
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
FACULDADE DE ECONOMIA 

MBA em Gestão em Saúde, Acreditação e Auditoria 
 

 

 

Terezinha Noemides Pires Alves 
Alexandre Gomes de Souza 

Thadeu Corrêa 
 

 

 

 

 

Centro Odontológico de Atenção a Pacientes com 
Necessidades Especiais – COAPE: a resolutividade 

e a gestão no atendimento aos pacientes com 
necessidades especiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora 
2013 



 

 

Terezinha Noemides Pires Alves 
Alexandre Gomes de Souza 

Thadeu Corrêa  
 

 

 

 

 

Centro Odontológico de Atenção a Pacientes com 
Necessidades Especiais – COAPE: a resolutividade 

e a gestão no atendimento aos pacientes com 
necessidades especiais 

 

 

 

Monografia submetida ao Curso de MBA em 
Gestão em Saúde, Acreditação e Auditoria da 
Faculdade de Economia, Universidade Federal 
de Juiz de Fora, como requisito para a 
obtenção do Grau de Especialista. 

 
 
 
 
 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Isabel da Silva Azevedo Alvim 

 

 

 

 

Juiz de Fora 
2013 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos nossos filhos, de quem roubamos horas 
de lazer e de convívio familiar.   

    

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, pela 

oportunidade de fazermos este curso tão importante para nossas vidas 

profissionais. 

Aos professores e funcionários que nos dedicaram preciosas horas de seus 

sábados. 

À Profª Drª Maria Izabel da Silva Azevedo Alvim, pela boa vontade em nos  

orientar. 

Aos nossos colegas de turma, pela oportunidade que tivemos de fazer novas 

amizades. 

Aos nossos familiares e amigos que foram privados de nosso convívio por 

todos os dias que precisamos dedicar ao curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Somos diferentes, mas não queremos ser 
transformados em desiguais. As nossas 
vidas só precisam ser acrescidas de recursos 
especiais". (Peça de teatro: Vozes da Consciência, 

BH)  

 
 
 



 

 

RESUMO 
 
 
 
ALVES, Terezinha Noemides Pires, CORRÊA, Thadeu, SOUZA, Alexandre Gomes. 
Centro Odontológico de Atenção a Pacientes com Necessidades Especiais – 
COAPE: a resolutividade e a gestão no atendimento aos pacientes com 
necessidades especiais. 2013. 56 f. Monografia (MBA em Gestão em Saúde, 
Acreditação e Auditoria), Faculdade de Economia, Universidade Federal de Juiz de 
Fora, 2013. 
  
 
A Constituição Federal assegura a presença de ações e serviços públicos 
organizados em rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único 
de saúde, de acordo com diretrizes que visem ao atendimento integral, priorizando 
atividades preventivas, porém, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Assim, e de 
forma gradual, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi implantado pela Lei 8.080/90, 
garantindo a saúde como direito fundamental do ser humano, sendo do Estado a 
responsabilidade de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, pela 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que permitam o 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal às ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde, entre outros. Nesse contexto, 
surgem o Decreto 3.298/1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolidando normas de proteção e 
algum tempo depois, a Portaria n.º 1.060/2002, que regulamenta a Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. Esta portaria define uma política 
voltada à reabilitação da pessoa portadora de deficiência visando a sua inclusão nas 
esferas da vida social. Dentro dessa perspectiva, com o objetivo de amparar e cuidar 
de pessoas com necessidades especiais foi criado, junto a Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora, em Minas Gerais, o Centro Odontológico de Atenção a Pacientes com 
Necessidades Especiais (COAPE). Desde sua inauguração, em outubro de 1996, as 
ações dos profissionais do COAPE voltam-se aos cuidados básicos importantes ao 
bem estar físico e psíquico dos pacientes portadores de necessidades especiais e 
de seus familiares, como respostas às suas necessidades odontológicas. Desde sua 
criação, o COAPE tem prestado assistência não só aos usuários do município de 
Juiz de Fora/MG, mas também agregando pacientes de regiões adjacentes ao 
município e até mesmo pacientes de outros estados. O presente trabalho pretende 
analisar a evolução dos atendimentos, com enfoque na assistência odontológica, 
realizados pelo COAPE de Juiz de Fora-MG, aos portadores de necessidades 
especiais (PNE), com aplicação dos recursos materiais e financeiros do SUS.  
  

  

Palavras-chave: Políticas Públicas. Sistema Único de Saúde. Assistência 
Odontológica Integral. Deficiência.  
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Federal Constitution secures the presence of public actions and services 
organized in an hierarchized regionalized network, constituting an unique healthcare 
system, according to the directives that seek the full service, prioritizing preventive 
activities, although, without prejudicating the assistencial services . Thus, in a 
gradual manner, the Unified Health System (SUS – in portuguese) was implanted by 
the Law 8.080/90, granting health as a fundamental right of all human beings, being 
the State’s responsibility to provide the indispensable conditions to its plain 
exercising, by the formulation and execution of economical and social policies that 
allow the estabilishment of conditions that ensure universal access to the actions 
and services for promotion, protection and recovery of heath, etc. In this context, 
was created the Decree 3.298/1999, which treats of the National Policy for the 
Integration of People With Disabilities, consolidating protection norms and sometime 
later, the Portaria 1.060/2002, which regulates the National Policy of the health of the 
People With DIsabilities. This “portaria” defines a policy turned to the rehabilitation of 
the handicaped seeking their inclusion inside the social life spheres. Within this 
perspective, with the objective of protecting and taking care of the handicaped, was 
created along with the Municipal Mayorship of the city of Juiz de Fora, Minas Gerais, 
the Odontological Centre of Attention to People With Disabilities (in portuguese, 
COAPE). Since its inauguration, on October 1996, the actions of the proffessionals 
of the COAPE see to the basic cares, important to the psychological and physical 
well-being of the handicaped patients nad their families, as a response to their 
odontological needs. Since its creation, the COAPE hás supplied assistence not only 
to the users from the city of Juiz de Fora/MG, but also agregating pacients from 
regions adjacent to the city and even pacients from other states. The present work 
intends to analyze the evolution of the tending, focusing on the odontological 
assistence, realized by the Juiz de Fora-MG COAPE to the handicaped (in 
portuguese, PNE - portadores de necessidades especiais), with the applying of the 
material and financial resources of the SUS. 

 

Keywords: Public Policies. Unified Health System. Comprehensive Dental Care. 
Deficiency 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Seguindo preceitos constitucionais e infraconstitucionais, a saúde passou a ser 

um direito de todos, sob o dever e responsabilidade do Estado e tendo, com a 

descentralização, a participação e responsabilidade sob as ações de cura e de 

prevenção distribuídas entre todos os níveis de governo: federal, estadual e 

municipal. 

Nesse contexto, segundo Secchi (2010), surgem as mais diversas políticas 

públicas na área da saúde, ou seja, políticas que respondem a um problema público, 

não se importando se o tomador de decisão tem personalidade jurídica estatal ou 

não estatal.  Como importante subgrupo destas políticas, estão as políticas 

governamentais, isto é, políticas elaboradas e estabelecidas por atores 

governamentais. Dentre estas últimas, estão aquelas emanadas pelos diversos 

poderes (legislativo, executivo e judiciário).  

 Dentre as diversas políticas surgidas ao longo das últimas décadas, destaca-

se a Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência que tem, 

entre seus objetivos: a promoção da qualidade de vida; a atenção integral à saúde, 

desde a atenção básica até sua reabilitação; a capacitação de recursos humanos; e 

a organização e funcionamento dos serviços, com vistas a proteger a pessoa com 

deficiência (BRASIL, 2002). 

A mesma política ainda estabelece as orientações gerais para a elaboração de 

planos, projetos e atividades voltados à saúde das pessoas com deficiência nos 

estados, Distrito Federal e municípios. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como foco de estudo o Centro 

Odontológico de Atenção a Pacientes com Necessidades Especiais (COAPE), um 

serviço odontológico especializado, de caráter público, voltado à pacientes 

portadores de necessidades especiais e cuja atenção se faz sempre necessária. Tal 

serviço tem buscado, ao longo de mais de 16 anos de existência, sempre realizar 

ações em prol da melhoria da qualidade de vida e assistência de pacientes 

portadores de necessidades e assistência diferenciada. 
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1. EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE 
 

 

O Estado, por meio de políticas públicas, mantém estreita relação com as 

ações por ele executadas com o objetivo de promover melhoria na qualidade de vida 

das populações. 

Em se tratando da saúde, o Estado deve ter a responsabilidade de possuir uma 

Política de Saúde integrada às políticas sociais e econômicas e de garantir sua 

efetivação. Assim, ocorre reafirmação, por parte do Governo, da necessidade de 

prover condições de vida mais dignas e do pleno exercício da cidadania. 

 

 

1.1 O Sistema Único de Saúde e as políticas pública s 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) surgiu como fruto do movimento da Reforma 

Sanitária, um dos principais movimentos sociais ocorridos no final dos anos 70 e 

durante a década de 80 do século passado. Tal movimento, que culminou na 

realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, funcionou como 

importante interlocutor no desenvolvimento de um novo padrão de serviços públicos 

de saúde, além de permitir que, na área da saúde, diferentes grupos e classes 

sociais participassem das discussões para a definição das políticas sociais, levando-

se em consideração que a saúde é um bem público construído pela participação de 

todos os setores da sociedade brasileira (ALVES, 2009). 

A nova Constituição brasileira, promulgada em 05/10/1988, incorporou as teses 

defendidas na VIII Conferência Nacional de Saúde, reconhecendo a saúde como 

direito inerente à cidadania. Nesse contexto, houve uma radical transformação no 

sistema de saúde brasileiro, reconhecendo a saúde como direito social e definindo 

um novo paradigma para a ação do Estado nessa área.  

Isto pode ser demonstrado quando o texto constitucional, em seu artigo 196, 

diz que o direito à saúde deve ser garantido “mediante políticas econômicas e 

sociais que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
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recuperação” (BRASIL, 1988). Também nesse artigo é garantido o acesso universal 

e igualitário aos serviços de saúde como um direito de cidadania.  

Já o artigo 198 da Constituição menciona que as ações e serviços públicos 

devem ser organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um 

sistema único de saúde de acordo com diretrizes que visem ao atendimento integral, 

priorizando: as atividades preventivas, porém, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; a descentralização, com direção única em cada esfera de Governo; e 

a participação popular como forma de controle social (ALVES, 2009).  

