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Resumo
Objetivo: descrever a evolução na provisão de serviços odontológicos especializados nos municípios médios não metro-

politanos do estado do Paraná, Brasil, após a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Métodos: 
estudo descritivo, utilizando dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/
SUS); foram identificadas características de oferta e evolução de serviços especializados realizados entre 2003 e 2010; os dados 
foram analisados por meio de estatística descritiva e regressão linear simples. Resultados: a melhor razão entre estrutura 
disponível nos CEO/habitante ocorreu em Ponta Grossa e Maringá; houve redução no número de exodontias nos municípios 
estudados, exceto em Ponta Grossa, onde também se verificou queda no número de endodontias; o único município que 
apresentou tendência inversa entre a provisão de exodontias (reduziu) e endodontias (ampliou) após a implantação do CEO 
foi Cascavel. Conclusão: verificou-se aumento na oferta de serviços especializados, todavia sem ampliação da provisão de 
tratamentos conservadores. 

Palavras-chave: Serviços de Saúde Bucal; Especialidades Odontológicas; Sistemas de Informações em Saúde. 

Abstract
Objective: to describe the evolution of the provision of specialized dental services in medium-sized non-metropolitan 

cities of the State of Paraná, following the implementation of Specialized Dental Clinics (CEO). Methods: a descriptive 
study was developed, using secondary data from the Outpatient Information System of the Brazilian Unified Health 
System (SUS). We identified the supply characteristics and evolution of specialized services performed between 2003 
and 2010. Data were analyzed using descriptive statistics and simple linear regression. Results: the best relationship 
between structure available in CEOs / inhabitant occurred in Ponta Grossa and Maringa. We identified a reduction in 
the number of extractions in the cities studied, except in Ponta Grossa where we also found a reduction in the number 
of endodontic treatments. Casacavel was the only city showing an inverse trend between the provision of extractions 
(reduced) and root canal fillings (increased) following CEO implantation. Conclusion: the results suggest that incre-
asing the supply of services was not enough to expand their use.
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Introdução

A expectativa de vida da população brasileira vem 
aumentando nos últimos anos, situando-se em 72,9 
(2010), segundo as Nações Unidas.1 No sentido de 
acompanhar essa tendência, práticas de saúde vêm 
sendo implementadas com o objetivo de alcançar e 
manter a saúde bucal da população em todas as fases 
da vida. Dados do último levantamento epidemiológico 
de saúde bucal realizado no país, o Saúde Bucal Brasil 
2010 (SB Brasil 2010),2 apontaram melhora nas con-
dições bucais da população nas últimas duas décadas. 
Entretanto, 66% das crianças de 12 anos de idade 
apresentaram histórico de cárie, 13% dos adolescentes 
necessitavam próteses dentárias, os adultos possuíam 
elevadas prevalências de cárie e doença periodontal e 
milhões de idosos necessitavam de próteses totais em 
ao menos um dos arcos dentais.2 

Sendo a cárie e a doença periodontal as grandes 
causadoras de perdas dentárias em todo o mundo, 
evitar essas perdas é, sem dúvida, um grande desafio 
a ser enfrentado pelos gestores e demais profissionais 
que atuam no âmbito da saúde bucal.3 

A implantação do atual modelo assistencial brasilei-
ro apresenta, diante do gestor, desafios a serem supe-
rados. Na organização da assistência odontológica, um 
dos conflitos com que o gestor se defronta é, segundo 
Roncalli,4 a manutenção da racionalidade e praticidade 
no atendimento a grupos priorizados (focalização) 
sem comprometer a universalidade, assegurando as 
características de um sistema eficaz e resolutivo. 

