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Resumo
Introdução: Atendimentos de urgência são uma prática comum em Odontopediatria, porém pouco se sabe sobre 
o perfil desses atendimentos. Objetivo: Avaliar o perfil dos atendimentos de urgência de crianças de 0 a 13 anos de 
idade realizados na Clínica Infantil da FOAr, no período de 1997 a 2012, a fim de se quantificarem os pacientes e os 
procedimentos realizados no Serviço, além de identificar os tratamentos mais realizados. Material e método: Neste 
estudo transversal observacional, os relatórios desse Serviço, fornecidos pelo Sistema Integrado de Clínicas, foram 
analisados quanto ao número de pacientes, aos atendimentos e ao tipo de procedimentos realizados. Os procedimentos 
foram classificados em sete categorias: Diagnóstico, Preventivos, Anestesia, Endodônticos, Restauradores, Cirúrgicos 
e Outros. Esses dados foram tabulados e submetidos a uma análise descritiva. Resultado: De 1997 a 2012, foi atendido 
um total de 13.849 pacientes e foram realizados 25.786 atendimentos e 86.279 procedimentos. Houve diminuição do 
número de pacientes atendidos a partir de 2001, mas o número de consultas e de procedimentos não diminuiu na 
mesma proporção. Observou-se que, durante o período de 2007 a 2012, os procedimentos de diagnóstico foram os 
mais realizados, seguidos pelos preventivos. Dentre os procedimentos operatórios, o mais realizado foi o restaurador, 
seguido dos endodônticos. Procedimentos cirúrgicos estão entre os menos realizados. Conclusão: Conclui-se que 
houve uma mudança no perfil dos atendimentos dentro desse Serviço. Apesar de haver uma redução no número de 
pacientes atendidos, o número de consultas e a quantidade de procedimentos realizados permaneceram estáveis. 
Os procedimentos realizados estão de acordo com o perfil do Serviço de Urgência. 

Descritores: Serviços de saúde; Odontopediatria; perfil de saúde.

Abstract
Introduction: Urgency care is a common practice in pediatric dentistry but little is known about the profile of 
these visits. Objective: To evaluate the profile of patients aged between 0 and 13 years assisted at the Urgency Unit 
offered by FOAr, from 1997 to 2012, in order to quantify patients and procedures performed and identify the most 
frequently treatments performed. Material and method: In this observational transversal study, the reports of urgency 
service provided by the Integrated Clinical System were analyzed for the number of patients, treatments and type 
of procedures performed. The procedures were classified into seven categories: Diagnosis, Preventive, Anesthesia, 
Endodontic, Restorative, Surgical and Others. The data were organized and analyzed descriptively. Results: From 1997 
to 2012, a total of 13,849 patients were treated in 25,786 visits and 86,279 procedures were conducted. A decrease in 
the number of patients assisted was observed. However, the number of appointments and the number of procedures 
did not decrease at the same ratio. Diagnosis procedures were the most frequent procedure performed, followed 
by preventive procedures. Restorative and endodontic treatments were the most frequent operative procedure 
performed. Dental surgeries were done less frequently. Conclusion: A profile change in the dental urgent treatment 
was observed throughout the years. Despite a reduction in the number of patients assisted, the number of visits and 
the amount of procedures performed remained stable. The procedures performed are in agreement with the profile 
of a dental urgent care clinic. 

Descriptors: Health services; pediatric dentistry; health profile.
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INTRODUÇÃO

Apesar da reconhecida importância da saúde bucal, a assistência 
odontológica oferecida em serviços públicos no Brasil não é suficiente 
para atender à grande demanda de pacientes, acarretando, assim, 
poucas oportunidades para a prática da prevenção, da detecção e do 
tratamento precoce da cárie dentária, entre outras doenças bucais. 
Portanto, a procura pelos serviços de urgência, de forma geral, é 
feita pelos pacientes que não conseguem acesso ao atendimento 
odontológico no sistema público, o qual possui o dever de atender 
às necessidades do indivíduo como um todo1.

Atendimentos de urgência em Odontopediatria são muito comuns, 
pois a criança se encontra em plena fase de desenvolvimento motor, 
o que pode levar à ocorrência de traumatismos alvéolo-dentários, 
além do comprometimento pulpar de forma rápida, quando há 
presença de lesões de cárie 2-8.