A implantação do SUS foi realizada de forma gradual, principalmente pela Lei 

Orgânica da Saúde, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, responsável pela 

operacionalização do SUS e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que 

imprimiu ao SUS uma de suas principais características: o controle social, ou seja, a 

participação dos usuários (população) na gestão do serviço.  

Para Elias (2004), o SUS surgiu como a mais abrangente e ambiciosa política 

pública de saúde já formulada no país, porém, em momento histórico adverso devido 

à consolidação do setor privado na saúde e pelo ajuste fiscal do Estado, 

completamente sitiado pela disposição da relação Estado/sociedade. 

Segundo Sampaio e Araújo Júnior (2006, p. 336), políticas públicas podem ser 

entendidas como “ações públicas que tentam regular problemas públicos, ou seja, 

problemas que surgem no bojo de uma sociedade e que têm relevância social” e, 

ainda, que são consideradas públicas porque “têm interesses públicos e fins 

públicos, podendo ou não ser subsidiadas ou implementadas pelo poder estatal”  

Pela Lei 8.080/90, a saúde é direito fundamental do ser humano, sendo do 

Estado a responsabilidade de prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício, pela formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem 

ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, entre outros (BRASIL, 

1990). 

A mesma lei prevê em seu Art. 4º, caput, que o SUS seria constituído pelo 

“conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo poder público” (BRASIL, 1990). 

Dentro dos Princípios e Diretrizes do SUS, o Art. 7º da Lei 8080 diz que: 
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As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 
ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:  
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência;  
II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema;  
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral;  
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie (BRASIL, 1990). 
 
 

Dessa forma, os serviços de saúde devem estar organizados de modo a 

oferecer todas as ações requeridas para uma atenção integral, devendo a 

integralidade ser entendida como o direito que tem o cidadão ao atendimento do 

conjunto de todas as suas necessidades. Assim, a prática da integralidade não deve 

ser entendida apenas como um preceito constitucional do SUS, mas ser 

compreendida como um conjunto de valores pelos quais se precisa lutar para que se 

tenha uma sociedade mais justa e mais solidária, guiado pela visão abrangente das 

necessidades dos sujeitos que são tratados (ALVES, 2009).  

A integralidade deve ser exercida por todos os profissionais de saúde, não 

devendo se restringir apenas à perspectiva de abolir o sofrimento gerado por uma 

doença ou de evitar tal sofrimento. A compreensão do conjunto de necessidades de 

ações e serviços de saúde que o usuário do sistema de saúde apresenta constitui o 

principal sentido de integralidade. Nessa perspectiva, Mattos (2004, p. 1414) salienta 

que:  

 
O que caracteriza a integralidade é obviamente a apreensão ampliada das 
necessidades, mas principalmente essa habilidade de reconhecer a 
adequação de nossas ofertas à situação específica na qual se dá o 
encontro do sujeito com a equipe de saúde. 

Também Heckler e Oliveira (2008, p.97), enfatizam que:  

a integralidade pressupõe um olhar diferente às diversas perspectivas que 
formam o processo de produção de saúde. É, portanto, uma visão ampliada 
das necessidades de cada indivíduo, considerando-se o contexto e o 
momento de vida de cada sujeito, na qual os projetos terapêuticos surgirão 
de uma interação entre a equipe de saúde e os usuários. Assim, a 
integralidade como prática de saúde pode ser compreendida, entre outros 
aspectos, como uma visão do sujeito na sua totalidade, na qual a 
compreensão do sofrimento acontece através da ampliação do processo 
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saúde-doença para suas dimensões psicossociais, considerando a 
singularidade do sujeito e seu modo de perceber os eventos da vida.    
 

Nesse contexto e para atender aos preceitos constitucionais, se faz necessária 

a implantação de políticas públicas que, para Höfling (2001, p. 31), podem ser 

entendidas como sendo o “Estado em ação”, ou seja, “o Estado implantando um 

projeto de Governo, a partir de programas, de ações voltadas para setores 

específicos da sociedade”. Em especial, e no caso da saúde, exige-se 

responsabilidade, por parte do Governo, da necessidade de prover condições de 

vida mais dignas e do pleno exercício da cidadania por meio de políticas sociais e 

econômicas como parte integrante da Política de Saúde.  

Teixeira (2002), citado por Santos et al. (2007, p. 829), diz que:  

“Políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores da ação do poder 
público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e 
sociedade, mediação entre atores da sociedade e do Estado. São esses 
casos, de políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em 
documentos que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 
recursos públicos [...]  

 
A formulação e implementação de determinada política pública coloca em jogo 

questões tanto de ordem objetiva, relacionadas com equipamentos públicos, 

serviços, disputas políticas, locação de recursos, entre outros, como também 

questões de ordem teórica, como concepções de sujeitos sociais, cidadania e 

inclusão social (SAMPAIO; ARAÚJO JÚNIOR, 2006).  

Em se tratando de políticas de inclusão social, é preciso salientar que, no plano 

federal, foram instituídos o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção, e dá outras providências e, algum tempo depois, a 

Portaria n.º 1.060, de 05 de junho de 2002, que regulamenta a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. Esta portaria define uma política voltada 

à reabilitação da pessoa portadora de deficiência visando a sua inclusão nas esferas 

da vida social. Ao mesmo tempo, a Portaria aprova a elaboração ou a readequação 

dos planos, programas, projetos e atividades de acordo com as diretrizes de atenção 

aos portadores de deficiências. Além disso, existem diversas outras portarias que 

normatizam e regulamentam a assistência à pessoa com deficiência, bem como 

ações e leis estaduais e municipais que regem a saúde da pessoa com deficiência. 
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 Inicialmente, a atenção aos deficientes no País era realizada como 

atendimento elementar, nas áreas de educação e de saúde, que era desenvolvido 

em instituições filantrópicas, evoluindo depois para o atendimento de reabilitação. 

Contudo, ainda, não existia uma abordagem integradora desse processo o que 

levava, na maioria dos casos, a uma postura apenas assistencialista (BRASIL, 

1999). Para Maior (1995, p.16), citado por BRASIL (1999), originalmente, a 

reabilitação no Brasil surge em "instituições filantrópicas, sem proposta de 

participação comunitária, sem ouvir os próprios reabilitandos e conduzidas à 

margem do Estado”. Entretanto, pode-se dizer que, com a implantação Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência e dentro do contexto das 

políticas governamentais, este cenário tem mudado ao longo dos anos.  

No que diz respeito à área da saúde, a Política Nacional prevê que haja não 

somente proteção deste segmento populacional, como também a prevenção de 

agravos que determinem o aparecimento de deficiências. Para tanto, devem ser 

realizados processos de promoção da saúde, com a efetiva articulação entre os 

diversos setores do governo e a efetiva participação da sociedade (BRASIL, 1999).  

Dentro dessa perspectiva e como uma das formas de amparar e cuidar de 

pessoas com necessidades especiais existe, em Juiz de Fora – MG, o Centro 

Odontológico de Atenção à Pacientes com Necessidades Especiais (COAPE).   
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2. O PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (P NE)  
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) revela que existe em todo o mundo 

cerca de 600 milhões de pessoas com deficiência. Destas, 80% vivem em países 

em desenvolvimento e estão dentre as mais estigmatizadas, mais pobres e que têm 

os níveis mais baixos de escolaridade de todos os cidadãos mundiais, 

caracterizando violação de direitos humanos universais (BERNARDES et al., 2009). 

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que, no Brasil, investigando 

os seguintes tipos de deficiência: visual, auditiva, motora e mental/intelectual, os 

resultados revelam que quase ¼ da população (23,9%) tinha algum tipo de 

deficiência, o que corresponde a cerca de 45,6 milhões de pessoas (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010). Deve-se salientar que, conforme 

demonstrado acima, as pessoas com deficiência constituem grupo bem 

heterogêneo, visto que reúnem, em uma mesma categoria, indivíduos com vários 

tipos de deficiência física, sensorial, intelectual e mental, o que faz com que as 

ações de saúde voltadas para esse segmento da população precisam considerar as 

diferentes necessidades. 

Castro et al. (2010, p.38) consideram paciente portador de necessidades 

especiais como sendo “todo indivíduo que apresenta determinados desvios dos 

padrões de normalidade, identificáveis ou não, e que por isto, necessitam de 

atenção e abordagem especiais por um período de sua vida e ou indefinidamente”. 

Bernardes et al. (2009) lembra que o conceito de deficiência que o Estado 

assume possui impacto direto na construção de políticas públicas de saúde, pois é o 

principal critério de inclusão ou exclusão de beneficiários dessas políticas. No caso 

do Brasil, o Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, definiu deficiência como “toda perda 

ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica 

que gere incapacidade para o desempenho da atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano”. O referido decreto determina ainda que: 

É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 
seguintes categorias: 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
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adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções;  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;  
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;  
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas ... (BRASIL, 
1999) 

Antes do decreto citado anteriormente, já ao longo da Constituição Federal de 

1988, os direitos das pessoas portadoras de deficiências foram assegurados nos 

mais diferentes campos e aspectos. Em seu Artigo 23, Capítulo II, diz ser 

“competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiências", assim como, no Artigo 24, inciso XIV, assegura que 

compete a todos os níveis da governo legislar concorrentemente sobre “a proteção 

e integração social das pessoas com  deficiência”. Em todos os dois artigos são 

ressaltados o caráter intergovernamental e integrador das medidas adotadas pelo 

poder público e também evidenciam que ter competência pressupõe aportar 

recursos oriundos das receitas arrecadadas em cada nível de governo 

(BERNARDES et AL., 2009; BRASIL, 1988).  

Desde então, outros instrumentos legais continuaram sendo estabelecidos, 

regulamentando o que havia sido estabelecido relativo a esse segmento 

populacional, com destaques presentes nas Leis 7.853/89 e 8.080/90. Nesta última, 

conhecida como Lei Orgânica da Saúde, consta o conjunto dos princípios que 

regem o Sistema Único de Saúde – SUS, onde se destaca, no Art. 7º Incisos I, II, III 

e IV, o que diz respeito "à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral", bem como aqueles que garantem a universalidade de 

acesso e a integralidade da assistência (BRASIL, 1990). 

