caucaia, uma 

pesquisa de satisfação pode ser respondida através de equipamento localizado na 

recepção (em destaque na figura 05). 
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“Todos os CEOs fazem pesquisa de satisfação do usuário e é muito 
bom o resultado com relação ao atendimento, se a necessidade foi 
resolvida, se explicaram o que ia ser feito, a limpeza da unidade. É 
uma pesquisa bem completa.” (D05). 

Quanto ao número de cadeiras/equipos odontológicos, constituem critérios 

para a classificação dos CEOs por modalidades I, II e III, e recebem, 

respectivamente, incentivos destinados ao custeio de despesas dos serviços 

ofertados. Todos os CEO-R são credenciados como Tipo III (acima de 07 cadeiras 

odontológicas), com incentivo de implantação de R$ 120 mil e custeio mensal no 

valor de R$ 19.250,00 pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2016a). 

O quadro 09 apresenta o número de equipos odontológicos registrados em 

cada um dos CEO-R no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES), na competência de setembro de 2018.  

Quadro 09 – Número de equipos odontológicos nos CEO-R do Ceará, 2018.  

CEO-R NÚMERO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS 

Acaraú 11 

Aracati 07 

Baturité 11 

Brejo Santo 11 

Camocim 11 

Canindé 11 

Cascavel 11 

Caucaia 11 

Crateús 11 

Crato 11 

Icó 11 

Iguatu 10 

Itapipoca 11 

Juazeiro do Norte 11 

Limoeiro do Norte 11 

Maracanaú 11 

Quixeramobim 11 

Russas 11 

São Gonçalo do Amarante 11 

Sobral 22 

Tauá 07 

Ubajara 11 

Fonte: SCNES, disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp. 
Acesso em: novembro de 2018. 
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Segundo o quadro 09, a maioria dos CEO-R apresentam 11 equipos 

odontológicos, com exceção de Aracati, Tauá (com 07 equipos) e Sobral (com 22 

equipos, devido à integração do serviço com a UFC). 

Os consultórios dos CEOs Regionais contam com equipos odontológicos 

completos compostos por uma cadeira odontológica, um equipo odontológico, uma 

unidade auxiliar odontológica, um refletor odontológico e um mocho, como figura 06. 

Figura 06 – Fotografias dos consultórios odontológicos do CEO Regional, 2018.  

 

Fonte: Produção do próprio autor, em visita de campo, 2018. 

No CEO-R Caucaia, onde foi realizada visita, todos os consultórios contavam 

com computadores com acesso aos principais sistemas, como o Unisus web - que é 

o sistema de regulação assistencial utilizado no estado -, e o Sistema Integrado de 

Gestão (SIGES). O SIGES visa facilitar o gerenciamento e o processo de melhoria 

da qualidade na atenção aos usuários, apresentando módulos referentes a relatórios 

de produção com indicadores e sistema de prontuário eletrônico, mas que não é 

utilizado em todos os CEO-R.  

Em apresentação do SIGES, verificaram-se campos referentes ao: 

atendimento odontológico; pacientes marcados, em espera e liberados; chamada de 

pacientes à consulta; procedimentos realizados na consulta; impressão de atestados 

e declarações; e o prontuário eletrônico.  

Dos 11 equipos, nove encontravam-se dentro da clínica e dois eram 

separados (Cirurgia e Pacientes com Necessidades Especiais) adaptados a critérios 

de acessibilidade.  
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4.4.1.2. Força de trabalho no CEO-R 

De acordo com levantamento realizado no SCNES em relação aos 

profissionais cadastrados nos CEO-R, na competência de setembro de 2018, 

verificou-se o registro de cirurgiões-dentistas, com e sem especialização (clínico 

geral), seguindo a não obrigatoriedade de que os profissionais sejam especialistas 

para atendimentos no CEO, amparada pela PNSB (BRASIL, 2016a). 

Conforme Portaria nº 599/GM/2006 (BRASIL, 2006a), cada um dos 

consultórios odontológicos deve ser utilizado para a realização de procedimentos 

clínicos por, no mínimo, 40 horas semanais, independente do número de CDs que 

nele atuem, totalizando o mínimo de 280h de atendimento nos CEO-R (Tipo III). 

Considerando o número mínimo de 07 cadeiras odontológicas para os CEOs 

Regionais (Tipo III), o quadro de profissionais deve contar, segundo a Portaria nº 

599/GM/2006 (BRASIL, 2006a), com 07 ou mais CDs e 01 ASB por consultório 

odontológico. Em todos os CEO-R verificou-se um número maior que 07 dentistas 

registrados no SCNES, organizados com carga horária entre 10 e 40 horas.  

Segundo os diretores de CEO-R, todos os profissionais são empregados em 

regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a partir de processo seletivo 

realizado pela SESA-CE. Ainda que muitos CDs sejam residentes de municípios 

diferentes aos do CEO-R onde trabalham, principalmente Fortaleza, os informantes-

chave apontaram que a rotatividade de profissionais é baixa: 

“Não temos rotatividade de profissionais, é difícil modificar. Quando 
isso acontece é mais por conta deles pedindo do que por demissão. 
E a maioria dos profissionais é de Fortaleza, apenas um é de 
Maracanaú.” (D05). 

4.4.1.3. Especialidades ofertadas no CEO-R 

A Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2016a) preconiza a oferta de 

especialidades mínimas obrigatórias nos CEOs, que são periodontia especializada, 

endodontia, cirurgia oral menor, atendimento a portadores de necessidades 

especiais (PNE) e diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico e detecção do 

câncer de boca.  
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É importante destacar que nenhum diretor de CEO-R citou o diagnóstico 

bucal como especialidade, justificando que os atendimentos são incluídos na 

especialidade de cirurgia, pela identificação de lesões e realização de biópsias:  

“São seis especialidades ofertadas no CEO, temos prótese, 
ortodontia, endodontia, cirurgia, PNE e periodontia.” (D02). 

“Ortodontia, Periodontia, Endodontia, Atendimento à Pacientes com 
Necessidades Especiais, Cirurgia (onde é feito atendimento de 
Estomatologia e diagnóstico precoce de câncer de boca), Prótese 
(com PT, PPR e atendimento para Disfunção Temporo-Mandibular) e 
Odontopediatria, que foi incluída.” (D06). 

Além das especialidades mínimas, os CEOs Regionais oferecem 

atendimentos especializados de ortodontia, incluindo instalação de aparelhos 

ortodônticos, e prótese dentária. Alguns CEO-R também contam com a 

especialidade de odontopediatria. Além das consultas, os usuários têm acesso a 

exames radiográficos. 

O quadro 10 apresenta informações sobre os serviços de radiologia e 

Laboratórios de Prótese Dentária registrados em cada um dos CEO-R no SCNES, 

na competência de setembro de 2018. 

Quadro 10 – Informações sobre serviços de radiologia e laboratórios de prótese 
dentária nos CEOs Regionais do Ceará, 2018.  

CEO-R RADIOLOGIA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

Acaraú Próprio - 

Aracati Próprio Próprio 

Baturité Próprio - 

Brejo Santo Próprio Próprio 

Camocim  Próprio Próprio 

Canindé  Próprio Próprio 

Cascavel  Próprio Próprio 

Caucaia  Próprio Próprio 

Crateús  Próprio Próprio 

Crato  Próprio Terceirizado 

Icó  Próprio - 

Iguatu  Próprio Próprio 

Itapipoca  Próprio Próprio 

Juazeiro do Norte  Próprio Próprio 

Limoeiro do Norte  Próprio Próprio 

Maracanaú  Próprio Próprio 

Quixeramobim  Próprio Próprio 

Russas  Próprio Próprio 
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CEO-R RADIOLOGIA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

São Gonçalo do Amarante  Próprio Próprio 

Sobral  Próprio  Terceirizado 

Tauá  Próprio Próprio 

Ubajara  Próprio Próprio 

Fonte: SCNES, disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp. 
Acesso em: novembro de 2018. 

De acordo com o quadro 10, todos os CEOs Regionais realizam serviço de 

radiologia e a maioria conta com Laboratórios de Prótese Dentária próprios na 

unidade. Apenas três CEO-R não apresentam laboratórios registrados no SCNES. 

Considerando a importância do uso de radiografias para os tratamentos 

especializados realizados nos CEOs, todos os CEO-R apresentam serviço de 

radiologia próprio registrado no SCNES e a maioria das unidades são equipadas 

com aparelhos de raio-x convencional, panorâmico e digital, como no CEO-R de 

Caucaia pela figura 07.  

Figura 07 – Fotografias da sala de radiografia do CEO Regional, 2018.  

 

Fonte: Produção do próprio autor, em visita de campo, 2018. 

De acordo com diretores de CEO-R, os laudos das radiografias panorâmicas 

e telerradiografias são terceirizados. 

