PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DAS REFERÊNCIAS EM ENDODONTIA
COMO ENCAMINHAR
* Preenchimento correto da Referência e Contra-Referência
- Nome e telefone da UBS que está encaminhando
- Nome e carimbo do profissional
- Identificação do dente à ser tratado
- História clínica do dente e os procedimentos realizados pelo CD na UBS
- Em casos de pacientes com alterações sistêmicas, relatar essas alterações e orientações
médicas, nos casos de necessidade de prescrição profilática, o CD da UBS deverá encaminhar o
paciente previamente medicado.
* Orientações básicas ao paciente
- Após notificado da data da consulta, solicitar que o paciente retire o ticket na UBS
- Nos casos de impossibilidade de comparecimento à consulta, solicitar que o paciente
comunique a UBS até dois dias de antecedência para eventual reposição da vaga
- É obrigatório que o paciente leve o encaminhamento e o RX inicial na consulta agendada

CRITÉRIOS CLÍNICOS PARA O ENCAMINHAMENTO
* Obrigatoriedade que o paciente apresente adequação do meio bucal
* Do dente a ser encaminhado
- Dentes passíveis de reconstrução e nos casos de indicação protética ter o comprometimento
do paciente em realiza las
- Remoção integral do tecido cariado
- Dar condições ao dente para que seja possível o isolamento absoluto, se necessário realizar
gengivectomia ou reconstrução provisória, visando a colocação do dique de borracha
- O atendimento emergencial deverá ser realizado pelo CD na UBS
- Nos casos de dúvidas em relação à indicação do encaminhamento, recomenda-se o contato
inter profissional com a referência especializada para a discussão técnica do caso

CONDUTAS CLÍNICAS NA UBS
* Polpa viva
- Remoção do tecido cariado, pulpotomia, irrigação com água de hidróxido de cálcio, secagem
com bolinhas de algodão estéril, colocação de Otosporin e selamento com IRM
- Nos casos de ápice aberto não remover polpa
* Polpa morta
- Remoção do tecido cariado, irrigação com água de hidróxido de cálcio ou líquido de Dakin
secagem com bolinhas de algodão estéril, colocação de Tricresol e selamento com IRM

CONSIDERAÇÕES FINAIS
* Procure orientar o paciente sempre da melhor forma, seja em relação ao encaminhamento ou
sobre a importância do tratamento endodôntico , conscientizando-o de não faltar a consulta
agendada
* Após a conclusão do tratamento endodôntico, o paciente deverá retornar à UBS de origem
com a Contra Referência devidamente preenchida para a complementação do tratamento
restaurador, este acesso deverá ser garantido na UBS pelo profissional que o encaminhou

ENDEREÇOS DAS UNIDADES DE REFERÊNCIAS EM ENDODONTIA
DISTRITO
Sul
Noroeste
Sudoeste
Norte
Leste

UNIDADE
CS Faria Lima
CEO Florence
CEO Ouro Verde
CS Eulina

ENDEREÇO
Av Faria Lima 90
Av Nélson Ferreira de Souza 292
Av. Ruy Rodriguez 3434
Rua Martin Luther King Jr 286
Em reestruturação

FONE
32729803 - 32730610
32612462
32668888 - 32661856
32430233 - 32433343
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