No que se refere à saúde, a Lei 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às 

pessoas portadoras de deficiências e a sua integração social, em seu Art. 2º, Inciso 

II, atribui ao setor a promoção de ações preventivas; a criação de uma rede de 

serviços especializados em reabilitação e habilitação; a garantia de acesso aos 
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estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior, segundo 

normas técnicas e padrões apropriados; a garantia de atendimento domiciliar de 

saúde ao deficiente grave não internado; e o desenvolvimento de programas de 

saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiências, desenvolvidos com a 

participação da sociedade (BRASIL, 1989). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, que orienta 

as ações do setor saúde voltadas a esse segmento populacional, também adota o 

conceito fixado pelo Decreto nº 3.298/99 que considera como pessoa portadora de 

deficiência “aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou 

anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que 

gerem incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano" (BRASIL, 1999). 

Também presente nesta política, citando Sassaki (1997, p.3), está a 

perspectiva de inclusão social, entendida:  

 "Como o processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir, em seus 
sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 
as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos". 

A prática da integração social tem sido substituída pela prática da inclusão 

social, que parte do princípio de que, para que haja inserção de todas as pessoas, a 

sociedade precisa se modificar para conseguir atender as necessidades de todos. 

Assim, incluir socialmente as pessoas portadoras de deficiências significa 

possibilitar, à todas, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos 

produtos decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da 

sociedade, respeitando as necessidades próprias da sua condição (BRASIL, 1999).  

Algumas das diretrizes presentes na Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Portadora de Deficiência orientam a definição ou a readequação dos planos, 

programas, projetos e atividades voltados à sua operacionalização, tais como: 

promoção da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência; assistência 

integral à saúde da pessoa portadora de deficiência; organização e funcionamento 

dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência; e capacitação de 

recursos humanos (BRASIL, 2002). 
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Sobre a diretriz que trata da promoção da qualidade de vida das pessoas 

portadoras de deficiência, observa-se que sua implementação compreenderá a 

mobilização da sociedade, incluindo setores do governo, organismos representativos 

de diferentes segmentos sociais e organizações não governamentais, com o objetivo 

de assegurar que as pessoas portadoras de deficiência tenham igualdade de 

oportunidades. Para tanto, esse segmento populacional deverá ter garantidas 

condições e situações capazes de lhe conferir qualidade de vida, bem como da 

prevenção de riscos geradores de doenças e morte (BRASIL, 2002). 

Já em relação à assistência integral à saúde da pessoa portadora de 

deficiência, a Política Nacional diz que esta é de responsabilidade direta do SUS e 

de sua rede de unidades, voltada aos cuidados que devem ser dispensados às 

pessoas com deficiência, visto que, além das necessidades de atenção à saúde 

específicas da sua própria condição, o portador de deficiência pode ser acometido 

de doenças e agravos comuns a todos os cidadãos e que, portanto, necessita de 

outros tipos de serviços além daqueles estritamente ligados a sua deficiência. Assim, 

a assistência desta parcela da população não poderá ocorrer somente nas 

instituições específicas de reabilitação, devendo ser assegurado o atendimento na 

rede de serviços, a todos os diversos níveis de complexidade e especialidades 

médicas, observando-se os princípios de descentralização, regionalização e 

hierarquização dos serviços compreendendo desde as unidades básicas de saúde, 

os centros de atendimento em reabilitação – públicos ou privados – e organizações 

não governamentais, até os Centros de Referência em Reabilitação, responsáveis 

pelas ações de maior nível de complexidade. (BRASIL, 2002). 

Ainda no contexto da assistência integral, a Política Nacional diz que: 
 

A atenção integral à saúde das pessoas portadoras de deficiência inclui a 
saúde bucal e a assistência odontológica, acompanhadas de procedimentos 
anestésicos e outros, em casos específicos. Este atendimento deverá ser 
em regime ambulatorial especial ou em regime de internação, quando a 
natureza da sequela assim o exigir (BRASIL, 2002). 

 
Em se tratando da organização e funcionamento dos serviços de atenção à 

pessoa portadora de deficiência, deverá ser reafirmada a importância do 

desenvolvimento de ações de forma descentralizada e participativa, com comando 

único em cada esfera de governo, segundo diretriz do SUS, levando em conta que a 

rede de serviços de atenção à saúde desse segmento sempre possuirá interfaces 
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com outras políticas públicas, sendo que suas ações e serviços serão organizadas 

em, pelo menos, três níveis de complexidade, interdependentes e complementares: 

atenção básica; atenção ambulatorial especializada; e atenção ambulatorial e 

hospitalar especializadas (BRASIL, 2002). 

No que tange à capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento das 

ações decorrentes da Política Nacional, esta será enfocada como prioritária, com 

formação de recursos humanos em reabilitação para superar a escassez de 

profissionais com domínio do processo reabilitador, para atuar segundo a 

interdisciplinaridade nela proposta. Para tanto, deverão ser buscadas alternativas 

para promover a formação de equipes interdisciplinares, compostas por profissionais 

de níveis técnico e universitário, a serem submetidas continuamente a cursos de 

qualificação e atualização. Para tanto, o Ministério da Educação promoverá o 

desenvolvimento de ações conjuntas com instituições de ensino superior, em função 

da necessidade de que sejam incorporadas, nos currículos de graduação da área de 

saúde, disciplinas e conteúdos de reabilitação e atenção à saúde das pessoas 

portadoras de deficiência para o atendimento destas pessoas por profissionais do 

SUS e da rede suplementar de assistência (BRASIL, 2002). 

A Política também trata das responsabilidades institucionais lembrando que 

são necessários esforços de diferentes instituições públicas e privadas, além da 

participação de organizações civis. Assim, caberá aos gestores do SUS, nas três 

esferas governamentais, criar condições e atuar de modo a viabilizar o alcance do 

propósito da Política, dentro de suas competências e de forma articulada, visando, 

entre outras ações, proteger a saúde das pessoas portadoras de deficiência. 

Dentre as responsabilidades do Gestor Municipal, ou seja, da Secretaria 

Municipal de Saúde ou organismo correspondente, encontram-se: promover a 

criação, de unidades de cuidados diurnos, de atendimento domiciliar e de outros 

serviços alternativos para a pessoa portadora de deficiência na rede de serviço do 

SUS, bem como organizar e coordenar a rede de atenção à saúde das pessoas 

portadoras de deficiência na conformidade das diretrizes estabelecidas pela Política 

(BRASIL, 2002). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência define 

Atendimento hospitalar em reabilitação como sendo terapias que são realizadas em 

nível hospitalar com objetivo de reabilitar os pacientes no desenvolvimento de sua 
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capacidade funcional dentro de suas limitações. A mesma política também define 

como núcleo (ou centro) de atendimento em reabilitação o local onde é realizado um 

conjunto de terapias e de outras ações destinado a possibilitar às pessoas 

portadoras de deficiência o alcance de sua autonomia funcional (BRASIL, 2002). 
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3. O CENTRO ODONTOLÓGICO DE ATENÇÃO À PACIENTES COM  
NECESSIDADES ESPECIAIS (COAPE). 
 

 Para Carvalho e Araújo (2004), os pacientes com necessidades especiais, 

particularmente aqueles portadores de distúrbios mentais e comportamentais, são 

acometidos por doenças bucais. As mais prevalentes são a cárie e a doença 

periodontal, sendo que esta última surge em função de problemas de ordem local, 

geral, ou pela utilização rotineira de medicamentos psicoativos, principalmente os 

anticonvulsivantes. Dentro desse contexto, a doença periodontal constitui a condição 

bucal mais preocupante visto que a negligência com a higiene bucal, presente com 

frequência nestes pacientes, leva ao seu fator etiológico principal, qual seja, o 

acúmulo da placa bacteriana. 

Castro et al. (2010) lembram que também são considerados fatores de risco 

que contribuem para a maior prevalência de doenças bucais em PNE a presença de 

defeitos no esmalte, alimentação pastosa, frequente ingestão de carboidratos, uso 

crônico de medicamentos, dificuldade e ou inabilidade em realizar a própria higiene 

bucal, presença de movimentos inadequados dos músculos mastigatórios e da 

língua, além de alterações no fluxo salivar e dificuldade na manutenção da higiene 

bucal. 

Visando atender a este grupo de pacientes portadores de necessidades 

especiais, em outubro de 1996, foi criado junto a Prefeitura Municipal de Juiz de 

Fora, em Minas Gerais, o Centro Odontológico de Atenção a Pacientes com 

Necessidades Especiais (COAPE), buscando preencher a demanda de serviços 

odontológicos de atenção aos pacientes especiais que, naquela ocasião, não 

possuíam qualquer tipo de atenção na rede pública local, como procedimentos com 

necessidade de anestesia geral e atendimento clínico especializado.  

Até sua criação, era de responsabilidade da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), do município, o atendimento clínico em nível ambulatorial 

voltado a este tipo de paciente, sendo que o mesmo se restringia a um pequeno 

seguimento, o dos portadores de Síndrome de Down. 

Este serviço foi essencialmente representado por parcerias de recursos do 

município e do estado, por meio de verbas repassadas pelo SUS. Cabe ressaltar a 

participação do Serviço Social do Comércio (SESC), com a doação de alguns 
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equipamentos que ajudaram a iniciar os trabalhos de atenção odontológica aos 

pacientes portadores de necessidades especiais. 

Dentro da rede de assistência do SUS foram escolhidos alguns profissionais 

cuja característica básica seria a disposição de dedicar sua atenção de forma 

integral e espontânea e sem preconceitos a este segmento da população assistida, 

até então, por uma odontologia praticada de forma precária e com recursos que 

muitas das vezes não estavam condizentes com a realidade destes pacientes. 

A partir desta ação começou a realização de uma assistência odontológica, de 

caráter diferenciado, incluindo neste primeiro momento as pessoas portadoras de 

Síndrome de Down, hipertensos graves, cegos, surdos e mudos e todos aqueles que 

apresentassem alguma deformidade ou dificuldade para um atendimento tradicional 

em consultório odontológico. 

Desde o início de suas atividades, o COAPE é tido como centro de excelência 

no que concerne ao tratamento odontológico à pacientes com necessidades 

especiais, assim entendidos como sendo aqueles hipertensos severos, psiquiátricos 

graves, cardiopatas, epiléticos, portadores de Síndrome de Down, de paralisia 

cerebral e autistas (BRASIL, 1992), dentre outras deformidades que comprometam a 

saúde do paciente quanto a assistência médico-odontógica.  

