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Dedico esse trabalho a todas as crianças, criaturas fundamentais ao trabalho dos 

odontopediatras. 

 

"A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes". 

Oscar Wilde 
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RESUMO 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi verificar o perfil do atendimento das urgências 

odontológicas em crianças menores de 6 anos nas Unidades de Saúde de Urgência da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-Goiás. Material e Métodos: Neste estudo 

descritivo, foram analisadas as fichas de crianças menores de 6 anos atendidas nestes 

serviços de urgência, entre os meses de janeiro e dezembro de 2011. Foram observados: 

classificação de risco, idade e sexo da criança, queixa principal, procedimentos 

executados, dentes acometidos, prescrição de medicamentos e encaminhamentos. 

Resultados: Foram atendidas 1108 crianças menores de 6 anos (4.0% do total de 

atendimentos nos serviços de urgência), sendo que 556 eram meninos (50,2%). A idade 

média das crianças foi de 3,7 anos (DP ±1,4). As queixas mais descritas foram dor de 

dente (47,9%, n=531) e trauma dentário (20,0%, n=221). Os procedimentos clínicos 

mais executados foram a exodontia (13,0%) e intervenção pulpar (13,0%). Em 58,5% 

(n=649) dos casos de urgência não houve realização de procedimento clínico local. 

Conclusão: A urgência odontológica em crianças menores de 6 anos ocorre, 

principalmente, como consequência da cárie dentária. Os serviços públicos voltados à 

urgência/emergência em saúde necessitam de um manejo mais efetivo dessas situações.  

 

Palavras-chave: Odontopediatria. Odontalgia. Urgência. Serviços de Saúde Bucal. 

Saúde Pública. 



 

 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to describe how the community centers from the the city 

of Goiania handled dental emergency care in children under 6 years during 2011. 

Methods: This quantitative study evaluated the dental charts of children under 6 years 

old of age focusing on emergent dental care and assessed dental emergency risk 

classification, child’s age and gender, chief complaint, involved teeth, clinical 

procedures performed, medications prescribed and referral. Data were recorded on forms 

for later descriptive analysis. Results: 1,108 children under 6 years old (4.0%) were 

treated, 556 male (50.2%), with a mean age of 3.7 years old (±1.4). The most reported 

chief complaints were toothache (47.9%, n=531) and dental trauma (20.0%, n=221). The 

most frequently performed clinical procedures were extraction (13.0%) and endodontic 

treatment (13.0%). No clinical procedures were performed in 58.5% of the cases 

(n=649). Conclusion: Emergency dental care for children under 6 years occurs mainly 

as a result of dental decay. It is necessary that emergency dental public services have a 

more effective management of these situations. 

 

Keywords: Pediatric dentistry. Toothache. Emergency. Dental Health Services. Public 

Health. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 O acesso à atenção odontológica nem sempre contempla toda a população de maneira 

homogênea, ficando sem assistência principalmente aqueles que apresentam baixa renda ou que 

não tem um plano de saúde privado. Nos Estados Unidos, a falta de tratamento da doença cárie é 

considerada um problema de saúde pública (DAVIS; AMOS; EUGENIE, 2010), uma vez que 

muitas pessoas são impedidas de receberem tratamento odontológico regular, principalmente por 

motivos financeiros. No Brasil, país com evidentes diferenças no aspecto sócio-econômico 

(AMORIM et al, 2007), a situação não é diferente e muitos adultos e crianças são levados a 

utilizarem os serviços de urgência odontológica.   

 Segundo as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), lançada pelo 

Ministério da Saúde (MS) em 2004, é necessário conhecer a realidade de saúde de cada 

localidade para, a partir disso, construir uma prática efetivamente resolutiva dos pronto-

atendimentos (BRASIL, 2004a). Por muitos anos, as urgências odontológicas na Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia eram atendidas apenas no serviço de atenção básica, 

conforme a demanda. O serviço específico para atendimento dessas necessidades só foi 

implantado a partir de 2008 e, sem dúvida, representa grande avanço para o sistema público de 

saúde (GOIÂNIA, 2009).  

 No entanto, não há informações estatísticas sobre o atendimento das urgências 

odontológicas a crianças na primeira infância nesses serviços. Esse levantamento é importante 

considerando que, atualmente, as crianças de 5 anos, em Goiânia, apresentam índice de dentes 

cariados, extraídos e obturados (ceo-d) de 1,96 com limites mínimo de 1,62 e máximo de 2,3. 

