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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo expor o fluxo de pacientes encaminhados entre as clínicas 

odontológicas após a centralização do mesmo. Para a implementação, foram realizados treinamentos de alunos, 

professores e funcionários sobre como aconteceriam os encaminhamentos e foram distribuídas fichas impressas 

nas clínicas para que os dados dos pacientes fossem preenchidos e posteriormente cadastrados. Através do 

levantamento dos dados destas fichas, observou-se que a maior parte dos encaminhamentos são direcionados ás 

disciplinas de Dentística Clínica, Periodontia Clínica que constituem o tratamento inicial e a Clínica Integrada que 

realiza diferentes procedimentos sem a necessidade de muitos encaminhamentos, seguida de Reabilitação bucal II 

que ocorre, na maioria das vezes, após o tratamento em outras disciplinas. Também foi possível verificar que ainda 

ocorrem meios paralelos para encaminhamento de pacientes. Diante do exposto pode-se considerar que a 

centralização do sistema de encaminhamentos pelo setor de triagem foi positiva, pois a partir deste procedimento 

apesar da fragmentação do processo de aprendizagem dos alunos, os pacientes ainda podem receber um tratamento 

de forma integral, como o Sistema Único de Saúde preconiza. 
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PÚBLICO-ALVO 

Pacientes, alunos, funcionários e professores do Departamento de Odontologia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 O município atingido pelas ações do projeto é Ponta Grossa (PR). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades extensionistas são realizadas no Bloco M da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

O setor de triagem tem por finalidade centralizar as atividades de acolhimento, 

cadastramento e encaminhamento de pacientes de acordo com suas necessidades especificas 

(MORISHITA, SILVA, SOUZA, 2009). Um sistema de triagem eficiente permite que o 

paciente seja atendido integralmente, de forma a conciliar as necessidades acadêmicas para o 

aprendizado do aluno em determinada série do curso com as necessidades de tratamento 

(GONÇALVEZ, VERDI, 2007), envolvendo os cuidados de acolhimento, humanização e 

integralidade preconizados pelo Ministério da Saúde para atendimento no Sistema Único de 

Saúde (CYRINO et al, 2015). 

Devido a fatores socioeconômicos, a demanda por atendimento odontológico em 

instituições públicas mostra-se superior ao suportado pelas disciplinas ofertadas na grade 

curricular dos cursos de graduação e pós-graduação (TRINDADE, ABRAMOWICZ, RAMOS, 

1999), o mesmo acontece na UEPG ao longo dos anos. Desta forma, é comum que pacientes 

não tenham suas necessidades tratadas de forma integral ou até mesmo não consigam este 

atendimento devido a longas listas de espera (TRINDADE, ABRAMOWICZ, RAMOS, 1999).  

A triagem é o primeiro atendimento recebido nos serviços de saúde, nesta hora é 

classificado de acordo com sua necessidade e encaminhado para o tratamento adequado. O 

encaminhamento deste paciente para tratamento específico de acordo com o caso clínico auxilia 

na integralidade do atendimento. Porém, o funcionamento de uma clínica-escola é complexo e 

não segue um modelo pré-definido, pois engloba diferenças regionais e características 

estruturais de cada curso, como o número de atendimentos realizados por período de tempo em 

cada clínica (TRONCON et al. 2016). 

As clínicas odontológicas da UEPG realizam atendimentos em diversas 

especialidades, abrangendo a atenção básica e secundária em nível de graduação, 
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especialização, mestrado e doutorado, o que a torna uma referência em atendimentos 

especializados para a comunidade, sendo possível um sistema de referência e contra-referência 

dentro da própria instituição. Na maioria dos casos, atendimento é voltado para o cumprimento 

de metas, em que o tratamento clínico é um instrumento pedagógico, e a avaliação tem um 

caráter quantitativo ao invés de qualitativo (CYRINO et al, 2015). 

Diante da ineficiência do sistema de encaminhamentos de pacientes triados antes da 

implementação do projeto de extensão os alunos procuravam pacientes por outros meios como 

redes sociais, entre conhecidos e professores além da livre-demanda, ocasionando a perda da 

integralidade no atendimento de pacientes já triados. Atualmente os pacientes são previamente 

cadastrados no software de gerenciamento odontológico Dental Office®, com a especialidade 

definida, onde os alunos procuram por pacientes na recepção, e estes também os encaminham 

para continuar o tratamento por esta mesma via.  

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo principal expor o fluxo de encaminhamento de pacientes 

entre as clínicas odontológicas no ano de 2018 e primeiro semestre de 2019, após a 

centralização dos encaminhamentos pela central de Recepção e Triagem. 

METODOLOGIA 

Este levantamento foi realizado na UEPG e os dados foram obtidos por meio de fichas 

de encaminhamento impressas provenientes das diferentes clínicas de atendimento 

odontológico. Inicialmente, realizou-se um treinamento com os alunos, professores e 

funcionários sobre como aconteceriam os encaminhamentos e a importância do preenchimento 

correto dos dados do paciente. As fichas com a relação de pacientes a serem encaminhados 

foram distribuídas em todas as clínicas, identificadas com o número da clínica correspondente 

e ficaram em um local de fácil acesso aos alunos. Elas foram preenchidas pelo aluno 

encaminhador com: 1) Nome completo do paciente sem abreviações; 2) Telefone para contato; 

3) Disciplina a ser encaminhado (especialidade mais urgente); 4) Nome do responsável pelo 

encaminhamento.   