Nessa perspectiva, o universo de assistência é amplo, tendo como critério de 

prioridade aqueles que realmente necessitam de cuidados especiais e estão sob 

acompanhamento constante de assistência médico-odontológica de forma sistêmica 

e intensa, São realizados tratamentos clínicos da mesma natureza e complexidade 

oferecidos aos outros pacientes tratados em clínicas odontológicas privadas. O 

diferencial se faz quando os pacientes especiais necessitam de cuidado 

especializado. Castro et al. (2010) lembram que, para o sucesso do tratamento 

odontológico, é necessário e essencial que haja cooperação por parte do paciente e 

esta comunicação pode ser impedida, seja por deficiência física ou mental, ou ainda, 

por problemas psicológicos. Neste ponto, o serviço é complementado com 

procedimentos sob anestesia geral, sedação e monitoramento, quando, então, este 

paciente tem o(s) serviço(s) odontológico(s) realizado(s) de uma só vez, o que 

ocorre na maioria dos casos pelo tipo de cliente atendido. Tal procedimento, quando 

bem indicado, apresenta resultados a curto e médio prazo bastante satisfatórios. 
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As ações dos profissionais do COAPE voltam-se aos cuidados básicos 

importantes ao bem estar físico e psíquico do paciente e de seus familiares. Nele 

pretende-se atingir o lado humano de cada indivíduo que busca respostas às suas 

necessidades odontológicas. 

Desde sua criação, a clientela assistida pelo COAPE, antes composta por 

usuários do município de Juiz de Fora/MG, foi agregando pacientes de regiões 

adjacentes ao município e até mesmo pacientes de outros estados, quando em caso 

de extrema necessidade para o paciente. 

 

 

3.1. Funcionamento do COAPE 

 

Inicialmente, as atividades do COAPE se davam em dois consultórios 

localizados na Unidade de Saúde Dr. Arlindo Falci, em Juiz de Fora – MG, também 

conhecida como Unidade Regional Leste, o que persistiu até 23/01/2006. Durante 

este tempo, o funcionamento desta Unidade Odontológica era subdivido em dois 

períodos de seis horas. No primeiro período os pacientes se beneficiavam de 

atendimento clínico individualizado, ocorrendo entre quatro a seis atendimentos 

diários. No outro período, o atendimento era para a realização de cirurgias que 

necessitavam de sedação ou monitoramento, ocasião em que seria encontrada a 

solução definitiva para os pacientes com necessidades extremas de cuidados (JUIZ 

DE FORA, 2010). 

Os profissionais da Unidade Regional Leste atuavam em parceria e com apoio 

de serviços médicos e de enfermagem nas áreas de clínica, pediatria, cardiologia e 

de urgência e emergência. A sua estrutura serviu de apoio tanto logístico quanto de 

materiais e equipamentos, propiciando resultados significativos no atendimento 

destes pacientes. 

Inicialmente, a equipe era composta por cinco cirurgiões-dentistas, cinco 

técnicos em saúde bucal, três médicos anestesistas, um assistente social, um 

psicólogo e uma secretária. Esta equipe era responsável pelo atendimento dos 

pacientes do município e regiões vizinhas e, em alguns casos, até mesmo de fora do 

Estado. 
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Com o crescimento da demanda, não só dos pacientes do COAPE como dos 

usuários da Unidade Dr. Arlindo Falci, ficou difícil a manutenção dos atendimentos 

naquela estrutura, tornando obrigatória sua mudança. Assim, em 24/01/2006, o 

COAPE se mudou para o Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora (HPS/JF) Dr. 

Mozart Geraldo Teixeira, situado em área privilegiada tanto de recursos como de 

acesso para os usuários (JUIZ DE FORA, 2010).  

Nessa nova realidade, o COAPE passou a ter uma área administrativa, quatro 

consultórios, sendo um de clínica médica e três odontológicos. O procedimento de 

cirurgias (geral, monitoramento e sedação), em nível ambulatorial, passou a ser 

executado em sala específica, otimizando os recursos disponíveis e ampliando a 

capacidade resolutiva de atendimento para os pacientes. 

A ampliação do serviço e o trabalho conjunto com o HPS/JF propiciaram maior 

segurança aos profissionais e usuários nas ações de apoio dos serviços de urgência 

e emergência, internação e assistência hospitalar.  

Atualmente, os pacientes assistidos neste novo quadro de assistência 

odontológica contam com a participação de uma equipe multiprofissional de 

assistência permanente, em um período de doze horas diárias, de segunda a 

sábado, formada por oito cirurgiões dentistas, sete técnicos em saúde bucal, um 

auxiliar em saúde bucal (ASB), dois médicos anestesistas, quatro técnicos de 

enfermagem, um médico cardiologista e dois auxiliares administrativos. 

No COAPE as ações são coordenadas e adequadas ao tipo de paciente 

podendo e devendo ser flexibilizadas constantemente, tendo em vista a mudança de 

comportamento destes usuários e a realidade enfrentadas pelos mesmos em seu 

ambiente social.  

O principal papel do COAPE para com estes pacientes é o resgate à dignidade 

humana em seu direito de ir e vir, na atenção integral e no seu bem estar físico e 

mental, além de proporcionar aos familiares e a todos os usuários uma relação de 

acolhimento gerando bem estar, satisfação, segurança nas ações, com vistas ao 

retorno, sempre em condições adequadas e dignas de assistência. Também visa 

priorizar a excelência dos cuidados à reabilitação oral e física dos pacientes com 

recursos diversos, pessoal capacitado e treinado, atuando ainda como uma unidade 

de ensino e pesquisa. Tem, ao longo de sua existência, procurando ser referência 

em nível nacional no que se refere aos cuidados a PNE, tendo sido agraciado, em 
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2002, com o Prêmio de Qualidade Mineira em Saúde, do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG) e, em 2009, com a medalha 

de Honra ao Mérito pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais 

(CRO/MG), por relevantes serviços prestados à Zona da Mata Mineira (JUIZ DE 

FORA, 2010). 

O COAPE oferece serviços de especialidades odontológicas dos mais variados 

bem como acompanhamento médico em exames clínicos e atividades cirúrgicas 

associadas a exames junto à rede de serviços do SUS.  

Baseado na percepção do serviço foi estruturado em um sistema de 

atendimento capaz de receber pacientes cuja assistência requeira cuidados e 

atenção especial, dispondo para isso de instalações, pessoal e localização de 

acesso facilitado visando ao atendimento dessa demanda sempre crescente. Este 

Centro Odontológico preocupa-se também com aspectos gerenciais onde os 

serviços devem ser resolutivos. Possui com localização privilegiada, próximo ao 

centro da cidade de Juiz de Fora-MG, podendo o transporte ocorrer de diversas 

formas. Sua localização dentro de um hospital facilita o atendimento de outras 

especialidades médicas e serviços oferecendo, inclusive, outros atendimentos em 

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), como Centro Sul, Pam Marechal, 

serviços interligados da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), dentre outros. 

A qualidade desse atendimento é refletida na resolutividade da necessidade do 

paciente, bem como na rapidez, dentro do possível, em seu atendimento. O COAPE 

está constantemente buscando aprimorar atendimento e conhecimento, recursos e 

informações que levem a melhoria na atenção destes pacientes.  

No que tange à administração de operações de serviço, é uma organização 

que busca constantemente a superação de desafios frente às dificuldades 

operacionais no cenário local e nacional, bem como visa à clareza de suas 

operações de serviços no intuito da transparência de gestão. 

Nesse contexto, a Instituição procura mostrar a natureza de seus serviços e os 

desafios a serem superados frente a algumas dificuldades presentes, como por 

exemplo, a capacidade física subdimencionada, com estrutura, tanto física como 

operacional, insuficiente para atender uma demanda que cresce vertiginosamente, 

obrigando a escolher pacientes de acordo com as patologias mais complexas. 
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As diversas especialidades profissionais que compõem a odontologia para 

pacientes especiais apresentam formações e habilidades diferentes, fortalecendo a 

especialização neste segmento ainda carente de recursos. 

 A relação entre os profissionais, bem como a postura e resultado de um 

trabalho sinérgico, advém do tempo de inserção destes profissionais no grupo de 

atuação. Os níveis de stress e de comunicação se ajustam à medida que a 

experiência junto a estes pacientes e a outros profissionais mais experientes vão 

apresentando alternativas viáveis de assistência. 

 A existência do COAPE, desde 1996, tem mostrado a interação constante 

desta organização com os meios políticos, sociais e de saúde onde os profissionais 

buscam, constantemente, o aprimoramento pessoal e profissional, atuando de forma 

harmoniosa nas atividades inerentes e sempre buscando novas tecnologias e 

valores que possam agregar crescimento à organização.  

 No que se referem aos recursos financeiros, os serviços de odontologia para 

pacientes especiais estão sob uma nova ótica no processo de melhoria dos recursos 

para a assistência destes usuários, em um sistema de ação gratuito com qualidade 

de serviços e estrutura física. Para tanto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais (SES/MG), por meio da Resolução SES Nº 3.238 e a Deliberação SES Nº 

1099, ambas de abril de 2012, oferecem incentivos financeiros e para 

implementação de serviços de odontologia que utilizem anestesia geral ou sedação 

em ambiente hospitalar no Estado de Minas Gerais. 

 

 

3.2. Serviços Prestados pelo COAPE  
 

De acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2004, p. 27), existem diferentes 

definições, sendo que a maioria dos autores preconiza que o setor de serviços 

abrange:  

Todas as atividades econômicas cujo produto não é um bem físico ou 
fabricado; geralmente ele é consumido no momento em que é produzido e 
fornece um valor agregado em formas (tais como conveniência, diversão, 
oportunidade, conforto ou saúde) que representam essencialmente 
interesses intangíveis do seu primeiro comprador.  
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Os mesmos autores (p. 27) lembram que deve haver distinção entre bens e 

serviços, definindo este último como sendo um objeto “intangível e perecível; é uma 

ocorrência ou processo que é criado e usado simultaneamente ou quase 

simultaneamente. Embora o consumidor não possa conservar o serviço real após ele 

ter sido produzido, o efeito do serviço pode ser mantido”.  

 Já o pacote de serviços é definido pelos autores (p. 44) como um “conjunto de 

mercadorias e serviços que são fornecidos em um ambiente”, possuindo, entre 

outras, as seguintes características:  

- instalações de apoio: recursos físicos disponíveis antes de se oferecer um serviço. 