Sobre os laboratórios de prótese dentária, entre os 22 CEOs Regionais do 

estado, 03 (Acaraú, Baturité e Icó) não apresentam registro de laboratório de prótese 

no SCNES. Dos 19 com registro, 17 constam como um serviço próprio e 02 (Crato e 

Sobral) como terceirizados: 
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“A gente não tem em Sobral, mas outros do estado têm. A gente 
precisa terceirizar. No CEO de Sobral, eu preciso fazer uma licitação 
e contratar um laboratório de próteses para que eu mande o trabalho. 
É terceirizado.” (D01). 

Os laboratórios, caracterizados na figura 08, são responsáveis pela produção 

de próteses totais e próteses parciais removíveis (PPR). Nos casos de PPR, todos 

os laboratórios (ainda que próprios) realizam toda parte de acrilização e montagem, 

mas a confecção das grades metálicas é terceirizada. 

Figura 08 – Fotografia do Laboratório de Prótese Dentária do CEO Regional, 2018.  

 

Fonte: Produção do próprio autor, em visita de campo, 2018. 

A maioria dos diretores de CEO-R avaliou que a implantação dos laboratórios 

de prótese dentária na própria estrutura dos CEOs facilita a articulação entre os 

serviços, constando inclusive no Contrato de Programa dos CEOs Regionais: 

“Temos Laboratório de Próteses no CEO. Funciona de forma 
articulada, fazendo parte do Contrato de Programa do CEO 
juntamente aos municípios.” (D04). 

 

4.4.1.4. Metas de Produção dos CEOs-R 

 Os CEOs Regionais são monitorados e avaliados pelo cumprimento de metas 

de produção nas especialidades, segundo parâmetros da Portaria no. 1.464/2011 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011b) e dos Contratos de Programas formalizados 

pelos Consórcios Públicos de Saúde (CEARÁ, 2016c; 2018c).  

A Portaria no. 1.464/2011 (BRASIL, 2011b) resolve que o monitoramento de 

produção consiste na análise de uma produção mínima mensal apresentada, a ser 

realizada nos CEOs, verificada por meio do Sistema de Informação Ambulatorial 

(SIA), conforme o tipo de CEO, segundo o quadro 11. 
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De acordo com os informantes da Academia e diretores de CEO-R, o 

cumprimento de metas do Ministério da Saúde também é considerado um fator 

determinante para a garantia da sustentabilidade do CEO e consequente 

desequilíbrio entre os CEOs Regionais e municipais, destacando que os CEOs 

municipais apresentam maiores dificuldades para o alcance de metas específicas. 

Quadro 11 – Produção mínima mensal por especialidades para CEO Tipo III, 
segundo metas do Ministério da Saúde, 2018. 

ESPECIALIDADE 
SUBCONJUNTO DE 
ESPECIALIDADES 

MÍNIMO DE 
PROCEDIMENTOS/MÊS 

Pacientes com Necessidades 
Especiais (PNE) 

Procedimentos Básicos 190 

Procedimentos Restauradores 95 

Periodontia Tratamentos Periodontais 150 

Endodontia 

Tratamentos Endodônticos 95 

Endodontia de 3 ou mais raízes 
(obturação ou retratamento) 

19 

Cirurgia Oral Tratamentos Cirúrgicos 170 

Fonte: Portaria nº. 1.464, de 24 de junho de 2011 (BRASIL, 2011b). 

Segundo avaliação dos diretores de CEO-R, a maioria destacou que as metas 

referentes às especialidades de cirurgia e PNE configuram-se como as mais difíceis 

de serem cumpridas.  

Para cirurgia, os diretores primeiro avaliam a meta como alta e associam o 

não cumprimento a fatores como o absenteísmo e o número de profissionais para 

atendimento da especialidade no CEO-R: 

“A única com maior dificuldade é de cirurgia, que a gente considera o 
quantitativo de procedimentos cirúrgicos para uma só profissional 40 
horas é muito alto. Temos apenas um profissional.” (D06). 

Para PNE, além de também mencionar a alta demanda frente ao número 

reduzido de profissionais para o atendimento da especialidade, avaliou-se que as 

metas por muitas vezes não correspondem à demanda que chega ao CEO Regional.  

Alguns diretores reforçaram que as dificuldades no acesso e 

acompanhamento dos pacientes com necessidades especiais nos serviços públicos 

de saúde bucal ainda refletem a necessidade e prevalência de exodontias em 

comparação aos tratamentos preventivos e restauradores: 
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“Metas do PNE que tem uma porcentagem para procedimentos 
restauradores. E em PNE, chega paciente que é de molar a molar só 
extração, que nunca teve acesso ou que dificilmente escova os 
dentes. Então, como a gente vai restaurar? Tem que considerar o 
contexto.” (D07). 

Nos Contratos de Programa dos CPS (CEARÁ, 2016c; 2018c), as metas 

estabelecidas orientam a prestação de serviços pactuados entre os entes 

consorciados e, por vezes, desconsideram as necessidades identificadas e o perfil 

epidemiológico.  

Ainda que os indicadores e as metas se diferenciem de acordo com cada 

consórcio, a maioria é norteada por Portarias Ministeriais (BRASIL, 2011b) e 

indicadores do PMAQ. Destaca-se que a avaliação do cumprimento das metas e 

contexto de impacto financeiro pelos Contratos de Programa pode estimular 

inclusive possíveis repactuações das metas e indicadores dos CEOs consorciados. 

 
4.4.2. Interface entre o CEO-R e a atenção básica no estado 

Os pontos de atenção especializada em saúde bucal, na perspectiva dos 

CEOs Regionais, devem considerar as seguintes diretrizes (FIGUEIREDO; GOES; 

MARTELLI, 2016): 

I. Constituir-se em serviço de referência regulado, que funcione em base 

territorial e que oferte atenção especializada; 

II. Servir de referência para atendimento em nível de região ou região 

ampliada de saúde; 

III. Estabelecer-se como lugar de referência de cuidado e proteção para 

usuários de determinado território; 

IV. Complementar as ações de saúde bucal realizadas pela equipe de 

atenção básica, de acordo com o princípio da integralidade; 

V. Respeitar os fluxos de encaminhamento realizados pela atenção básica; 

VI. Elaborar plano de cuidado para acompanhamento do usuário na AB 

(contrarreferência); 

VII. Realizar ações de apoio às equipes de AB, no âmbito da região de saúde 

e região ampliada de saúde de seus usuários, compartilhando a 
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responsabilidade com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde 

Bucal;  

VIII. Participar do processo de educação permanente dos profissionais da rede 

de saúde bucal. 

O processo de integração com os CEO-R é o que garante a continuidade da 

atenção do usuário e deve ser operacionalizada em vários momentos, por meio de 

diferentes estratégias, que envolvem: regulação assistencial, definição de protocolos 

clínicos para encaminhamentos, o monitoramento dos encaminhamentos e das filas 

de espera para o CEO-R, estratégias de comunicação entre serviços (supervisão e 

educação permanente, instrumentos de referência e contrarreferência e prontuários 

eletrônicos) (FIGUEIREDO; GOES; MARTELLI, 2016).  

Os CEOs não são porta de entrada ou porta aberta para os usuários no SUS 

e seus serviços são realizados por meio de agendamento, destacando-se a 

necessidade do encaminhamento de referência pelo profissional da AB ou 

contrarreferência por profissionais de serviços de maior complexidade e de um 

processo de regulação assistencial organizado e resolutivo (BRASIL, 2018).  

 
4.4.2.1. Regulação Assistencial 

 Neste contexto, os sistemas de regulação são sistemas logísticos que 

buscam garantir uma organização racional dos fluxos e contrafluxos de informações, 

produtos e usuários (BRASIL, 2017). 

A regulação assistencial na rede de atenção à saúde bucal do estado do 

Ceará é realizada somente pelos municípios por meio de sistema informatizado nas 

centrais de regulação. De acordo com diretores de CEO-R, o sistema de regulação 

assistencial utilizado no estado é o Unisus web e os usuários acessam os Centros 

de Especialidades Odontológicas Regionais das seguintes formas: 

 Primeira vez: apenas os municípios têm acesso à marcação;  

 Retorno: o usuário que teve primeira consulta e precisa realizar outras 

sessões no tratamento. Esta marcação é realizada pelo CEO-R; 

 Extra-cota: casos de urgência ou específicos como, por exemplo, algum 

paciente que não foi atendido por motivo interno ou excepcional; 
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 Reservado: que é livre para uso de acordo com critérios de cada diretor 

como, por exemplo, o paciente de ortodontia que necessita colocar 

separadores, e para não computar uma vaga, registra-se como reservado. 

Os agendamentos de “primeira vez” são exclusivos aos municípios e as 

marcações de vagas de “retorno”, “extra-cota” e “reservado” são permitidas aos 

diretores dos CEO-R para casos de tratamentos com especialidades que requerem 

mais de uma consulta e casos específicos referentes a protocolos especiais de 

suspeita de câncer de boca, por exemplo. 