A procura do paciente pelo serviço de urgência é motivada, na 
maioria dos casos, por queixa de dor9-12, geralmente decorrente de 
infecção causada por cárie dentária ou pela falha de tratamentos 
restauradores ou endodônticos realizados previamente*. A dor de 
dente pode interferir em aspectos importantes do desenvolvimento 
da criança, como na alimentação e nas atividades de aprendizado 
e lazer13,14. Portanto, apesar do tipo de tratamento realizado ser de 
caráter temporário, o paciente precisa ter sua queixa sanada e, em 
seguida, ser encaminhado para a continuação do tratamento15.

O Projeto de Extensão “Atendimento Odontológico de Urgência 
para Crianças e Adolescentes” da Faculdade de Odontologia de 
Araraquara – UNESP faz parte do componente curricular do 
nono e do décimo períodos da graduação, e da pós-graduação 
em Ciências Odontológicas, área Odontopediatria. Está voltado 
para crianças, adolescentes e pacientes especiais de Araraquara e 
região, usuários do convênio SUS/FOAr que apresentam quadros 
agudos de dor de origem odontológica.

Apesar de os atendimentos de urgência odontológica serem 
uma prática comum em Odontopediatria, há poucas informações 
disponíveis na literatura sobre o perfil de atendimento.

O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil dos atendimentos de 
urgência de crianças de 0 a 13 anos de idade, realizados na Clínica 
Infantil da Faculdade de Odontologia de Araraquara ‒ UNESP, no 
período compreendido entre 1997 e 2012.

MATERIAL E MÉTODO

A aprovação ética foi concedida pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos (CEP) (Parecer de Aprovação 917.261) 
da Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP.

Foi realizado um estudo observacional do tipo transversal. 
Dois tipos de relatórios foram disponibilizados pelo Sistema Integrado 
de Clínicas da Faculdade para a realização desse levantamento: os 
relatórios digitais de atendimento e os relatórios de procedimentos 
realizados. Os relatórios digitais de atendimento fornecem o número 
de pacientes atendidos, o número de atendimentos e o número de 

* Araujo FB, Mariath AAS, Bressani AEL, et al. Tratamento nas lesões cariosas 
em tecidos decíduos. In: Toledo OA, editor. Odontopediatria: fundamentos 
para a prática clínica. São Paulo: Premier; 2005. p. 941-90.

procedimentos realizados, tendo sido avaliados os relatórios do 
período de 1997 a 2012. Os relatórios de procedimentos realizados 
informam detalhadamente o tipo de procedimento realizado e 
foram avaliados os relatórios pertencentes ao período de 2007 a 
2012. Os dados anteriores a 1997 para ambos os relatórios e os 
relatórios de procedimentos realizados anteriormente a 2007 não 
estão disponíveis no sistema. Esse sistema não permite o acesso 
a identificação, dados pessoais e histórico clínico dos pacientes.

Os procedimentos realizados foram classificados em sete categorias: 
Diagnóstico, Preventivos, Anestesia, Endodônticos, Restauradores, 
Cirúrgicos e Outros (Figura 1). Todos os procedimentos foram 
computados uma única vez.

Os dados coletados foram organizados em planilhas no programa 
Excel 2010 e os resultados foram analisados descritivamente, sendo 
apresentados por meio de tabelas e gráficos. A análise dos dados 
foi realizada por somente um avaliador.

RESULTADOS

No período de 16 anos (1997-2012), foi atendido um total 
de 13.849 pacientes, sendo realizados 25.786 atendimentos e 
86.279 procedimentos (Figura 2), o que representa uma média anual de 
865 pacientes atendidos e 1.611 atendimentos e 5.392 procedimentos 
realizados. Os dados correspondentes ao número de pacientes e 
ao número de atendimentos sugerem que o mesmo paciente foi 
atendido mais de uma vez no Serviço. Observa-se uma queda 
no número de pacientes atendidos ao longo dos anos, embora o 
número de consultas e de procedimentos realizados não tenha 
caído na mesma proporção.

Durante o período de 2007 a 2012, foram realizados, no 
total, 2.737 procedimentos endodônticos, 3.310 procedimentos 
restauradores, 1.311 procedimentos cirúrgicos, 3.951 procedimentos 
de diagnóstico, 2.038 procedimentos preventivos, 1.588 anestesias 
e 185 procedimentos classificados como “Outros”. Observa-se 
que os procedimentos de diagnóstico foram realizados em maior 
quantidade, seguidos por procedimentos preventivos e anestesia. 
O procedimento operatório realizado com maior frequência foi o 
restaurador, seguido de procedimentos endodônticos (Figura 3).

