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O conhecimento do perfil sociodemográfico e epidemiológico dos pacientes é essencial para que se alcance a 

adequação das práticas assistenciais em saúde. Dessa maneira, é necessário conhecer a demanda 

ambulatorial e a utilização dos serviços da Faculdade de Odontologia para a avaliação da assistência prestada 

bem como planejamento das futuras ações na qualificação do ensino/atendimento deste espaço.  

OBJETIVO 
O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil sociodemográfico, epidemiológico e de utilização dos 

serviços em pacientes atendidos no ambulatório de Anestesiologia e Exodontia da Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FO-UFRGS), bem como os principais tipos de procedimentos, 

técnicas e condutas empregadas e as intercorrências trans e pós-operatórias mais comuns.  

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

METODOLOGIA 
Estudo descritivo retrospectivo realizado na FO-UFRGS. Foram reunidos e tabulados 1905 relatórios cirúrgicos 

preenchidos pelos alunos da graduação nas atividades referentes às disciplinas de Anestesiologia e Exodontia, 

no período compreendido entre 2011/2 e 2015/1.  

Dentre os pacientes atendidos, a maioria eram mulheres com idade entre 50 e 59 anos, cor da pele branca, 

ensino fundamental incompleto, além de possuírem uma renda familiar entre 2 e 3 salários mínimos.  
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Os resultados foram divididos de acordo com o tipo de informação: sociodemográfica, comportamental, história 

clínica e procedimentos realizados.  

A partir dos dados obtidos foi possível realizar o diagnóstico da situação de saúde dos pacientes atendidos, bem 

como avaliar a capacidade e a efetividade do serviço, elementos fundamentais para a implementação de 
melhorias no ensino e na qualidade da assistência prestada.  
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