
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

            ÁREA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL

PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO DE
ODONTOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP

INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS
Este protocolo tem como objetivos :
-  Orientar  as  ESBs  (  Equipes  de  Saúde  Bucal)  e  as  recepções  das  UBSs  sobre  o  fluxo  de
encaminhamentos de   seus usuários para o Ambulatório de odontologia hospitalar e buco maxilo
do HC da UNICAMP.
- Descrever como realizar os agendamentos corretamente .
-  Indicar  quais  pacientes  que  poderão ser  encaminhados considerando seus casos clínicos  /
agravos específicos.
-  Apontar  quais  procedimentos  são  ofertados  pelos  Ambulatórios  de  acordo  com  o  agravo
apresentado.

O AMBULATÓRIO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E CIRURGIA ORAL MENOR DO HC DA
UNICAMP
Tem como finalidade o atendimento na atenção secundária e terciária em odontologia de usuários
oriundos das UBSs portadores de agravos sistêmicos específicos .
Endereço: Rua Vital Brasil s/n  3º andar - Cidade Universitária  / Barão Geraldo Campinas SP
Fones : 35217553  /  35217545
Coordenadora : Dra Roberta Sevá Pereira de Oliveira 

FLUXO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS 
• Na própria unidade , após diagnóstico e avaliação pela equipe de saúde bucal de que o

paciente se enquadra nos casos de agravos que podem ser encaminhados, preencher o
impresso de referência /  contra  referência  e solicitar  ao  agendador da UBS que realize
agendamento da consulta (código do ambulatório- Odonto-triagem- 27001) ,enviando a ficha
de pré cadastro via e-mail para DRS VII :   drs7-agendamento@saude.sp.gov.br 
OBS : Preencher todos os campos da referência/contra referência ,  sendo  indispensável o
preenchimento do nome do profissional com letra legível, carimbo com CRO e assinatura. 

•  Solicitar ao paciente que realize radiografia panorâmica e leve no dia da consulta inicial  
•  Orientar  o  paciente  que  na  consulta  inicial  não  serão  realizados  procedimentos

odontológicos, será realizada avaliação clínica detalhada , para posterior retorno e início do
tratamento odontológico. 

• LOCAL: na data da consulta agendada , orientar o paciente que se encaminhe ao 3º andar
do  HC da UNICAMP e siga  a  faixa  amarela  pintada  no chão “  sentido  ambulatório  de
odontologia “  

mailto:drs7-agendamento@saude.sp.gov.br


TIPOS DE AGRAVOS QUE PODERÃO SER ENCAMINHADOS E OS PROCEDIMENTOS

OFERTADOS

Agravos Procedimentos a serem realizados

- Pacientes com alterações cardiológicas
severas
1- Cardiopatias congênitas cianogênicas : 
tetralogia de Fallot , atresia tricúspide, atresia 
pulmonar , transposição de grandes vasos, 
anomalia de Ebstein
2- Cardiopatias congênitas acianogênicas : 
coartação da aorta comunicação interatrial, 
comunicação interventricular, persistência do 
canal arterial, 
3- Arritmias cardíacas
4- Disfunções valvares
5- Cardiomiopatia hipertrófica
6- Pacientes portadores de próteses 
cardíacas
7 - Hipertensão arterial sistêmica de difícil 
controle 

Remoção de cáries, realização de restaurações
dentárias,  raspagem  dental,  gengivectomia,
extrações  de  dentes  e  restos  radiculares,
drenagem de  abscessos,  remoção  cirúrgica  de
lesões bucais, adaptação e controle das próteses
dentárias, cuidados específicos para a hidratação
da mucosa bucal.

- Pacientes com esclerodermia ( doença 
auto imune,classificada como um 
distúrbio reumatológico, com 
manifestações importantes na face )

Orientação de higiene bucal, profilaxia dentária,
remoção  de  cáries,  realização  de  restaurações
dentárias, raspagem dental, extrações dentárias,
drenagem de  abscessos,  remoção  cirúrgica  de
lesões ósseas ou de tecidos moles, eliminação
de  traumatismos  causados  por  próteses  e  /ou
aparelhos ortodônticos, gengivectomias

- Pacientes candidatos a transplantes 
( pacientes com insuficiências crônicas, 
aguardando realização de transplante )

Orientação de higiene bucal, profilaxia dentária,
remoção  de  cáries,  realização  de  restaurações
dentárias, raspagem dental, extrações dentárias,
drenagem de  abscessos,  remoção  cirúrgica  de
lesões ósseas ou de tecidos moles, eliminação
de  traumatismos  causados  por  próteses  e  /ou
aparelhos ortodônticos.