Até 2004, os serviços odontológicos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) eram pautados na Atenção 
Básica. Os serviços especializados correspondiam 
a apenas 3,5% do total de procedimentos clínicos 
realizados. Como os procedimentos na Atenção Se-
cundária e na Atenção Terciária eram em número 
insuficiente, tornava-se impossível dar continuidade 
aos atendimentos odontológicos, o que comprometia 
a integralidade da assistência.5

Na busca por reverter esse quadro, em 2005, o Mi-
nistério da Saúde instituiu os Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) como a iniciativa de maior ênfase 
no conjunto de políticas subsetoriais reconhecidas sob 
a denominação de Política Nacional de Saúde Bucal 
– Brasil Sorridente.5

Esses centros deveriam servir de referência para as 
equipes de Saúde da Família, priorizando as áreas de 

diagnóstico de lesões bucais, endodontia, periodontia, 
cirurgia oral menor e próteses, além do atendimento 
a pacientes especiais. Porém, o Brasil tem inúmeras 
especificidades culturais, geográficas e políticas que 
a Portaria nº MS/GM no 599, de 23 de março de 2005, 
procurou contemplar ao classificar os CEO em três 
tipos, cujas principais diferenças entre eles são o 
número de consultórios e o número de profissionais 
atuantes: o tipo I tem três consultórios odontológicos 
completos e três ou mais cirurgiões dentistas; o tipo 
II conta com quatro a seis consultórios odontológicos 
e, no mínimo, quatro cirurgiões dentistas; e o tipo III, 
sete ou mais consultórios odontológicos, com sete ou 
mais cirurgiões dentistas. Todos os três tipos de CEO 
têm um auxiliar por consultório.6

Entre as várias especialidades que compõem os 
CEO, a periodontia e a endodontia têm papel fun-
damental na redução do número de exodontias. A 
periodontia, atuando em uma das maiores causas de 
exodontias, colabora diretamente com a manutenção 
dos dentes, proporcionando conforto ao paciente e 
reduzindo o impacto dos problemas gengivais em 
inúmeras doenças sistêmicas. A endodontia atua dire-
tamente na dor, fator que é responsável por inúmeras 
extrações dentárias. 

Pesquisas no campo da avaliação da implementação 
dos CEO revelaram baixo desempenho no cumprimen-
to das metas de produção propostas pelo Ministério 
da Saúde,7-9 bem como baixa utilização de serviços 
endodônticos e de cirurgia oral menor (exodontias) 
por parte dos usuários.10

Estudos que se debruçaram sobre a análise de 
dados de produção dos serviços de saúde mostram-
se relevantes ao proporcionar subsídios para o 
planejamento e gestão, seja no monitoramento e na 
organização dos serviços, seja na orientação dos for-
muladores de políticas de saúde bucal que contemplem 
os princípios do SUS.

O objetivo desse trabalho foi descrever, a partir 
dos bancos de dados do Sistema de Informações Am-
bulatoriais do SUS (SIA/SUS), a evolução da provisão 
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de serviços odontológicos especializados nas cidades 
médias não metropolitanas do estado do Paraná, antes 
e após a implantação dos CEO, cobrindo o período de 
2003 a 2010. 

Métodos 

Foi realizado um estudo exploratório, de na-
tureza transversal e descritiva, a partir de dados 
secundários disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde no SIA/SUS.

A partir do Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde (CNES) e da consulta às bases de dados 
disponibilizados pelo Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (Datasus) para o ano de 
2010, foram selecionados os cinco municípios do 
interior do estado do Paraná de grande porte demo-
gráfico (acima de 200 mil habitantes) que atendiam 
aos critérios propostos: localizados em diferentes 
regiões geográficas do estado, pólos regionais e de 
referência para os serviços de saúde. Os CEO desses 
municípios – Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, 
Maringá e Ponta Grossa –, implantados entre 2004 e 
2006, constituem polos de macrorregiões.11,12 A capital 
do estado, Curitiba, foi excluída deste estudo por suas 
características particulares de organização da atenção 
em saúde bucal.

