
PERFIL  DA ATENÇÃO ODONTOLÓGICA REALIZADA NOS
PACIENTES ESPECIAIS DA CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA
DE CÁSSIA

Coordenador: MARCIA CANÇADO FIGUEIREDO

Autor: LUCIANA DIAS ZANETTE

Atualmente a Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia de fins
filantrópicos, situada  distante do centro de Porto Alegre, na Estrada
Martin Felix Berta nº 1423, Bairro Rubem Berta, abriga 49 crianças e
adolescentes abandonados, de idade variando dos 8 meses aos 22 anos,
portadores de necessidades especiais por possuírem comprometimento
neurológico severo (94,7% paralisia cerebral, encefalopatia crônica,
seqüela de meningite e de síndromes variadas associadas ou não a
outras). Esta casa  participa da ONG Parceiros Voluntários  que é uma
organização não governamental, sem fins lucrativos, apartidárias, com a
visão de desenvolver a cultura do Trabalho Voluntário no Rio Grande do
Sul.  Por outro lado, com o atendimento odontológico de base
educativa/preventiva e curativa  para os pacientes especiais estaríamos
corroborando  com a Organização das Nações Unidas (ONU), que em
1991 documentou a proposta de criação da Sociedade Inclusiva para
estes pacientes. Na prática, este documento engloba uma série de ações
que v isam a formar uma sociedade mais justa no futuro,  sem
preconceitos ou exclusões. Independente de qualquer parâmetro,
incluindo as deficiências físicas ou mentais, todas as pessoas terão o
mesmo valor nessa nova proposta de sociedade. A ONU quer ver a
Sociedade Inclusiva implantada em todo o mundo até o ano de 2010!
Proposta da ação:1.	Capacitar os alunos da graduação, para o
atendimento odontológico voltado aos  pacientes especiais, ou seja,
pacientes estes sem exclusões visando uma compreensão e atendimento
global dos mesmos: visão holística do paciente  inserida dentro de um
contexto sócio-econômico cultural;2.	Instituir um Programa  Odontológico
de base educativa , preventiva  e curativa voltada para estes paciente
e s p e c i a i s ,  c o n s c i e n t i z a d o s  d a  i m p o r t â n c i a  d a  S o c i e d a d e
Inclusiva;3.	Reduzir a incidência / prevalência da doenças bucais dos
pac ientes  espec ia is  da  Casa do Excepc iona l  Santa  R i ta  de
Cássia;4.	Atuar com a Odontologia dentro de uma visão social, reforçando
o  papel da Universidade Pública .Metodologia:A ação de extensão
Atendimento odontológico aos pacientes especiais da Casa do
Excepcional Santa Rita de Cássia está  vinculada a Disciplina de
atendimento odontológico ao paciente especial do Departamento de
Ortopedia e Cirurgia  da Faculdade de Odontologia da UFRGS, e oferece



semestralmente vagas para os alunos da graduação, para fazerem esta
atividade de atendimento odontológico aos pacientes especiais desta
Instituição. Os alunos devem ir semanalmente, ou seja e, dependendo da
disponibilidade de carga horária de cada um.Este atendimento é realizado
no ambiente da casa , obviamente dependendo das condições de saúde
geral que o paciente oferece é real izado em seus leitos  ou no
consultório. Toda esta  nossa preocupação na formação de profissionais
qualificados para atender os pacientes especiais vem de encontro com a
realidade de serem estes acometidos  em sua  grande maioria pelas as
doenças bucais mais prevalentes: cárie e periodontal ,e, terem tão pouco
acesso a profissionais que os atendam.Resultados:A avaliação  do perfil
de nossos 49 pacientes será  apresentada quantitativamente e foram
obtidos no primeiro semestre /2007 relacionando ao:Sexo:Feminino -
47%Masculino - 53%Idade:0 - 10 anos à 32%11 - 20 anos à 16%21 -
30 à 39%31 - 40 à 13%Diagnóstico/ Laudo do médico responsável pelo
pacientePC quadriplégica à 32%PC espástica à 5%Retardo de
desenvolvimento neuro-psicomotor à 12%Síndrome piramidal à 19%PC
não determinada à 8%PC por asfixia neonatal à 5%Síndrome de West à
5%PC diplégica à 3%Hidrocefalia à 8%Síndrome de Dandy Walker à
3%Tratamento realizado:Exodontia - 7%ATF - 41%RAP - 15%Aplicação
de clorexidina - 23%Aplicação de verniz de flúor - 6%Aplicação de
cariostático - 2%ART - 5%Restauração de resina - 1%Conclusão:
Participar e atender pacientes da Casa do Excepcional Santa Rita de
Cássia que faz parte de uma  organização não governamental, sem fins
lucrativos, apartidárias, com a visão de desenvolver a cultura do Trabalho
Voluntário no Rio Grande do Sul, demonstra claramente  para o aluno a
Universidade e  o compromisso social. Isto porque nossa missão é
promover, ampliar e qualificar o atendimento das demandas sociais, pelo
trabalho voluntário, visando a melhoria da qualidade de vida, a SAÚDE
ODONTOLÓGICA dos pacientes especiais no Rio Grande do Sul.Desta
forma, contribuímos com o desenvolvimento dos Trabalhos Voluntários
Organizados por acreditamos que  toda pessoa é solidária e  um
voluntário em potencial; que a filantropia e o exercício de cidadania, pela
prática do voluntariado, são indispensáveis para a transformação da
real idade soc ia l ,  que o vo luntar iado organizado é a base do
desenvolvimento do terceiro setor e que todo trabalho voluntário traz
retorno para a comunidade e para as pessoas que o real izam,
principalmente se forem alunos de graduação. Assim, como Universidade
Pública que somos contribuímos para o desenvolvimento sustentado
alcançado pela integração entre os sistemas econômico e social.