- Pacientes que foram submetidos a 
transplantes de orgãos

Orientação de higiene bucal, profilaxia dentária,
remoção  de  cáries,  realização  de  restaurações
dentárias,  raspagem  dental,  gengivectomias,
extrações  dentárias,  drenagem  de  abcessos,
remoção  cirúrgica  de  lesões  ósseas  ou  de
tecidos  moles,  eliminação  de  traumatismos
causados  por  próteses  e  /ou  aparelhos
ortodônticos.

- Pacientes oncológicos submetidos a 
quimioterapia e/ou radioterapia de cabeça 
e pescoço; exceto aqueles candidatos a 
transplante de medula óssea

Orientação de higiene bucal, profilaxia dentária,
remoção  de  cáries,  realização  de  restaurações
dentárias, raspagem dental, extrações dentárias,
drenagem de  abscessos,  remoção  cirúrgica  de
lesões ósseas ou de tecidos moles, eliminação
de  traumatismos  causados  por  próteses  e  /ou
aparelhos  ortodônticos,  gengivectomias,
tratamento  da  osteonecrose  e



osteorradionecrose,  antibioticoterapia  profilática,
suplementação de oxigênio quando necessário.

- Pacientes com retardo de 
desenvolvimento neuropsicomotor

Contenção  através  de  aparelho  imobilizador
(Dispositivo  de  Godoy),  orientação  de  higiene
bucal,  profilaxia  dentária,  remoção  de  cáries,
realização de restaurações dentárias, raspagem
dental,   gengivectomias,  extrações  dentárias,
drenagem de  abscessos,  remoção  cirúrgica  de
lesões ósseas ou de tecidos moles, eliminação
de  traumatismos  causados  por  próteses  e  /ou
aparelhos ortodônticos.

- Pacientes apresentando lesões benignas 
nos tecidos ósseos e/ou na mucosa da 
cavidade oral

Orientação de higiene bucal, profilaxia dentária,
remoção  de  cáries,  realização  de  restaurações
dentárias,  raspagem  e  polimento  dental,
extrações  dentárias,  drenagem  de  abscessos,
remoção  cirúrgica  de  lesões  ósseas  ou  de
tecidos  moles,  eliminação  de  traumatismos
causados  por  próteses  e  /ou  aparelhos
ortodônticos,  gengivectomias,  antibioticoterapia
profilática, tratamento sintomático de mucosites,
xerostomia  e  tratamento  medicamentoso  de
osteomielites

- Dor e disfunção temporomandibular Restabelecimento da função mastigatória através
de  orientação,  recapturação  do  disco  articular,
instalação  de  placa  de  mordida  miorrelaxantes
ou  protetores  para  bruxismo,  identificação  e
tratamento  do  fator  etiológico  da  disfunção,
contenção da luxação habitual das ATM.
Observação  :  Não  enviar  pacientes  com
necessidade  de  correções  ortodônticas  e
reabilitações  protéticas,  pois  estes
procedimentos  não  são  passíveis  de
realização no Ambulatório do HC da Unicamp

- Pacientes com tumores de cabeça e 
pescoço com perda de estruturas faciais

- Próteses intra orais: próteses para as grandes
perdas  da  maxila,  próteses  para  as  grandes
perdas  da  mandíbula,  próteses  obturadoras
palato faringeanas e velo faringeanas ( pré, trans
e pós cirúrgicas )
-  Próteses  extra  orais:  oculares,  nasais,
auriculares,  óculo  palpebrais,  próteses  para  as
grandes perdas faciais, próteses conjugadas

- Pacientes diabéticos descompensados. Orientação de higiene bucal, profilaxia dentária,
remoção de cáries, realização de  restaurações
dentárias,  raspagem  dental,  gengivectomias,
extrações  dentárias,  drenagem  de  abscessos,
remoção  cirúrgica  de  lesões  ósseas  ou  de
tecidos  moles,  eliminação  de  traumatismos
causados  por  próteses  e  /ou  aparelhos
ortodônticos. 
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