DISCUSSÃO

No presente estudo, observou-se que alguns dos resultados 
obtidos assemelham-se aos resultados de outros trabalhos realizados 
em outras instituições de ensino que prestam serviço odontológico 
de urgência à população9,16,17. Ressalta-se que os tratamentos 
realizados e o encaminhamento dos pacientes para continuidade 
de tratamento estavam de acordo com o protocolo indicado para 
este tipo de serviço15,16,18.

Observa-se um aumento progressivo de atendimentos, 
procedimentos e pacientes (Figura 2) durante os três primeiros 
anos de oferecimento do Serviço. Os atendimentos de urgência 
odontológica oferecidos pelos serviços públicos e instituições de 
ensino podem ser o único meio que a população menos favorecida 
possui para sanar os problemas de dor de origem odontológica19. 
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Figura 1. Classificação dos procedimentos realizados na Clínica de Urgência da Faculdade de Odontologia de Araraquara (FOAr) – UNESP.
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Esse aumento pode ser devido à falta de acesso ao tratamento 
odontológico de urgência em serviços públicos durante esse período.

Nota-se que os procedimentos de diagnóstico (Figura 3) foram 
aqueles realizados com maior frequência. Isso se deve à importância 
de se obterem dados do histórico médico e bucal do paciente, e da 
necessidade da realização de tomadas radiográficas em boa parte 
das situações para se chegar a um correto diagnóstico e realizar o 
procedimento de urgência mais adequado. Esse achado corrobora 
com o estudo de Tortamano et al.16, no qual o procedimento mais 
realizado no Setor de Urgência da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo foram as tomadas radiográficas 
(16,2%). Blinkhorn, Zadeh-Kabir20 concluíram, em seu trabalho, 
que os dentistas que realizaram mais intervenções clínicas também 
realizaram exames radiográficos com mais frequência.

O grande número de procedimentos preventivos justifica-se 
pelo fato destes terem sido realizados em conjunto com os 
procedimentos operatórios, a fim de evitar a progressão da doença 
cárie e prevenir novos casos de dor. Também, em casos em que o 
paciente comparece ao serviço, os procedimentos necessários só 
podem ser realizados nas clínicas eletivas; opta-se, dessa forma, 
por realizar um procedimento preventivo, como profilaxia ou 
aplicação tópica de flúor.

Foi criada uma categoria somente para anestesia, pois esta 
constitui uma condição essencial para a realização de procedimentos 
restauradores, endodônticos e cirúrgicos.

O procedimento operatório realizado com maior frequência 
foi o restaurador, seguido dos endodônticos, mostrando que as 
lesões e sequelas de origem cariosa continuam sendo as principais 
causadoras da necessidade de atendimentos de urgência odontológica16. 
Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Sakai et al.17 e 
Wong et al.21. Outros estudos relatam resultados diferentes, nos quais 
os procedimentos endodônticos foram os mais frequentes6,12,22-24.

A realização de mais restaurações, do que procedimentos 
endodônticos e cirúrgicos, pode ser atribuída à rápida procura 
dos pais pelo tratamento, à possibilidade de a criança ser atendida 
prontamente e à realização de procedimentos preventivos em 
conjunto com os procedimentos operatórios.

Serviços de urgência odontológica devem priorizar a manutenção 
do dente na boca, o que possibilita o tratamento conservador 
do problema odontológico. A baixa frequência de exodontias 
observada no presente estudo está de acordo com Tortamano et al. 
16 em cujo estudo esse procedimento representou apenas 4,26% 
dos procedimentos realizados no SU-FOUSP. Em contrapartida, 
as exodontias foram os procedimentos mais predominantes em 
outros quatros serviços de atendimento de urgência1,25,26**, o que 
demonstra um perfil diferenciado do Serviço Odontológico para 
Crianças e Adolescentes realizado na Faculdade de Odontologia 
de Araraquara.

