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Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o desempenho dos Centros de Especialidades Odontológicas
Regionais (CEOs-R) gerenciados pelos Consórcios Públicos de Saúde no Estado do Ceará nos anos de
2013, 2014 e 2015. Avaliar os CEOs Regionais do Ceará deve-se ao fato de tratar-se de um caso
inédito de um modelo de gestão consorciado aplicado ao serviço público de saúde bucal especializada.
Serviços esses, normatizado na Política Nacional de Saúde Bucal num estado que possui na mesma
assistência odontológica dois modelos administrativos: administração direta (CEOs municipais) e
outro, pela administração compartilhada/consórcios (CEOs Regionais). A abordagem metodológica
baseou-se numa pesquisa avaliativa de natureza quantitativa advinda do processo de se utilizar desse
tipo de pesquisa características sistemática de procedimentos capazes de julgar o sucesso ou a eficácia
de uma política, programa ou serviço. O resultado da avaliação, ainda que não tenham trazido
resultados satisfatórios, demonstraram dados crescentes num quadro progressivo de avanço; pois do
ano de 2013 para 2015, o desempenho considerado como bom ou ótimo cresceu de 12,5% para 43,8%
enquanto que a classificação de regular e ruim caiu de 87,5% para 56.2% no mesmo intervalo de
tempo. O estudo ainda permitiu identificar que apesar dos consórcios públicos de saúde serem
instrumentos de planejamento para organizar o fluxo dos pacientes que buscam de assistência
odontológica; estes por si só não garantiram o acesso dos cidadãos a esses serviços; tendo em vista,
que estes dependiam da atuação de referências municipais estabelecidas por meio da pactuações entre
os municípios e o Estado.
Palavras chave: Políticas Públicas, Centro de Especialidades Odontológicas, Consórcios Públicos de
Saúde
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Abstract

This research aimed to evaluate the performance of specialized dental clinics Regional (R-CEOs)
managed by the Health Public Consortia in the state of Ceará in the years 2013, 2014 and 2015. To
evaluate the Ceara Regional CEOs is due to the fact that this is an unprecedented case of a consortium
management model applied to public service specialized oral health. these services, regulated in the
National Oral Health Policy in a state that has the same dental care two administrative models: direct
management (municipal CEOs) and other by shared management / consortia (Regional CEOs). The
methodological approach was based on a quantitative evaluative research arising from the process of
using this type of research systematic characteristics of procedures able to judge the success or
effectiveness of a policy, program or service. The result of the evaluation, although they have not
brought satisfactory results, demonstrated growing data in a progressive frame advance; since the year
2013 to 2015, the performance considered as good or excellent increased from 12.5% to 43.8% while
that of regular and bad rating fell from 87.5% to 56.2% in the same time interval. The study also
identified that despite public health consortia are planning tools to organize the flow of patients
seeking dental care; these alone did not guarantee citizens' access to such services; with a view, they
depended on the performance of municipal references established by pacts between municipalities and
the state.
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1 Introdução
A trajetória das políticas públicas de saúde bucal no Brasil evidenciou, ao longo do século
XX, a predominância de um modelo assistencial direcionado a grupos prioritários e/ou de
caráter eminentemente emergencial curativo-mutilador. As ações do Estado baseada na oferta
de serviços imediatistas às queixas dos indivíduos, buscava por manter em boas condições a
força de trabalho, o que configurou por entre décadas, um sistema de pouca efetividade. A
inflexão mais expressiva nesta política só ocorreu nos anos 2000, com a inserção voluntária
de equipes de saúde bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família e, em 2004, com a
implementação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) (BRASIL, 2004b).
Assegurar essa assistência na área de saúde bucal tem sido um grande desafio, pois uma
lacuna relativa à avaliação dos serviços públicos que oferecem tratamentos odontológicos
especializados tem sido alvo de esforço no sentido de desenvolver instrumentos que,
permitam a partir dos resultados, melhorar o status de saúde da população (FELISBERTO,
2006; BIERIG, 1998).
Para tanto, necessário compreender que políticas bem sucedidas requerem processos eficazes
e governos eficientes para acomodar e conciliar demandas conflitantes (HOWLETT;
RAMESH; PERL, 2013). O fundamento mediato das políticas públicas, que justifica o seu
aparecimento, é a própria existência dos direitos sociais àqueles, dentre o rol de direitos
fundamentais do homem, que se concretizam por meio de prestações positivas do Estado
(BOBBIO, 1992).
Evidências de esforços empreendidos na relação entre os atores sociais e institucionais
denotam na implantação da democratização, a garantia de equidade social incorporada na
agenda política (COSTA, 2013).
Com o propósito de fortalecer os estados e municípios na execução de suas funções e de
descentralizar recursos técnicos e financeiros, a organização federativa propôs possibilidades
de cooperação, por meio de alternativas institucionais que intensificaram as relações formais
de compromisso entre os entes federados utilizando-se por recursos administrativos, os
consórcios públicos (RUA; ROMANINI, 2013).
Este modelo de gestão consorcial, com uma visão associativa e não centralizadora, resulta em
um melhor aproveitamento de recursos públicos, promovendo uma gestão com visão local,
focada nas diferenças e dificuldades peculiares a uma força regional, capaz de viabilizar