Considerando que os profissionais da atenção básica são responsáveis pelo 

primeiro contato/atendimento com o usuário e pelo encaminhamento aos centros 

especializados, a figura 09 esquematiza o processo de regulação assistencial no 

estado, de acordo com os diretores de CEO-R. 

Figura 09 – Esquema do processo de regulação assistencial da AB aos serviços dos 
CEOs Regionais no estado do Ceará, 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria do autor, 2018.  

De acordo com a figura 09, a partir das vagas de “primeira consulta” 

disponibilizadas pelo CEO-R no sistema de regulação, baseadas nas pactuações de 

oferta de serviços por especialidades e por municípios nas regiões de saúde, na 

etapa 01 cada município regula e agenda os usuários, seguidos por seus critérios de 

classificação de risco. Na etapa 02, o usuário agendado recebe uma guia de 
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encaminhamento e o boleto de marcação, que devem ser apresentados para 

consulta no CEO Regional. 

É importante destacar que este processo ocorre de forma intra-regional, ou 

seja, entre os municípios de uma mesma região de saúde, onde considerando a 

lógica da regionalização na organização da rede, apresentam-se as equipes de 

saúde bucal na atenção básica nos municípios e os CEO-R em cada região de 

saúde do estado. 

O processo de regulação da figura 09 sofre alterações em casos de suspeita 

de câncer de boca, principalmente relacionado ao papel dos CEOs no controle e no 

diagnóstico do Câncer de Boca definido pela Política Nacional de Saúde Bucal 

(BRASIL, 2016a), conforme figura a seguir. 

Figura 10 – Esquema de protocolo especial para casos suspeitos de câncer de boca 
no estado do Ceará, 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria do autor, 2018. 

Como demonstrado na figura 10, os CEO-R trabalham sob uma lógica 

excepcional nos casos de câncer de boca, ou seja, quando um usuário atendido na 

unidade básica de saúde tem suspeita de lesão, ele deve ser agendado 

imediatamente no CEO-R, sem necessidade de entrar em lista de espera ou sistema 

de regulação (etapa 1).  
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Para biópsia, o profissional do CEO encaminha o material colhido para o 

Laboratório de Patologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), que é parceira da 

Secretaria da Saúde do Estado para realização dos laudos. 

Em diagnósticos positivos de câncer de boca, o CEO preenche uma guia de 

referência de solicitação para a atenção terciária, que é enviada ao município (etapa 

2) e, então, este usuário é encaminhado para o serviço de referência do estado 

(etapa 3).  

Nos casos que os CEO-R reconheçam a necessidade de intervenções de 

maior nível de complexidade pelos serviços em hospitais com assistência 

odontológica, a regulação segue a caracterização da figura 11.  

Figura 11 – Esquema do processo de regulação assistencial entre AB, CEOs 
Regionais e Hospitais de Referência no estado do Ceará, 2018. 

 

Fonte: Elaboração própria do autor, 2018. 

Segundo a figura 11, em casos de encaminhamentos que passem pelo CEO-

R para a atenção terciária em saúde bucal, a etapa 01 identifica que o CEO-R deve 

contrarreferenciar o usuário para a AB. Na etapa 02 as equipes de saúde bucal da 

atenção básica encaminham o usuário pela central de regulação, de acordo com 

seus critérios de classificação de risco. Por último, na etapa 03, o município, através 
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de sua regulação, realiza o agendamento deste usuário para consultas nos hospitais 

de referência com assistência odontológica no estado. 

As referências em saúde bucal na atenção terciária do estado concentram-se 

na capital Fortaleza. Este processo, ao contrário do estabelecido entre AB e CEO 

Regional, exige uma articulação inter-regional, onde os municípios referenciam seus 

usuários para hospitais nas macrorregiões de saúde, preferencialmente para a 

capital, considerando o Plano Diretor de Regionalização (CEARÁ, 2014a). 

Especificamente sobre a necessidade de contrarreferência para AB e novo 

encaminhamento, alguns diretores de CEOs pontuaram que, por vezes, este fluxo 

estabelecido dificulta o monitoramento e o controle dos usuários na rede pelo gestor 

e profissional dos CEOs, principalmente nos casos de câncer de boca:  

“Então assim, o paciente vem da atenção primária para atenção 
secundária no CEO, eu identifico que ele tem câncer de boca e que 
ele precisa ir para terciária, mas eu não posso pular da secundária 
para terciária. Então, eu preciso mandar para primária, para a 
primária voltar para a terciária. Então eu perco completamente o 
controle. Antes, nós marcávamos direto. Hoje, a gente perdeu 
totalmente o controle destas situações.” (D01). 

 Segundo avaliação dos diretores de CEO-R, ainda que o processo de 

regulação no estado tenha avançado nos objetivos de organização do fluxo e 

adoção de protocolos para acesso a procedimentos especializados, questiona-se a 

baixa adesão aos critérios técnicos de classificação de risco para regulação das 

vagas:  

“É o município quem regula. Aí a gente orienta. A gente criou um 
critério de quem é que tem que ir primeiro e dá para o município. Mas 
o município não tem a obrigação. Ele paga pelas vagas dele, então 
ele bota quem ele quer. Por isso, a briga no consórcio, ‘eu estou 
pagando, eu boto quem eu quero’”. (D01).  

Os protocolos clínicos devem ser entendidos como uma linguagem comum 

entre todos os níveis de atenção e, para isso, reforça-se a necessidade de um 

alinhamento sobre os critérios para classificação e encaminhamento, assim como a 

pactuação sobre as modalidades de agendamento (FIGUEIREDO; GOES; 

MARTELLI, 2016). De acordo com informantes-chave dos CEO-R, os protocolos são 

bem definidos para todas as especialidades e a realização de reuniões periódicas 

entre os profissionais da AB e dos CEO-R nos municípios e os processos de 
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acreditação dos CEO-R foram mencionados como fatores importantes na divulgação 

e aprimoramento constante destes protocolos na rede. 

“A gente tem os protocolos clínicos de todas as especialidades e, 
com o processo de acreditação, a gente está atualizando em relação 
a nossa realidade e apresentando a toda equipe.” (D03).  

“Nós, inclusive, fazemos reuniões periódicas com o pessoal da 
atenção básica dos municípios exatamente para estar aprimorando 
esses protocolos, para todas as especialidades.” (D04). 

Para um diretor de CEO-R, dependendo da especialidade, os protocolos 

clínicos podem ser interpretados de maneira mais flexível, como no caso da 

endodontia, ou mais rígida, como no caso da ortodontia e prótese: 

“Os protocolos são bem definidos, mas muitas vezes a gente acaba 
fechando os olhos. Por exemplo, para orto e para prótese é protocolo 
rígido, porque o paciente tem que estar todo adequado ou não 
começa o tratamento. Já para endodontia, às vezes, a gente fecha 
os olhos se não tiver, porque essa pessoa foi vista na atenção básica 
e foi encaminhada para fazer o agendamento. E ela não conseguiu 
agendamento imediato. Então ninguém vai voltar o paciente. Está 
descrito como o paciente deveria chegar, mas a gente deixa para lá. 
Mas para prótese e orto, a gente não abre mão.” (D05). 

De certa forma, é possível relacionar a rigidez dos protocolos de regulação 

com a fila de espera entre as especialidades, onde se pode entender que aquelas 

que apresentam alta demanda, oferta limitada e tempo de tratamento elevado 

devem responder por critérios mais rigorosos para agendamento e consulta no CEO. 

 
4.4.2.2. Estratégias de comunicação entre serviços  

A maioria dos diretores de CEO-R identificou a realização de alguma 

estratégia de comunicação dos profissionais dos CEO-R na RAS, principalmente, 

com os profissionais das equipes de saúde bucal da atenção básica. 

A alta rotatividade de profissionais cirurgiões-dentistas, principalmente nas 

equipes da AB, foi destacada pela maioria dos informantes-chave como um grande 

desafio, mas que, de certa forma, expõe a importância de que os movimentos de 

comunicação, aproximação e capacitação sejam permanentes, tendo em vista a 

mudança de profissionais que nem sempre têm conhecimento dos fluxos e 

processos de trabalho na rede pública de saúde:  
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“Nós temos protocolos de encaminhamento e, com isso, a gente faz 
treinamentos constantes com os profissionais da atenção básica. 
Porque a atenção básica tem muita mudança, muita alteração de 
profissional. Então, constantemente, a gente tem no nosso protocolo, 
de três em três meses, marcar reuniões com a atenção básica para 
atualizar esses protocolos.” (D02).   