A diminuição do número de atendimentos, procedimentos e 
pacientes a partir do ano de 2001 pode estar relacionada ao fato de os 
serviços odontológicos estarem mais acessíveis, já que o município 
implantou Unidades do Programa Saúde da Família no ano de 2000 
e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) em 2009, que 
atendem à população também em horários mais acessíveis, como nos 
períodos noturnos e nos finais de semana. A cidade de Araraquara 
passou a adotar a fluoretação das águas de abastecimento público 
em 1962, o que resultou na redução de 41,88% no índice CPO-D 
em crianças com 12 anos de idade, após 20 anos27.

Ainda, estudos epidemiológicos têm demonstrado uma queda na 
incidência de cárie no país, o que também justifica uma diminuição 
da procura pelo serviço28. Por outro lado, um estudo australiano 

** Cassiano LS. Levantamento dos atendimentos clínicos realizados no curso 
de extensão universitária de urgência em Odontopediatria da Faculdade de 
Odontologia da UFRGS [monografia]. Porto Alegre: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul; 2009.

Figura 3. Total de procedimentos realizados durante o período de 
2007 a 2012, na Clínica de Urgência da Faculdade de Odontologia de 
Araraquara (FOAr) – UNESP, classificados de acordo com a categoria.

Figura 2. Número de pacientes, atendimentos e procedimentos realizados 
na Clínica de Urgência da Faculdade de Odontologia de Araraquara 
(FOAr) – UNESP, durante o período de 1997 a 2012.
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mostrou que o número de atendimentos de emergência realizados 
em crianças aumentou entre 2008 e 2010, o que foi justificado pelo 
aumento da prevalência de cárie dentária em dentes decíduos, em 
comunidades pobres no país21.

Os resultados do estudo de Machado et al. 12 demonstram que 
dentistas que trabalham no Setor de Emergência dos ambulatórios 
públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO tendem 
a limitar o seu atendimento à prescrição de medicamentos para 
controle da dor de dente, sem a realização de qualquer intervenção 
local. As principais razões para a prescrição de antibióticos em 
casos de dor odontogênica foram a falta de tempo e a incerteza 
sobre o diagnóstico correto. Esse resultado é preocupante, pois a 
dor e a cárie não tratada, além de afetarem significativamente a 
qualidade de vida das crianças29,30, também podem colocar em risco 
a saúde das mesmas31. Além disso, nos casos em que é necessária 
intervenção endodôntica, somente a prescrição de medicamentos 
pode não controlar a dor, servindo apenas para adiar a execução 
do procedimento operatório.

Embora o número de pacientes atendidos tenha diminuído desde 
2001, o número de procedimentos e de atendimento realizados não 
diminuiu nas mesmas proporções. Isso demonstra que, apesar de 
a procura pelo atendimento ser menor, o mesmo paciente recebeu 
atendimento de urgência em mais de uma sessão e em mais de um 
dente. Essa observação pode ser explicada pela polarização da cárie 
dentária, na qual a doença e as necessidades de tratamento são mais 
prevalentes em uma pequena parte da população, normalmente 
de situação socioeconômica mais baixa32.

Dentre as limitações do estudo, destaca-se a restrição do tipo de 
dado fornecido pelo Sistema Integrado de Clínicas. Através desse 
sistema, não é possível ter acesso a identificação, dados pessoais e 
histórico clínico dos pacientes. Por esse motivo, não foi possível 
analisar o número de crianças atendidas mais de uma vez no 
Serviço ao longo dos anos e relacionar tal dado, de forma direta, 
utilizando dados numéricos, com o número de atendimentos e 
procedimentos realizados. Outra limitação é a grande diferença 
de faixa etária estudada, devido à falta de acesso aos dados dos 
pacientes, impossibilitando a categorização dos dados por faixa 
etária ou por tipo de dentição (decídua, mista ou permanente), 
o que, consequentemente, impediu de verificar se os perfis de 
atendimento em cada categoria são coincidentes entre si ou não. 
Entretanto, optou-se por utilizar os dados do sistema devido ao 
grande período de avaliação incluído no sistema (16 anos).

CONCLUSÃO

Conclui-se que houve uma mudança no perfil dos atendimentos 
dentro do Serviço de Urgência para Crianças e Adolescentes. 
Apesar de haver uma redução no número de pacientes atendidos, 
o número de consultas e a quantidade de procedimentos realizados 
permaneceram estáveis. Os procedimentos realizados estão de 
acordo com o perfil do serviço de urgência.
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