recursos financeiros e aumentar o acesso de assistência aos munícipes (RUA; ROMANINI,
2013).
Integrar o conjunto de políticas públicas compartilhadas, fortalecendo os serviços proposto
por eles, fez da área da saúde o setor com maior número de consórcios. Essa concentração
exige a constituição de instâncias de articulação federativa capaz de se contrapor à excessiva
fragmentação da administração pública brasileira se fortalecendo por meio de parcerias,
custos fixos e maiores investimentos sobre uma base de usuários (RUA; ROMANINI, 2013).
A relevância acerca da avaliação passa a assumir papel imprescindível no dimensionamento e
na viabilidade de programas, projetos e ações. Além da capacidade de medir o desempenho,
esta também, possibilitando caminhos alternativos para a reformulação e/ou redirecionamento
dos objetivos das ações governamentais (COSTA, 2013).
A configuração de uma política de saúde bucal implementada por um modelo de gestão
compartilhada nas ações realizadas pelos Centros de Especialidades Odontológicas no estado
do Ceará ser um caso inédito de um modelo de gestão consorciado aplicado ao serviço
público de saúde bucal, confirma as possibilidades de se fazer otimizar o acesso aos serviços
de saúde, por meio da administração pública (CEARÁ, 2009).
2 Fundamentação Teórica
2.1Políticas Públicas
As políticas públicas, nascidas nos Estados Unidos, provêm da subárea da Ciência Política
como campo de conhecimento e instrução acadêmica. As políticas públicas americanas
optavam por compreender a ação do governo e os motivos pelos quais se escolhiam
determinadas ações em detrimento de outras. Diferentemente dos propósitos tradicionais dos
estudos europeus, o referido tema direcionava seus trabalhos e pesquisas na busca por
explicações do Papel do Estado e suas Instituições (SOUZA; 2006).
Pode-se assim dizer que todas as definições postuladas às políticas públicas referem-se a um
fenômeno complexo que consiste em inúmeras decisões tomadas por muitos indivíduos ou
organizações no interior do próprio governo; que, por sua vez, influenciam outros atores que
operam interna ou externamente no Estado. Observa-se que os efeitos das políticas públicas
são adaptados no centro das estruturas, conforme as ideias sustentadas pelos atores. Vale
ressaltar, que essas forças afetam as políticas e as decisões relacionadas aos processos antes
mesmo de a sua elaboração (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013).
2.2 Política de Saúde Pública e de Saúde Bucal
A literatura sobre análise de políticas públicas é muito ampla e diversificada, principalmente
quando se trata da saúde. Esta apresenta como diretriz organizativa a descentralização, que
impõe desafios à coordenação intergovernamental federativa acomodar os diversos interesses
e administrar as tensões existentes no fortalecimento institucional dos municípios e estados
(NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008).
O enfoque político de execução de uma política pública leva em consideração os padrões
de poder e influência entre as organizações e dentro delas. Pois, por mais que uma
política tenha sido planejada em termos de organização, procedimentos e gerência; se a sua
implementação não levar em conta as realidades do poder, essa política dificilmente terá
sucesso (HOGWOOD; GUNN, 1984).
Dessa forma, não poderíamos iniciar nossas reflexões sobre a implementação da política
pública em saúde bucal no Brasil sem situar no tempo e no espaço, seu histórico e sua a
evolução; considerando os fatos que influenciaram a maneira de pensar e agir das diferentes