Cascavel localiza-se no oeste do estado, a 496 
km da capital, Curitiba, e soma uma população de 
aproximadamente 286.205 habitantes. Foz do Igua-
çu, a 637 km de Curitiba, possui aproximadamente 
256.088 habitantes, encontra-se no extremo oeste 
do Paraná e faz divisa com o Paraguai e a Argentina. 
Londrina e Maringá localizam-se no ‘Norte Pioneiro’ e 
estão próximas uma da outra (99 km). Londrina tem 
aproximadamente 506.701 habitantes e fica a 388 km 
de Curitiba. Maringá tem aproximadamente 357.077 
habitantes e fica a 426 km da capital. Ponta Grossa 
localiza-se na região do Paraná chamada de ‘Campos 
Gerais’, possui aproximadamente 311.611 habitantes 
e fica a 119 km da capital do estado.11

Na primeira etapa do estudo, foram identificadas as 
características de oferta de serviços de Atenção Básica 
e Especializada nos municípios, no ano de 2010. Para 
tanto, foram identificados os seguinte indicadores, 
obtidos a partir do SIA/SUS:
a) razão de equipamentos no CEO pela popula-

ção; e

b) características da Atenção Básica em Saúde Bucal 
– cobertura populacional de equipes de saúde 
bucal na Estratégia Saúde da Família; total de pro-
cedimentos odontológicos na Atenção Básica, por 
habitante; e primeira consulta programática, por 
habitante.
 Na segunda etapa, foram obtidas informações sobre 

produção ambulatorial de procedimentos odontológi-
cos em Atenção Básica e Especializada entre 2003 e 
2009, procurando configurar a evolução da provisão 
de serviços, anterior e posteriormente à implantação 
da Política Nacional de Saúde Bucal e dos CEO. Os 
dados referentes a procedimentos foram coletados 
nas duas bases presentes no SIA/SUS (de 1999 a 2007; 
e a partir de 2008), sendo selecionados apenas os 
procedimentos que apresentavam correspondência 
entre ambas as bases (Figura 1).

Na última etapa, foram elaborados gráficos de série 
histórica comparativos, sobre a evolução dos procedi-
mentos endodônticos e periodontais, e das exodontias, 
com o propósito de verificar uma possível relação entre 
a oferta dos dois primeiros procedimentos e a redução 
das perdas dentárias (exodontias). A primeira consulta 
odontológica programática foi usada como parâmetro 
para avaliar a procura por atendimento odontológico.13 

Os dados obtidos foram exportados para o pro-
grama Excel, versão 2007 (Microsoft Corp., Estados 
Unidos da América), agrupados de acordo com os 
subgrupos de procedimentos odontológicos a serem 
analisados e apresentados em frequências absolutas e 
relativas. Para a análise da evolução da série histórica 
dos indicadores, foi utilizada a análise de regressão 
linear simples utilizando-se o software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0, 
com significância estatística avaliada a partir do resul-
tado do teste F da análise de variância, considerada 
no nível de 5%.14 

Como o estudo utilizou base de dados secundárias 
e de domínio público, foi dispensado de apreciação 
por comitê de ética em pesquisa.

Resultados

Na Tabela 1, são apresentadas as características dos 
serviços de saúde bucal dos municípios selecionados, 
para o ano de 2010. Os municípios de Londrina e 
Cascavel apresentaram menor cobertura de equipes de 
Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família e, também, 
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menor proporção de equipamentos odontológicos 
no CEO/habitante, em relação aos demais municípios 
estudados. Londrina foi o município que apresentou 
menor número de procedimentos odontológicos em 
Atenção Básica por habitante, em 2010. O município de 
Ponta Grossa, por sua vez, apresentou o maior número 
per capita desse tipo de procedimento (praticamente 
dois por habitante) e foi o município com melhor 
razão CEO/habitante.

A Tabela 2 evidenciou as variações nos indicadores 
de provisão de serviços antes (2003) e depois (2009) 
da implantação dos CEO nos municípios estudados. 
Constatou-se uma diminuição no número de primeiras 
consultas odontológicas programáticas/100 habitan-
tes, com exceção das cidades de Cascavel e Maringá. 