Ex: localização e equipamentos; 

- bens facilitadores: material adquirido ou consumido pelo comprador – cliente. Ex: 

quantidade e seleção; 

- serviços explícitos: benefícios percebidos pelo cliente e que consistem nas 

características essenciais ou intrínsecas do serviço. Ex: treinamento de pessoal 

prestador de serviço, disponibilidade; 

- serviços implícitos: benefícios psicológicos sentidos vagamente pelo cliente ou 

características extrínsecas ao serviço. Ex: ambiente, privacidade e segurança. 

Estas características auxiliam ao cliente na percepção do serviço, que se  

divide em quatro elementos estruturais: sistema de atendimento; projeto das 

instalações; localização e planejamento de capacidade, além de apresentarem 

quatro elementos gerenciais: encontro em serviços, qualidade, gerenciamento da 

capacidade e demanda e informação. Estes oito elementos representam as 

dimensões competitivas de uma empresa de serviços (Fitzsimmons; Fitzsimmons, 

2004). 

Também se deve levar em consideração a focalização, entendida como sendo 

uma estratégia que visa satisfazer um mercado alvo particular tão bem quanto às 

necessidades específicas daqueles clientes. A estratégia de focalização reside na 

premissa de que a empresa pode servir seu mercado-alvo restrito de maneira mais 

eficaz e/ou eficiente do que outras empresas que tentam servir a um mercado 

amplo. Como resultado, a empresa consegue diferenciação neste mercado menos 

abrangente por conhecer melhor as necessidades dos clientes e/ ou pelos menores 

custos (Fitzsimmons e Fitzsimmons, 2004).  
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Eles ainda enfatizam a necessidade de seleção do cliente e de diretrizes para 

se chegar a uma estratégia de foco bem sucedida. Para eles, a abordagem de foco 

inclui três passos: a segmentação do mercado, para projetar os serviços essenciais; 

a classificação dos clientes, de acordo com o valor que eles atribuem ao serviço; e a 

colocação das expectativas ligeiramente abaixo do desempenho percebido.  A 

necessidade do cliente, além de sua escolha no mercado, dependendo da 

competição e das necessidades pessoais, é feita baseada em critérios que não são 

fechados e nem ortodoxos. São eles: disponibilidade, confiabilidade, 

personalização, preço, qualidade, reputação, segurança, rapidez (que neste caso, 

baseou-se na importância da informação).  

O COAPE tem como objetivo oferecer serviços, na área odontológica, para 

atender as necessidades básicas de reabilitação oral, com ações de assistência 

clínica e cirúrgica, buscando, por meio de equipes multiprofissionais formadas, entre 

outros, por cirurgião dentista e médico, dar o suporte necessário para o paciente 

com necessidade de cuidados e assistência especiais, cujos procedimentos reflitam 

o bem estar dos seus usuários. 

Para tanto, os profissionais estão em constante aprimoramento profissional, 

com a estrutura administrativa incentivando cursos de atualização, bem como 

apoiando modificações na estrutura vigente, quando a mesma indica melhorias para 

o Setor. Para Mezomo (1993), a atualização profissional se faz sempre presente e 

necessária, visto que a qualidade profissional das pessoas que executam os 

serviços está necessariamente ligada à qualidade de serviço. 

A principal ênfase dos serviços oferecidos pelo COAPE é traduzida pelo 

trabalho conjunto de equipe multiprofissional que busca oferecer os melhores 

resultados. O ambiente propício, com recursos disponibilizados de acordo com as 

necessidades desses profissionais, ajuda na integração profissional x ambiente de 

trabalho o que ocasiona um aumento significativo em sua produtividade. 

Para Rodrigues (1994), o papel dos gerentes e líderes de grupos é 

fundamental no desenvolvimento dos profissionais de uma equipe de trabalho. O 

grupo tem necessidade de direção e controle que propiciem a sinergia na busca do 

resultado de seu trabalho e a empresa deve proporcionar o local e equipamentos 

necessários para o desenvolvimento destas ações. Os gerentes e líderes são os 
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meios – direção; os profissionais, a atividade fim e os pacientes, os instrumentos 

para o resultado final do serviço. 

Em um ambiente de plantão, com atuações de caráter de urgência e 

emergência realizadas em pacientes com necessidades de cuidados especiais por 

equipes multiprofissionais, a composição do ambiente de trabalho, bem como a 

relação empresa x profissional, deve ser propícia a um ambiente saudável. Qualquer 

alteração brusca e de forma inesperada no ambiente de trabalho ocasiona um 

retrocesso significativo no bem estar dos funcionários x paciente x empresa 

(RODRIGUES,1994). 

Por ser o COAPE um prestador de serviços, o mesmo tem a atividade dos 

profissionais como principal instrumento de sua força produtiva. A sua importância 

tecnológica se volta principalmente ao saber das pessoas. O uso e emprego de seus 

maquinários/equipamentos, por mais moderno que seja, só terão utilidade se forem 

empregados por pessoal altamente treinado e capacitado. 

 

 

3.3. Segurança no trabalho e nos cuidados aos pacie ntes  
 

Qualquer procedimento que envolva a intervenção no paciente é cercado de 

cuidados indispensáveis que assegurem tanto o seu bem estar bem como dos 

profissionais envolvidos. 

Para o paciente, representa a segurança nos cuidados à sua assistência 

quando o profissional toma todas as medidas necessárias para o tratamento 

adequado à sua necessidade, assim como a abordagem empregada no 

relacionamento profissional x paciente.  Para os profissionais, estes cuidados são 

refletidos não só na segurança do paciente como também na adequação e 

precaução de qualquer possível intercorrência futura. Por mais habilidosos que 

sejam estes profissionais, suas ações também podem ser acometidas por falhas de 

caráter humano, mecânico, longe de suas vontades, porém, as mesmas podem 

acontecer. 

O acompanhamento do paciente neste aspecto é a maior fonte de preocupação 

por parte da equipe multidisciplinar. Normalmente as maiores polêmicas surgem em 

torno das dúvidas advindas de uma comunicação não muito clara entre o profissional 
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x paciente x familiares/acompanhantes. Para tratamento odontológico a pacientes 

com necessidades especiais, o relacionamento volta-se em torno desta tríade: 

profissionais x paciente x familiares/acompanhante. Na maioria das vezes pela 

própria incapacidade e compreensão do paciente, o seu acompanhante torna-se 

responsável legal – tutor. 

A necessidade de manutenção e assistência dos equipamentos médicos e 

odontológicos representa um grande desafio dos profissionais desta Unidade de 

assistência à saúde. Emperrados por processos licitatórios e algumas burocracias 

presentes nas ações de compra, presente e necessário em empresas públicas, 

proporcionam a perda de agilidade nos serviços prestados, como por exemplo, a 

dificuldade da equipe para solucionar problemas, como por exemplo, o conserto de 

defeitos ocorridos nos equipamentos. Dependendo da complexidade, muitos destes 

problemas dependem apenas da assistência técnica especializada, não havendo 

mecanismos eficazes e eficientes na cobrança às empresas prestadoras de 

serviços, bem como o seu pagamento que, muitas vezes, fica aquém do esperado.  

Segundo Taublib (1988), a saúde não pode ser mais gerenciada sem levar em 

conta o trinômio custo-processo-faturamento. Neste aspecto a atenção da gerência 

deve estar voltada aos equipamentos, materiais, instalações, procedimentos, 

métodos e rotinas aplicadas juntamente com a mão de obra especializada. 

O pressuposto básico para um bom relacionamento, proporcionando maior 

confiabilidade na relação entre o paciente e o profissional, é ouvir o paciente, 

procurando adequar a estrutura de atendimento às suas necessidades de satisfação 

e bem estar. Nessa relação de satisfação, o diálogo torna-se fator preponderante 

para o tratamento, propiciando clima amistoso para que o paciente possa sentir-se 

mais à vontade (VOMERO, 2000). 

A mesma autora lembra que criar um elo entre a equipe e o paciente propicia 

a segmentação de uma relação de confiança mútua. Os desejos e anseios dos 

profissionais são satisfeitos a partir do momento em que veem seu trabalho 

realizado com o retorno do cliente para outras consultas, seja para uma simples 

revisão ou para um atendimento com procedimentos mais complexos. Já para 

NEVES (1998), os atos mecânicos feitos nos procedimentos criam vida a partir do 

momento em que o paciente se sinta como a pessoa mais importante neste 

tratamento. Não importa quantos pacientes tenha o profissional, no momento em 
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que o mesmo entra para ser atendido torna-se único, pois nesta hora ele poderá 

dizer o que sente, o que o incomoda, tendo, naqueles minutos, a oportunidade de 

trocar informações e receber em troca benefícios inigualáveis. 

 Quando o profissional realiza os procedimentos necessários, o usuário tem sua 

satisfação atendida, porém, a confiabilidade é associada em grande parte pelo 

diálogo realizado interconsultas. Desde o início do tratamento (primeira consulta) até 

a alta propriamente dita, o profissional terá necessidade de quebrar as barreiras que 

impedem a comunicação clara entre ambas as partes. Assim, tem-se que: i) primeiro 

contato, onde existem expectativas de ambos os lados; ii) segundo contato: ocorre 

estreitamento das expectativas e início de um relacionamento/tratamento; iii) 

Terceiro ou mais contatos: acontece a formalização das expectativas de tratamento 

e início de um relacionamento de confiabilidade; iv) última consulta: tem-se os 

resultados das seções anteriores no que diz respeito ao tratamento e 

relacionamento; e v) retorno: ocorre com a satisfação pelo serviço prestado, 

representando o elo de confiabilidade na relação profissional x paciente (VOMERO, 

2000). 

No COAPE, os pacientes mais difíceis passam por um período de 

acomodação (“condicionamento”), frequentando seções para conhecer o local, os 

equipamentos e materiais a serem utilizados, bem como os profissionais que 

trabalharão com ele. Somente após a quebra desta barreira é que se inicia o 

tratamento. O Setor, por empregar várias equipes de trabalho, tem nos dias de cada 

profissional uma escala fixa evitando a troca de profissional para o atendimento a 

este paciente. Se o profissional estiver impossibilitado de atender durante aquela 

semana, o paciente terá a oportunidade de ser atendido pelo mesmo profissional em 

um sábado de cada mês. 

