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Ofício CRO-SE nº  00632/2022 

 

Aracaju, 19 de outubro de 2022 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

 

 

O Conselho Regional de Odontologia e Sergipe, respeitosamente coloca em 

vossas mãos propostas elaboradas junto com os profissionais da Odontologia do nosso 

estado, para a Saúde Bucal de Sergipe considerando a legislatura 2023-2026. 

O objetivo deste documento é orientar os futuros gestores sobre as questões 

relativas à saúde bucal no SUS, considerando a existência da Política Nacional de Saúde 

Bucal e sua incipiência, pretendendo-se, com estas sugestões, contribuir para a sua 

ampliação e melhoria, bem como dar conhecimento à sociedade sergipana sobre as 

demandas da saúde bucal do Estado. 

Para tanto, a classe odontológica de Sergipe conhecendo o comprometimento 

de Vossa Senhoria com a população, conta com seu apoio.   

 

 

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, CD 

Presidente do CRO-SE 
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PROPOSTAS PARA A SAÚDE BUCAL 

 

 
 

• Instituir o Piso salarial do Cirurgião-Dentista na rede estadual (FUNESA – Fundação 

Estadual de Saúde de Sergipe e FHS – Fundação Hospitalar de Saúde), e recomendar 

a adoção do piso pelos municípios, através das Câmaras Técnicas e COSEMSSE – 

Conselho de Secretários Municipais do Estado de Sergipe; 

• Ampliação da quantidade de CEOs – Centro de Especialidades Odontológicas e 

sugestão de outras especialidades comporem esses centros; 

• Implantar o serviço de Cirurgião Buco Maxilo Facial eletiva; 

• Recomendar a ampliação do número de equipe de saúde bucal na atenção básica 

visando ampliar acesso a população;                                     

• Implantação do serviço de prótese, prótese parcial removível e prótese total na rede 

estadual (FUNESA – Fundação Estadual de Saúde de Sergipe);                             

• Reconhecer a Saúde Bucal como Rede de atenção, e potencializar a Coordenação 

Estadual como uma rede que perpassa pelos três segmentos (primário, especializado, 

hospitalar);                      

• Implantar a odontologia hospitalar na rede estadual;            

• Ampliar o serviço odontológico na oncologia;                          

• Garantir transporte sanitário dos usuários para os CEOS – Centro de Especialidades 

Odontológicas de referência;                           

• Implantar e garantir o fluxo do paciente com câncer de boca, da rede especializada 

para a hospitalar; 

• Realizar concurso público para Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares de Saúde Bucal na 

rede estadual (FUNESA – Fundação Estadual de Saúde de Sergipe); 

• Garantir a presença de profissionais de Odontologia na função de Coordenador de 

Saúde Bucal e Gerente dos Centros de Especialidades Odontológicos Estaduais na 

Rede de Atenção à Saúde Bucal, e recomendar essa postura aos municípios através 

do COSEMSSE - Conselho de Secretários Municipais do Estado de Sergipe.                          

• Garantir qualidade na estruturação (insumos, tecnologia, modernidade) dos serviços; 

• Implementar, garantindo recurso, o atendimento odontológico ao paciente com 

deficiência (PcD) em nível hospitalar, 

 

Aracaju, 19 de outubro de 2022 

 

 

 

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, CD 

Presidente do CRO-SE 

 