categorias profissionais ao longo do tempo (CONTARATO; 2011).
A trajetória das ações estatais de atenção odontológica no país expressou a segregação
das políticas de saúde brasileira divididas em duas vertentes: uma na vertentes da
medicina previdenciária e outra na da saúde pública (ESCOREL; TEIXEIRA, 2008).
Na vertente previdenciária, as primeiras atividades de atendimento odontológico deram-se
nas décadas de 1920 e 1930, primeiro pelas Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAP) e
depois pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP), em que somente quem tinham
direito ao atendimento eram os trabalhadores formais de algumas categorias, vinculados a
essas organizações (ESCOREL; TEIXEIRA, 2008).
No que diz respeito a vertente da saúde pública, a programação em saúde bucal surgiu nos
anos 1950, com os primeiros programas de odontologia sanitária desenvolvidos no país pela
Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (Fundação SESP), configurando o denominado
Modelo Incremental. Tal modelo compreendia duas linhas: uma preventiva, que se limitou
à fluoretação das águas de abastecimento público e a sessões semanais de bochechos com
soluções fluoretadas nos serviços de saúde e escolas; e outra de caráter curativo, que se
caracterizou pelo atendimento a escolares de 6 a 14 anos de idade (NICKEL; LIMA; SILVA,
2008).
Para que uma nova estrutura organizacional de serviços odontológicos ordenados viesse a
funcionar, seria necessário superar alguns pontos, como as desigualdades sociais e regionais
existentes, a ausência de prioridade para a saúde bucal nas políticas de saúde, a inadequada
formação de profissionais, técnicos e auxiliares, entre outros (SERRA, 1998).
A inflexão no período dos anos 1980 e 1990, quando se observou uma mudança
importante configurada pelo movimento da reforma sanitária, a saúde bucal mostrou uma
enorme defasagem em relação ao SUS evidenciada pela sua entrada tardia nas Equipes de
Saúde da Família (CONTARATO, 2011).
Entretanto, mesmo no período de implantação do SUS e todas as justificativas de
reconhecimento do problema da saúde bucal e das propostas de enfrentamento de tal
problema pelos especialistas e gestores da saúde do Governo, estas não tiveram força
suficiente para inseri-la na agenda governamental federal (CONTARATO, 2011).
Somente em 2004, na III Conferência Nacional de Saúde Bucal é lançada a Política
Nacional de Saúde Bucal. Tal política, também conhecida como Brasil Sorridente,
apresentou seus pressupostos no documento de Diretrizes da Política Nacional de Saúde
Bucal (BRASIL, 2004b).
O Brasil Sorridente tem como principal objetivo a reorganização da saúde bucal em todos os
níveis de atenção. Nesse sentido, a integralidade, uma das diretrizes do SUS, foi colocada
como eixo central na Política Nacional de Saúde Bucal. Tal política apresenta como
principais estratégias: a ampliação e a qualificação da atenção básica, integrando-a aos
outros níveis de atenção, e a articulação das ações de promoção, prevenção, recuperação
e reabilitação (BRASIL, 2004b).
O Programa inclui muitas frentes de trabalho para reorganização do modelo de atenção,
entre elas a fluoretação das águas de abastecimento público, a ampliação da atenção
básica por meio da implantação das equipes de saúde bucal e a ampliação da atenção
secundária e terciária por meio da implantação do Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) (BRASIL, 2004b).
O Brasil Sorridente propõe uma concepção de saúde centrada não somente na assistência
aos doentes, mas também na promoção da qualidade de vida e na interferência nos