(BRASIL, 2011a). A cárie dentária, além de ser o componente que mais contribui para esse 

índice (78,10%), é também a principal causa das urgências odontológicas em crianças 

(AGOSTINI et al, 2001).  A região Centro-Oeste do Brasil está entre as que apresentam mais 

dentes que necessitam de restaurações, tratamentos pulpares ou extrações (BRASIL, 2011a). Faz-

se necessário conhecer, portanto, o tratamento utilizado para a resolução das urgências mais 

frequentes nesta idade.  
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 Além disso, a criança está em constante desenvolvimento e as experiências vivenciadas 

neste período são levadas adiante, afetando sua capacidade de lidar com situações parecidas no 

futuro (ANDERSON, 1996). Por isso, outro ponto a ser investigado é se os profissionais dos 

serviços de urgência atendem crianças nessa faixa etária ou fazem seu encaminhamento antes da 

resolução do problema (COHEN, 2009). 

 Epidemiologicamente, os dados podem ser de grande importância para a formulação de 

ações transformadoras que atendam à realidade local, de acordo com o modelo de promoção de 

saúde, proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Diante desse contexto, surgiu o 

questionamento sobre quais são as características das urgências odontológicas de crianças 

menores de 6 anos e como elas são conduzidas nas Unidades de Saúde de Urgência da SMS de 

Goiânia. 

1.2  REVISÃO DA LITERATURA 

 Para fins didáticos, esta revisão de literatura está subdividida em temas: urgência, 

Política Nacional de Atenção às Urgências, classificação de risco, primeira infância, urgência 

odontológica em crianças. 

 

1.2.1 Urgência 

 De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2009), 

urgência é uma “situação crítica ou muito grave que tem prioridade sobre outras; emergência”, 

configurando uma “necessidade que requer solução imediata”. 

 Em odontologia, as situações que envolvem urgência estão normalmente relacionadas 

com o alívio da dor e à devolução da estética e da função ao paciente, visando ao seu bem-estar 

sócio-psíquico-emocional (TORTAMANO et al. 2004).  

 O Ministério da Saúde (MS), por meio da PNSB, afirma que as urgências odontológicas, 

caracterizadas por dor, infecção e sofrimento, devem ser tratadas com prioridade absoluta. Essa 

política sugere ainda que, para aumentar a resolutividade do pronto-atendimento, é necessário 

organizá-lo de acordo com a realidade local, avaliar a situação de risco à saúde bucal na consulta 

de urgência e orientar o usuário a retornar ao serviço para dar continuidade ao tratamento 

(BRASIL, 2004a). 
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Segundo o Cap V, Seção I, Art. 7º, Inciso VII do Código de Ética Odontológica, “deixar de 

atender paciente que procure cuidados profissionais em casos de urgência, quando não haja outro 

Cirurgião-Dentista em condições de fazê-lo, constitui infração ética” (BRASIL, 2012a). 

  

1.2.2 Política Nacional de Atenção às Urgências no SUS 

 Não existe uma política nacional que defina e regule o atendimento de urgência 

odontológica pelos serviços de saúde. Considerando, porém, a necessidade de se trabalhar com 

um conceito amplo de saúde, entende-se que as urgências odontológicas devem seguir as mesmas 

oreintações sugeridas pela Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) (BRASIL, 2004b). 

Essa política considera que o atendimento aos quadros agudos deve ser prestado por todas as 

portas de entrada dos serviços de saúde do SUS. Se a resolução integral da demanda não for 

possível, o usuário deve ser transferido para um serviço de maior complexidade, dentro de um 

sistema organizado em redes regionais.  

 A portaria nº 1600, de 7 de julho de 2011, considerando o imperativo de promover o 

atendimento ágil e resolutivo das urgências e emergências, reformulou a PNAU e instituiu a Rede 

de Atenção às Urgências no SUS. As diretrizes dessa rede orientam para a ampliação do acesso e 

acolhimento dos casos agudos, de forma humanizada, em todos os pontos de atenção dos serviços 

de saúde. Segundo a rede, há a necessidade de monitoramento e avaliação dos serviços através de 

indicadores de desempenho que investiguem a efetividade e a resolutividade da atenção 

(BRASIL, 2011b).   

 O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) do MS considera a média de atendimento de urgência odontológica por habitantes um 

indicador de monitoramento. Isto significa que esses serviços devem ser acompanhados 

regularmente para a complementação de informações sobre oferta de serviços e resultados 

alcançados pelas equipes aderidas ao programa (BRASIL, 2012b). 

