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MOÇÃO CMS – N° 07/13 
 

Campinas, 12 de abril de 2013. 
 
 

MOÇÃO DE APOIO 
 

Ao documento reivindicatório do Conselho Local 
de Saúde do Centro de Saúde Paranapanema.  

 
 
O Conselho Municipal de Saúde, reunido em 27 de março de 2013, aprovou uma moção de apoio 
ao documento reivindicatório do Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde Paranapanema 
abaixo e solicita manifestação da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
“Na Plenária local de Saúde realizada em 26 de maço de 2013 foram apresentadas as 
considerações a seguir:  
1. Considerações na área de saúde bucal: 
Lançado em 2004, o Programa Brasil Sorridente – integrante da Política Nacional de Saúde Bucal -- 
implantou, pela primeira vez, políticas e ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
bucal dos brasileiros. O aumento da oferta de serviços públicos de saúde bucal e de ações 
preventivas poupou a extração de 400 mil dentes, por ano, no País. Hoje, o programa está 
presente em quase 90% das cidades das cinco regiões. 
As equipes de saúde bucal - compostas por cirurgião-dentista (40 horas semanais), auxiliar de 
saúde bucal e técnico de saúde bucal – realizam, além do tratamento clínico, ações de promoção e 
prevenção à saúde junto às comunidades.  
Recurso de Implantação:  
O Ministério da Saúde disponibiliza o recurso de implantação no valor de R$ 7.000,00 (parcela 
única) para investimento nas Unidades Básicas e realização de Curso Introdutório. 
Recurso de Custeio (PAB Variável):  
 Modalidade I R$ 2.230/mês 
 Modalidade II R$ 2.980/mês 
 Modalidade III R$ 4.680/mês 