fatores de risco, por meio da inclusão de ações programáticas mais amplas e pelo
desenvolvimento de ações intersetoriais de promoção da saúde, nas áreas de educação,
saneamento básico, trabalho, meio ambiente, assistência social, entre outras (BRASIL,
2004b).
Nesse sentido, a integralidade orienta o desenho da Política Nacional de Saúde Bucal
englobando um conjunto abrangente de estratégias e ações, além do escopo restrito dos
serviços de saúde (PINHEIRO, 2004).
Entretanto ofertar tais serviços diante das limitações dos recursos foi sempre o maior o
desafio do gestor, em especial o gestor municipal, que diante de um ambiente de demandas
reprimidas e crescentes por serviços públicos, vê-se impulsionado a desenvolver projetos
onde os recursos sejam aproveitados de forma racional e econômica, a fim de que não haja
prejuízo na execução das ações administrativas a nível local, especialmente as de caráter
essencial e estratégica, como a saúde (CEARÁ, 2009).
Logo, a proposta do governo do Estado era de que esses estabelecimentos funcionassem sob a
modalidade de Consórcio Público em Saúde, ou seja os municípios que faziam parte da
mesma microrregional de saúde se consorciavam para ratear as despesas com os serviços
especializados. Ademais, ainda havia a participação financeira da esfera Federal como
contrapartida (VIEIRA, 2013).
3 Metodologia
O presente estudo tratou-se de uma pesquisa avaliativa de abordagem quantitativa advinda do
processo de se utilizar esse tipo de pesquisa pelas características em desenvolver uma
sistemática de procedimentos capazes de julgar o sucesso ou a eficácia de uma política,
programa ou serviço (CONTANDRIOPOULOS et al, 2000).
O processo metodológico aplicado nessa pesquisa iniciou-se por identificar os Centros de
Especialidades Odontológicas Regionais (CEOs-R) e informar os repasses financeiros
estabelecidos pelos Contratos de Rateio. Em seguida, a pesquisa avaliou, os serviços
ofertados por essas unidades baseado na produção dos serviços executados nos anos de 2013,
2014 e 2015 relacionando com os indicadores estabelecidos pela Portaria Ministerial N.
1464/11/GM/MS; e o desempenho dessas Unidades.
4. Resultados e Discussão
4.1 Identificação dos Ceos Regionais do Ceará
A condução do processo de implantação dos CEOs-R foi norteado por meio do processo de
Regionalização. Pertencente a uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, este eixo
estruturante foi o norteador na descentralização e organização das ações e serviços de saúde
(CEARÁ, 2009). Os 16 Centros de Especialidades Odontológicas Regional gerenciados por
meio dos Consórcios Públicos de Saúde distribuem-se conforme a figura abaixo.

Figura 1 - Localização dos Centros de Especialidades Odontológicas Regionais do Ceará.
Fonte: Produzido pela autora.

4.2 Componentes Financeiros dos Ceos Regionais
As transferências de recursos e procedimento dos repasses financeiros ocorreram por meio de
consignados nos Fundos de Saúde. Essas transmissões se deram do Fundo de Saúde para os
respectivos Consórcios, conforme os acordos previstos nos contratos de rateios.
Esses contratos de rateios foram os instrumentos jurídicos formais que definiram as
responsabilidades econômico-financeiras por parte de cada ente consorciado, além, da forma
de repasse de recursos por esses participantes (CEARÁ, 2009).
Três fontes pagadoras, Fonte 00 (de repasse estadual) e Fonte 91(de repasse federal), e as
arrecadações municipais recolhidas diretamente do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) dos entes consorciados para os Consórcios, somaram-se para
partilhar o custeio de um Centro de Especialidades Odontológicas Regional.
Os percentuais dos rateios entre os entes federativos se distribuíram numa média de: 40% de
repasse Estadual, 24% repasse Federal e 36% de repasses Municipais, sendo este último,
fracionado conforme o percentual populacional (Figura 2).
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Figura 2 – Modelo de rateio de custeio dos Centros de Especialidades Odontológicas
Fonte: NOGUEIRA; SANTANA; SILVA (2014, p. 90).