Os espaços de supervisão e educação permanente foram destacados pelos 

diretores, com discussão de temas referentes aos protocolos de encaminhamentos, 

produção dos serviços, atualizações clínicas, discussões de caso ou algum outro 

assunto que os profissionais da rede reconhecem como necessários. Alguns 

informantes também mencionaram a parceria com a Universidade Federal do Ceará 

e os Projetos “QualificaAPSUS” e “QualificaESPSUS” como fatores facilitadores no 

desenvolvimento destas estratégias: 

“Nós fazemos com todos os dentistas da APS e participação do 
CEO, mas não são todos os profissionais, onde a gente desenvolve 
um tema e faz uma atualização clínica, com discussões sobre 
referências e especialidades. De uma forma periódica, realizamos 
também uma reunião de revisão dos protocolos de 
encaminhamentos, e nessa reunião todos participam.” (D06). 

Segundo avaliação dos diretores de CEO-R, estas reuniões periódicas com 

as equipes dos diversos níveis são essenciais para troca de experiências e para que 

cada nível tenha conhecimento dos processos de trabalho e das facilidades e 

dificuldades de cada um, a fim de promover uma construção coletiva sobre o 

reconhecimento e as responsabilidades como profissionais de uma mesma rede. 

Para além dos espaços coletivos, os informantes também destacaram os 

instrumentos de referência e contrarreferência como outra importante estratégia de 

comunicação, considerando essencial que todos os profissionais recebam 

informações detalhadas sobre o que foi realizado na UBS ou no CEO, o motivo do 

encaminhamento, situação do paciente e o que deverá ser realizado no CEO (na 

referência) ou na AB após o tratamento especializado (na contrarreferência). 

Sobre o monitoramento da qualidade, a maioria dos diretores de CEOs 

avaliou que os encaminhamentos incorretos da atenção básica para os Centros de 

Especialidades Odontológicas Regionais têm sido cada vez menos frequentes:  

“Já teve mais. Hoje bem menos, a gente está praticamente zerando 
esses encaminhamentos, que mensalmente ainda aparecem, mas 
não é mais uma rotina. Virou exceção.” (D04). 
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“Hoje já melhoramos bastante, nós já tivemos um trabalho maior. 
Hoje, nós temos um percentual que varia entre 1 a 3% de 
inconsistências.” (D06).  

Em todos os CEO-R, os encaminhamentos incorretos ou inconsistências 

ficam registrados em um relatório interno denominado Relatório de Inconsistência. 

Por conter as especificações de cada erro, este relatório foi apontado por alguns 

diretores de CEO-R como importante ferramenta de monitoramento, nos quais as 

inconsistências são discutidas junto aos municípios em espaços como a Câmara 

Técnica da CIR.  

A partir da discussão nestes espaços, a maioria dos informantes mencionou o 

planejamento e desenvolvimento de ações que visam a divulgação, conhecimento e 

capacitação sobre os protocolos junto a gestores e profissionais da rede. 

Sobre o prontuário eletrônico, a implantação em todos os CEOs Regionais 

ainda é um desafio no estado. O SIGES foi desenvolvido para utilização nos CEOs 

Regionais, Policlínicas, Hospitais e unidades de saúde do Programa de Expansão 

da Assistência Especializada no estado do Ceará e teve seu processo de 

implantação iniciado na regional de Baturité no ano de 2014.  

Segundo avaliação dos diretores de CEO-R, na perspectiva da comunicação 

interprofissional na rede, o SIGES, por ter sido planejado para as unidades 

especializadas, não permite o compartilhamento e articulação com a atenção básica:  

“Temos prontuário eletrônico, mas infelizmente não é unificado. O 
prontuário eletrônico que a gente usa hoje é padrão para todos os 
CEOs e policlínicas. Então, se um paciente meu for para uma 
policlínica, tudo que foi feito no CEO, o médico lá vai ver pelo 
prontuário. Mas só aparecem para as duas unidades. Foi para a 
atenção básica, perde-se o vínculo.” (E01).  

Ainda considerando que algumas unidades estão em processo de 

implantação do SIGES, alguns consórcios do estado optaram por outros sistemas de 

prontuário e há aqueles que ainda apresentam apenas prontuários físicos.  
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4.4.3. Prática sistemática de monitoramento pelo CEO-R: Filas de espera e 

Absenteísmo 

 

4.4.3.1. Monitoramento das filas de espera para serviços do CEO-R 

Para o planejamento e a organização da rede de atenção, bem como para a 

avaliação dos fluxos e regulação dos serviços, é essencial que os gestores de saúde 

bucal realizem, minimamente, um monitoramento que contemple aspectos como as 

filas de espera para AAE em saúde bucal (BRASIL, 2018). 

Com relação ao monitoramento das filas de espera, os diretores de CEO-R 

criticaram o sistema de regulação por permitir visualizações muito limitadas, não 

constando informações sobre o tempo entre a solicitação na atenção básica e a 

consulta no centro especializado. 

Como reflexo do processo de regulação, as filas de espera para cada 

especialidade dos CEOs Regionais podem ser monitoradas apenas pelos 

municípios, cabendo aos CEOs o monitoramento do tempo de agendamento das 

consultas de retorno pelo sistema. 

Observou-se que a maioria dos diretores de CEO-R desenvolve minimamente 

uma prática sistemática de monitoramento e tem conhecimento sobre as 

especialidades com maiores filas de espera por meio de movimentos de articulação 

e integração com as centrais de regulação dos municípios da região: 

“Existem as listas de espera, a gente tem as demandas reprimidas 
de cada especialidade, a gente tem como calcular. Eu tenho tudo, 
sobre qual é o tempo de espera de cada paciente, de cada município 
em relação a cada especialidade. Eu tenho acesso a essa fila de 
espera porque os municípios dão abertamente.” (D03). 

 

Entre as especialidades com as maiores filas de espera para atendimento nos 

CEO-R, a ortodontia é apontada de forma unânime entre os diretores, agravada por 

fatores como a alta demanda e a média de tempo para conclusão do tratamento, de 

aproximadamente 2 a 3 anos. 

Ainda que os CEO-R trabalhem com a capacidade máxima de oferta de vagas 

para a especialidade, é necessário garantir o acesso e a continuidade do tratamento 
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por meio de retornos mensais, resultando em uma baixa rotatividade dos usuários, 

tendo em vista que só entra um novo quando outro usuário conclui o tratamento.  

A especialidade de cirurgia foi mencionada por dois diretores sob a 

justificativa de que apresenta um alto percentual de retornos. Com isso, o 

monitoramento desta especialidade pode ser realizado de forma mais sistemática 

pelos diretores por considerar a perspectiva do tempo de espera para as consultas 

de retorno no CEO-R.  

Já a especialidade de prótese dentária foi apontada por apenas um dos 

diretores, com destaque para a Prótese Parcial Removível, especificamente:  

“Nós temos as maiores filas de espera, relatadas pelos municípios, 
sendo (1º) na Ortodontia, porque tem um tratamento demorado, com 
tempo de 2 ou 3 anos; (2º) na Cirurgia; e (3º) na Prótese, 
especificamente a Prótese Parcial Removível (PPR). Para 
Endodontia, não chega a 30 dias de espera, onde aproximadamente 
no próprio mês a pessoa tem acesso à vaga.” (D06).  

Por outro lado, a especialidade de periodontia foi destacada como a menos 

procurada nos CEOs Regionais e, com isso, não apresenta fila de espera:   

“A gente tem uma pirâmide com a base invertida com as 
especialidades mais procuradas e as menos procuradas. Periodontia 
ninguém quer. Mas ortodontia todo dia tem ligação pedindo vaga.” 
(D01).   

De acordo com os diretores de CEO-R, o monitoramento das filas de espera 

das especialidades também auxilia em casos de reorganização de carga-horária e 

quadro de profissionais nos CEOs Regionais. 

 

4.4.3.2. Monitoramento do absenteísmo às consultas do CEO-R 

O absenteísmo no serviço de saúde é caracterizado pelo não 

comparecimento do paciente a um procedimento previamente agendado na unidade 

de saúde, sem nenhuma notificação, privando outros pacientes do atendimento, 

além de poder causar transtornos administrativos e financeiros (BITTAR et al., 

2016).   

Segundo os diretores de CEO-R, as taxas de absenteísmo variam entre 15% 

e 30% nos CEOs Regionais, apresentando-se como um importante indicador a ser 
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monitorado. Alguns Contratos de Programa de CEO (CEARÁ, 2016c; 2018c) contam 

com indicador referente ao “Percentual de pacientes faltosos com relação aos 

agendados (somente primeiras consultas)” e o PMAQ-CEO destaca, como questões 

do instrumento de avaliação externa, a importância do monitoramento de 

absenteísmo por especialidade e estratégias para diminuí-la entre os usuários do 

CEO. 