Na relação profissional-paciente a explicação antecipada do que será 

realizado ameniza as impressões proporcionadas por este encontro. Apesar de o 

paciente estar predisposto ao atendimento por uma necessidade involuntária ao seu 

desejo, o mesmo pode considerar como sendo uma agressão a intervenção 

odontológica, sem ter conhecimento anterior do que será feito. 

 Entre os diversos serviços oferecidos no COAPE, a habilidade de abordagem 

profissional é caracterizada por alguns aspectos importantes, tais como: i) aqueles 

que oferecem a explicação necessária para as intervenções odontológicas; ii)  
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aqueles que escutam com atenção aos anseios do paciente antes das intervenções 

odontológicas; iii) aqueles que optam por um tratamento participativo onde o 

profissional e o paciente se interagem buscando um relacionamento mais afetivo; e 

iv) aqueles que se dedicam a uma clientela onde é valorizada a ambientação 

“condicionamento”, antes das intervenções odontológicas propriamente ditas. 

Dentre tantas características de abordagem a principal é aquela empregada 

na hora certa e com a pessoa certa. Em muitos casos podendo consolidar em mais 

de um tipo de abordagem, conforme o caso apresentado. Amabilidade, cortesia, 

carinho à pessoa que se dispõe a um tratamento são preceitos necessários a fim de 

que profissional e paciente tenham uma relação saudável de relacionamento. 

Os técnicos em saúde bucal (TSB), cirurgiões dentistas (CD) e demais 

profissionais integram-se no relacionamento com o paciente. O trabalho conjunto é 

fundamental para um bom procedimento em equipe. 

As emergências constituem o maior risco na quebra deste relacionamento de 

confiabilidade mútua. Há uma imposição de procedimentos que devem ser feitos 

causando agressões involuntárias ao paciente. Mesmo que ele não queira ser mais 

atendido, infelizmente não existe alternativa, visto que o atendimento é necessário. 

Entende-se por agressão a mobilização do paciente de forma abrupta motivada por 

força da circunstância. Normalmente quando esta intervenção é necessária, inicia-se 

a mobilização com apenas um profissional procurando evitar possíveis traumas e 

sequelas no tratamento. O profissional vai aproximando-se do paciente tentando 

acalmá-lo. Caso seja preciso, outro profissional entra em cena e, de forma sutil e 

delicada, se aproxima do paciente tentando facilitar o atendimento. 

O alívio da dor reverte de forma momentânea o impacto causado pelo 

primeiro atendimento feito de forma abrupta e pouco delicada. Ao longo de possíveis 

intervenções clínicas, o mesmo paciente passa pelo psicólogo e assistente social 

para amenizar este atendimento tão violento. Assim, condicionado, o paciente sente-

se mais seguro para outras intervenções. 
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4. ASPECTOS CONCEITUAIS E EVOLUTIVOS NA ADMINISTAÇÃ O, 
GESTÂO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

A gestão em uma organização de saúde não é tarefa simples e ou fácil. O 

desempenho da organização não constitui ação exclusiva de seus dirigentes, sendo 

fruto da conjunção de diferentes fatores. Apesar disso, o papel do gestor é 

fundamental, por poder intervir o tempo todo e, estas intervenções, em geral, 

apresentam consequências, sejam elas positivas ou negativas. Nessa perspectiva, a  

administração pressupõe a existência de uma instituição a ser administrada ou 

gerida, ou seja, uma organização constituída de pessoas e recursos que se 

relacionem num determinado ambiente orientadas para objetivos comuns. 

 Para Johnston (2002, p.23) a administração de operações de serviço: 

É uma atividade que diz respeito a que serviço prestamos e como ele é 
fornecido a nossos clientes. Envolve entender as necessidades de nossos 
clientes, gerenciar os processos de prestação dos serviços, assegurar que 
nossos objetivos sejam atendidos e, ao mesmo tempo, também prestar 
atenção à melhoria contínua de nossos serviços. Desse modo, a 
administração de operações é uma função organizacional central e crítica 
para o sucesso organizacional. 

 O mesmo autor define serviço como sendo “uma combinação de resultados 

com experiências proporcionadas ao cliente e recebidas por ele” (Johnston, 2002, 

p.30). Assim, a qualidade do serviço será julgada pelos clientes tanto pela 

experiência quanto pelo resultado. 

 Quando um serviço atende a necessidade de atendimento bucal está 

satisfazendo o básico. A partir do momento em que é oferecido assistência médica, 

outros atendimentos e procedimentos complementares à reabilitação do paciente 

faz-se uma percepção diferenciada dos serviços ofertados. A forma como é acolhido 

bem como é feito todo o tratamento até a liberação final faz com que os usuários 

tenham condições de perceber nuances da assistência capaz de agradar, fazendo 

com que os mesmos queiram voltar espontaneamente. 

Para Duarte (2003), “a análise da situação de saúde é fundamental para 

informar a tomada de decisão dos gestores, nas diversas esferas de governo, na 

medida em que traz evidências relevantes para a elucidação de pontos essenciais à 

ação”, evidenciando que “a observação criteriosa e sistemática da distribuição dos 

eventos de saúde constitui-se em elemento fundamental para a compreensão 
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acerca dos fatores, situações, condições ou intervenções modificadoras dos riscos 

de adoecimento de populações humanas”.  

 Nesse contexto, a avaliação dos serviços, portanto, torna-se uma prática 

constante e necessária não só para o gestor, mas também para as equipes e a 

sociedade. A utilização de indicadores e de ferramentas de avaliação comprova sua 

capacidade de modificar a realidade, ampliando o acesso, melhorando índices de 

saúde e atuando diretamente sobre a vida das pessoas, de acordo com a realidade 

local. 

Para Contandriopoulos et al. (1997; p. 31), avaliar:  

 
Consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de 
uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o 
objetivo de ajudar na tomada de decisões. Este julgamento pode ser 
resultado da aplicação de critérios e de normas (avaliação normativa) ou se 
elaborar a partir de um procedimento científico (pesquisa avaliativa). 
 

Os mesmos autores lembram que qualquer que seja o tipo de intervenção, 

pode sofrer os dois tipos de avaliação, quando é possível, por um lado, estudar 

cada um dos componentes da intervenção em relação a normas e critérios, 

realizando uma avaliação normativa, ou se, por outro, examinar por um 

procedimento científico, isto é, por meio de pesquisa avaliativa, examinar as 

relações existentes entre os diferentes componentes de uma intervenção.  

 Dentro desse contexto, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 

Deficiência (BRASIL, 2002) prevê que haja um processo de acompanhamento e 

avaliação permanente das ações, o que permite um contínuo aperfeiçoamento, a 

partir das necessidades que venham a ser indicadas, pela utilização de indicadores 

e parâmetros específicos que, aliados aos dados e informações geradas pela 

avaliação dos planos, programas, projetos e atividades que visam ao cumprimento 

dos princípios e diretrizes de funcionamento do SUS, explicitados na Lei N.º 

8.080/90, sobretudo no seu Capítulo II, Art. 7º. Entre esses, destacam-se: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência;  
II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema;  
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral;  
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie (BRASIL, 1990). 
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Para conhecer o grau de alcance do propósito da Política Nacional, bem 

como o impacto sobre a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, 

como exemplos de indicadores, podem ser citados os índices de cobertura 

assistencial e a taxa de capacitação de recursos humanos, entre outros. 

 Além disso, no processo no processo de acompanhamento e avaliação 

previsto na referida política, devem-se estabelecer mecanismos que favoreçam 

também verificar em que medida as ações assistenciais preconizadas tem, 

conforme Capítulo II, Art. 7º da Lei 8.080/90, contribuído para: 

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário;  
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação 
de serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis da 
assistência (BRASIL, 1990). 
 

Na perspectiva da capacidade que tais práticas possuem de modificar uma 

dada situação de saúde, a avaliação dos serviços tem papel fundamental não só 

pela possibilidade de intervenções capazes de modificar certos quadros sanitários 

como pela verificação das dificuldades enfrentadas por essas mesmas práticas para 

alterar indicadores em outras várias circunstâncias.  

Brandão et al. (2008) ressaltam que a gestão do desempenho humano no 

trabalho foi sempre tema controverso nas organizações, visto que as distorções e a 

subjetividade inerentes aos diversos instrumentos de avaliação do desempenho 

utilizados contrapõem-se às necessidades de mensuração de resultados, o que 

pode gerar conflitos. 

O termo competência tem adquirido diferentes conotações em função do 

surgimento de modelos de gestão baseados na noção de competência e, 

consequentemente, sua incorporação ao ambiente organizacional. A competência 

combina conhecimento e habilidade. Sendo assim, Brandão et al. (2008, p. 877), 

entendem competências humanas ou profissionais como sendo “combinações 

sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 

profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam valor a 

pessoas e organizações” 
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Já Fleury e Fleury (2001, p.188) definem competência como “um saber agir 

responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social 

ao indivíduo”. A competência, portanto, evolui e não se restringe ao ambiente de 

trabalho pela sua caracterização em função da flexibilidade, incerteza e 

transversalidades, gerando um conceito mais dinâmico. 

Para Ruthes e Cunha (2008, p.19): 
 

Entre as muitas necessidades constatadas no ambiente de trabalho, uma 
menos discutida é a do relacionamento harmonioso entre as pessoas, o 
que depende de observação, estratégia de reação, e resposta no momento 
certo. Equilíbrio, aliás, que vai refletir em fazer bem, em produzir 
adequadamente, de forma que se aprende e se ensina. 

Assim também são as necessidades de saúde: históricas e 
socialmente determinadas, sempre referidas a uma sociedade. Elas não se 
apresentam como necessidades de saúde em geral e devem ser satisfeitas 
de forma específica por profissionais e instrumentais próprios, conforme o 
estabelecido pela sociedade em que se insere.  

Segundo Gonçalves (1994), citado por Ruthes e Cunha (2008, p.19):  

As práticas de saúde devem estar referidas as “necessidades sociais”, que 
são aquelas caracterizadas como necessidades de indivíduos, isto é, que 
estão em relações sócio-históricas com outros indivíduos, são produzidas 
por essas relações e para essas relações, sem deixarem nunca de serem 
individuais.  

A competência profissional não é decorrente apenas da escola e do nível de 

ensino e conhecimento adquirido, mas sim da ação de transformação de 

conhecimentos de acordo como o contexto de atuação. A ação com o saber e a 

capacidade de adequação ao meio propiciam o desempenho profissional do 

individuo. O profissional especialista começa a dar lugar ao colaborador generalista 

que detêm conhecimento técnico em suas atividades-fins, agregando outras 

habilidades para a realização de outras atividades relacionadas a seu cargo 

(RUTHES; CUNHA, 2008).  

