41932: Atenção Secundária em endodontia – centro de especialidades odontológicas
(CEO) da FOUFRGS
Autor: Nicóly Marcon
Coordenador: Simone Bonato Luisi
Este projeto de extensão tem como objetivo promover atenção odontológica
especializada em Endodontia aos usuários do Sistema Único de Saúde do
município de Porto Alegre. Esta parceria com a Prefeitura Municipal de PoA,
oportuniza integração dos alunos com o serviço de saúde da rede pública do
município, promovendo o atendimento às demandas sociais e a troca de saberes.
A suspensão das atividades presenciais de ensino na Universidade, em função da
pandemia (novo Coronavírus) oportunizou estudo teórico e reflexão dos assuntos
ligados à extensão. Primeiramente nos dedicamos aos aspectos filosóficos do
nosso fazer, nos aprofundando na Política Nacional de Saúde bucal, o papel e
função de um centro de atenção especializada dentro de uma instituição formadora
e a proposta de Diretrizes curriculares para os cursos de Odontologia. Em um
segundo momento nos dedicamos a aspectos práticos, estudando o Sistema de
Gerenciamento de Consultas de Porto Alegre e o funcionamento e implementação
do AGHUse, prontuário eletrônico. No presente momento, estamos estudando o
desafio da biossegurança no atendimento odontológico no retorno das atividades
presenciais. Este é um assunto árduo, pois a cada momento surgem novos saberes
que modificam os protocolos de atendimento, além de depender de recursos
financeiros para a sua implementação. Nesse sentido, todos esses
aprofundamentos teóricos nos fizeram perceber o quão importante é entendermos
a teoria para depois os aplicar na prática de forma assertiva. O atendimento à
comunidade é algo complexo, que demanda do aluno de odontologia muito mais
que somente aplicar a técnica. É necessário empatia, humildade e muito estudo
para conseguir se colocar no lugar do outro. Esse tempo está nos fazendo repensar
o fazer: a qualidade do atendimento, interligada a toda paciência do saber teórico
que vem por trás, é extremamente mais significativa do que a quantidade de
procedimentos e técnicas aplicadas.

