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O objetivo deste trabalho é apresentar a ação de extensão intitulada
Atendimento Odontológico Infantil no CEO-UFRGS na qual alunos de
graduação, sob supervisão de um cirurgião-dentista, prestam atenção
odontológica a pacientes infantis encaminhados ao CEO-UFRGS pela
rede de atenção básica do município de Porto Alegre. Os Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs) são estabelecimentos de saúde,
participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), classificados como Clínica Especializada ou Ambulatório de
Especialidade. Os CEOs fazem parte do Programa Brasil Sorridente, do
Sistema Único de Saúde (SUS), que proporciona atendimento
odontológico gratuito à população brasileira. O CEO da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (CEO-UFRGS) foi inaugurado em 2006 e
oferece, dentre outras especialidades, atendimentos na área de
odontopediatria. O contato inicial dos usuários para atendimento
odontológico no âmbito do SUS ocorre na atenção básica - porta de
entrada preferencial do sistema. Na unidade de saúde da família, o
cirurgião-dentista generalista realiza a atenção odontológica preventiva e
curativa de usuários de variadas faixas etárias, incluindo crianças. No
entanto, algumas crianças podem demonstrar-se resistentes ao
tratamento odontológico, ou ainda, apresentar necessidade de realização
de procedimentos especializados - situações que demandam
encaminhamento à atenção especializada no CEO. Os
cirurgiões-dentistas da rede de atenção básica do município de Porto
Alegre podem encaminhar essas crianças ao CEO-UFRGS por meio de
um sistema de regulação de consultas. Sendo assim, a ação Atendimento
Odontológico Infantil no CEO-UFRGS ocorre no contexto de parceria
entre ensino e serviço. A atividade é desenvolvida durante períodos
letivos e não-letivos, com objetivo de proporcionar atenção ininterrupta
durante todo o ano. O serviço atende uma população com alta
prevalência de cárie dentária e oferta procedimentos odontológicos
diversos como restaurações, tratamentos de canal, extrações, dentre
outros, além de realizar consultas focadas na educação em saúde da
criança e de sua família. Esta ação de extensão é, portanto, relevante
para a sociedade, pois oferta atendimento odontológico a uma população
de crianças em que a maioria vive em situação de vulnerabilidade social e
tem dificuldade de acesso a serviços de saúde, além de proporcionar ao
aluno uma oportunidade de capacitação inserida no contexto social
brasileiro.

