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RESUMO 

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

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

ambulatorial na rede pública tanto para a avaliação dos serviços prestados como para a 

orientação dos que trabalham neste serviço. O presente estudo tem como objetivo identificar o 

perfil sociodemográfico, epidemiológico e de utilização dos serviços dos pacientes atendidos 

no ambulatório de Exodontia e Anestesiologia 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.  

Para isto, foram reunidos e tabulados relatórios cirúrgicos preenchidos pelos alunos da 

graduação nas atividades referentes às disciplinas de Anestesiologia e Introdução à Exodontia 

e Exodontia, no período compreendido entre 2011/2 e 2015/1. Os relatórios estão divididos 

em informações sociodemográficas (sexo, idade, cor da pele), informações comportamentais 

(hábitos de alcoolismo e tabagismo), história clínica (entrevista dialogada sobre a história de 

saúde prévia e atual) e informações específicas sobre cada procedimento cirúrgico (técnicas, 

condutas, intercorrências). Por meio deste estudo, espera-se aprimorar a preparação dos 

estudantes por parte dos professores desta instituição de ensino, direcionando às reais 

necessidades e principais demandas odontológicas identificadas neste contexto, bem como 

melhorar a qualidade da assistência prestada. Somado à isso, a análise dos procedimentos e do 

perfil epidemiológico fornecerá dados para o diagnóstico da situação de saúde dos pacientes e 

para a avaliação da capacidade e efetividade do serviço, além de ser uma grande fonte para a 

vigilância epidemiológica.  
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