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O HRA faz parte da Rede de Atenção à Saúde –RAS

voltada para a promoção, prevenção e recuperação da

saúde dos Pacientes com Necessidades Especiais –

PNE.

Estes pacientes são atendidos nas unidades básicas

de saúde ou nas visitas domiciliares, e podem ser

encaminhados para atendimento odontológico no Centro

de Especialidades Odontológicas – CEO, que é sua

referência primária, porém, alguns pacientes apresentam

condições clínicas de fragilidade e vulnerabilidade,

principalmente crianças e idosos, devendo ser atendidos

em ambiente hospitalar, por oferecer maior segurança

nos procedimentos a serem realizados.

.

COMPARATIVO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PACIENTES COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS(PNE), NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE ARAGUAINA –

TO (HRA): 2015 A 2016.  
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• Implementar as politicas públicas de saúde bucal para

pacientes com necessidades especiais (PNE) voltadas

para promoção da saúde e humanização do cuidado.

• Promover o acesso aos pacientes com necessidades

especiais (PNE) à rede de saúde.

• Ofertar serviço de saúde bucal para PNE com maior

segurança.

Em fevereiro de 2017 o HRA reforçou a parceria

com a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína para

ampliar o acesso à saúde bucal de PNE, para suprir a

demanda reprimida, através de uma restruturação da RAS.

Nesta parceria, o HRA oferta sua estrutura e os

profissionais habilitados em OH, e o município se

responsabiliza pelo suporte logístico e transporte.

• Caso clínico: PNE, masculino, 15 anos, periodontopatia

+ dentes supranumerários.

[1] Portaria nº 1.032/GM/MS, de 5 de maio de 2010, que Inclui procedimento

odontológico na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses

e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS, para atendimento às

pessoas com necessidades especiais.

[2] Portaria nº 793/GM/MS, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de

Cuidados a Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS;

[3] Portaria nº 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede

de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no

âmbito do SUS;

O presente trabalho se trata de um estudo

retrospectivo, quantitativo, qualitativo e descritivo. Foi

realizado através da avaliação dos dados fornecidos pelo

setor de estatística do HRA relativos ao número de

atendimentos de PNE pela OH nos anos de 2015 a 2016.

A OH prioriza os PNEs internados no HRA,

principalmente nas alas da oncologia, nefrologia,

neurologia e psiquiatria, conforme protocolos

estabelecidos pelo MS.

Os atendimentos podem ser no consultório da OH ou

em centro cirúrgico, conforme a necessidade e condição

clínica.

Cirurgias maiores são realizadas juntamente com a

equipe da bucomaxilofacial, em centro cirúrgico.

Demandas externas são pontuais e referenciadas do

CEO para o HRA, passando pela regulação.

O aumento de atendimentos em PNE s pela OH do

HRA de 84 % de 2015 para 2016, mostra o esforço do

serviço em promover saúde bucal aos clientes internados

na instituição.

Em relação aos pacientes referenciados, é bem vinda a

parceria do HRA com a Secretaria Municipal de Saúde,

sendo necessário a restruturação da RAS para suprir a

demanda.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em 2015 foram atendidos pela OH/HRA 119 PNEs e

realizados 238 procedimentos odontológicos, e em 2016

foram atendidos 219 PNEs e realizados 438

procedimentos odontológicos.

Observa se o aumento de 84 % dos atendimentos

em PNEs pela OH, quando comparados os anos de 2015

e 2016.
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