
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 063/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/030/2018

Senhor Presidente:

Carazinho, 19 de março de 2018.

2 1 MAR. 2016

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da

Secretaria Municipal da Saúde, contendo as informações solicitadas referente aos

indicadores, metas e diretrizes nacionais do Ministério da Saúde, relativos a saúde

bucal.

Atenciosamente,

DDV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGilÂNCIA SANITÁRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

Ofício 070/2018 - Gabinete da Secretária

Excelentíssimo Senhor,

Carazinho, 19 de Março de 2018.

Ao cumprimentá-lo, o que faço com muita estima e apreço, sirvo-me deste

para encaminhar informações acerca do ofício: OP 030/2018, datado de 06 de Março de

2018, pedido de informações de autoria do vereador João Pedro Albuquerque de

Azevedo - PSDB, referente aos indicadores, metas, diretrizes nacionais do Ministério da

Saúde relativos a Saúde Bucal.

Questão 1. A movimentação mensal/anual dos indicadores e do percentual

de cumprimento das metas e diretrizes nacionais nos últimos 4 anos , no tocante aos

seguintes indicadores:

Cabe colocar que os indicadores foram possíveis a partir somente de 2016

devido a alimentação dos sistemas de informação.

a) Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde Bucal:

A Cobertura populacional através das Equipes de Saúde Bucal que são 6

(seis) e que cada realiza atendimento a 2 Unidades de acordo com o que permite o

Ministério da Saúde, é de 70%. O restante da população é atendida através dos

profissionais que atendem em Unidades Básicas de Saúde e também junto ao CEM.

b) Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada:

Os anos 2014 e 2015 os dados são através do site do MS e 2016 e 2017

através do e-sus AB, que constam em anexo.
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2014: 6.888

2015: 3.207

2016: 3.459

2017: 3.649

A média é dois últimos quatro anos (2014 a 2017) é de 4.300 ações

coletivas de escovação dental supervisionada.

c) Proporção de exodontia em relação aos demais procedimentos:

2014: 11,83% do total de 10.890 procedimentos foi de exodontia de dente

permanente. (1289 extrações) Fonte: SINSUS

2015: 14,74% do total de 7.983 procedimentos foi de exodontia de dente

permanente. (1177 extrações) Fonte: SINSUS

2016: 7,22 % do total de 16.985 procedimentos foi de exodontia de dente

permanente. (1.227) Fonte: E-sus AB

2017: 6,81 % do total de 17.458 procedimentos foi de exodontia de dente

permanente. (1.189)

Questão 2. Considerando-se que a lei Orçamentária de 2018 prevê o

número de quatro dentistas de 20 horas para o ano inteiro, há a necessidade da

ocupação das vagas e desempenho das atividades por quatro profissionais ou cabe a

extinção de uma ou mais dessas quatro vagas?

De acordo com o Plano Municipal de Saúde (2018-2021), construído a

partir das demandas da População na Conferência Municipal de Saúde em 2017, o

Planejamento dos Profissionais Dentistas será de 40 horas devido ao pleito do Município

em habilitar Equipe de Estratégia de Saúde da Família com Equipe de Saúde Bucal para

as Unidades em funcionamento do Passo d' Areia e Pádua.
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Porém, é necessária primeiramente a aprovação das novas Equipes de

Estratégia para definir com base nos resultados o melhor para a população do Município

de acordo com a capacidade de investimento nas prioridades a população. Não há

intenção de acordo com o preconizado em chamar profissionais dentistas de 20 horas,

pela exigência do MS de os profissionais terem carga horária mínima de 40 horas

semanais para possibilitar o recebimento de incentivo Federal e Estadual para

composição de equipes de Saúde Bucal. De acordo com as habilitações atendidas,

estaremos solicitando a extinção das vagas que estarão em vacância com o tempo.

devido à saída dos profissionais.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio cordiais saudações.

Atenciosamente,

,.0,\..0

Anel' chell Almeida
Secretári unoDa Saúde e Vigilância

Sanitária

Exmo. Sr.
Milton Schmitz
MD. Prefeito Municipal
Carazinho RS
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

FILTROS:Período:01/01/2016 a 31/12/20161 Unidadede saúde:TodosI Equipe:TodasI Profissional:Todos IeBO: Todos I Filtros personalizados:nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Procedimentos

Acesso à polpa dentária e medicação (por dente) 315

Adaptação de prótese dentária 369~~~~""""'"
Aplicação de cariostático (por dente) 102

Aplicação de selante (por dente) 34

Aplicação tópica de flúor (individual por sessão) 260

Capeamento pulpar 632

Cimentação de prótese dentária 6

Curativo de demora com ou sem preparo 160
biomecânico

Drenagem de abscesso 110

Evidenciação de placa bacteriana 23

Exodontia de dente decíduo 278

Exodontia de dente permanente 1227

Instalação de prótese dentária 140

Moldagem dentogengival para construção de 229
prótese dentária

Orientação de higiene bucal 3459

Profilaxia / Remoção da placa bacteriana 2238

Pulpotomia dentária 39

Radiografia periapical / interproximal 18

Raspagem alisamento e polimento supragengivais 3236
(por sextante)

Raspagem alisamento subgengivais (por sextante) 408

Restauração de dente decíduo 335

Restauração de dente permanente anterior 871

Restauração de dente permanente posterior 1400

Retirada de pontos de cirurgias básicas (por 481
paciente)

5elamento provisório de cavidade dentária 599

Tratamento de alveolite 7

Ulotomia / Ulectomia

Dados processados em 13/0312018 às 14;21

Impresso em 13/0312018 às 16:01 por FLAVIO COSTA DE MORAIS.

Total:

9

16985

111
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