 Ainda segundo as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, é preciso a qualificação 

da assistência por meio de educação permanente das equipes de saúde do SUS na atenção às 

urgências. Isso contribui para que haja o acolhimento com classificação de risco, qualidade e 

resolutividade em todos os pontos de atenção do sistema (BRASIL, 2011b). 
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1.2.3 Classificação de risco 

 Um dos grandes desafios dos serviços de urgência no Brasil é a organização do acesso 

da grande demanda que, há muitos anos, encontra-se reprimida.  A Política Nacional de 

Humanização do SUS propõe o acolhimento do usuário em todas as práticas de atenção e gestão 

e afirma que é preciso compreender a inserção dos serviços de urgência na rede local para 

alcançar uma atenção resolutiva, humanizada e acolhedora. (BRASIL, 2004c). Essa política 

define que:  

[...] a noção de acolhimento pode se restringir a uma atitude voluntária de bondade e favor por parte de 

alguns profissionais; a uma dimensão espacial, que se traduz em recepção administrativa e ambiente 

confortável; ou também a uma ação de triagem (administrativa, de enfermagem ou médica) com seleção 

daqueles que serão atendidos pelo serviço naquele momento.  

 No entanto, quando se trata de situações de urgência, aparecem alguns desafios que 

ainda precisam ser vencidos, como superlotação, processo de trabalho fragmentado, exclusão dos 

usuários na porta de entrada, desrespeito aos direitos desses usuários, entre outros. Assim, para 

melhorar o acesso aos serviços de urgência, tradicionalmente feito por filas e ordem de chegada, 

foi incorporada a classificação de risco das urgências pelo MS. Com a intenção de resolver o 

problema do paciente, foi proposto o seu acolhimento por um profissional da equipe de saúde, 

responsável por escutar a queixa, os medos e as expectativas, avaliar o risco à saúde e a 

vulnerabilidade do usuário, além de informar quanto ao momento de seu atendimento. Esse ato 

permite o atendimento imediato do paciente com risco elevado, aumentando, consequentemente, 

a satisfação do usuário (BRASIL, 2009). 

 A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação de usuários que 

necessitam de tratamento de acordo com o potencial de risco à saúde e o grau de sofrimento. Os 

casos de urgência podem ser classificados por prioridades, a partir da utilização de protocolos 

clínicos.  

 Cada localidade pode desenvolver seu próprio protocolo ou utilizar algum já existente. O 

MS orienta que a construção de um protocolo pode ser feita a partir de outros já existentes, porém 

deve ser adaptado ao perfil de cada serviço. Ele sugere ainda, que os serviços de uma mesma 

região desenvolvam critérios de classificação semelhantes, buscando facilitar o mapeamento e a 

construção das redes locais de atendimento. O MS recomenda que o protocolo tenha no mínimo 4 

níveis de classificação de risco e que, de preferência, sejam usadas cores (BRASIL, 2009). Os 

serviços do SUS para as urgências médicas usam, em ordem de prioridade, as cores vermelho, 
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amarelo, verde e azul, sendo uma adaptação do protocolo de Manchester, desenvolvido no Reino 

Unido e utilizado em vários países da Europa. Este classifica cada usuário com cores sendo: 

Vermelho – atendimento imediato; Laranja - atendimento em 10 minutos; Amarelo – 

atendimento em 60 minutos; Verde – atendimento em 1 hora e 20 minutos e Azul – poderá ser 

agendado para outros pontos de atenção (FERREIRA, 2009). 

 A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) também adota, para as 

urgências médicas, o protocolo de Manchester. Porém, o manual “Atenção em Saúde Bucal” da 

SES-MG sugere outro protocolo para a classificação do risco das urgências odontológicas, 

considerando os sinais de alerta em saúde bucal. Ele classifica o paciente como risco Sistêmico 

(além dos sinais de alerta, há sinais e sintomas sistêmicos) – atendimento imediato pela equipe de 

saúde, Amarelo – atendimento o mais rápido possível, Azul – atendimento por ordem de chegada 

ou Verde – casos de prioridade dentro dos riscos amarelo ou azul (MINAS GERAIS, 2006).  

