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A preservação dos dentes na cavidade bucal é de grande importância para a continuidade da 
realização das funções orais, ajudando na manutenção da saúde do paciente. As patologias 
que levam a processos infamatórios agudos periapicais e pulpares são alguns dos motivos que 
mais influenciam pacientes a procurar o profissional em endodontia. A implantação de 
Centros de Especialidades Odontológicas através do Programa Brasil Sorridente possibilitou 
uma maior oferta desse atendimento especializado no Sistema Único de Saúde. Levando em 
consideração a importância da endodontia como procedimento que ajuda na manutenção das 
unidades dentárias na cavidade bucal, é que a pesquisa tem como questionamento: qual a 
produção endodôntica nos Centros de Especialidades Odontológicas do Recôncavo da Bahia?. 
Esse estudo tem como objetivo geral: avaliar a produção endodôntica dos Centros de 
Especialidades Odontológicas no Recôncavo da Bahia em 2018; e como objetivos específicos: 
observar se estão sendo cumpridas as metas dos procedimentos endodônticos nos CEOs e 
identificar fatores que possam refletir no não cumprimento das metas estabelecidas para 
procedimentos endodônticos. O tipo de estudo a ser realizado é de caráter quantitativo 
descritivo. Os dados serão retirados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em saúde e do 
sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde, referentes aos 
procedimentos endodônticos realizados em cada uma das cidades que possuem CEO. Os 
dados coletados serão organizados em tabelas para que sejam analisados e comparados com as 
metas que devem ser atingidas. Esse é um estudo que se justifica por seu poder de formar 
discussões sobre as melhorias que devem ser feitas, mas especificamente nesses centros, e até 
mesmo na valorização da endodontia, como um procedimento que evita que sejam usados 
métodos não conservadores como a exodontia. 

Palavras-chave: Endodontia. Sistema Único de Saúde. Atenção Secundária à Saúde. 