De acordo com avaliação dos informantes-chave, a maioria dos faltosos nos 

CEOs Regionais é do próprio município-sede. Alguns diretores mencionaram 

também os municípios mais distantes que, por consequência, tendem a faltar mais 

às consultas. Especificamente no caso do CEO-R de Sobral, apesar dos 24 

municípios da região, o diretor reforçou a maior taxa de absenteísmo em Sobral: 

“Não sei se é porque os outros dão mais valor àquela vaga e acabam 
não faltando tanto. Mas os pacientes que mais faltam são de Sobral. 
E se você for perguntar em outras regiões de saúde eles 
praticamente vão responder a mesma coisa, no município sede os 
pacientes faltam mais.” (D01).  

“E esse absenteísmo é mais do município sede e do município mais 
distante. O Município Sede por ser a maior população, que é 75 ou 
77 mil habitantes, se não me engano, e o município mais distante - 
que eu acredito que é pela questão de deslocamento mesmo, que às 
vezes eles são atendidos em outros municípios vizinhos.” (D04). 

Quanto às especialidades, poucos diretores de CEO-R mencionaram taxas do 

absenteísmo para cada procedimento. Observou-se que cirurgia foi um ponto de 

controvérsia, apontada por um diretor como caso de maior absenteísmo, e por outro 

como menor.  

A maioria dos diretores destacou que o conhecimento destes dados tornou 

mais fácil implementar estratégias para reduzir as taxas de absenteísmo e aumentar 

o desempenho nos serviços dos CEOs: 

“Nós fizemos uma estratégia de, no dia anterior, ligar para todos os 
pacientes que estão na lista de marcados confirmando atendimento 
e, caso ele não venha, a gente encaixa outro paciente nessa vaga.” 
(E02).  
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Além do transporte sanitário oferecido nas regiões – como uma atribuição do 

consórcio ou dos municípios –, os informantes-chave reconheceram que as equipes 

de profissionais do CEO buscam mudanças na organização do serviço e processo 

de trabalho com estratégias para o enfrentamento relacionadas a educação em 

saúde bucal para os usuários, com destaque para orientações quanto à marcação e 

ao atendimento, confirmação prévia das consultas agendadas, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A implementação de políticas e serviços, a partir da lógica da regionalização 

em saúde, pode se apresentar a partir dos mais variados desenhos, mecanismos e 

estratégias e nos diversos cenários e contextos do país. A experiência pioneira do 

Ceará na implantação de políticas públicas de saúde no país, com forte tradição na 

descentralização e regionalização do SUS, tem como uma de suas principais 

representações a implementação dos Centros de Especialidades Odontológicas 

Regionais. Reforça-se ainda que o estado estruturou sua política de saúde bucal 

antes do lançamento das diretrizes nacionais e a partir de estratégias para que estes 

centros especializados funcionassem em uma perspectiva regional, administrados 

sob a modalidade de Consórcios Públicos de Saúde. 

A análise da implementação dos CEOs Regionais no Ceará realizada por este 

estudo considerou fatores e elementos do contexto político-institucional e 

organizacional que possibilitaram ou favoreceram este processo. Entre os principais 

resultados, observou-se que a inserção da política de saúde bucal em meio à 

trajetória de regionalização, pela forma como foi planejada e construída, 

principalmente relacionada aos CEOs Regionais, configurou-se como fator 

fundamental para a implantação e o fortalecimento destes equipamentos sob a 

lógica regional, inclusive contribuindo para o alcance de certa institucionalidade e 

sustentabilidade da política. 

 No ciclo da política pública, Kingdon (1995) destaca a importância da etapa 

de definição da agenda e prioridades, às quais os governos devem direcionar suas 

atenções e os atores disputarem a inclusão das questões de interesse. No contexto 

político-institucional, o processo de regionalização do Ceará evidenciou a 

conformação de arenas políticas caracterizadas por relações sistêmicas e 

interativas, que configuraram a dinâmica de atuação dos atores, definindo 

articulações e mobilizando consensos a partir da “janela de oportunidades” que se 

desenhava no estado. No cenário estudado, identificou-se que a continuidade de um 

mesmo partido político, de 1995 a 2011, permitiu que a regionalização não perdesse 

força e se mantivesse como prioridade, garantindo sustentabilidade e continuidade 

das estratégias em curso. 
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Para além do pioneirismo na elaboração do primeiro PDR e suas revisões, o 

processo de regionalização no Ceará não se limitou à reorganização dos territórios, 

mas também contribuiu para a diminuição da dependência dos municípios do interior 

em relação à capital, com o fortalecimento das instâncias de representação, 

pactuação e negociação intergovernamental, na forma das Comissões Intergestores 

– Regional (CIR) e Bipartite (CIB) – e das Coordenadorias Regionais de Saúde. 

Assim como os achados de Santos e Giovanella (2014), em estudo na Bahia, a CIR 

destacou-se como a principal estratégia da governança regional. 

A notória experiência acumulada no planejamento governamental, 

participação e formação dos gestores, aliadas à forte presença do Estado nestes 

espaços, por meio da SESA-CE, favoreceram a indução de discussões regionais e a 

construção de relações intergovernamentais mais cooperativas e coordenadas, e 

menos competitivas, sobretudo na relação entre capital e os demais municípios, que 

favoreceram o avanço dos processos de regionalização e aumento da capacidade 

instalada dos serviços de saúde. 

Destacam-se nesta trajetória, os processos de aprendizagem institucional por 

meio de consultorias nacionais e internacionais, especialmente a OPAS e o Banco 

Mundial, que influenciaram os atores sociais da SESA-CE e dos municípios do 

Ceará nos seus processos de microrregionalização, objetivando a melhoria do 

acesso aos serviços de saúde.  

Como resultado de estudo financiado por meio destas consultorias, o 

documento “Diretrizes de Reorganização da Atenção e dos Serviços do Sistema 

Único de Saúde do Ceará” certificou que a regionalização se destacava como um 

norteador para a institucionalização de um sistema de saúde de base regional. 

Neste sentido, não mencionar e/ou incluir as ações de saúde bucal em seu escopo 

representaria perdas históricas. A inclusão da saúde bucal no neste documento, em 

meio às disputas internas, possibilitou sua entrada na agenda de prioridades do 

Estado. 

Outro aspecto importante da trajetória da política de saúde no estado é a 

antecipação de políticas, como no caso da política de saúde bucal, anterior às 

iniciativas federais. No caso da PNSB, o lançamento das diretrizes nacionais 
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desencadeou certo conflito no estado, sobretudo pela forte vertente municipalista da 

primeira, discutida também por Chaves (2016) . Como consequência, notou-se o 

aumento significativo do número de CEOs municipais em todo país, inclusive no 

estado do Ceará.  

De certa forma, avaliou-se que a Política Nacional de Saúde Bucal não 

reconheceu o potencial das experiências até então desenvolvidas no Ceará, que 

priorizou a lógica regional de implementação do CEO. Alguns atores justificam esta 

posição, principalmente por terem sido implementadas no governo PSDB no estado, 

sendo que o país era governado pelo PT à época. Ainda assim, a expertise e a 

articulação dos atores no estado foi importante para a articulação junto ao governo 

federal. Mesmo contrário aos princípios das diretrizes nacionais, o Ceará foi cenário 

da inauguração do 1º CEO do Brasil Sorridente, em Sobral. 

Ainda que o estudo de Albuquerque (2013) destaque as dificuldades impostas 

pelo desenho descentralizador da política quanto à cooperação intergovernamental 

e aos avanços na consolidação dos princípios e da integração regional dos serviços 

do SUS, observou-se que o contexto político-institucional do Ceará, de certa forma, 

garantiu que o estado mantivesse o protagonismo no planejamento e na 

coordenação das redes assistenciais regionalizadas.  

No caso do Ceará, o governo estadual intensificou a adoção de estratégias 

que contribuíram significativamente para a ampliação do acesso e da qualidade dos 

serviços especializados na lógica regional, como PROEXMAES e o MAPP da 

Saúde. Ainda nesta perspectiva, a implantação dos Consórcios Públicos de Saúde 

associados à administração dos CEO-R e das policlínicas destacaram-se como 

marco importante, tanto da regionalização quando da política de saúde bucal, 

marcado pelo forte protagonismo do Governo do Estado na escolha por esta 

modalidade de gestão e na condução das negociações e pactuações junto aos 

municípios. Ainda que os consórcios não fossem uma novidade no país (AMARAL, 

2011), o Ceará caracterizou-se por sua implantação em larga escala.   

O estudo de Figueiredo, Goes e Martelli (2016), a partir dos resultados do 1º 

ciclo do PMAQ-CEO em 2013, (DAB/MS, 2018) apontou que, dos 40 CEOs sob 

gerência estadual no país, metade destes era caracterizado na forma de consócios 
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entre o estado e municípios, com destaque para o Ceará com 75% (n=15) e Paraná 

com 25% (n=5). 

