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CEO e Atenção Especializada a Pacientes Portadores de Necessidades
Especiais  A necessidade da organização da atenção secundária em
saúde bucal na efetivação do SUS ficou evidente depois dos resultados
do Levantamento de Condições de Saúde Bucal da População Brasileira
(SB Brasil) em 2003. A desigualdade relacionada ao acesso aos serviços
odontológicos, a existência de quase 56% de idosos completamente
edêntulos e a gravidade e precocidade da perda dentária foram
apontadas nos dados.  O levantamento epidemiológico associado a
demandas sociais (durante muito tempo foram levantadas as questões de
falta de assistência em saúde bucal nos fóruns sociais) foram os fatores
decisivos no desenho das diretrizes da Política Nacional de Saúde. Nesse
sentido, a Política Nacional de Saúde Bucal - Brasil Sorridente - tem
como uma de suas estratégias o incentivo a implementação dos Centros
de Especialidades Odontológicas (CEO). A assistência oferecida nos
Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho
realizado pela atenção primária em saúde (APS) e no caso dos
municípios que estão na Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de
saúde bucal. A ação entre os dois níveis de atenção fortalece a rede de
atenção em saúde.  Toda a assistência em saúde bucal é realizada na
APS, em casos específicos, que exijam maior densidade tecnológica, os
usuários são referenciados ao CEO, através de um sistema de regulação,
obedecendo a áreas de adscrição.  CEO sede UFRGS é um dos Centros
de Especialidades Odontológicas do Brasil Sorridente no Rio Grande do
Sul. A unidade é classificada como tipo II e localizada no Campus da
saúde da UFRGS - Faculdade de Odontologia. Com área de adscrição
definida como parte do centro e da zona Norte de Porto Alegre. CEO
sede UFRGS é referência para os serviços especializados em: -
diagnóstico das lesões de boca e de câncer bucal - endodontia -
periodontia - cirurgia oral menor - atendimento de pacientes portadores
de necessidades especiais A Atenção Especializada aos Pacientes
Por tadores de Necess idades Espec ia is  é  reconhec ida como
especialidade pelo Conselho Federal de Odontologia. As técnicas e
adaptações da odontologia dizem mais respeito aos conhecimentos
científicos e ao manejo das limitações e necessidades dos pacientes.
Paciente com necessidades especiais é todo usuário que apresente uma
ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física,
sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser
submetido a uma situação odontológica convencional. O serviço



odontológico especializado em pacientes especiais é realizado na
Faculdade de Odontologia da UFRGS todas as quintas-feiras nos turnos
da manhã e da tarde. O atendimento é realizado pelos acadêmicos de
odontologia e bols is tas com acompanhamento de docentes e
cirurgiões-dentistas desta faculdade. De janeiro a julho de 2011 foram
realizadas 93 consultas e 322 procedimentos conforme o gráfico abaixo:
Os cuidados em odontologia são os mesmos sejam pacientes especiais
ou não. Além de todos os cuidados, os pacientes especiais necessitam
outras atenções de acordo com suas deficiências e suas potencialidades.
A Portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006 estabelece que todo
Centro de Especialidades Odontológicas deva realizar atendimento aos
portadores de necessidades especiais.


