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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O momento da pandemia COVID-19 exigiu criar alternativas para auxiliar os
cirurgiões-dentistas da rede SUS a minimizar a propagação do coronavírus. O Ministério
da Saúde (MS), a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e o Conselho
Federal de Odontologia (CFO) orientaram a suspensão dos atendimentos odontológicos
eletivos, recomendando apenas os atendimentos de urgência e emergência, para a
manutenção da saúde das pessoas e das equipes de saúde, pois essa clínica carreia
alto risco de transmissão do vírus pelo alto índice de aerossóis produzidos em razão da
especificidade dos procedimentos, do contato direto e muito próximo dos profissionais
de odontologia com o paciente e suas secreções, equipamentos e instrumentais. As
emergências e urgências odontológicas são condições de atenção imediata para o alívio
de dores e risco de infecção, propondo reduzir os agravos e os serviços hospitalares.
Nesse contexto, criou-se no município o serviço de alívio da dor odontogênicas,
exodontias e cirurgias estomatológicas no Centro de Especialidades de Odontológicas
(CEO) de Linhares-ES, com o propósito de apoio técnico operacional complementar aos
atendimentos de urgência das equipes das unidades de saúde, com vistas à
resolutividade, à continuidade dos cuidados e à assistência integral, prevenindo agravos
e a desassistência odontológica na Atenção Primária pelo município.

Objetivos

Garantir acesso e continuidade do cuidado aos usuários do SUS em procedimentos de
urgência e emergência em saúde bucal, no alívio de dor, combate e prevenção às
infecções odontogênicas e das lesões estomatológicas e prevenção do câncer de boca,
através da cirurgia oral e da endodontia, fomentando suporte e apoio técnico
operacional solidário e complementar às equipes de saúde bucal da Atenção Primária
do município, garantindo a integralidade, a continuidade e a resolutividade do cuidado



odontológico, durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus/COVID-19.
Fornecer segurança operacional aos profissionais e aos usuários nos quesitos de
biossegurança e otimização do consumo de equipamento de proteção individuais e
coletivos, além de evitar a propagação do coronavírus na população com a circulação
excessiva dos usuários. Fornecer aos usuários serviços de saúde bucal seguros e de
qualidade com resolutividade e precisão, aproveitando a mão de obra dos especialistas
do município.

Metodologia

A partir das recomendações das Notas Técnicas ANVISA e da suspensão dos
atendimentos eletivos, as equipes foram reestruturadas e a estrutura arquitetônica e
equipamentos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) foram readequados.
O serviço focado no alívio de dor, exodontias, combate às infecções bucais e de
cirurgias estomatológicas e biópsias de orofaringe foi instalado nesse local, portanto. A
triagem dos pacientes é realizada pelo dentista da equipe nos territórios, de forma
presencial. Os procedimentos de urgência e emergência detectados pelas equipes da
Atenção Primária são encaminhados ao CEO, após o prévio agendamento direto do
profissional dentista, pelo telefone, com o profissional do CEO. Relatado o caso e
agenda breve de tempo, o usuário é encaminhado para o procedimento complementar
previamente medicado, se necessário, após a anamnese e o exame clínico, com as
orientações e consentimento prévios e com a Guia de Referência devidamente
preenchida. Os procedimentos realizados no CEO nas diversas especialidades
oferecem apoio técnico operacional solidário às equipes de odontologia da APS do
município, complementarmente aos procedimentos do dentista do território, garantido ao
usuário a continuidade do atendimento odontológico durante a pandemia COVID-19,
evitando a aglomeração e circulação de pessoas na unidade de saúde, a desassistência
odontológica e a insegurança do profissional para a realização do procedimento, por
dificuldades técnicas no território.

Resultados

O novo serviço de apoio técnico operacional complementar implantado no CEO, no
município de Linhares-ES trouxe aos profissionais mais segurança nos processos de
intervenção clínica durante a pandemia e a certeza de que os usuários de seus
territórios continuarão sendo assistidos integralmente em suas necessidades. A busca
ativa foi incrementada nos territórios, estruturando nas equipes de saúde bucal esse
novo modelo de atenção, fortalecendo os vínculos entre usuários e profissionais na
atenção primária de saúde. Com isso, os usuários que passam por condições de
urgências, dor, inflamações e infecções bucais passaram a garantir o seu acesso aos



cuidados odontológicos. Ainda, os grupos prioritários, tais como, pacientes crônicos,
gestantes e idosos, passam à avaliação prioritária das suas condições bucais,
promovendo saúde e prevenindo as doenças que poderiam agravar as suas condições
de saúde, sobretudo, em caso de exposição desses ao SARS-CoV-2/COVID-19. Com o
apoio do serviço no CEO, o profissional pode manter o vínculo com o paciente e lhe
oferecer suporte necessário após o procedimento complementar realizado, promovendo
o acompanhamento, a proservação e a continuidade do cuidado, seja de forma
presencial ou remota, melhorando os indicadores de saúde bucal.

Conclusões

Os procedimentos complementares de urgência e emergência prestados no Centro de
Especialidades Odontológicas de Linhares-ES trouxeram alívio operacional e
tranquilidade para as equipes de saúde bucal, durante a pandemia. Implementaram
também, a promoção do cuidado integral à saúde da população linharense e a garantia
de acesso imediato pelos usuários acometidos de situações de urgências e
emergências, que, devido à prévia necessidade de diversas reestruturações físicas,
operacionais e de pessoal trazidas pela pandemia, nas diversas unidades de saúde do
município, para a prestação de serviços odontológicos ao usuários do SUS. Portanto, a
reestruturação do CEO e a criação do serviço complementar de apoio operacional de
alívio da dor, de prevenção de inflamações e infecções bucais, de cirurgias
estomatológicas e de prevenção ao câncer, avaliamos como a viável e mais rápida
maneira para garantir a continuidade e a resolutividade da assistência odontológica no
município durante o período de pandemia do Coronavírus COVID-19.

Palavras-Chave

Urgências Odontológicas CEO Lesões estomatológicas Câncer Coronavírus
SARS-CoV-2/COVID-19 Coronavírus.
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