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No que diz respeito à saúde bucal como um direito de todos e dever do Estado, obedecendo 

assim aos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde, tem-se a inclusão da 

Odontologia nos três níveis de atenção à saúde, a partir da criação da política nacional de 

saúde Bucal (2004), conhecida como Brasil sorridente. A atenção secundária em odontologia 

visa garantir a continuidade dos cuidados iniciado na atenção primária, oferecendo 

atendimentos de média complexidade, utilizando protocolos de referência e contra referência, 

no sentido de garantir a integralidade das ações. Nesse âmbito, temos os Centros de 

Especialidades Odontológicas como o principal serviço de saúde bucal. A avaliação da 

produtividade dos serviços de saúde é um fator importante para o planejamento, avaliação e 

gestão, para que haja uma otimização da utilização dos recursos públicos, visando atender as 

complexidades do perfil epidemiológico das comunidades, diminuindo as iniquidades. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a produtividade dos Centros de Especialidades 

Odontológicas de municípios da Região do Extremo Sul da Bahia. Trata-se de um estudo de 

caráter quantitativo-descritivo e reflexivo, sendo utilizado dados secundários provenientes do 

banco de dados do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde, 

disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, do Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da 

Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. Após a realização da coleta de dados, a avaliação de 

desempenho de atenção especializada em saúde bucal na Região do Extremo Sul da Bahia, foi 

realizado por meio do indicador Cumprimento Global das Metas. Identificou-se que, das dez 

cidades avaliadas, apenas uma obteve desempenho ótimo por ter cumprido a meta em todas 

especialidades, sendo está a cidade de Eunápolis. As cidades de Alcobaça, Porto Seguro e 

Teixeira de Freitas foram classificadas com desempenho Regular por terem cumprido a meta 

em apenas duas especialidades. As cidades Itanhém, Medeiros Neto e Nova Viçosa, 

cumpriram a meta apenas em uma especialidade, ficando então classificadas com desempenho 

Ruim. As cidades Itamaraju, Itabela e Prado foram as que tiveram Péssimo desempenho, por 

não cumprimento de nenhuma meta em nenhuma especialidade. Assim após análise dos dados 

ficou evidente que existe uma baixa produtividade dos CEO do Extremo Sul da Bahia, o que 

carece de uma maior fiscalização e maior engajamento e articulação entre a atenção primária 

e secundária. 
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