Inicialmente as fichas eram distribuídas e recolhidas pelos alunos extencionistas que 

desempenhavam sua função na recepção, e o cadastramento dos pacientes encaminhados era 

feito em uma planilha Excel® na disciplina correspondente à especialidade necessária. Após a 

implementação do software Dental Office® para o gerenciamento de pacientes, duas alunas 

extensionistas têm a função específica de fazer a distribuição e coleta das fichas de 
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encaminhamento em todas as clínicas em que há circulação de pacientes. Antes de realizar o 

cadastro no sistema as alunas procuram por um cadastro prévio, se positivo ele é alterado para 

a especialidade indicada na ficha de encaminhamento e a “Situação atual” do paciente é 

colocada como “Triado-Em espera”, que significa que ele terá preferência em relação aos Não-

Triados na ordem de atendimento. Caso não tenha cadastro, ele é realizado com as mesmas 

especificações citadas acima. 

As fichas arquivadas foram inicialmente classificadas em 2018 e 2019, e os 

encaminhamentos foram contados de acordo com a disciplina de destino para a obtenção das 

disciplinas que possuem o maior fluxo de paciente através deste método de encaminhamento 

de pacientes.  

RESULTADOS 

De acordo com os dados obtidos, foi possível conhecer o fluxo de pacientes 

encaminhados entre as clínicas de atendimento odontológico. Ao todo, foram 487 

encaminhamentos realizados entre 17 clínicas de atendimento odontológico nos níveis de 

graduação, especialização (Ortodontia) e extensão (Projeto Siso). As disciplinas, as atividades 

realizadas e a quantidade de encaminhamentos para cada disciplina estão descritos na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Fluxo de encaminhamentos entre as clínicas de atendimento odontológico 

Disciplina Atividade realizada Nº de pacientes Ano 

Dentística Clínica Restaurações 
77 2018 

34 2019 

Periodontia Clínica Tratamento periodontal não cirúrgico  
66 2018 

49 2019 

Endodontia Clínica Tratamento endodôntico 
22 2018 

7 2019 

Multidisciplinar em 

Dentística e Periodontia 

Tratamento periodontal cirúrgico, 

restaurações complexas 

12 2018 

7 2019 

Práticas em Saúde Bucal II 

(PSB II) 
Prevenção de doenças bucais 

3 2018 

0 2019 

Reabilitação Bucal I Prótese fixa unitária e prótese total 
9 2018 

2 2019 

Reabilitação Bucal II Prótese parcial removível e prótese fixa 
25 2018 

28 2019 
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Multidisciplinar em 

Endodontia e Prótese 

Prótese fixa, endodontia complexa e 

retratamento endodôntico 

6 2018 

1 2019 

Clínica de Disfunção 

Temporomandibular (DTM) 

Tratamento de disfunção 

temporomandibular e dor orofacial 

6 2018 

8 2019 

Diagnóstico e Cirurgia 

Bucal II (DCB II) 
Radiografias intrabucais 

1 2018 

0 2019 

Diagnóstico e Cirurgia 

Bucal IV (DCB IV)  
Exodontias 

17 2018 

8 2019 

Estomatologia Diagnóstico de lesões bucais e biopsias 
7 2018 

1 2019 

Multidisciplinar em Cirurgia 

e Estomatologia 

Exodontias complexas, 3º molares  

simples, biopsias. 

11 2018 

9 2019 

Clínica Integrada Todos os procedimentos 
37 2018 

8 2019 

Clínica Integrada Infantil Todos os procedimentos em crianças 
8 2018 

0 2019 

Ortodontia (especialização) Ortodontia em adolescentes e adultos 
1 2018 

0 2019 

Projeto Siso Exodontias de 3º molares 
13 2018 

0 2019 

Total de encaminhamentos 487  

Fonte: a autora 

De acordo com o levantamento, as Disciplinas que receberam maior número de 

pacientes são: Dentística Clínica, Periodontia Clínica que realizam tratamentos de baixa e 

média complexidade, seguida da Clínica Integrada onde realizam os procedimentos de forma 

conjunta e conseguem suprir as diferentes necessidades dos pacientes sem a necessidade de 

muitos encaminhamentos. A Reabilitação Bucal II também mostra-se importante para os 

encaminhamentos, uma vez que muitos pacientes, após os demais tratamentos, necessitam de 

próteses para a finalização do seu caso, e mesmo que o tratamento também seja realizado na 

Clínica Integrada a demanda é alta e poucos pacientes são atendidos rapidamente devido á 

sequência de atendimento e a adequação para o aprendizado acadêmico. 

As disciplinas em que não foram contabilizados encaminhamentos no ano de 2019 

sofreram mudanças em seus sistemas de encaminhamentos. Na PSB II e DCB II a maioria dos 

encaminhamentos ocorrem diretamente entre os alunos e conhecidos pois as necessidades 

nestas disciplinas são específicas para determinados casos. A Clínica Integrada Infantil, a 
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Ortodontia e Projeto Siso agora possuem seus próprios sistemas de encaminhamento de 

pacientes, por este motivo os encaminhamentos para estas disciplinas não são contabilizados 

pela triagem.  

O baixo número de encaminhamento em certas disciplinas também se deve ao fato de 

que muitos alunos se dirigem diretamente à recepção para a atualização cadastral e 

encaminhamento de pacientes, tornando impossível a contabilização através das fichas, sendo 

esta ação incentivada pela central de triagem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados mostrados, pode-se considerar que a centralização do sistema de 

encaminhamentos pelo setor de triagem foi positiva, devido ao acesso dos alunos aos pacientes 

que necessitam da especialidade esperada e também pela facilidade de encaminhamento deste 

mesmo paciente para a continuidade do tratamento, o que garante a integralidade do 

atendimento. Ainda deve-se continuar com treinamentos de alunos, professores e funcionários 

afim de evitar meios paralelos de encaminhamento, incentivar a atualização cadastral frequente 

dos pacientes e o fornecimento de informações corretas nas fichas para evitar a perda do 

encaminhamento devido à falta das mesmas.  
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