Rede de saúde bucal do Norte de Minas
ganha novo centro de especialidades e 76
novas equipes
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A rede de saúde bucal do Norte de Minas ganhou mais um Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) e mais 76 novas equipes credenciadas pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um serviço
odontológico especializado instalado no município de Porteirinha que, em agosto deste ano, foi aceito
pelo Ministério da Saúde para o recebimento de incentivos financeiros do Governo Federal, além de
recursos que já são repassados pelo Governo do Estado.

O início das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas de Porteirinha, como serviço de
referência secundária regional, foi apresentado aos secretários municipais de saúde em reunião da
Comissão Intergestores Regional (CIR), realizada nesta semana, em Montes Claros, sob a
coordenação da Superintendência Regional de Saúde e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
(COSEMS).
Com a implantação do novo CEO a microrregião da Serra Geral de Minas passa a contar com o
funcionamento de dois centros de especialidades odontológicas, sediados em Porteirinha e Monte
Azul. Para completar a rede de saúde bucal na região da Serra Geral há previsão de implantação de
mais outros dois CEOs, sendo um em Janaúba e outro no município de Jaíba.
“A implantação do novo Centro de Especialidades se constitui num grande avanço para o
fortalecimento da rede de saúde bucal do Norte de Minas, com ampliação do acesso da população
aos serviços odontológicos especializados e garantia da integralidade da assistência”, ressalta a
referência técnica em saúde bucal da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, Denise
Silveira.

Além do atendimento aos moradores do próprio município o Centro de Especialidades Odontológicas
de Porteirinha passa a ser responsável pelo acolhimento de demandas oriundas dos municípios de Pai
Pedro, Riacho dos Machados e Serranópolis de Minas. A população estimada a ter acesso a
tratamentos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) é superior a 57,3 mil habitantes.
Mensalmente o CEO de Porteirinha deverá realizar, minimamente, 175 procedimentos odontológicos
das especialidades de periodontia, endodontia e cirurgia oral menor e 80 procedimentos
odontológicos básicos em pessoas com necessidades especiais.
Denise Silveira explica que, entre os municípios, a divisão das cotas de atendimento no Centro de
Especialidades obedecerá a Resolução SES-MG 5.249, de 13 de abril de 2016. O documento define
que a divisão das cotas tem como critério a base populacional dos municípios pactuados com o
Centro de Especialidades Odontológicas.
Para completar a rede de saúde bucal nas regiões de saúde jurisdicionadas à Regional de Saúde de
Montes Claros, além dos novos CEOs em Jaíba e Janaúba está prevista a implantação de um novo
Centro de Especialidades em Montes Claros e outro em Bocaiúva. E para que a ampliação e o
fortalecimento da rede de saúde bucal tenha prosseguimento, Denise Silveira reforça que a Regional
de Saúde continuará prestando assessoria aos municípios, visando garantir que a população tenha
acesso aos tratamentos odontológicos, desde os mais simples aos mais complexos, de forma
equânime, universal e integral por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como porta de
entrada os serviços de atenção primária à saúde.
ODONTOLOGIA HOSPITALAR
Além do acolhimento de pacientes que necessitam de atenção básica e especializada, a rede de
saúde bucal do Norte de Minas também já conta com o funcionamento do serviço de atendimento
odontológico em ambiente hospitalar. A Santa Casa de Montes Claros é o hospital credenciado para o
atendimento de odontologia hospitalar à população residente nos 86 municípios que integram a
macrorregião de saúde do Norte de Minas, envolvendo municípios jurisdicionados à Regional de
Saúde de Montes Claros e às gerências regionais de saúde de Januária e Pirapora.
NOVAS EQUIPES
Além do credenciamento do CEO em Porteirinha o Ministério da Saúde publicou portaria credenciando
76 novas equipes de saúde bucal em 11 municípios sob jurisdição da Regional de Montes Claros. O
município de Montes Claros teve 49 novas equipes credenciadas, seguido por Salinas (11), Taiobeiras
(5), Monte Azul (3) e Olhos D´Água (2). Já as localidades que tiveram uma nova equipe de saúde
bucal credenciada foram: Claro dos Poções, Curral de Dentro, Engenheiro Navarro, Jequitaí,
Montezuma e Riacho dos Machados. Cada equipe é constituída por um dentista, um auxiliar e/ou
técnico de saúde bucal.
Também neste ano a rede constituída por 21 laboratórios especializados em produção de próteses
dentárias foi ampliada no Norte de Minas, com o credenciamento de nova unidade no município de
Riacho dos Machados.
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