4.3 Desempenho das especialidades conforme as metas estabelecidas pela portaria
N.1464/11 MS/GM.
A Portaria N. 1464/11, instituiu o financiamento de todos os CEOs, por meio do
monitoramento de produção mínima mensal apresentada nos Sistemas de Informação
Ambulatorial do SUS, que os CEOs devem ofertar minimamente serviços nas áreas clínicas
de: periodontia (tratamento da gengiva); cirurgia oral menor (cirurgias odontológicas
ambulatoriais); endodontia (tratamento de canal) e atendimento a pacientes com necessidades
especiais (procedimentos básicos).
Após o consolidado das produções das 16 unidades regionais durante os três anos avaliados
verificou conforme as metas, no decorrer dos anos de 2013, 2014 e 2015 que ouve uma
ascendência no comportamento dos Centros de Especialidades Odontológicas Regionais
gerenciados pelos Consórcios Públicos de Saúde.
Na figura 3, 2015 foi o ano de melhor proveito das especialidades, a periodontia encabeçou
75% (12) dos Centros de Especialidades no cumprimento de meta, acompanhado pela
especialidade de endodontia 62,5% (10). Os piores resultados ficaram nas assistências
odontológicas de pacientes com necessidades especiais (37,5% ou 6) e cirurgia oral menor
(43,7% ou 7)
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Figura 3 – Desempenho das especialidades odontológicas
Fonte: Dados da pesquisa

4.4 Desempenho dos CEOS Regionais
Considerando os desempenhos de ótimo e bom no comportamento das unidades, constatou-se
que 43,8% dos Centros de Especialidades vêm contemplando as ofertas de três das quatro
especialidades assistenciais determinada na Política Nacional de Saúde Bucal. Embora que
ainda 56,2% dessas unidades não tenham atingido metas satisfatória, os três anos de avaliação
de produção dos serviços odontológicos demonstraram uma queda de 32,3% no desempenho
classificado em regular e ruim.

Figura 4 – Agrupamento de desempenhos dos CEOs Regionais
Fonte: Dados da pesquisa

5. Conclusões
Apesar dos consórcios públicos de saúde serem instrumentos de planejamento para organizar
o fluxo dos pacientes que buscam de assistência odontológica pública, racionalizando os
recursos físicos, materiais e humanos, fortalecendo e otimizando a utilização da rede de saúde
bucal; estes por si só não garantiram o acesso dos cidadãos a esses serviços; tendo em vista,
que estes dependiam da atuação de referências municipais estabelecidas por meio da

pactuações entre os municípios e o Estado, e o modo em que essas relações
intergovernamentais nas microrregiões foram articuladas. Essa situação foi evidenciada no
engessamento de valores e serviços oferecidos pelos CEOs Regionais sem levar em
consideração as peculiaridades de cada região.
Novas pesquisas devem ser realizadas para analisar a produção/desempenho dos CEOs
Regionais com outras variáveis, inclusive a continuidade do processo avaliativo para os anos
subsequentes. É de extrema relevância que se apropriem de mecanismos de coordenação entre
a gestão e os serviços de monitoramento e informação da saúde no subsidio de tomada de
decisão.
Em síntese, pode-se afirmar que os CEOs Regionais gerenciados pelos consórcios públicos de
saúde são estratégias extremamente positivas na busca da ampliação e qualificação da atenção
secundária em saúde bucal, e que representam um avanço na reorganização das práticas
odontológicas e administrativas. No entanto, persistem desafios a serem enfrentados para
assegurar e consolidar a saúde bucal como direito de cidadania no Ceará. Um desses desafios
é fortalecer a institucionalidade da política pública de saúde bucal nas várias dimensões
exploradas, visando evitar que, em contextos adversos, esses equipamentos de saúde
permaneçam subutilizados.
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