Mesmo apresentando uma redução desse indicador, 
Londrina-PR referiu a maior média entre os municípios 
estudados. As exodontias/100 habitantes tiveram redu-
ção em todos os municípios estudados. Com relação 
às ações de endodontia/1000 habitantes, Londrina 
e Ponta Grossa registraram redução no número de 
procedimentos. 

A Tabela 3 demonstrou o total de procedimentos 
cirúrgicos, endodônticos e periodontais estudados e 
sua distribuição percentual dentro dos três grupos de 
especialidade, para o ano de 2010. O município com 
a menor proporção de exodontias realizadas entre os 
procedimentos de cirurgia oral menor é Cascavel, e 
os que detêm a maior porcentagem desses mesmos 
procedimentos são Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. 

Variável/padronização Código SIA/SUS
2003 a 2007

Código SIA/SUS
2008 a 2010

Primeira consulta odontológica 
programática/habitante 0302101 0301010153

Exodontias/100 habitantes Exodontias de dentes permanentes
(0304102)

Exodontias de dentes permanentes
(0414020138)

Procedimentos endodônticos/
1000 habitantes

Retratamento endodôntico de dente 
permanente uni-radicular

(1004102)

Retratamento endodôntico em dente 
permanente uni-radicular

(0307020100)

Retratamento endodôntico de dente 
permanente bi-radicular

(1004201)

Retratamento endodôntico em dente 
permanente bi-radicular

(0307020088)

Retratamento endodôntico de dente 
permanente tri-radicular

(1004301)

Retratamento endodôntico em dente 
permanente com 3 ou mais raízes

(0307020096)

Tratamento endodôntico de dente 
permanente uni-radicular

(1004105)

Obturação de dente permanente
uni-radicular
(0307020061)

Tratamento endodôntico de dente 
permanente bi-radicular(1004202)

Obturação de dente permanente
bi-radicular

(0307020045)

Tratamento endodôntico de dente 
permanente tri-radicular(1004303)

Obturação de dente permanente
com 3 ou mais raízes

(0307020053)

Procedimentos periodontais/
100 habitantes

Remoção de indutos, placa e cálculo 
supragengival (por hemi-arco) (0302206)

Curetagem subgengival e polimento dental 
(por hemi-arco) (0302207)

Raspagem corono-radicular (por hemi-arco) 
(1002106)

Raspagem, alisamento e polimento 
supragengival (por sextante) 

(0307030016)

Raspagem e alisamento subgengival (por 
sextante) (0307030024)

Raspagem corono-radicular (por 
sextante) (0307030032)

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) (www.datasus.gov.br)

Figura 1 –  Procedimentos odontológicos selecionados para o estudo com códigos equivalentes nas bases de 
dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS). Brasil
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Entre os procedimentos endodônticos, verificou-se que 
aqueles que representam ações resolutivas (obtura-
ções efetivas de condutos radiculares e retratamentos 
endodônticos) significaram pequena parcela do total. 
As porcentagens de dentes abertos e sem o tratamento 
endodôntico concluído foram maiores em Londrina, 
seguida de Foz do Iguaçu e Ponta Grossa (Tabela 3). 

A Figura 2 mostra as séries históricas para os pro-
cedimentos estudados, separadamente por município, 
entre os anos de 2003 e 2009. A análise de regressão 
linear mostrou tendência ascendente significativa 
no número de procedimentos endodônticos para os 
municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu, e aumento 
no número de procedimentos periodontais para Lon-

Tabela 1  –  Características da atenção odontológica nas cidades médias não metropolitanas do estado do 
Paraná. Brasil, 2010

 

Município População a Tipo de 
CEO b

Proporção 
consultório

CEO/
habitante

Cobertura ESB/
ESF c

(%)

