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A periodontia é a área da odontologia que visa prevenção, diagnóstico e
tratamento das doenças dos tecidos que circundam os dentes. As
doenças periodontais são doenças infecto inflamatórias que acometem
indivíduos suscetíveis, sendo decorrentes da agressão de bactérias
localizadas supra e subgengivalmente. A gengivite acomete estruturas
gengivais do periodonto de proteção sendo causada pela placa localizada
supragengival, enquanto que a periodontite acomete as estruturas do
periodonto de sustentação, sendo causada pela placa subgengival. A
ocorrência dessas doenças recebe influência de fatores locais, sistêmicos
e comportamentais - diabetes e fumo; O tratamento oferecido nos
Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho
realizado pela rede de atenção básica (atenção primária em saúde) que
visa promoção de saúde bucal e esta está inserida num conceito amplo
de saúde que transcende a dimensão meramente técnica do setor
odontológico. Os profissionais da atenção básica são responsáveis pelo
primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento aos centros
especializados apenas casos mais complexos. O CEO de periodontia da
UFRGS se diferencia, pois os atendimentos são feitos por alunos da
graduação, a partir do 5&#730; semestre, com a supervisão dos
professores da periodontia. Os tratamentos realizados no CEO de
Periodontia são de doenças gengivais marginais e que acometem o
periodonto de sustentação de caráter crônico e agudo e cirurgias
periodontais (aumento de coroa clínica, acesso cirúrgico ao biofilme
subgengival, tratamento de lesões de furca, restaurações trans
cirúrgicas), assim como procedimentos de ordem geral como urgências,
ATF, remoção de sutura, restaurações provisórias. Os alunos também
são instruídos para fazer abordagem cognitivo e comportamental de
pacientes fumantes. Os procedimentos que visam o tratamento
periodontal são realizados com instrumentos manuais e ultra-sônicos.
Metodologia: Análise de dados coletados de planilhas correspondentes
ao primeiro semestre de 2009. Estas são preenchidas pelos alunos após
a realização do procedimento e liberação do paciente. Caso clínico: Foi
realizada uma consulta, onde foi feito o diagnóstico e o tratamento do
paciente. Para a realização do procedimento, o aluno lançou mão da
utilização de instrumentos ultra-sônicos e manuais. RESULTADOS: Os

pacientes atendidos pelo CEO de Periodontia são do sexo feminino e
masculino com idades variando de 13 anos a 69 anos, sendo a média de
i d a d e
d e
5 1 , 3 7
a n o s .
O total de procedimentos executados no período de janeiro de 2009 a
junho de 2009 foi de 624, com a média de 104 procedimentos ao mês. No
mês de janeiro a produção foi de 91 procedimentos, enquanto que em
fevereiro foram realizados 66 procedimentos e no mês de março 55
procedimentos. No segundo trimestre de 2009, a produção foi a mais
relevante do semestre, sendo o mês de junho o de maior produção com a
realização de 154 procedimentos, seguido pelo mês de abril com 133
procedimentos e pelo mês de maio com 125 procedimentos.
A RASUB foi o procedimento mais executado durante o período avaliado,
evidenciando desta forma que o CEO de Periodontia tem por objetivo,
primeiramente, o tratamento das doenças periodontais de modo não
cirúrgico, sendo realizados no semestre 257 procedimentos, entretanto
nos casos onde haja necessidade, lançamos mão do tratamento cirúrgico.
No semestre em questão, foram realizadas o total de 29 abordagens
cirúrgicas. Os procedimentos que apareceram como o segundo e o
terceiro mais executados foram as consultas, com 152 atendimentos, e as
RAP supragengivais, com 97 procedimentos. Os atendimentos e as RAP
supragengivais foram responsáveis por 249 procedimentos durante o
período avaliado, representando, dessa forma, 39,9% dos procedimentos
realizados. Através da análise dos resultados podemos concluir que o
CEO de Periodontia da UFRGS, atingiu as metas propostas pelo governo
para o primeiro semestre do ano de 2009. Além disso, contribuiu
significativamente para a formação profissional dos alunos que
participaram.

