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RESUMO

Os Centros de Especialidades Odontológicas Estaduais foram criados para
complementar a Rede de Atenção a Saúde Bucal do Estado de Sergipe,
que estão sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde através da
Fundação Estadual de Saúde, no intuito de priorizar políticas públicas de
acordo com as necessidades de saúde da população, que atravessa
décadas apresentando uma imensa demanda reprimida de acesso às
ações e serviços de saúde bucal, tendo investido em diversas frentes para
garantir aos cidadãos sergipanos melhores condições da saúde bucal.
Diante da realidade atual, a Fundação Estadual de Saúde se dispôs a
implantar o plano de retomada gradual dos atendimentos odontológicos,
elaborado com objetivo de apresentar uma fase de transição e três fases
de retomada e procedimentos previstos para o retorno do funcionamento
dos serviços, de modo gradual e responsável dos atendimentos eletivos
com base em estudos e protocolos validados, considerando que a
realidade dos atendimentos odontológicos demandou mudanças e
adequações, tendo como objetivo e base principal garantir a segurança e
proteção dos servidores e usuários, estimulando o trabalho em equipe,
realizando estratégias, readequações e adaptações ao novo processo de
trabalho, além de prestar assistência com qualidade aos usuários que
necessitem do serviço em tempos de pandemia, relacionado ao novo
Coronavírus (SARS-CoV-2) nas sete unidades dos Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs) Regionais, que ofertam serviços
especializados no âmbito regional, a fim de contribuir para o
fortalecimento das ações de saúde bucal em todos os níveis de
assistência, participando como ente importante na conformação da rede
de saúde.
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