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O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pela Atenção Primária (APS), 

Atenção Secundária e Atenção Terciária. A APS constitui a porta de entrada ao SUS. A 

Secundária abrange serviços de média e alta complexidade e a Terciária compreende os 

atendimentos mais complexos, normalmente realizados em ambiente hospitalar.  

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) fazem parte da Atenção 

Secundária e são responsáveis pelas seguintes áreas de atuação: diagnóstico bucal (com 

ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca), tratamento periodontal 

especializado, cirurgia oral menor, atendimento a portadores de necessidades especiais e 

tratamento endodôntico. A partir de um acordo celebrado com a Secretaria Municipal de 

Saúde, a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) criou os CEOs, que prestam atendimento odontológico especializado a 

pacientes referenciados pela APS. Dentre estas áreas, a Estomatologia é definida como a 

especialidade que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o 

tratamento das doenças próprias da boca e suas estruturas anexas, das manifestações 

bucais de doenças sistêmicas, sendo, portanto, a principal responsável pelo diagnóstico 

bucal. A cirurgia buco-maxilo-facial é a especialidade odontológica que trata 

cirurgicamente as doenças da cavidade bucal, face e pescoço. Dentre os procedimentos 

menores mais realizados estão as exodontias de dentes erupcionados e retidos, a 

remoção de cistos e remoção de pequenos tumores oriundos de glândulas salivares. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a produção do CEO/Estomatologia e 

CEO/Cirurgia da Faculdade de Odontologia da UFRGS. A metodologia utilizada foi o 

levantamento de dados a respeito dos atendimentos realizados pelas equipes do 

CEO/Estomatologia e CEO/Cirurgia da Faculdade de Odontologia da UFRGS entre 

Janeiro de 2012 e Julho de 2014. 

 No período referido, no CEO/Estomatologia, foram realizadas 916 consultas. 

Biópsias foram necessárias em 126 casos, sendo detectados 18 casos de câncer de boca 

(17 carcinomas espinocelulares e 1 carcinoma adenoide cístico) e os pacientes 

acometidos por estas doenças foram encaminhados para a Atenção Terciária. 

No mesmo período, no CEO/Cirurgia, foram realizados 757 procedimentos. 

Destes, 379 cirurgias de dentes retidos, 50 extrações múltiplas e as demais foram 

cirurgias de apicetomia, exodontias, marsupialização de cisto e alveolotomia. 

Conclui-se que o CEO/Estomatologia e o CEO/Cirurgia da Faculdade de 

Odontologia da UFRGS atende a um número expressivo de casos, absorvendo a 

demanda da APS e sendo responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças de boca 

mais complexas. Dentro das rotinas de atendimento do ambulatório, as bolsistas 

auxiliaram na organização e operacionalização dos atendimentos demonstrando 

responsabilidade e comprometimento. Dessa forma, as mesmas atenderam os objetivos 

propostos por esta Ação de Extensão, que faz uma interface importante com o SUS e, 

consequentemente, beneficia a população por ele assistida. 