 Com o objetivo de organizar o atendimento de urgências odontológicas na rede 

municipal de Goiânia, e cumprindo o que determina a Portaria 2922 do MS de 02 de dezembro de 

2008 (BRASIL, 2008), foi desenvolvido o Protocolo da Urgência Odontológica e Pronto-

atendimento da SMS de Goiânia (GOIÂNIA, 2009). Segundo o protocolo, a equipe de 

acolhimento desses serviços, é composta por profissionais técnicos em enfermagem, enfermeiros, 

assistentes sociais e psicólogos. Esses profissionais devem receber o usuário do serviço de 

urgência odontológica, realizar a classificação de risco de sua queixa principal e informar sobre o 

momento do seu atendimento. Este protocolo utiliza as seguintes cores, em ordem de prioridade: 

vermelho, amarelo, verde e azul. A descrição das queixas que compõem cada faixa de cor pode 

ser visualizada no Quadro 1. 

 

1.2.4 Primeira infância 

 Este trabalho preocupou-se em investigar o atendimento de urgência às crianças na 

primeira infância, que compreende o período do primeiro ao sexto ano de vida conforme 

definição de Issler; Leone e Marcondes, 1999. Em se tratando de atendimento odontológico a 

crianças nessa faixa etária, uma das dificuldades encontradas é a não colaboração durante o 

tratamento, seja por medo, ansiedade, experiência odontológica negativa vivida anteriormente ou 

experiência prévia de dor de dente (BRANDERBURG, 2009). A infância é um período muito 

relacionado ao desenvolvimento da ansiedade (KANEGANE et al, 2003). Segundo Anderson 
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(1997), aproximadamente um quarto da população americana adulta deixou de fazer consultas 

regulares ao dentista influenciadas por experiências vividas nesse período. 

 Assim, o cirurgião-dentista que atende crianças deve respeitá-las, transmitir-lhes 

segurança e estar preparado para lidar com o possível comportamento aversivo que elas venham a 

apresentar (JOSGRILBERG; CORDEIRO, 2005).  

 

Quadro 1. Protocolo para classificação de risco das urgências 

odontológicas da SMS, Goiânia-GO, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: SMS de Goiânia, 2009 

 

1.2.5 Urgência odontológica em crianças 

 A maioria dos estudos realizados no Brasil refere-se aos serviços de atendimento de 

urgência prestados por instituições de ensino. Estes evidenciam que até 19% das urgências 

odontológicas ocorrem em crianças e são principalmente devidos à dor severa, infecções de 

origem pulpar e traumas dentários (SOUZA; DAMANTE; FERREIRA JÚNIOR, 1997; 

 As cores serão definidas conforme as seguintes situações: 

VERMELHA:  

1- Sangramento bucal abundante. 

2- Sangramento bucal com alteração hemodinâmica. 

3- Traumas dental e de face  com  sangramentos, feridas e/ou escoriações. 

AMARELA:  

1- Abscessos e lesões infecciosas associados a edema de face, tumefação  e vermelhidão da pele.  

2- Dor intensa associada à pressão no dente ou, dor pulsátil ou, dor irradiada para o ouvido ou , 

febre e/ou linfoadenopatia. 

3- Luxação da ATM. 

4- Trismo.   

VERDE:  

1- Dor de dente espontânea sem sinais associados. 

2- Dente permanente com dor e mobilidade ou com edema interno na gengiva. 

3- Lesões na boca sem sintomas associados.  

4- Edema gengival associado ao irrompimento dental. 

 AZUL:  

1- Restos radiculares sem sinais associados. 

2- Dentes fraturados associado a arestas e irregularidades. 

3- Dentes com indicação de exodontia eletiva com finalidade ortodôntica ou protética. 

4- Dor esporádica ou provocada (quente, frio, doce). 

5- Queda de restauração. 

6- Dente decíduo (de leite) retido ou com mobilidade. 

7- Retirada de pontos. 
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CANGUSSU, 2001; SAKAI et al, 2005; AMORIM et al, 2007; TORTAMANO et al, 2007; 

FIGUEIREDO; CARNUT; GOES, 2010; PASCHOAL et al, 2010; SANCHEZ; DRUMOND, 

2011). Pouco se sabe sobre o atendimento dessas urgências nos serviços públicos. 

