ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 03/2017
AUTOR: JORGE EDUARDO ALVES DA SILVA
ASSUNTO: Solicita Implantação do “CEO” (Centro de Especialidades
Odontológica) em nosso município, com o objetivo de prestação de serviço
especializado e ambulatorial na área de Odontologia.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa, requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque,
no sentido do mesmo providenciar junto a Secretaria de Saúde, a Implantação do
“CEO” (Centro de Especialidades Odontológica) em nosso município, com o
objetivo de prestação de serviço especializado e ambulatorial na área de
Odontologia.
JUSTIFICAÇÃO:
O tratamento oferecido no Centro de Especialidades Odontológicas –
CEO e complementa o trabalho realizado pela rede de atenção básica e pelas
equipes de saúde bucal. Enquanto os centros oferecem tratamento endodônico,
atendimento a pacientes com necessidades especiais, cirurgia oral, periodontia e
diagnóstico bucal, para detecção de câncer, os laboratórios podem produzir
próteses totais ou parciais.
Ao lado de câncer de boca, a ausência de dente é um dos mais graves
problemas de saúde bucal no Brasil. Hoje 75% dos idosos são desdentados. Entre
adultos com idade de 30 a 44 anos esse índice é de 30%. O ministério da Saúde
registra, ainda, um total de 5 mil adolescentes desdentados sem prótese na boca.
Estima-se que 8 milhões de pessoas precisam de prótese dentária no país.
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Com o aumento da vida média da população, o conceito de qualidade de
vida torna-se mais importante e a saúde bucal tem um papel relevante na
qualidade de vida do idoso, uma vez que o comprometimento da saúde bucal pode
afetar negativamente o nível nutricional, o bem estar físico e mental, bem como
diminuir o prazer de uma vida social ativa, o mesmo ocorre com população jovem
e adulta que necessita de prótese, principalmente na redução de problemas
gástricos e auto-estima.
O CEO será referência para problemas de gengiva e tratamento de canal.
Serão gerados empregos para cirurgiões-dentistas, auxiliares de
consultório, técnicos em higiene dental, além de técnicos em prótese dentária e
pessoal da área administrativa.
Para a implantação de um CEO, o Ministério da Saúde irá repassar ao
município verba para adequação ou construção do prédio onde funcionará a
unidade. Os equipamentos odontológicos também são fornecidos pelo Ministério,
que também começará repassar recursos mensais ao município, tão logo o centro
comece a funcionar.

Acredito na sensibilidade dos nobres Pares e do Sr. Prefeito.
Sala das Sessões em 03 de março de 2017

___________________________________________
Jorge Eduardo Alves da Silva
Vereador
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