A experiência dos CPS associados aos CEO-R e policlínicas configurou-se 

como um importante arranjo institucional na organização dos processos de gestão 

com o objetivo de reforçar a importância de soluções cooperativas para o 

enfrentamento de problemas que excedem a capacidade de resolução de um 

município isolado, pela promoção de certa corresponsabilização pela política, ainda 

que cada participante possa ter papéis diferenciados. Os consórcios estabeleceram 

instâncias próprias para a tomada de decisão e condução da gestão dos 

equipamentos sob sua responsabilidade, de forma a constituir novas fronteiras de 

governança no sistema de saúde pública regional do estado, corroborando o estudo 

de Goya (2016) também realizado no Ceará. Como achado importante, o presente 

estudo ainda identificou participações ativas dos diretores dos CEO-R nas reuniões 

dos consórcios e da CIR. 

De maneira geral, reconhece-se que a implantação dos CPS como 

modalidade de gestão dos CEO-R e das policlínicas fortaleceu a regionalização em 

curso, promovendo maior cooperação do que competição entre os municípios e 

apontando caminhos contrários à municipalização atomizada. 

Um importante achado da pesquisa indica que a concentração de vagas pelos 

municípios-pólo não se apresentou como fator de tensão entre os gestores 

municipais no Ceará, demonstrando certa superação dos conflitos que, segundo 

Pontes et al. [s.d.] e Lima et al. (2017), normalmente se apresentam como um dos 

principais desafios da regionalização. Porém, o presente estudo também aponta 

para uma reflexão sobre a concentração de vagas nos CEO-R por municípios-pólo 

que também apresentam CEO municipal.  

Outro destaque dos equipamentos de saúde (CEO-R e policlínicas) sob a 

administração dos consórcios no Ceará refere-se à forma de rateio, garantindo as 

contrapartidas estaduais e ainda os recursos nacionais, no caso dos CEOs do Brasil 

Sorridente. Martelli (2010) reforça que o repasse estadual para os CEOs pode ser 

observado em poucos estados além do Ceará, como Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. 
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A partir das melhores condições de estrutura e prestação de serviços, 

contando um maior número de equipos odontológicos (CEO Tipo III) e, inclusive, na 

maioria dos casos com laboratórios próprios de prótese dentária, a implementação 

dos CEO-R pelos CPS logo se tornou prioridade para os gestores, reforçando-se 

uma grande mudança de paradigma na saúde pública do estado. Identificou-se que 

o processo de construção e organização dos CEO-R na perspectiva de rede 

regionalizada contribuiu para a compreensão por parte dos diversos atores, 

principalmente pelos prefeitos, sobre a importância do serviço nas regiões de saúde, 

permitindo inclusive que os CEO-R alcançassem certa institucionalidade e 

sustentabilidade frente aos interesses político-partidários municipais. 

Porém, assim como no estudo de Goya (2016), a centralidade dos prefeitos 

na gestão dos CPS, permitia influência direta nos equipamentos consorciados. O 

processo de “prefeiturização dos consórcios”, criticado pelos atores neste estudo, 

evidenciou reflexos negativos nos CEOs Regionais pela ingerência política dos 

prefeitos, manifesta, por exemplo, em mudanças no processo seletivo para diretores 

dos CEO-R. Os achados desta pesquisa atribuem maior influência da política local 

na gestão dos CPS aos períodos de maior distanciamento da SESA-CE, o que 

reforça seu papel condutor da política de saúde em perspectiva regional. 

Outro desafio dos CEO-R se refere ao financiamento. Apesar da previsão de 

reajustes anuais de acordo com as necessidades de correção inflacionária dos 

serviços, salários e proventos dos recursos humanos, os resultados indicaram que, 

desde 2012, os reajustes para os consórcios foram congelados, mesmo diante da 

contratualização de novos serviços e gasto com pessoal. Ainda assim, avaliou-se 

que, embora os recursos tenham limitado a ampliação da oferta, não refletiram na 

redução da qualidade ou do quadro de serviços ofertados nos CEO-R. 

Em relação ao contexto organizacional no processo de implementação dos 

CEO-R, alguns atores caracterizaram estes equipamentos como “ilhas” de elevado 

aparato tecnológico situadas em meio a municípios com atenção básica fragilizada. 

Diversos estudos corroboram estes achados ao apontar a cobertura da atenção 

básica como importante fator na garantia da integralidade na assistência à saúde 

bucal nos CEOs (CHAVES et al., 2010; ROSSI, 2011b; VIANA et al., 2017). Por 

vezes, os atores desta pesquisa avaliaram que a instalação de CEO em cenários 



124 
 

 

 

com atenção básica deficiente representou reflexos negativos quanto à  

sobrecarrega dos CEO-R e consequente descaracterização do seu perfil assistencial 

na rede de atenção à saúde bucal. 

Os resultados evidenciam também a importância do planejamento para a 

ampliação dos serviços de saúde na AB e atenção especializada, de forma que não 

ocorra priorização de uma em detrimento da outra. Em alguns casos, reafirmando a 

lógica de um modelo assistencial em odontologia baseada no consumo de 

tecnologias especializadas (SILVA et al., 2013), registraram-se movimentos de 

desvalorização da atenção básica por parte da gestão dos municípios e a 

responsabilização do CEO Regional pela resolutividade de todas as necessidades 

de saúde. 

Contudo, as coberturas estimadas de saúde bucal na AB no ano de 2018 

podem ser avaliadas como satisfatórias na maioria das regiões do estado e, assim 

como apontado por Chaves e colaboradores (2010), desempenham influência 

positiva para a integralidade. Neste contexto, destacam-se os reflexos das iniciativas 

da SESA-CE, através de projetos de qualificação dos processos de trabalho na AB, 

com impacto na melhoria dos indicadores de saúde bucal dos municípios. 

Sobre a regulação assistencial no Ceará, questiona-se a impossibilidade de 

encaminhamento direto do CEO para a atenção hospitalar, como por exemplo em 

casos de câncer de boca. A exigência de retorno do usuário para nova regulação a 

partir da AB foi criticada pelos atores, destacando que esta necessidade de 

“reencaminhamentos” contribui para que os usuários se percam em meio aos fluxos 

da rede e ainda dificulta o monitoramento dos casos pelos profissionais. 

Quanto ao diagnóstico e detecção do câncer de boca, ainda que o diagnóstico 

bucal não tenha sido mencionado entre as especialidades pelos diretores de CEO-R, 

sendo que os atendimentos são incluídos na especialidade de cirurgia – 

acompanhando o perfil de alguns outros estados, constata-se que os CEO-R do 

Ceará têm desempenhado papel de referência no cuidado ao câncer de boca, como 

previsto pela PNSB (BRASIL, 2004a).  

Quanto às práticas de monitoramento relacionadas à qualidade dos 

encaminhamentos e às filas de espera para os centros especializados, apesar das 
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sérias limitações para monitoramento pelos gestores dos CEOs Regionais, os 

achados evidenciam resultados positivos no que se refere a movimentos de 

articulação e integração entre os diretores e as centrais de regulação dos municípios 

da região, reafirmando uma lógica cooperativa induzida pelo serviço regional 

consorciado, apontada também por Rua e Romanini (2013). 

Os resultados deste estudo ainda destacam dificuldades de acesso às 

especialidades de ortodontia, cirurgia e prótese, que podem estar relacionadas a 

vários fatores, e não apenas a uma oferta reduzida. Dentre estes, corroborando 

estudos de Contarato (2011) e Almeida et al. (2010), sugerem-se encaminhamentos 

incorretos, indicações não condizentes com a especialidade, orientações 

inadequadas, desconhecimento com relação aos protocolos, ou mesmo a grande 

demanda de anos de exclusão a essas especialidades e problemas semelhantes à 

rede em geral. 

Para a organização dos fluxos e encaminhamentos, os achados apontaram 

espaços para discussão, construção e divulgação de protocolos clínicos bem 

definidos e estabelecidos, impulsionados por projetos de qualificação e acreditação, 

que têm contribuído para melhorias na comunicação entre os profissionais de saúde 

e para padronização das condutas clínicas, reduzindo a frequência de 

encaminhamentos incorretos da AB para os CEO-R.  

Por outro lado, os resultados também sinalizam que a comunicação entre os 

profissionais é dificultada pela ausência de prontuários eletrônicos compartilhados, 

que possibilitariam manter registros que acompanhem a história clínica do usuário 

por toda rede, além da criação de bases de dados para melhoria da eficácia, 

eficiência, segurança e qualidade da prática de saúde, corroborado por Figueiredo, 

Goes e Martelli (2016). 

Sobre a perspectiva regional do CEO, reforça-se que o funcionamento 

adequado depende de pactuações baseadas nos Planos Diretores de 

Regionalização (PDR), onde a falta de planejamento em âmbito regional pode 

indicar desconsideração dos princípios de economia de escala e comprometer 

gravemente a viabilidade operacional e financeira dessas unidades pelo não 

cumprimento de metas (FORTUNA, 2011). De fato, os achados deste estudo 
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confirmaram que o cumprimento das metas do MS pode ser considerado como um 

fator determinante para a garantia da sustentabilidade dos CEOs e consequente 

desequilíbrio entre os CEOs Regionais e municipais, a partir da observação de que 

os CEOs municipais apresentam maiores dificuldades para o alcance de metas. 

