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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

Partindo do principio da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e tendo como base

a de rede de atenção à pessoa vivendo com deficiência e a dificuldade histórica que esses

pacientes com necessidades especiais (PNE) apresentam de receber cuidado em saúde

bucal na atenção primária a saúde (APS), seja por despreparo profissional ou por falta de

condição necessária para tal, o centro de especialidades odontológicas (CEO) aparece como

uma alternativa para o acolhimento e atendimento desse público. Porém, em alguns casos o

serviço a nível hospitalar se faz necessário, por complicações físicas ou psicológicas.

Objetivos

Relatar a experiência de atendimento odontológico a nível hospitalar, em centro cirúrgico, a

PNE no município de Currais Novos - RN.

Metodologia

Diante de uma lista de 35 pacientes que não apresentavam condições de ter seu

atendimento odontológico realizado na APS ou no CEO, seja por impossibilidade de

condicionamento ou por dificuldade de adaptação física a cadeira odontológica, o projeto

SORRISO ESPECIAL foi pensado como uma alternativa para solucionar tal problemática e

deu-se a partir de uma parceria entre o CEO e o Hospital Regional Mariano Coelho (HRMC).

Foi realizado uma classificação de risco nos pacientes da fila de espera existente e

estabelecida a sequência de cirurgias a serem realizadas. Em maio de 2019 iniciaram as

cirurgias, que estão acontecendo quinzenalmente. O paciente realiza os exames pré

cirúrgicos que são avaliados previamente a cirurgia.Após o procedimento o paciente fica em

observação, por 24h e só então recebe alta.

Resultados

Foram realizadas 24 atendimentos odontológicos em ambiente de centro cirúrgico de maio de



2019 até o momento, pois durante os picos da pandemia da Covid-19 o projeto precisou

parar suas atividades, no inicio de 2022 o município adquiriu um consultório portátil o que

beneficiou ainda mais, pois outros procedimentos podem ser realizados, como restaurações,

profilaxias e demais demandas apresentadas garantindo assim integralidade no atendimento.

Conclusões

O projeto vem beneficiando pacientes, que em sua maioria encontravam-se em sofrimento

por problemas de ordem odontológica e tornando real o principio da integralidade na atenção

a rede da pessoa com deficiência no município em questão, sendo um dos poucos serviços

dessa natureza no estado do Rio Grande do Norte disponibilizado pelo SUS.
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