 A cárie dentária, maior causa das dores e infecções, é o principal motivo que leva os pais 

a procurarem o atendimento de urgência para seus filhos (AGOSTINI et al, 2001).  Segundo o 

último levantamento de saúde bucal no Brasil, em 2010, o índice de dentes cariados, extraídos e 

obturados (ceo-d), em crianças de 5 anos de idade é de 2,3 e o componente cariado responde por 

80% desse índice. O levantamento concluiu também que 21% das crianças brasileiras 

apresentaram relato de dor de dente nos últimos 6 meses (BRASIL, 2011a). 

 Outro motivo relacionado à procura dos serviços de urgência são os traumatismos dento-

alveolares, muito comuns no universo infantil. Nessa fase, a criança apresenta um pequeno nível 

de desenvolvimento motor, o que facilita a ocorrência de frequentes quedas. Além disso, as 

práticas de esportes e as brincadeiras próprias da infância aumentam o risco de traumas com 

envolvimento dentário (FINLEY et al, 2005; JOSGRILBERG; CORDEIRO, 2005; SAKAI et al, 

2005; AMORIM et al, 2007; HACK-COMUNELLO et al, 2008; PASCHOAL et al, 2010). 

 As situações de urgência odontológica, especialmente em crianças, merecem todos os 

esforços para a organização do acesso e acolhimento do usuário nos serviços públicos e o 

planejamento de melhorias na resolutividade do atendimento prestado. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 Esta dissertação está apresentada na forma de produtos, que consistem em um relatório a 

ser entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e um artigo científico a ser submetido à 

publicação. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar o atendimento das urgências odontológicas em crianças menores de 6 anos nas 

Unidades de Saúde de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, em 2011. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever o perfil do atendimento das urgências odontológicas em crianças menores de 6 

anos, em Unidades de Saúde de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

 Verificar como são atendidos os casos de dor de dente em crianças menores de 6 anos em 

Unidades de Saúde de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 
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3 PRODUTOS 

3.1 RELATÓRIO 

 “Atendimento das urgências odontológicas em crianças menores de 6 anos, nas Unidades de 

Saúde de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, em 2011”.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente relatório descreve a metodologia e os resultados da pesquisa “Urgência 

odontológica na primeira infância: perfil do atendimento das Unidades de Saúde de Urgência da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia”, desenvolvida durante o curso de Mestrado do 

Programa de Pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Este instrumento foi elaborado visando contribuir para as estratégias de avaliação e 

planejamento dos serviços de atendimento de urgência odontológica, no município de Goiânia. 

 Em 2004, o Governo Federal lançou as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 

(PNSB) com a finalidade de melhorar os índices epidemiológicos de saúde bucal da população 

brasileira, bem como a acessibilidade aos serviços odontológicos (BRASIL, 2004a). Apesar 

desses esforços e dos visíveis avanços obtidos nos últimos anos, ainda há enorme desproporção 

entre a oferta de atendimento e a demanda (FAGUNDES et al, 2008; SANCHEZ; DRUMOND, 

2011).  Diante desse quadro, a demanda reprimida acaba gerando grande afluxo de pacientes aos 

serviços de urgência (SILVA et al, 2009), considerados “válvula de escape” para a população que 

não encontra acesso ao atendimento de todas as suas necessidades (SOUZA; DAMANTE; 

FERREIRA JUNIOR, 1997; SANCHEZ; DRUMOND, 2011). Pode-se incluir nesse contexto, 

um número considerável de crianças (AGOSTINI et al, 2001; SHQAIR et al, 2012).  

 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia dispõe de 13 Unidades de Saúde de 

Urgência chamadas de Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) e Centro Integral de 

Assistência Médico-Sanitária (CIAMS), das quais 9 atendem urgências odontológicas todos os 

dias da semana. Além disso, foi inaugurada em 2012, a primeira Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) de Goiânia, que conta com 7 plantões de cirurgiões-dentistas por semana. O Ministério da 

Saúde (MS) recomenda que se conheça a realidade de saúde de cada localidade, para que seja 

possível a construção de uma prática efetivamente resolutiva dos pronto-atendimentos. (BRASIL, 

2004a).  

 Dessa forma, este estudo foi desenvolvido para traçar um diagnóstico do atendimento 

das urgências odontológicas em crianças menores de 6 anos, nas Unidades de Saúde de Urgência 

da SMS de Goiânia. 



48 

 

1 OBJETIVO 

 Descrever o perfil de atendimento das urgências odontológicas em crianças menores de 

6 anos, nas Unidades de Saúde de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, em 

2011. 

