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RESUMO

Caracterização do problema: Os cuidados odontológicos hospitalares
contribuem para a manutenção e recuperação da saúde dos pacientes. A
Odontologia Hospitalar vem se mostrando fundamental para o cuidado
integral das pessoas internadas, na medida que é capaz de desenvolver
trabalhos de maneira interprofissional objetivando a promoção de ações
preventivas, diagnósticas, terapêuticas e reabilitadoras. Dessa forma, o
paciente é visto como um todo e o cuidado com a cavidade bucal permite
o controle e proteção contra a proliferação de microrganismos que
possam comprometer a saúde geral do indivíduo, acarretando
especialmente complicações como pneumonia nosocomial. Contudo, a
maioria dos serviços hospitalares ainda não conta com profissionais de
saúde bucal, bem como a maioria dos currículos dos cursos de
odontologia ainda não incluíram em suas grades atividades teóricas e
práticas que visem a preparação dos egressos nesta área, mesmo
sabendo que este é um campo de atuação do cirurgião-dentista e que a
presença desses profissionais no hospital reduz o tempo de internação e
os custos que envolvem os tratamentos dos pacientes, sem contar a
possibilidade real de impacto na melhoraria da qualidade de vida destes.
Descrição da intervenção: O presente relato de experiência, de
integração ensino-serviço, visa apresentar um projeto da Liga Acadêmica
de Periodontia da UNIFENAS/Varginha que tem como propósito a
promoção do cuidado em saúde bucal dos pacientes internados na
Unidade de Pronto Atendimento do Município de Varginha – MG, serviço
vinculado exclusivamente ao Sistema de Saúde Municipal. Neste sentido,
foram desenvolvidas ações periódicas de educação em saúde neste
estabelecimento com enfoque nos cuidadores e acompanhantes e equipe
multidisciplinar, bem como realizadas avaliações da cavidade bucal e
instituição de tratamento integrado dos pacientes internados em
colaboração e parceria com os demais profissionais do serviço.
Resultados e perspectivas:  Através do acolhimento dos pacientes
internados, foram realizadas ações preventivas e de promoção de saúde
bucal, bem como a avaliação clínica das condições orais, orientações e
entrega de kits de higiene bucal. Durante a avaliação e orientações foi
possível observar perdas dentárias, lesões cariosas, doenças periodontais,
alterações de tecidos moles associada ao uso de prótese e caso de
pneumonia nosocomial. No diálogo estabelecido entre a equipe de
acadêmicos e pacientes, a maioria dos hospitalizados relataram que
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consideram importante a presença do cirurgião-dentista como parte do
corpo clínico da equipe de atendimento hospitalar. Considerações
finais: A partir dessa experiência, identificou-se que as atividades
desenvolvidas proporcionaram trocas de conhecimentos vinculadas aos
pacientes, ampliação da visão dos acadêmicos e da sociedade em relação
a importância do tratamento odontológico ao paciente internado e ainda
humanização do atendimento, bem como possibilitou matriciamento e
integração interdisciplinar. Foi possível também constatar maior
sensibilização dos gestores sobre a importância desta ação que impactou
positivamente no cuidado integral ofertado ao paciente internado.
PALAVRAS-CHAVE: Equipe Hospitalar de Odontologia, Serviços de Saúde Bucal,
Educação Interprofissional
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