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INTRODUÇÃO: 
A busca de atendimento odontológico no serviço público se faz presente 
frequentemente. A Organização Mundial de Saúde considera que os levantamentos 
epidemiológicos em uma população são importantes recursos para se conhecer a 
situação atual e estimar as necessidades de implantação e manutenção da saúde 
bucal. A avaliação da condição bucal de uma população objetiva fornecer subsídios 
para pesquisas e programas de identificação, prevenção e controle, além de permitir a 
padronização dos diagnóstico. O  objetivo do trabalho foi avaliar os atendimentos que 
foram realizados no serviço do Hospital Beneficiente  Dr. César Santos da Cidade de 
Passo Fundo - RS no período de 2010 até 2016. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O ambulatório de Odontologia do Hospital Beneficiente Dr. César Santos recebe 
pacientes que foram encaminhados para o serviço, onde a equipe de  residência em 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial oferece atendimento semanal pelo Sistema 
Único de Saúde. Além do serviço ambulatorial, há procedimentos voltados aos 
pacientes internados. Os dados de 2010 até 2016 foram avaliados, através da ficha 
clínica de cada paciente e foram tabulados em planilhas do Excel de acordo com a 
epidemiologia de cada indivíduo. Então, foi realizada uma análise descritiva. As áreas 
específicas de cada atendimento foram divididas em: patologia, envolvendo lesões 
cancerizáveis ou não-cancerizáveis; cirurgia, envolvendo exodontia simples e de dentes 
inclusos, e trauma em região de face. No período de 2010 até 2016 foram atendidos 
1802 pacientes. A busca pelo atendimento foi principalmente por cirurgia (54,88%). Na 
área de patologia, 13,43% das consultas realizadas foram direcionadas para lesões e 
biópsias. Cerca de 11% dos pacientes procuraram atendimento devido fraturas, queda 



 

da própria altura e trauma em região facial. Também houve demanda de atendimento 
de pacientes com necessidades especiais, sendo a exodontia de dentes com focos 
sépticos sob anestesia geral o procedimento mais solicitado para esses pacientes. A 
odontologia hospitalar é uma prática que visa aos cuidados das alterações bucais 
envolvendo equipes multidisciplinares. Os dentistas que atuam em ambiente 
hospitalar devem apresentar conhecimento sobre as doenças e os tratamentos pelos 
quais os pacientes estão sendo submetidos. Porém, em alguns serviços, essa não é a 
rotina. A equipe odontológica é solicitada para avaliar pacientes com doenças 
sistêmicas com complicações bucais já instaladas, desde odontalgia até mau estado 
bucal. No setor ambulatorial, drenagem de abscesso foi o segundo procedimento mais 
realizado na área cirúrgica. Para alguns grupos de risco, por exemplo, os pacientes em 
tratamento contra o câncer, cardiopatas, diabéticos e internados nas unidades de 
terapia intensiva, a atenção com a saúde bucal deve ser ainda maior. Esses pacientes 
passam por períodos de baixa imunidade e as infecções oportunistas por fungos, vírus 
e bactérias na cavidade oral podem gerar riscos sistêmicos. Além disso, alguns 
tratamentos contra o câncer podem gerar complicações na boca, como mucosites e 
xerostomia. A inserção do cirurgião-dentista no atendimento ao paciente internado 
pode contribuir para minimizar o risco de infecções, melhorar a qualidade de vida, 
reduzir o tempo de internação e diminuir o uso de medicamentos ou mesmo da 
nutrição parenteral. Além disso, o atendimento no hospital propicia um 
relacionamento integral entre as equipes, paciente e instituição de ensino. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O tratamento mais procurado foi a exodontia de terceiros molares, seguido pela busca 
devido à presença de alteração bucal. O conhecimento e a experiência obtidos na 
vivência em ambiente hospitalar têm contribuído também na formação de dentistas 
para a prestação de cuidados odontológicos dentro dos hospitais, com projetos de 
extensão e residência multidisciplinar. Proporcionando dessa forma, excelência no 
cuidado em saúde, respeito às pessoas e compromisso com a sociedade. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


