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Os Centros de Especialidades Odontológicas foram implantados com o intuito de 

atender a população com procedimentos odontológicos de média complexidade que não 

eram realizados nas unidades de saúde da família. Estes centros devem funcionar 40 

horas semanais oferecendo serviços nas especialidades de diagnostico bucal, 

endodontia, cirurgia oral menor, periodontia avançada e tratamentos básicos para 

pacientes especiais. O tratamento endodôntico tem como função eliminar as infecções 

que acometem os canais radiculares e assim manter o elemento dental em boca, 

preservando as funções dentárias. Este estudo tem como objetivo geral analisar a 

produção ambulatorial dos CEOs da Bahia no ano de 2016, quanto aos procedimentos 

endodônticos realizados, e como objetivos específicos: descrever os procedimentos 

endodônticos realizados nos CEO da Bahia, avaliar o cumprimento de metas 

relacionadas a especialidade de endodontia em cada CEO, verificar se características 

estruturais do CEO têm influenciado no cumprimento de metas. Para isto foi realizado 

um estudo do tipo quantitativo-descritivo utilizando dados secundários obtidos através 

do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde, do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. 

Após a coleta de dados foi realizado a descrição das frequências absolutas e relativas 

dos procedimentos endodônticos, o cálculo do indicador de Cumprimento Global das 

Metas e a comparação das características estruturais dos CEO. Dos 71 CEO da Bahia, 

72% não conseguiram cumprir as metas estipuladas pelo ministério da saúde para a 

especialidade de endodontia. Verificou-se que os procedimentos endodônticos mais 

realizados foram: Obturações de dentes permanentes uni-radiculares com um total de 

9692 (31,48%) e obturações de dentes permanentes bi-radiculares com 7930 (25,75%). 

A cobertura de equipes de saúde bucal parece não influenciar no cumprimento de metas, 

porém as características estruturais e tempo de habilitação podem ter influenciado nas 

produções ambulatoriais dos centros. 
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