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RESUMO: O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da
FOUFRGS é uma ação de extensão que foi desenvolvida em parceria
com Prefeitura Municipal de Porto Alegre em 2006 e segue as
prioridades definidas pelo Ministério da Saúde no Programa Brasil
Sorridente. Esta ação objetiva promover o atendimento especializado à
comunidade usuária do SUS, oportunizando aos alunos da FOUFRGS
uma integração com o serviço de saúde da rede pública. Esta
aproximação visa o desenvolvimento mútuo e estabelece constante troca
de saberes. A ação tem duração de um ano e vem sendo renovada
desde 2009. O bolsista participa do processo de agendamento, marcação
e registro dos pacientes junto à Prefeitura e faz atendimentos na área de
Endodontia, realizando procedimentos de média complexidade no
Hospital de Ensino Odontológico da UFRGS (tratamentos endodônticos
de dentes monorradiculares e polirradiculares de diferentes graus de
complexidade). A ação é avaliada continuamente mediante a indicadores
de produtividade, qualidade, capacidade e estratégicos. Já foram
orientados vários trabalhos de conclusão de curso sobre o assunto (frutos
de um projeto de pesquisa que findou em agosto de 2019) e neste ano foi
publicado um artigo intitulado Perfil dos usuários e dos atendimentos na
especialidade de Endodontia do CEO-UFRGS entre 2016 e 2017.
Atualmente está sendo desenvolvido um novo projeto de pesquisa,
associado a essa ação, sobre proservação dos casos concluídos no CEO
de Endodontia UFRGS. Os pacientes com tratamentos endodônticos
concluídos de 2017/2 à 2019/2 serão reavaliados clinicamente e
radiograficamente quanto ao sucesso do tratamento endodôntico, bem
como o tratamento restaurador realizado após o paciente ser contra
referenciado à UBS. A cidade de Porto Alegre possui 55 Unidades
Básicas de Saúde (UBS), que, juntamente com 88 Unidades de Saúde da
Família (USF) são as principais portas de acesso para a busca de
atenção primária em saúde na capital. Já na atenção secundária, possui
6 CEOs, sendo o CEO FOUFRGS um deles. Neste contexto, há uma
demanda reprimida de atendimento especializado em Porto Alegre e o
CEO da FOUFRGS contribui acolhendo uma parcela desta população e
oportunizando a formação de profissionais para atuarem na rede pública,
assumindo uma posição colaborativa e estratégica na busca por uma
assistência integral aos cidadãos.

