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INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONEX

PROJETO DE EXTENSÃO – CURSO DE ODONTOLOGIA
SOS ENDODONTIA: PROGRAMA DE ATENDIMENTO À PACIENTES COM URGÊNCIAS
ODONTOLÓGICAS

Durante o XX as intervenções odontológicas nos adultos se restringiram, algumas vezes, a situações
de urgência, tendo como opção de tratamento a extração dentária. Levantamentos epidemiológicos
realizados no país confirmam esta realidade, através de um alto CPO-D para a população adulta,
com percentual de dentes perdidos que chega a até 65,7%.
Apesar da Odontologia atualmente buscar aprimorar os serviços de promoção de saúde, é
necessária também a implantação de programas voltados ao atendimento de urgência que não
simplesmente intervenham na dor de forma mutiladora, mas a encarem como mecanismo de
estímulo ao desenvolvimento de procedimentos de prevenção das doenças bucais.
A urgência não implica risco imediato de vida, porém deve ser atendida o mais rápido possível, já
que alguns casos podem evoluir para uma emergência se o correto tratamento for demasiadamente
retardado. Nestes quadros o paciente geralmente apresenta-se incapacitado para as atividades
diárias pela presença de dor.
O tratamento deverá envolver tanto ações locais, através da remoção do agente agressor, e ações
sistêmicas, que envolvem o uso de analgésicos para controlar a dor pós-operatória, antiinflamatórios para auxiliar na modulação da resposta inflamatória e antibióticos, nos quadros mais
severos de infecção periapical.
JUSTIFICATIVA:
Existe uma grande demanda de pacientes com odontalgias que procuram atendimento na ClínicaEscola do Instituto Florence de Ensino Superior. Entretanto nem sempre é possível atender a
necessidade desta população. Assim, este projeto visa promover assistência odontológica em
situações de urgência endodôntica ao público que procura atendimento na Instituição e, ainda,
oferecer aos discentes participantes o aperfeiçoamento das práticas de diagnóstico e tratamento de
pacientes com dor de origem endodôntica.
OBJETIVO GERAL DO PROJETO:


Promover assistência odontológica em situações de urgência endodôntica.

1

INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
Rua Rio Branco, 216, Centro, CEP 65020-490,
São Luís /MA - Fone: (98) 3878.2120 CNPJ.: 06.040.046/0001-10
Credenciado pela Portaria Ministerial nº 1764/2006,
D.O.U. 211 de 03.11.2006, Seção 01, Folha14

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO:




Treinar discentes para a realização do diagnóstico das urgências de polpa e periápice;
Capacitar discentes para a realização dos tratamentos de urgências;
Oferecer o serviço de urgência aos pacientes que procuram o Instituto Florence de
Ensino Superior com queixa de dor.

METODOLOGIA:
As atividades abrangem o treinamento e atendimento clínico dos pacientes com urgências
odontológicas. O treinamento é realizado pela leitura e discussão de textos e artigos científicos,
para a elaboração de protocolos clínicos que serão empregados durante o atendimento.
Paralelamente a estas atividades, é realizada a discussão dos casos clínicos tratados na clínica, como
forma de reforçar os conhecimentos adquiridos.
O atendimento clínico é executado por alunos da graduação do Curso de Odontologia, aprovados
por média das disciplinas de Endodontia Clínica e Pré-Clínica, na supervisão dos professores
participantes deste projeto.
PROFESSORES ENVOLVIDOS NO PROJETO:
Profa. Me. Érica Martins Valois (Coordenadora)
Prof. Me. Alex Sandro Mendonça Leal
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