 A remuneração a estes profissionais com competências e habilidades 

distintas necessita ser revista, buscando inserir e valorizar estes profissionais, 

valorização esta baseada em suas habilidades visivelmente destacadas frente ao 

cotidiano da assistência odontológica de pacientes especiais. 

Pereira, Carvalho e Rotondaro (2012) esclarecem que:  

O tema qualidade em serviço é complexo, pois depende de fatores 
relacionados tanto ao prestador quanto ao cliente. Seu construto abstrato é 
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de difícil definição e medição. Na verdade interpretar os sentimentos dos 
clientes transformando-os em parâmetros concretos é uma tarefa complexa 
tanto para produtos quanto para serviços. 

 Porém, segundo Zeithaml e Bitner (2003) o conceito de qualidade pode estar 

ligado à qualidade percebida que acontece quando o cliente tem a percepção dos 

serviços, em termos da qualidade dos serviços e de quão satisfeitos eles estejam, 

levando em consideração o conjunto total de suas experiências de serviços. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) acrescentam que a qualidade em serviços não 

pode ser objetivamente mensurada, pois contém muitas características psicológicas. 

 De qualquer forma e sob qualquer definição, deve ser salientado que as 

ações em busca da qualidade nos serviços de saúde devem ter como foco a 

satisfação das necessidades do usuário. 
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5. OBJETIVOS 

 

 Para Paim e Teixeira (2006, p.74), política de saúde pode ser compreendida 

como sendo: 

A resposta social (ação ou omissão) de uma organização (como o Estado) 
diante das condições de saúde dos indivíduos e das populações e seus 
determinantes, bem como em relação à produção, distribuição, gestão e 
regulação de bens e serviços que afetam a saúde humana e o ambiente. 

 Nesse contexto, pretendeu-se, neste trabalho, analisar a evolução dos 

atendimentos, com enfoque na assistência odontológica, realizados pelo COAPE de 

Juiz de Fora-MG, aos portadores de necessidades especiais (PNE), com aplicação 

dos recursos materiais e financeiros do SUS.  

 Para tanto, objetivou-se especificamente, realizar um levantamento do 

número de atendimentos realizados nos últimos seis anos, além de identificar 

avanços e retrocessos que por ventura tenham ocorrido na evolução do COAPE, 

quando do acompanhamento a pacientes especiais. Além desse enfoque, identificar 

os recursos físicos e financeiros disponíveis para atendimento odontológico aos PNE 

e mostrar evidências da necessidade de manutenção de um serviço direcionado à 

saúde bucal para os PNE que apresente qualidade, humanização e políticas 

públicas adequadas. 
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6. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A análise e investigação em serviços de saúde possuem relevância, por 

produzir conhecimento sobre os sistemas e serviços de saúde, com o objetivo de 

orientar o desenho de políticas e a melhoria do desempenho. Este desafio visa criar 

condições que viabilizem o pleno desenvolvimento de políticas de saúde e, 

consequentemente, do SUS. Em particular, observa-se que a situação da saúde 

bucal de PNE tem sido pouco estudada e dados fidedignos são escassos no Brasil, 

por isso o interesse em estudar uma instituição especializada em prestar esse tipo 

de atendimento. 

Na realização do presente trabalho, foi utilizado, como ferramenta de 

pesquisa, o estudo de caso, entendido como sendo o estudo de uma “situação 

particular de investigação exclusiva para atender a um determinado e único evento” 

(NASCIMENTO, 2012, p. 96).  

Denis e Champagne (1997, p.71) definem estudo de caso como:  
 

Uma estratégia na qual o pesquisador decide trabalhar sobre uma 
quantidade muito pequena de unidades de análise. A observação é feita no 
interior de cada caso. A potência explicativa desta estratégia se apóia na 
coerência da estrutura das relações entre os componentes do caso, assim 
como na coerência das variações destas relações no tempo. A potência 
explicativa decorre, portanto, da profundidade da análise do caso e não do 
número de unidades. 

 
Para tanto, foi feito um levantamento de todos os atendimentos realizados no 

COAPE, utilizando documentos próprios, buscando analisar a situação atual dos 

atendimentos nele realizados e as competências de gestão empregadas para 

assistência destes usuários especiais do SUS, no serviço odontológico e em nível 

hospitalar. 

A análise documental é uma ferramenta de pesquisa realizada com base em 

documentos guardados em órgãos públicos e privados, de qualquer natureza ou 

com pessoas (SILVA, 2001). 

A ideia inicial do presente trabalho era fazer um levantamento de todos os 

atendimentos realizados anualmente no COAPE, desde o início de suas atividades, 

em dezembro de 1996. Infelizmente, por problemas encontrados nos registros, não 

foi possível obter dados relativos aos anos de 2003 a 2006, motivo pelo qual se 
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optou por realizar o levantamento apenas nos últimos 06 anos, ou seja, de 2007 a 

2012. 

Dessa forma, foi realizado um levantamento do número mensal e anual dos 

pacientes que procuram o COAPE por necessitar de assistência odontológica com 

cuidados especiais, não apenas aqueles que chegam via Central de Marcação de 

Consultas (CMC), mas todos os pacientes encaminhados por todas as vias de 

entrada, que recebem tratamento odontológico em unidade anexa ao Hospital de 

Pronto Socorro de Juiz de Fora Dr. Mozart Geraldo Teixeira, buscando identificar 

indicadores de gestão e a gestão por competência nos atendimentos de portadores 

de necessidades especiais.  

A consulta aos dados foi feita com autorização da Secretaria de Saúde (SS) 

da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Subsecretaria de Redes 

Assistenciais (SSRA), com o aval da Chefia do Departamento de Saúde 

Bucal/SSRA/SS/PJF e da Coordenação do Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO/COAPE), para realização da pesquisa documental.  
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7. RESULTADOS e ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência preconiza 

que a porta de entrada dos usuários deve ser a Unidade Básica de Saúde (UBS), 

bem como os serviços de emergência ou de pronto atendimento, onde será 

assistido, receberá orientação e ou encaminhamento para a unidade mais adequada 

ao seu caso. A mesma política determina que os mecanismos de acompanhamento, 

controle, supervisão e avaliação de serviços de reabilitação serão determinados por 

estados e municípios, visando garantir qualidade no atendimento e reabilitação 

integradora e global da pessoa portadora de deficiência (BRASIL, 2002). 

Dentro dessa perspectiva, os pacientes chegam ao COAPE para serem 

atendidos por meio de agendamento via CMC, por demanda espontânea, retorno de 

atendimento e por atendimento de urgência e emergência.  

Desde o início de suas atividades, o COAPE sempre teve um número 

considerável de atendimentos. No primeiro mês de atividades, quando de sua 

implantação em dezembro de 1996, houve 317 atendimentos e no primeiro ano, em 

1997, foram registrados 6.462 atendimentos, com média mensal girando em torno de 

538 atendimentos.  

Os dados analisados a seguir foram coletados no período de 2007 a 2012 e 

representam o número de todos os atendimentos realizados pelo COAPE, 

mostrados nos Quadros 01 e 02 abaixo, distribuídos mês a mês e total anual, 

respectivamente.  

Os resultados obtidos refletem todos os atendimentos realizados, tanto em 

consultório como em Centro Cirúrgico (CC), incluindo consultas, procedimentos 

variados na área odontológica, tanto os convencionais como os procedimentos 

especializados, além de atendimentos de urgência e emergência, de procedimentos 

cirúrgicos e retorno de pacientes já em tratamento. Também ali estão incluídos, além 

dos procedimentos caracteristicamente odontológicos, os procedimentos de 

avaliação de risco cirúrgico e outros procedimentos necessários, tais como aferição 

de pressão, glicemia e eletrocardiograma, entre outros.  
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O número mensal de atendimentos, durante os anos avaliados, variou de um 

mínimo de 457, ocorrido em fevereiro/2007, a um máximo de 874, número atingido 

em novembro/2011. 

A capacidade média de cada um dos consultórios do COAPE, para 

atendimento convencional e ou especializado, é de 08 a 10 pacientes/dia e, para 

atendimentos em CC, é de até 03 atendimentos/dia sendo que, ocasionalmente, o 

CC pode funcionar como consultório e atender até 10 pacientes/dia. Estes 

atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, com atendimento também 

aos sábados, incluindo os casos de urgência e emergência. 

 

   Quadro 1: Número de atendimentos distribuídos mês a mês 

 
Ano/ mês 

 
jan 

 
fev 

 
mar 

 
abr 

 
mai 

 
jun 

 
jul 

 
ago 

 
set 

 
out 

 
nov 

 
dez 

2007 479 457 652 664 696 607 626 663 580 630 581 459 

2008 538 546 510 673 613 494 603 625 597 553 609 713 

2009 576 562 767 679 677 622 676 575 637 660 861 767 

2010 673 612 658 585 676 574 635 821 797 732 667 705 

2011 638 690 787 845 648 692 655 707 865 865 874 763 

2012 506 638 713 654 575 762 752 674 863 852 846 630 

  

Em relação ao número anual de atendimentos, pode-se observar que, nos 

anos de 2007 e 2008, o número global ficou em torno de 7.000 atendimentos/ano, 

com crescimento acentuado nos anos seguintes, atingindo mais de 9.000 

atendimentos em 2011. 

 

  Quadro 2: Número total anual de atendimentos  

Ano Atendimentos 

2007 7094 

2008 7074 

2009 8059 

2010 8135 

2011 9029 

2012 8465 
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 As figuras abaixo mostram o total dos atendimentos realizados no COAPE 

ano a ano. 

 Em 2007, observou-se um número menor de atendimento nos meses de 

janeiro, fevereiro e dezembro (média de 465 atendimentos/mês), talvez por ter 

coincidido com o período de recesso escolar. Também se evidenciou aumento 

crescente nos meses de março, abril e maio, sendo que neste último houve um pico 

no número de atendimentos (696 atendimentos). Os meses subsequentes 

apresentaram oscilações, mas sempre mantendo a média de 615 atendimentos/mês, 

conforme demonstrado na Figura 01 abaixo. 

