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Durante anos a odontologia no Brasil esteve ás margens das políticas de saúde pública, 

deixando boa parte da população desassistida. Com a finalidade de mudar esse quadro, o 

Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde Bucal-Brasil Sorridente, com 

proposito de qualificar e ampliar a atenção em saúde bucal. Este trabalho tem por objetivo 

avaliar o desempenho e descrever o cumprimento de metas da atenção especializada em saúde 

bucal da macrorregião de Saúde da Bahia e refletir acerca da relação da estrutura do CEO e 

indicadores sociodemográficos dos municípios com o desempenho encontrado. Foi realizado 

um estudo quantitativo-descritivo utilizando dados provenientes do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Secretarial Estadual de Saúde da 

Bahia, relativos ao ano de 2016. Para a avaliação de desempenho da atenção especializada em 

saúde bucal, foi utilizado o indicador de Cumprimento Global das Metas. Foram analisados os 

dados de 17 estabelecimentos distribuídos em 12 municípios. Lauro de Freitas teve o melhor 

desempenho, cumprindo metas nas especialidades de Periodontia (258,14%), Cirurgia Oral 

(606,38%) e Procedimentos Básicos (419,69%). Todos CEOs de Salvador e dos municípios 

de Cachoeira, Governador Mangabeira e Dias d’Ávila obtiveram desempenho regular, 

cumprindo duas das quatro metas estabelecidas. Madre de Deus, Candeias, Camaçari, São 

Félix, Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Mata de São João, alcançaram apenas uma das 

metas. A cidade de Camaçari teve o pior desempenho, não cumprindo meta em nenhuma das 

especialidades. Com o estudo foi possível observar que a maioria dos estabelecimentos obteve 

desempenhos insuficientes, podendo afetar na qualidade dos serviços prestados, uma vez que 

parte da população fica desassistida. Os dados sociodemográficos e de infraestrutura das 

equipes de saúde bucal não parecem influenciar nos resultados. 
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