Procedimento de 
saúde bucal na 

Atenção Básica/ 
habitante

1ª consulta 
programada/ 

habitante

Cascavel 286.205 III 1:40.886 4,13 1,42 0,88

Foz do Iguaçu 256.088 III 1:36.584 44,51 1,61 0,11

Londrina 506.701 II, III 1:42.225 9,88 0,77 0,12

Maringá 357.077 I, II, III 1:25.005 20,00   0,84 0,15

Ponta Grossa 311.611 II, II, II 1:20.774 21,13 1,98 0,13

a) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico de 2010.

b) CEO: Centro de Especialidades Odontológicas

c) ESB/ESF: ESB, Equipe de Saúde Bucal; ESF, Equipe de Saúde da Família.

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) (www.datasus.gov.br)

Tabela 2  –  Provisão de procedimentos odontológicos nas cidades médias não metropolitanas do estado do 
Paraná antes e após a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), e média anual 
no período de estudo. Brasil, 2003 a 2009

 
Procedimento Cascavel Foz do Iguaçu Londrina Maringá Ponta Grossa

Primeira consulta programática/100 habitantes

2003 7,03 15,6 21,56 9,67 16,60

2009 9,68 9,06 13,99 10,42 13,59

Média anual 8,88 9,84 18,36 10,70 14,53

Exodontias permanentes/100 habitantes

2003 3,06 3,05 1,55 2,13 4,22

2009 0,94 2,11 1,49 1,33 3,49

Média anual 1,83 2,09 1,69 1,69 3,64

Endodontias/1.000 habitantes

2003 0,36 0,11 3,26 1,37 5,14

2009 4,10 3,42 2,82 4,12 1,40

Média anual 1,78 1,56 3,02 4,72 2,54

Procedimentos de periodontia/100 habitantes

2003 12,51 16,91 7,91 35,72 20,52

2009 12,13 12,43 12,55 57,26 23,59

Média anual 13,31 11,60 9,40 51,46 22,33

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) (www.datasus.gov.br)



646

Serviços odontológicos especializados no Paraná

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(4):641-650, out-dez 2013

drina a Maringá. Tendência à redução no número de 
exodontias foi observada nos municípios de Cascavel e 
Maringá. Diferentemente dos demais municípios, Ponta 
Grossa apresentou tendência à redução no número 
de procedimentos endodônticos/1000 habitantes, no 
período. 

O ano de implantação e início de atividades dos 
CEO para cada município está marcado com asterisco 
nos gráficos da Figura 2. Para os municípios de Foz 
do Iguaçu e Maringá, observou-se aumento dos pro-
cedimentos endodônticos e periodontais e redução 
das exodontias de dentes permanentes a partir da 
implantação dos CEO. Foz do Iguaçu, que teve seu 
CEO habilitado pelo Ministério da Saúde em 2005, 
apresentou aumento acentuado na quantidade de 
ações de endodontia/1000 habitantes no ano seguinte. 
Londrina apresentou resultados diferentes de todos 
os outros municípios estudados: não houve alteração 
nos indicadores de exodontias e endodontias desse 
município, ao longo dos anos.

Discussão

A organização da Atenção Secundária e Terciária 
está fortemente associada à consolidação do SUS e, 
especialmente no campo da Odontologia, da Política 
Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente.9 Passada 

uma década desde sua implantação, surgiram evidên-
cias de que o programa Brasil Sorridente e, dentro 
dele, o CEO, parece haver contribuído para a melhora 
nas condições de saúde bucal da população.2 O rela-
tório do levantamento SB Brasil 2010 apresenta dados 
que mostram, entre adolescentes e adultos, redução 
dos componentes ‘cariados’ e ‘perdidos’ e aumento 
do componente ‘obturados’ no índice CPO-D, o que 
demonstra maior utilização de serviços odontológicos 
e redução das perdas dentárias.2