Consultório odontológico: 
Toda Equipe de Saúde Bucal modalidade I ou II implantada recebe do Ministério da Saúde 
equipamento odontológicos*, através de doação direta ou o repasse de recursos necessários para 
adquiri-los.  
Modalidade I: 1 consultório odontológico.  
Modalidade II: 2 consultórios odontológicos (um para uso do técnico em saúde bucal caso haja 
espaço físico adequado para a instalação do segundo equipo 
* equipo odontológico completo (composto por uma cadeira odontológica, um equipo 
odontológico, uma unidade auxiliar odontológica, um refletor odontológico e um mocho) e um kit 
de peças de mão (composto por um micromotor, uma peça reta, um contra-ângulo e uma caneta 
de alta rotação).  
Modalidade III: 
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Caso necessitem de tratamento odontológico mais complexo, os pacientes são encaminhados aos 
CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas) onde têm acesso a cirurgias ou a tratamentos de 
canal, por exemplo, ou aos laboratórios regionais de prótese. 
Em todo o País, há Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias em 1.304 municípios, 21,7 mil 
equipes de saúde bucal integrada à rede de atenção básica e 901 Centros de Especialidades 
Odontológicas. Em 2011, foram realizados mais de 150 milhões de atendimentos odontológicos na 
rede pública. 
Existem três tipos de CEO e cada um deles recebe um valor de incentivo para implantação e 
custeio, repassado pelo Ministério da Saúde: 
Incentivo de implantação - para construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos 
odontológicos: 
- R$ 60 mil para CEO Tipo I (com 3 cadeiras odontológicas) 
- R$ 75 mil para CEO Tipo II (de 4 a 6 cadeiras odontológicas) 
- R$ 120 mil para CEO Tipo III (acima de 7 cadeiras odontológicas) 
 Incentivo de custeio - mensal: 
- R$ 8.250 mil para CEO Tipo I  
- R$ 11.000 mil para CEO Tipo II 
- R$ 19.250 mil para CEO Tipo III 
O CEO deve realizar uma produção mínima mensal em cada especialidade, definida na Portaria 
1.464/GM, de 24 de junho de 2011. A transferência de recursos referentes aos incentivos mensais 
dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO poderá ser suspensa, de maneira integral, 
quando a produção mínima mensal, em qualquer das especialidades, não for atingida por dois 
meses consecutivos ou três meses alternada no período de um ano, e será mantida até a 
regularização da produção mínima mensal.  
O Ministério da Saúde passou a financiar, por meio da Portaria Ministerial Nº 718/SAS de 
20/12/2010, novos procedimentos da tabela do SUS: aparelho ortodôntico/ortopédico e implante 
dentário osteointegrado (incluindo a prótese sobre o implante). 
Os tratamentos poderão ser realizados nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) - Brasil 
Sorridente. 
Não é necessário apresentação de projeto e o gestor já pode optar em oferecer estes serviços no 
CEO.  
O financiamento para esse tratamentos nos CEOs serão repassados diretamente para as 
secretarias estaduais e municipais de saúde, que fazem a gestão dos centros. Os pagamentos 
serão liberados de acordo com a produção apresentada pelo município.  
No município de Campinas existem atualmente somente 25 equipes de saúde bucal cadastrada e 2 
CEOs, equiparando-se a cidades como, Amparo e Bragança Paulista, cuja população é bem menor. 
Apesar de uma grande parte dos dentistas na rede pública de Campinas ter carga horária integral, 
ou seja, 36 horas, as equipes de saúde bucal não puderam ser cadastradas. Um dos motivos seria a 
divisão desta carga horária destes profissionais em 2 Centros de Saúde. Esta determinação 
imposta pela última administração é um das consequências da falta de recursos humanos na área, 
e falta de reposição dos profissionais que ao longo dos anos saíram da rede. Além de 
sobrecarregar os profissionais que estão divididos em seus locais de trabalho, perde-se a 
oportunidade de estabelecimento do vínculo com os pacientes, e a prefeitura está deixando de 
receber a verba do Ministério da Saúde, referente à implantação e a manutenção da equipe. 
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Outra questão a ser levantada é o atendimento a pacientes desdentados e parcialmente dentados. 
A confecção de próteses dentais aos pacientes está prevista na Diretriz do projeto Brasil 
Sorridente, para ser executada na atenção básica, dentro das Unidades Básicas de Saúde. 
Infelizmente, isto não está acontecendo no município. Atualmente a oferta de próteses em 
Campinas se resume a 100 (cem) próteses mensais, dividida em 5 distritos.  
No Centro de Saúde Paranapanema, a demanda oficial (lista de espera) de pacientes que 
necessitam prótese é cerca de 80 pacientes. O número de vagas oferecidas é no máximo 6 por 
ano. 
Diante deste quadro, o Conselho Local de Saúde do Centro de Saúde Paranapanema, decidiu 
através de uma Plenária realizada no dia 26 de março de 2013, enviar essa moção à Secretaria de 
Saúde do Município, com finalidade de: 
1- Rever a decisão anterior e relocar os profissionais de 36 horas que estão divididos entre 2 
Centros de Saúde para o Centro de Custo original, para que as equipes de saúde bucal possam ser 
cadastradas e receber verbas do ministério da Saúde. 
Atualmente o Centro de Saúde não possui equipe de Saúde Bucal cadastrada, possui 1 cirurgião 
dentista de 36 horas, e 2 de 36 que fazem 20 horas no CS Paranapanema, e 16 horas em outras 
unidades. 
 2 - Contratação imediata de profissionais na área de saúde bucal, cirurgiões dentistas e auxiliares 
de saúde bucal, para recompor as equipes, sendo que foi realizado o concurso público em 2012. 
3 - Aumento da oferta de tratamento de pacientes desdentados ou parcialmente dentados, 
adequando-se a demanda requerida.  
4 - Abertura de novos CEOs, para que haja aumento na oferta de tratamentos Odontológico 
especializado.” 
 
 

Campinas, 12 de abril de 2013. 
 
 
 

José Paulo Porsani 
Presidente 

Conselho Municipal de Saúde 
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