 

Figura 1: Distribuição mensal dos atendimentos realizados no ano de 2007 

 

   

 Em 2008, o número total anual de atendimentos foi praticamente o mesmo do 

ano anterior, porém, ao contrário do que havia acontecido em 2007, houve um pico 

maior de atendimento no mês de dezembro (713 atendimentos), seguido de menor 

número em abril (673 atendimentos). Nos demais meses houve uma distribuição ao 

longo do ano (média de 569 atendimentos/mês), apenas com um decréscimo maior 

em junho (494 atendimentos), conforme pode ser observado na Figura 02, abaixo. 
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Figura 2: Distribuição mensal dos atendimentos realizados no ano de 2008 

 

 Nos anos subsequentes (2009 a 2012), houve aumento substancial no 

número global anual de atendimentos, ultrapassando os 8.000 atendimentos/ano, 

sendo que em 2011esse crescimento foi atípico, atingindo 9.029 atendimentos.   

 Em 2009, conforme demonstrado na Figura 03 a seguir, houve um número 

menor de atendimento nos meses de janeiro, fevereiro e agosto, com média de 571 

atendimentos/mês, bem inferior aos outros meses que registraram média de 686 

atendimentos/mês, com exceção feita ao mês de novembro que registrou 861 

atendimentos. 

 

Figura 3: Distribuição mensal dos atendimentos realizados no ano de 2009 
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O ano de 2010 apresentou queda nos atendimentos ocorridos nos meses de 

abril e junho, em relação aos demais meses, com aumento significativo da demanda 

no 2º semestre e apresentando pico de atendimento nos meses de agosto e 

setembro (821 e 797 atendimentos, respectivamente). O restante dos meses 

apresentou média de atendimento girando em torno dos 670 atendimentos/mês, 

conforme demonstrado na Figura 04, a seguir. 

 

Figura 4: Distribuição mensal dos atendimentos realizados no ano de 2010 

 

 

No ano de 2011, observa-se um substancial aumento atingindo o patamar de 

9029 atendimentos/ano, com as seguintes características de distribuição, mostradas 

na Figura 05, abaixo: menor número de atendimentos ao longo dos meses de 

janeiro, maio e julho (média de 647 atendimentos/mês) e picos de atendimento em 

abril, setembro, outubro e novembro (média de 862 atendimentos/mês), sendo que 

os outros meses apresentaram média de 723 atendimentos/mês.  

Tal aumento pode ser creditado a mudanças internas ocorridas no serviço 

pelo aumento do número de cirurgias realizadas. Tal fato ocorreu em função da 

contratação de mais um anestesista, um cirurgião dentista e um técnico de saúde 

bucal. 
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Figura 5: Distribuição mensal dos atendimentos realizados no ano de 2011 

 

 

No que diz respeito ao ano de 2012, houve um decréscimo em relação ao ano 

anterior, provavelmente por ter ocorrido uma acentuada diminuição dos 

atendimentos nos meses de janeiro e maio (média de 540 atendimentos/mês). Nos 

demais meses houve manutenção do número de atendimentos (média de 689 

atendimentos/mês), com exceção dos meses de setembro, outubro e novembro que 

apresentaram um pico médio de 864 atendimentos/mês, conforme pode ser 

observado na Figura 06, abaixo. 

 

Figura 6: Distribuição mensal dos atendimentos realizados no ano de 2012 
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No que diz respeito ao atendimento anual observa-se, na Figura 07, que tem 

havido crescimento médio ao longo dos últimos 06 anos, apesar da discreta queda 

ocorrida em 2012. 

 

Figura 7: Evolução do número anual total dos atendimentos de 2007 a 2012 

 

   

O crescimento da estrutura física e funcional do COAPE se faz necessário, 

pois ainda não está adequada à sua real necessidade de demanda, visto que conta, 

atualmente, com 6.077 PNE cadastrados como seus pacientes, até 01/03/2013. 

Para melhor atender, as necessidades do serviço se voltam para ampliação do 

espaço físico, do corpo clínico e técnico e à aquisição de novos materiais e insumos 

que propiciem o ajuste necessário desta instituição frente à nova realidade de 

mercado, visando atender a demanda crescente. 

  Apesar de estar constantemente avaliando os serviços ofertados, o COAPE 

busca a vanguarda no atendimento aos PNE, embora ainda esteja longe de sua 

estrutura ideal. Infelizmente, o centro sofre com algumas mazelas presentes nos 

serviços públicos de saúde, o que faz com que a forma de auditagem seja ainda 

precária pela impossibilidade de ações mais concretas que objetivem minorar os 

problemas existentes, principalmente aqueles de caráter financeiro, estrutural e 

material. As falhas continuam a existir, mesmo com o empenho da instituição na 

busca do seu aprimoramento. Entre estas falhas, pode-se destacar a necessidade 

de ampliação no número de profissionais envolvidos, melhoria das instalações e a 
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morosidade na resolutividade das ações de compra de equipamentos, por parte do 

poder público, vitais ao bom andamento do serviço.  

Em contra partida, os prontuários do serviço estão sendo enriquecidos com 

itens importantes, auxiliando na qualidade da assistência e propiciando informações 

valiosas que visam à diminuição de riscos no atendimento ao PNE.     

Embora a acreditação represente um grande diferencial para a organização, 

inclusive em nível hospitalar, ainda não se cogita a sua empregabilidade no COAPE, 

visto que não consegue atender a todos os requisitos necessários e compatíveis ao 

ambiente hospitalar propriamente dito. A gama de profissionais de diversas áreas 

que se interagem neste ambiente necessita de espaço adequado com salas e 

consultórios, equipamentos, insumos, infra-estrutura e logística adequadas à uma 

boa prestação de serviços e ao conforto tanto dos usuários como dos profissionais. 

Torna-se inviável e contraproducente empregar ferramentas que exijam a vanguarda 

de ações sem aporte e controle adequados de recursos suficientes para a sua 

execução. 

Enfim, a acreditação, apesar de necessária e de visar à padronização e 

consequente melhoria nos resultados, com a implementação dos recursos, só deve 

e pode ser empregada quando o ambiente e as pessoas que dele se utilizam 

estiverem em quantidade e qualidade suficientes para permitir atuar com segurança 

nos atos que envolvam a vida das pessoas atendidas. 

Além disso, faz-se necessária uma melhor avaliação e distribuição, pelo 

COAPE, dos PNE que, encaminhados pela CMC ou por outras formas de entrada, 

necessitam de atenção e cuidados na área odontológica visando atender aqueles 

que realmente necessitem de assistência especializada de forma rápida, segura e 

eficaz, sem onerar o serviço com atendimentos que poderiam ser realizados em 

outras estruturas. O que tem ocorrido e que pode explicar o acentuado número de 

pacientes atualmente atendidos é que existem PNE, cuja deficiência, por problemas 

clínicos (ex: diabetes e hipertensão) ou físicos (ex: surdez, mudez e problemas de 

deambulação), não necessitam de maiores cuidados por estarem compensados ou 

por apresentarem condições de compreensão necessárias ao entendimento e 

cooperação no atendimento. Tal situação dos pacientes permite que eles possam 

ser assistidos em clínica convencional, com ou sem suporte médico da rede SUS.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Lei 8.080/1990 e que regulamentou o SUS, garante, em seu artigo 7º, inciso 

IV, “a igualdade da assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” 

(BRASIL, 1990). 

Apesar de preconizada pela Lei acima mencionada, infelizmente, ainda existe 

ineficiência da assistência odontológica aos PNE. Tal ineficiência pode ser atribuída, 

segundo Castro et al. (2010), a diversos fatores como, por exemplo: a falta de 

conhecimento e de preparo dos profissionais para o atendimento a estes pacientes, 

as informações inadequadas quanto às condições de saúde bucal e as 

necessidades odontológicas, a negligência do tratamento odontológico pelos 

serviços de saúde e o descrédito da importância da saúde bucal pelos cuidadores e 

ou responsáveis. 

Também constituem significantes barreiras ao atendimento odontológico a 

falta de inclusão desta área na grande parte dos currículos de graduação, a falta de 

integração entre as diversas áreas de saúde participantes no atendimento, reduzido 

número de profissionais na área e a inexistência de prática baseada na educação e 

prevenção, além do custo financeiro, problemas com a auto-imagem, dificuldade de 

acesso físico, principalmente para os portadores de transtornos motores (CASTRO 

et al., 2010). 

Vale lembrar que o atendimento integral ao PNE, por parte do poder público 

estatal, ainda é precário apesar da existência de normas e de procedimentos 

destinados à saúde integral e à reabilitação das pessoas com deficiência, tanto para 

serviços próprios ou conveniados ao SUS, a oferta de vagas de tratamento, bem 

como a presença de serviços e recursos nos municípios menores, ainda não 

correspondem às necessidades da população.  

Atualmente, existem poucos centros para tratamento de PNE em todo o País, 

ficando restritos em municípios de grande porte, como por exemplo: Belo Horizonte, 

Salvador, São Paulo, Ribeirão Preto. Portanto, torna-se necessário que haja maior 

comprometimento dos gestores estaduais e municipais no atendimento desse 

segmento, inclusive com a participação dos conselhos de saúde no controle da 

repartição de recursos orçamentários, garantindo que as ações de saúde 
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relacionadas às pessoas com deficiência sejam efetivamente realizadas nos 

municípios brasileiros com qualidade e excelência. 

Para Pinto (2010, p. 163), a excelência é conseguida quando uma entidade 

consegue atingir “as mais elevadas exigências e expectativas que os seus clientes 

ou elementos depositam em si, granjeando o seu encantamento, por meio dos 

resultados alcançados, dos processos para atingi-los e dos resultados previstos”.  

O mesmo autor diz (p. 164) que:  

Qualquer que seja o estágio em que nos encontramos, a partir dele 
podemos já antever qual o próximo passo, quais as oportunidades se 
poderão lobrigar no futuro e que são naturalmente derivadas do estado 
presente, deslocando, assim, o nosso entendimento de excelência para 
uma realidade próxima, a jusante do tempo em que efetuarmos esse 
exercício. 

O COAPE, mesmo com todas as dificuldades, tem tentado, ao longo dos 

anos, prestar assistência de qualidade aos PNE entendendo que a integralidade da 

assistência à saúde inclui também os especiais que, por algum motivo e, de forma 

geral, deixam de ser assistidos na grande maioria dos municípios, quer seja pelo 

investimento aquém de suas necessidades por parte do poder público, por 

despreparo dos profissionais ou pelo pouco conhecimento de ações que 

proporcionem resultados rápidos e precisos. 
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