Apesar de a avaliação na área da saúde bucal ser to-
davia incipiente, nos últimos anos, têm surgido estudos 
avaliativos e metodologias direcionadas especificamen-
te à implementação dos CEO por parte dos gestores. 
Os resultados deste estudo em particular, ainda que 
exploratórios, sugerem que a maior oferta de serviços 
odontológicos especializados não foi suficiente para 
ampliar a provisão de tratamentos conservadores – no 
caso, as endodontias, o que seria indício de redução de 
perdas dentárias – na grande maioria dos municípios 
estudados. Estes achados apontam para a necessidade 
de serem intensificados os mecanismos de avaliação 
e reorganização do processo de trabalho, com vistas 
à maior resolubilidade dos serviços.

Mesmo com o lançamento, em 2004, da atual 
Política Nacional de Saúde Bucal e a consequente 
ampliação da oferta de serviços odontológicos espe-

Tabela 3  –  Total de procedimentos cirúrgicos, endodônticos e periodontais e distribuição percentual dentro dos 
grupos de especialidade nas cidades médias não metropolitanas do estado do Paraná. Brasil, 2010

Procedimento Cascavel Foz do Iguaçu Londrina Maringá Ponta Grossa
n % n % n % n % n %

Cirurgia oral menor

Exodontia de dente permanente 3.549 52,41 6.554 83,54 7.066 78,35 6.255 60,03 9.708 83,73

Outros procedimentos cirúrgicos 3.223 47,59 1291 16,46 1952 21,65 4164 39,97 1887 16,27

Total 6.772 100,00 7.845 100,00 9.018 100,00 10.419 100,00 11.595 100,00

Endodontia

Endodontia de dente permanente 
(obturação e retratamento) 1.365 21,43 1.098 15,97 1.195 11,62 1.680 16,97 527 14,02

Acesso à polpa e medicação intracanal 3.922 61,58 5.738 83,50 8.916 86,75 7.175 72,45 3.116 82,87

Outros procedimentos endodônticos 1.082 16,99 36 0,52 167 1,62 1.048 10,58 117 3,11

Total 6.369 100,00 6.872 100,00 10.278 100,00 9.903 100,00 3.760 100,00

Periodontia

Raspagem, alisamento e polimento 50.247 99,53 42.548 99,45 58.986 98,87 990.159 99,95 76.240 99,67

Outros procedimentos periodontais 237 0,47 234 0,55 671 1,13 445 0,05 255 0,34

Total 50.484 100,00 42.782 100,00 59.657 100,00 990.604 100,00 76.495 100,00

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) (www.datasus.gov.br)
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Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) (www.datasus.gov.br)

Nota: análise de regressão linear, nível de significância estatística de 5%.

Figura 2  – Evolução da provisão de serviços odontológicos – exodontias de dentes permanentes, tratamento 
periodontal e tratamento endodôntico de dentes permanentes – nas cidades médias não 
metropolitanas do estado do Paraná. Brasil, 2003 a 2009

* Ano de implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
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cializados, o número de procedimentos periodontais 
e endodônticos não aumentou em todos os municípios 
estudados. Este fato, segundo Chaves e colaboradores,8 
perpassa uma gama de possibilidades explicativas, 
como a disponibilidade da força de trabalho e sua 
distribuição geográfica, a facilidade de acesso a 
serviços odontológicos, as características da gestão 
do serviço ou organização da rede assistencial e do 
processo de trabalho. Vários estudos associam a saúde 
bucal a características do local de residência,15-17 o que 
ajudaria a compreender as variações encontradas nos 
resultados de cada município. Figueiredo e colabora-
dores.9 indicam a necessidade de revisão dos marcos 
regulatórios da Atenção Secundária em saúde bucal, de 
modo a levar em consideração as características dos 
indivíduos onde os serviços estão implantados como, 
por exemplo, o porte populacional, a cobertura da 
Estratégia Saúde da Família e as condições de trabalho 
dos profissionais.