Destaca-se a importância de um planejamento que não seja condicionado pela 

oferta, mas pelas necessidades e demandas, considerando o perfil epidemiológico 

das regiões. Rua (2014) reforça que as decisões e ações pensadas somente a partir 

da oferta resultam em descompassos entre oferta e demanda, acarretando 

desperdícios e lacunas no serviço. 

Alguns estudos de avaliação da atenção secundária em saúde bucal apontam 

desafios referentes ao cumprimento das metas relativas ao número de 

procedimentos por especialidade (FIGUEIREDO; GOES, 2009; GOES et al., 2012). 

Neste estudo, observou-se a importância da organização dos profissionais nas 

especialidades e a discussão de parâmetros para redefinição de metas mais 

condizentes às realidades estruturais e locorregionais (como a de usuários 

portadores de necessidades especiais, por exemplo).  

No contexto dos CEOs, ainda é fundamental considerar que diversas 

barreiras geográficas, culturais, financeiras e funcionais permeiam o percurso dos 

usuários em busca do acesso aos serviços. As questões relacionadas ao  

absenteísmo destacam a importância das formas de organização do processo de 

trabalho dos profissionais, como o agendamento e confirmação prévia de consultas, 

substituição de faltosos e monitoramento das metas de produção e do absenteísmo 

para o enfrentamento deste problema.  

Ainda, considerando que a forma de distribuição dos CEOs em certas regiões 

de saúde pode aumentar as barreiras de acesso, como no caso de Sobral, reforça-

se a necessidade de continuidade e aperfeiçoamento da estratégia de transporte 

sanitário e também da permanente rediscussão do desenho das regiões de saúde 

no estado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, diante do contexto político-institucional e organizacional 

apresentado e discutido no processo de implementação dos CEO-R no Ceará, os 

resultados deste estudo destacam que CEOs Regionais, sob a administração dos 

Consórcios Públicos de Saúde, são considerados uma experiência exitosa, não só 

pelo elevado aporte tecnológico e pelo sofisticado aparato odontológico, mas 

também pelas melhorias nos processos de trabalho, na gestão e na qualidade da 

assistência em saúde bucal, inclusive pelo fortalecimento do processo de 

regionalização no estado, corroborando um conjunto de evidências produzidas por 

outras investigações (ANDRADE, 2016; GOYA et al., 2016; VIEIRA, 2014).  

Também é possível sugerir que o CEO-R se apresenta como elemento 

fundamental para o fortalecimento e alcance da institucionalidade da atenção à 

saúde bucal no estado, por meio do aumento do acesso às ações e serviços 

especializados em saúde bucal.  

Porém, apesar dos avanços em relação à organização e distribuição dos 

CEOs no estado, é valido ressaltar que o processo ainda é insuficiente frente às 

necessidades em saúde bucal tanto no Ceará como no restante da região Nordeste, 

incluindo as questões relacionadas à dívida histórica na construção social da saúde 

bucal no país. 

A partir das limitações referentes, principalmente, ao planejamento do SUS 

condicionado pela oferta e à impossibilidade de relacionar e dimensionar a cobertura 

populacional do CEO, reforça-se a importância do papel da gestão no planejamento 

e organização do serviço na rede e destacam-se reflexões sobre possíveis lacunas 

relacionadas aos paradoxos da regionalização, sobretudo na saúde bucal, onde se 

tem vários procedimentos que exigem uma repetição de idas aos centros 

especializados, evidenciando desafios na distribuição de vagas, na regulação e no 

transporte sanitário. 

Por fim, a experiência do estado do Ceará na implementação dos CEOs em 

perspectiva regional parece trazer importantes elementos para a discussão, 

aperfeiçoamento e sustentabilidade da própria Política Nacional de Saúde Bucal, 

com vistas a fortalecer e consolidar o direito ao acesso integral à saúde no SUS. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO GERAL DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Perfil do entrevistado 

Entrevistado (a):  

Idade: Sexo: (     ) M     (     ) F 

 

Formação profissional 

GRADUAÇÃO (     ) SIM   Quantas? (     ) NÃO 

1.  Em: 

2. Em: 

3. Em: 

OBS: 

PÓS-GRADUAÇÃO (     ) SIM   Quantas?  (     ) NÃO 

1. Em: 

2. Em: 

3. Em: 

Tem formação na Escola de Saúde Pública do Ceará? 

OBS: 

 

Atuação Profissional 

Atuação (     ) GESTÃO     (     ) ACADEMIA     (     ) DIRETOR CEO-R 

Cargo/Vínculo/Local  

Tempo no cargo  

Outro vínculo? (     ) SIM     (     ) NÃO 

Qual? Onde?  

Inserção na Academia? (     ) SIM     (     ) NÃO 

Como? Onde?  

OBS: 

Função anterior  

Local de Trabalho  

No mesmo município?  

 

Experiência anterior em gestão no 
SUS? 

(     ) SIM    Quantas? Quais? (     ) NÃO 

Experiência anterior como dentista no 
SUS? 

(     ) SIM    Quantas? Quais? (     ) NÃO 

 

Informações do Trabalho Atual 

Local de trabalho  

Endereço profissional  

Telefone de contato  

E-mail  

Onde  
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1. INTRODUÇÃO 

 Antes de começarmos a abordar os temas da pesquisa, gostaria que contasse um pouco 
da sua trajetória na saúde.  
 

2. ASPECTOS GERAIS DA REGIONALIZAÇÃO 

 Fale sobre o processo recente de regionalização da saúde nesta região ou no estado.  

 Quais os principais documentos/marcos que você destaca neste processo? 

 Como funciona o consórcio de saúde na região de saúde?  
 
3. AÇÕES E PAPÉIS DOS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE 

REGIONALIZAÇÃO 

 Qual tem sido o papel do Estado (Secretaria Estadual de Saúde) na (na região de 
saúde) para apoiar o fortalecimento de uma rede regionalizada?   

 Qual têm sido as ações do Núcleo/Diretoria/Coordenação Regional de Saúde (na região 
de saúde) para apoiar o fortalecimento de uma rede regionalizada?  

 Como o COSEMS atua e qual o seu papel na regionalização da saúde (na região de 
saúde)? 

 Como o Ministério da Saúde atua e qual o seu papel na regionalização da saúde (na 
região de saúde)?  

 Qual o papel da Escola de Saúde Pública no processo de regionalização 

 Como os prestadores privados atuam e qual o seu papel na regionalização da saúde (na 
região de saúde)? 

 O prefeito interfere na condução da regionalização da saúde?   

 As eleições municipais de 2016 impactaram as propostas de regionalização em curso? 
De que maneira?   

 Qual o papel do município sede? Identifica algum tipo de conflito em relação aos demais 
municípios (na região de saúde)?  

 Há algum outro ator que considere importante para o processo de regionalização da 
saúde (na região de saúde)?  

 Em síntese, qual destes atores se destaca na condução do processo de regionalização 
da saúde na região de saúde?  

 Percebe algum conflito entre Consórcios e outros atores? Como se relacionam? 
 

4. ATUAÇÃO DA SESA NO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO 

 Qual o apoio da SESA (dê alguns exemplos) no:  

 - Planejamento regional; - Apoio institucional; - Financiamento; - Prestação de serviços;  
- Coordenação da regionalização; - CPS  

 Você identifica liderança da SESA na condução da regionalização no Estado?  

 A SES tem papel importante como prestador de serviços de saúde na região? Quais são 
os serviços?  

 Existe um Plano de Ação Regional para a saúde (com os fluxos assistenciais, com os 
fluxos de financiamento regional). Como foi elaborado e como é utilizado?  
 

5. ATUAÇÃO DA CIR NO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO NA REGIÃO DE SAÚDE 

De forma geral, o que considera e como avalia a CIR? 

 A CIR funciona regularmente?  

 Como você avalia a participação e interesse dos municípios na CIR. Quem defende a 
regionalização? Quem se opõe? Por quê?  

 Percebe algum conflito entre CIR e Consórcios? Como se relacionam? 

 Há discussões sobre o CPS na CIR?  

 Algum município se destaca na condução das discussões e decisões na CIR?  
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 Os prestadores de serviços (públicos e privados) participam das reuniões da CIR? 
Quais? 

 Como você avalia a participação e interesse do Estado na CIR (incentiva? Obstrui? 
Como e por quê?). 
 

6. ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO REGIONAL 

 Pontuar avanços, problemas, conflitos. 
 

7. ASPECTOS GERAIS DA TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL  

 Fale sobre o processo/estratégias da política de saúde bucal no estado.  Como se deu 
historicamente a estruturação da política de saúde bucal? 

