
Ambulatório de Estomatologia do Núcleo de
Odontologia Hospitalar do HU-UFSC/201 7

Coordenadora: Liliane Janete Grando
E-mail institucional: liliane.j.grando@ufsc.br
Área temática do projeto: Saúde
Público Alvo: Pacientes com Lesões Bucais e manifestações bucais de doenças sistêmicas, de
todo o estado de Santa Catarina, encaminhados via SISREG (Sistema de Regulação) do SUS
Número de beneficiários: 978 pessoas
Número de alunos de graduação envolvidos no projeto: 27 alunos

O Ambulatório de Estomatologia/HU/UFSC é
um projeto de extensão de professores do Curso
de Odontologia iniciado em 1 996. Tem, portanto,
22 anos de existência ininterruptos.

Desde 2015, está localizado no Núcleo de
Odontologia Hospitalar/HU, no 3' andar do hospi-
tal, juntamente com outros projetos de extensão.

Tem como objetivos: prestar atendimento a
pacientes de Estomatologial oferecer capacitação
técnica a residentes de Odontologia de Alta Com-
plexidade/HU e a pós-graduandos em Diagnósti-
co Bucall obter material didático; permitir aprimo-
ramento e troca de experiências profissionais em
ambiente hospitalarl elaborar material informativo
para educação continuada e campanhas de pre-
venção do Câncer de Bocal atuar como referência
pelo Sistema de Regulação (SISREG) do SUS; tro-
car experiências com outros serviços do HU ou de
outros hospitaisl selecionar casos para discussão
via Telessaúdel e servir como campo de estágio
não obrigatório para alunos de Odontologia, bem
como para bolsistas.

O referido Ambulatório é a única referência
estadual do SISREG-SUS para o atendimento de
portadores de lesões bucais, manifestações bu-
cais de doenças sistêmicas e sequelas de trata-
mentos oncológicos. Beneficia a comunidade de
SC, ajudando-os a transpor as dificuldades dos
tratamentos de lesões bucais benignas ou malig-
nas, com especial atenção ao Câncer de Boca.

As consultas são agendadas, a partir de ne-
cessidades de diagnóstico/tratamento, levanta-
das por colegas das unidades básicas de saúde.

O projeto tem relevância acadêmica, contri-
buindo na formação de alunos de graduação (bol-
sistas, voluntários, estagiários), pós-graduação
(residentes, mestrandos, doutorandos), que ad-
quirem experiência com esse perfil de pacientes.

Fugira 1: Em A, atendin»nto ambulatorial a paciente com lesão
bucal. Em B, câncer de boca em língua de paciente fumante. Em
C, múltiplas úlceras bucais em paciente com doença autoimune
grave.

Resultados esperados
Entre 01/04/2017 e 31/03/2018 foram

realizados 978 atendimentos ambulato-
riais de pacientes de Estomatologia e 140
biopsias de lesões bucais. Foi registado um
absenteísmo de 299 pacientes. Diante dos
benefícios a comunidade e aos alunos partici-
pantes, os professores envolvidos pretendem
dar continuidade ao mesmo. Os conheci-
mentos adquiridos pelos alunos contribuem
para seu amadurecimento profissional, pelo
avanço nas relações pessoais com pacien-
tes, colegas, pós-graduandos e professo-
res envolvidos no projeto, bem como com
os demais profissionais que atuam em hos-
pital, ampliando os horizontes profissionais.
As imagens acima exemplificam as ativida-.
des e lesões diagnosticadas no projeto.
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