Apesar das peculiaridades específicas do estado 
do Paraná, verificou-se, quanto à evolução das ações 
especializadas ofertadas, certa semelhança com a 
situação encontrada no estado de Pernambuco, onde 
Figueiredo e Goes7 analisaram 22 CEO, a maioria do 
tipo II (59,1%) e com um tempo de implantação su-
perior a 12 meses (86,4%). Esses autores concluíram 
que os CEO com mais de um ano de funcionamento 
tiveram um desempenho melhor no cumprimento 
de metas pré-estabelecidas. No Paraná, destaca-se o 
município de Cascavel, onde a maior oferta de serviços 
odontológicos, disponibilizada com a instalação do 
CEO, possivelmente provocou um aumento no número 
de procedimentos endodônticos e, como resultado, 
uma diminuição das exodontias – e consequentemente, 
um maior número de dentes em função.

Ponta Grossa apresentou uma melhor proporção 
de equipamentos nos CEO/população (Tabela 1), 
mas isso não se refletiu em aumento nas médias 
anuais de provisão dos procedimentos estudados em 
relação aos demais municípios analisados (Tabela 2). 
Nesse município, não houve alteração no número de 
exodontias/habitante ao longo dos anos, mesmo após 
a instalação dos CEO. Uma possível explicação para 
tal configuração é a de que Ponta Grossa já contava 
com um centro de especialidades no atendimento 
odontológico a sua população, antes de 2004. Se de 
um lado – provavelmente –, a ampliação das possibi-
lidades de acesso no nível de Atenção Básica abriu as 

portas a uma demanda reprimida de indivíduos – antes 
excluídos – com dentes a tratar que apresentavam a 
exodontia como única possibilidade terapêutica, por 
outro lado, a não redução no número de exodontias 
pode ter vários significados, por exemplo:
a) falta de acesso, no nível de Atenção Básica, para o 

tratamento das lesões de cárie em estágios iniciais; e
b) deficiências quanto aos recursos (humanos, mate-

riais, estruturais) para a atenção odontológica na 
Atenção Básica.
Ainda com relação ao município de Ponta Grossa, 

pode-se observar redução no número de endodontias 
ao longo dos anos, informação complementada pela 
proporção de dentes com câmaras pulpares abertas 
e medicação intracanal, o que indica que os dentes 
abertos nas Unidades Básicas de Saúde não têm o trata-
mento endodôntico concluído. Este fato é indicativo de 
acesso restrito de usuários e de baixa resolubilidade, 
mostrando o quão é importante a discussão sobre 
o processo de trabalho. Segundo Carvalho,18 de um 
modo geral, o acesso do usuário depende dos serviços 
de referência, ou seja, para ser atendido nos CEO, é 
necessário passar anteriormente pela UBS para – so-
mente a partir daí – conseguir um agendamento para 
consulta especializada.  

Os profissionais da Atenção Básica são responsáveis 
pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo enca-
minhamento dos casos mais complexos aos centros 
especializados. O tratamento oferecido nos CEO deve 
ser entendido como uma continuação daquele reali-
zado pela rede de Atenção Básica e pelas Equipes de 
Saúde Bucal da ESF. A partir dessa afirmação, pode-se 
sugerir que a manutenção das quantidades de trata-
mentos endodônticos e exodontias, a despeito da maior 
oferta de tratamento especializado, deve-se a uma falta 
de sincronia entre as unidades de referência (UBS) e 
as de contrarreferência (CEO).  

Ao se observar os resultados deste estudo, é im-
portante considerar as dificuldades metodológicas 
referentes à qualidade dos dados utilizados. As fontes 
oficiais do SUS apresentam limitações importantes, 
tanto de inconsistência de registro no nível municipal 
como de controle de qualidade dessas informações 
por parte dos níveis estadual e federal. Por exemplo, 
observou-se que, em 2007, o número de endodontias 
em dentes permanentes registradas no município de 
Ponta Grossa, igual a zero, provavelmente significa que 
não foram enviados dados sobre esses procedimentos 
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