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O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) completou neste mês de outubro, seu 1º 
ano de atendimentos prestados à comunidade. Os serviços são ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) e, atendem as mais diversas especialidades odontológicas, tais como: 
endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento na gengiva), cirurgia oral, 
atendimento a pessoas com necessidades especiais e agora também, está com a 
disponibilização de próteses dentárias. O Prefeito Municipal, Luis Henrique Antonello, esteve 
na manhã desta sexta-feira, 31, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Sandra 
Amaral, no Centro de Especialidades Odontológicas, onde pode conhecer as próteses que 
estão sendo confeccionadas pelos laboratórios. Antonello destacou a importância do 
momento, “Esse é mais um avanço na saúde bucal do município e da região, porque o CEO é 
uma referência regional pois, atende mais três municípios. Além dos serviços já 
disponibilizados, agora estamos também já concretizando o sonho das próteses, realizando a 
entrega para os primeiros pacientes que estão sendo beneficiados pelo SUS, através do 
Centro de Especialidades Odontológicas. Esse é um avanço importante pois, estamos 
promovendo a saúde integral através da saúde bucal e também, atuando na reparação, na 
estética e na elevação da auto estima, melhorando a qualidade de vida principalmente dos 
mais idosos”. Para o Sr. Vilton Lisboa, um dos beneficiados com o serviço, esse é um 
importante trabalho que está à disposição da população. “Os serviços na área da saúde já 



eram muito bem prestados e agora, melhorou ainda mais, pois nós temos o atendimento 
necessário ofertado pela Secretaria de Saúde”. Segundo a Secretária de Saúde, Sandra 
Amaral, já foram chamadas até o momento 84 pessoas para colocação das próteses. “Nossa 
média mensal será de disponibilizar por mês de 50 à 60 próteses, que são confeccionadas 
pelos laboratórios contratados”. Ainda segundo Sandra, existe uma demanda muito grande, 
mas que estará sendo atendida com o tempo. Os atendimentos no CEO são realizados com 
horário marcado, não sendo necessária a retirada de fichas para atendimento, o centro 
funciona na Rua Independência, nº2250 das 7h30min às 12h e das 13h às 17h. 


