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Introdução: O Projeto de extensão Emergências Odontológicas começou em 2019 na
Clínica do Unileste composto por alunas do 7 e 8 períodos do curso de Odontologia. O
projeto tem como objetivo realizar procedimentos de urgência e emergência aos
pacientes, como alívio de dor imediato, cimentação de provisórios, curativos, entre
outros. Objetivo: O objetivo do estudo é relatar os resultados obtidos nos atendimentos
realizados no projeto de fevereiro a junho de 2019.  Metodologia: A divulgação do
projeto é realizada através das redes sociais do Unileste, jornais locais, alunos e
usuários do serviço. Os atendimentos são efetuados às segundas-feiras no horário de
11:30 à 12:30 e às quintas-feiras no horário de 17:30 às 18:30. Para a obtenção dos
diagnósticos são realizados exames clínicos e quando necessário, exames
complementares como radiografias periapicais. Todos os atendimentos são
supervisionados pelas professoras orientadoras do projeto Patrícia Motta e Audrey
Bueno. Foram coletados dados epidemiológicos dos prontuários dos pacientes
atendidos no primeiro semestre de 2019. Resultados: Foram atendidos 25 pacientes,
sendo 8 homens e 16 mulheres, com média de idade de 46,12 anos. Dentre as pessoas
atendidas, foram diagnosticados 14 elementos dentários com pulpite; 3 com lesão
cariosa ativa cavitada; 3 com sensibilidade de colo; 3 com exposição de dentina; 2 com
abscesso periodontal; 2 com abscesso pulpar; 1 com fratura e 1 com necrose pulpar.
Foram realizadas 32 tomadas radiográficas para a conclusão dos diagnósticos. A maior
parte desses pacientes também foi diagnosticada com necessidade de tratamento
endodôntico, sendo encaminhados para a clínica de Endodontia do Unileste, com
exceção dos casos envolvendo molares, que foram encaminhados para especialistas em
endodontia. Conclusão: O Projeto de Extensão de Emergências Odontológicas
contribui para formação acadêmica, através da obtenção de experiências clínicas,
aperfeiçoamento da prática nos atendimentos e melhora na capacidade de diagnósticos.
Além disso, favorece a população, pela facilidade de acesso aos tratamentos, ao curto
tempo de espera e a gratuidade dos serviços prestados.
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