
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP
 

Rev Odontol UNESP. 2014; 43(N Especial):11 © 2014 - ISSN 1807-2577

4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica “Prof. Dr. José Eduado Rodrigues”
10º Simpósio de Pós-Graduação “Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia”
3º Encontro de Técnicos em Laboratório “Rosimeire de Oliveira M. Gon”
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP 

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados

Atendimento odontológico às internas da casa gênesis  
por meio da unidade odontológica móvel

Esteves, F.; Mauro, S.J.; Lemos, C.A.A.; Ornelas, A.C.F.; Ruiz, R.T.M.; Mestrener, L.

Promover o tratamento odontológico, no intuito de elevar os índices de saúde bucal, como também levar informações 
sobre a importância da saúde bucal. Primeiramente é feito o levantamento inicial, ministrado uma palestra 
abordando a importância da saúde bucal e como isso deveria ser feita de maneira correta, no intuito de motivar as 
pacientes sobre os índices de saúde bucal. Após foi confeccionado um prontuário para cada paciente, realizado uma 
anamnese criteriosa e uma explanação de como seria realizado o tratamento.Já com o auxílio da unidade móvel foi 
realizado o exame clínico extra e intra bucal de cada paciente, avaliando o estado geral da dentição e registrado 
em prontuário no intuito de facilitar o atendimento. Foram priorizados os atendimentos de urgência, e a sequência 
clinica adotada foi: cirurgia, periodontia, endodontia e dentística. Paralelamente ao período de tratamento, está 
sendo realizado novas palestras e orientações com relação a higienização oral. Desde 2012 até o presente momento 
foram realizados: 115 avaliações clínicas; 212 tomadas radiográficas; 31 atendimentos de urgência; 10 raspagens 
periodontais; 33 exodontias; 6 endodontias; 141 restaurações de dentes anteriores e posteriores, totalizando 
276 faces. Existe uma grande necessidade do tratamento de pessoas institucionalizadas, principalmente aquelas que 
não podem buscar o atendimento nas dependências físicas da faculdade; O projeto contribui na complementação 
da formação acadêmica, levando o conhecimento adquirido na Universidade a serviço da comunidade; A interação 
dos alunos de graduação com as internas permite um aprendizado, não só no campo técnico, mas também no 
campo social e humano.
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