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RESUMO

  Relato de experiência                           Título 230 caracteres com
espaços incluindo a sigla da Área Temática que deve ser informada antes
do título do trabalho EXPP – PROTOCOLO ORGANIZACIONAL DO
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO CONTEXTO DA PANDEMIA POR
COVID-19 NA CIDADE DE TERESINA - PI Autores (até 6) 180 caracteres
com espaços MENDES, LMF*; COSTA, MLVA; GONÇALVES, MMPS;
MARQUES, MFSS; LIMA, JJS; FREITAS, DOA. Instituição 120 caracteres com
espaços FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA – PIAUÍ (FMS –
TERESINA/PI). Caracterização do problema Descrição da intervenção
Resultados e perspectivas Considerações finais 3200 caracteres com
espaços Caracterização do problema: É de conhecimento geral que
assistência odontológica apresenta um alto risco de contaminação do
Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) para toda a equipe de trabalho, por isso
Associação Dentária Americana (ADA - update 19 de março de 2020),
durante a pandemia do COVID-19, restringiu os procedimentos
odontológicos para as urgências e emergências. Com isso, foi
fundamental reorganizar o serviço e estabelecer critérios para
atendimento dos pacientes pelo Cirurgião-Dentista na Atenção Primaria a
Saúde (APS), garantindo assistência odontológica a população, assim
como recomendações sobre uso do Equipamento de Proteção Individual
(EPI). Dessa forma, obtivemos uma melhoria da qualidade dos serviços
prestados e uma maior consolidação das orientações de proteção tanto
dos pacientes, quanto de todos profissionais envolvidos nos atendimentos.
Descrição da intervenção: O protocolo foi desenvolvido para organizar
o serviço de atendimento odontológico durante a Pandemia por COVID-19
com base nas normas da ANVISA, Ministério da Saúde, Conselhos de
Odontologia e publicações pertinentes sobre o tema. A dinâmica de
atendimento foi elaborada para eficácia e segurança dos profissionais e
pacientes. O atendimento foi dividido em triagem, plantão I e plantão II. O
dentista da TRIAGEM realiza anamnese, exame clínico, preenchimento de
ficha hospitalar, questionário COVID-19 e termos de consentimento,
realiza prescrição medicamentosa, se necessário e avalia a necessidade
de atendimento pelo PLANTONISTA I, caso necessite de procedimento
clínico de urgência. Quando não for possível a resolução do procedimento
clínico por meio químico/mecânico ou manual e seja necessária a geração
de aerossóis, deve ser feito encaminhamento para o atendimento do
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PLANTONISTA II. No manual constam as constantes atualizações vigentes
sobre a segurança e proteção dos trabalhadores.Resultados e
perspectivas: O protocolo foi distribuído eletronicamente para todos os
profissionais de saúde bucal em atividade durante a Pandemia. Para os
atendimentos de urgência foram escolhidas 6 Unidades Básicas de Saúde
não fast-track. No total 61 Cirurgiões-Dentistas foram relocados
temporariamente para tais locais, a fim de realizar procedimentos de
triagem, urgência e emergência caso sejam necessários. Os consultórios
escolhidos atendem as normas de ambientação e ventilação
preconizadas. Os números demonstram a alta procura e necessidade de
reorganização do serviço para que a população que necessite continue
assistida. Totalizamos atualmente 2.823 consultas odontológicas, com
1.115 selamentos de cavidade dentária, 561 acessos a polpa e medicação
por dente, 426 exodontias, 62 pulpotomias, 150 capeamentos e 71
drenagens de abscesso. Considerações finais: A finalidade do protocolo
foi a contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados,
assim como aperfeiçoamento na dinâmica na rede de atendimento e
consolidação das orientações de proteção de pacientes e de profissionais
da APS/ESF e plantonistas, reduzindo os riscos à saúde ocupacional e das
pessoas que buscam cuidado. Palavras-chave (3) Infecções por
Coronavirus, Educação em Saúde Bucal, Contenção de Riscos Biológicos  
PALAVRAS-CHAVE: Infecções por Coronavirus, Educação em Saúde Bucal,
Contenção de Riscos Biológicos
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