 Na sua visão, quais as principais mudanças na política de saúde bucal? Quais foram os 
principais fatores que explicam essas mudanças? Mudanças ocorridas no acesso e 
cobertura após a implantação das ESB em APS e CEO?  

 Enumerar alguns indicadores disponíveis que permitam inferências sobre 
resultados e impacto. 

 Quais momentos/fases foram mais facilitadores e dificultadores nesta trajetória da 
Política no estado? 

 Na sua opinião, qual a prioridade da política de saúde bucal na agenda do governo do 
Estado? E na agenda da SESA? E da Região? E do município? Percebe algum ator ou 
documento/marco mais importante/relevante neste processo?  

 Quais são as estratégias prioritárias adotadas no âmbito da política de saúde bucal? 
Estão presentes nos planos municipais e estaduais? Relaciona-se com as demais áreas 
e políticas estaduais de saúde? 

 Qual tem sido o papel da esfera estadual para a consolidação da política de saúde bucal 
junto aos municípios (financeiro, fiscalização, apoio)? Como tem sido a relação da SESA 
com os municípios no que se refere a essa política? 

 Como se dá a relação da SESA com o Ministério da Saúde no que se refere a essa 
política? 

 Quais são os principais atores envolvidos na formulação e na implementação dessa 
política? (interna e externamente ao estado – ex.: gestores de outras esferas, 
profissionais de saúde, movimentos sociais)? Que atores a apoiam ou não a apoiam? 

 Há debates de saúde bucal em espaços da SESA? CIR? CRES?  

 Quais foram/tem sido os maiores avanços dessa política no estado no período?  

 Quais foram/ tem sido as maiores lacunas e dificuldades na implementação da política 
de saúde bucal nessa área no período?  
 

8. SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL NO ESTADO 

REDE DE SAÚDE BUCAL  

 Como se organizam os serviços de saúde bucal no município/região/estado? Há redes 
de cuidado à pessoa com deficiência? E rede de oncologia (câncer de boca)? 

 Considera suficiente a cobertura de saúde bucal na atenção básica no estado e na 
região de saúde? Existem populações descobertas? Caso positivo, como estas 
populações têm acesso ao sistema de saúde? E sobre a atenção especializada? 

 Identifica vazios assistenciais? Em quais áreas/serviços/procedimentos? 

 Existem estratégias para fortalecimento da ESF/AB ou Atenção Especializada/CEO-R 
nos municípios/estado para que estejam articulados em rede regionalizada?  

 IMPORTANTE: Como você vê a atuação dos Consórcios Públicos de Saúde na atenção 
à saúde bucal no estado/região? 

 Como se dá a organização do fluxo de pacientes entre o CEO-R e os demais serviços da 
rede? 
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 Como o usuário faz para se deslocar de outro município para serviços especializados?  
Qual a maior distância percorrida para acesso à atenção especializada?   

 Como se organiza o sistema de transporte sanitário no estado ou nas regiões de saúde 
(procedimentos eletivos, exames complementares, outros)?   

 Como avalia o acesso ao CEO-R na região? (Geográfica, Financeira e Organizacional)?  

 Como têm funcionado os LRPD no estado e nas regiões? Como se dá a articulação com 
a rede e o CEO-R? 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAIS 

 Processo/Estratégias de implantação do CEO: contexto que motivou a implantação, 
como se deu a iniciativa, principais atores na condução deste processo, financiamento e 
recursos, pactuação entre gestores (qual o principal fórum de pactuação), mudanças 
com o processo eleitoral de 2016, atores que apoiaram e que obstruíram; Enumerar 
alguns indicadores disponíveis que permitam inferências sobre resultados e impacto. 

 Como você avalia o papel do CEO-R na Política de Saúde Bucal? Como tem sido a 
atuação do CEO-R na prática? 

 Qual o ano de fundação do CEO-R? Tem CPS? Como avalia a relação CEO-R e CPS? 

 Que tipos de ações o CEO-R desenvolve satisfatoriamente e quais não consegue 
desenvolver? Por quê? 

 Em sua opinião, qual problema ou ação em relação ao CEO-R poderia ser enfrentado se 
melhor articulado/de forma regional. O CEO-R é discutido na perspectiva do estado e da 
região de saúde? 

 Quais foram/tem sido os maiores avanços, lacunas e dificuldades do CEO-R? 
 

PROFISSIONAIS E OFERTA DE SERVIÇOS DO CEO 

 Quais especialidades são ofertadas? Número de equipes/equipos e profissionais no 
CEO.  

 Como avalia a estrutura, funcionamento, pessoal e insumos do CEO-R? 

 Quais as estratégias para atração e fixação de profissionais para os CEOs? Qual o tipo 
de vínculo trabalhista dos profissionais? São contratados por carga horária, por 
procedimentos? Qual carga-horária? 

 Como os profissionais do CEO se integram à rede – estratégias com a AB? E com os 
hospitais? Mencione estratégias concretas de integração? - Qual sua avaliação sobre 
esta estratégia – destacar pontos positivos e desafios 

 Existência de espaços de educação permanente e apoio matricial entre equipes de 
saúde bucal (atenção básica e atenção especializada)? 

PACTUAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 Como são pactuadas e avaliadas as metas/oferta de serviços do CEO-R? São prestados 
pelo CPS? Há um contrato de gestão? Estabelecimento de metas? E quando não são 
cumpridas? 

 Quais os mecanismos de avaliação do CPS/CEO-R?  

 Como avalia a oferta e suficiência de procedimentos especializados oferecidos pelo CEO 
(consultas, exames, insumos) na região de saúde? O que falta? Qual o principal 
gargalo? 

 Como as cotas para serviços especializados são distribuídos entre os municípios (quem 
define? Como são definidas? Onde são ofertadas? Como avalia?) 

 Considera a oferta de serviços especializados do município sede/CEO-R suficiente para 
atender às necessidades da região de saúde?  

 Existe alguma tensão em relação ao município sede? 
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 Como seu município/região faz quando a cota é insuficiente? E nos casos que o 
procedimento é urgente? E quando não há cumprimento da cota pactuada?  

 Quem gerencia o recurso da atenção especializada do seu município/região? Fale como 
funciona e como as relações se dão na rede regionalizada para os serviços 
especializados. 

 Entre os procedimentos especializados, quais são realizados fora da região de saúde? 

 Mecanismos de monitoramento das filas de espera. Há conhecimentos sobre o tamanho 
da lista de espera? Existem estratégias para diminuir as filas? Por que existem as filas? 
Quem monitora e como? 

REGULAÇÃO 

 Como a regulação assistencial para acesso aos serviços especializados de saúde bucal 
(consultas, exames e procedimentos) tem funcionado no estado? 

 Como é realizada a regulação nos CEO-R? Como se organizam as centrais no estado, 
na região, no município e no CEO-R? Os profissionais tem acesso à fila de espera? 

 Existência de central de regulação para procedimentos no CEO-R? É informatizada? É 
municipal, regional ou estadual?  

 Como se organiza a marcação de consultas especializadas nos CEO-R? Como se dá a 
marcação de consulta especializada desde a AB. 

 Como são definidas as prioridades na regulação para serviços especializados na rede 
regionalizada? E o Câncer de Boca? 

 Há mecanismos fora dos fluxos formais para acesso à atenção especializada? E para a 
atenção hospitalar? 

 Identifica alguma tensão entre SESA, região ou município e Consórcio Público de Saúde 
(CPS) no exercício das funções regulatórias? 

 Em sua opinião, quais são os principais problemas da regulação na região de saúde? 

INTEGRAÇÃO 

 Quais os mecanismos de integração entre os serviços de saúde do estado e da região? 
Como se articula o CEO-R com outras unidades de saúde do município (USF, CEO 
municipal, hospitais, outras unidades especializadas)? 

 Como se dá a referência e a contra-referência entre a AB (eSB) e os CEO-R? 

 Existem prontuários eletrônicos nos serviços especializados? Estão conectados aos 
demais serviços da rede? A UBS e CEO-R têm acesso à internet? 

 Como se dá a comunicação entre ESF/AB, serviços especializados e hospitalares?  Há 
algum instrumento de comunicação entre AB e CEO-R? Qual? 

 Existência de prontuário eletrônico/ e-SUS? 

 Existência de protocolos clínicos? 

 Como são definidos e organizados os protocolos de encaminhamento para o CEO-R? 
Como se dá o processo de encaminhamento e agendamento?  

 Existe protocolo regional para algum agravo? Existem fluxos especiais para algum 
agravo específico. Quais? E o Câncer de Boca? 

 Na região de saúde/estado há algum tipo de fórum/espaço/encontro para integração 
entre os profissionais de saúde da rede? E no município? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Principais avanços, dificuldades/limites e desafios para implantação das redes 
regionalizadas no estado ou na região de saúde.  

 Principais avanços, dificuldades/limites e desafios na implementação da Política de 
Saúde Bucal, e do CEO por meio do CPS. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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