2 METODOLOGIA 

2.1 TIPO DO ESTUDO 

 Este estudo observacional retrospectivo descritivo faz parte de um projeto mais amplo, 

entitulado “Urgência Odontológica na primeira infância: perfil do atendimento das Unidades de 

Saúde de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia”, que incluiu também a análise 

qualitativa do tema. Nesta pesquisa, houve a abordagem quantitativa, conduzida por meio da 

análise de fichas clínicas (Anexo A). 

3.2 LOCAL DE ESTUDO   

 Obedecendo ao princípio de descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

município de Goiânia está dividido em 7 Distritos Sanitários (DS): Norte, Leste, Oeste, Sul, 

Sudoeste, Noroeste e Campinas-Centro. A implantação dos pronto-atendimentos odontológicos 

nos CAIS e CIAMS está ocorrendo de forma gradativa desde 2008 (BRASIL, 2009), seguindo as 

orientações da Política Nacional de Atenção às Urgências - PNAU (BRASIL, 2004b) e da 

Política Nacional de Saúde Bucal (BRASIL, 2004a). Atualmente, das 13 unidades de CAIS e 

CIAMS do município de Goiânia, 9 atendem urgências odontológicas (GOIÂNIA, 2009), 

contemplando 6 dos 7 DS existentes. Neste estudo, todas essas unidades foram investigadas e sua 

distribuição nos DS está representada no quadro 1. 

3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 Os sujeitos desta pesquisa foram crianças menores de 6 anos atendidas nos serviços de 

urgência odontológica das Unidades de Saúde de Urgência da SMS de Goiânia, no ano de 2011. 
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Quadro1: Distribuição das unidades municipais de 

urgência odontológica nos Distritos Sanitários 

da SMS de Goiânia, 2011 
 

 

 

 

 

 

  

  

  Fonte: SMS de Goiânia, 2009 

3.3.1 CRITÉRIO DE INCLUSÃO 

 Foram incluídas, na pesquisa, as fichas clínicas de crianças na faixa etária anteriormente 

mencionada, atendidas nos serviços de urgência em 2011, que apresentavam informações legíveis 

sobre idade, gênero, queixa principal e/ou conduta realizada.  

3.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Foram excluídas do estudo as fichas clínicas em branco ou que não apresentavam 

registro das variáveis de estudo e as fichas com registro inadequado da data de nascimento da 

criança. 

3.4 ESTUDO PILOTO  

 Para realização deste estudo quantitativo, foi elaborada uma planilha específica em 

Excel (Apêndice A) para a coleta dos dados. Um estudo piloto foi realizado para a certificação da 

pertinência desse instrumento, na unidade de urgência odontológica do CAIS Chácara do 

Governador, nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Foram selecionadas 22 fichas de crianças 

menores de seis anos (3,1% do total de atendimento de urgência nesses meses).  

DISTRITO SANITÁRIO UNIDADE DE URGÊNCIA 

 
OESTE 

 
CAIS Bairro Goiá 

 

SUDOESTE 

 

CIAMS Novo Horizonte 

 
NOROESTE 

 
CAIS Cândida de Moraes 

 

NORTE 

 

CAIS Jardim Guanabara III 

 
NORTE 

 
CIAMS Urias Magalhães 

 

LESTE 

 

CAIS Jardim Novo Mundo 

 

LESTE 

 

CAIS Chácara do Governador 

 

CAMPINAS/CENTRO 

 

CAIS Vila Nova (João Natal) 

 

CAMPINAS/CENTRO 

 

CAIS Campinas 
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 Os dados foram registrados em formulário e analisados com auxílio do programa IBM 

SPSS Statistics versão 19. Os resultados mostraram que, nessa faixa etária, a dor de dente foi a 

principal queixa relatada (36,7%) seguida de trauma dentário (14,2%), e a exodontia foi o 

procedimento mais realizado nessas crianças (32,4%). O instrumento utilizado para a coleta de 

dados mostrou-se adequado para a realização do estudo. Esses resultados integraram a amostra 

final do trabalho. 

3.5 COLETA DOS DADOS  

 Foi solicitado a cada unidade de urgência odontológica, o acesso às fichas dos pacientes 

atendidos no período de janeiro a dezembro de 2011, mediante apresentação de documento de 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde (Anexo B). As fichas das crianças menores de 6 

anos foram selecionadas e o número geral de atendimentos realizados nesse período foi 

registrado. Essa etapa foi realizada pela pesquisadora em 6 unidades de urgência e em outras 3 

unidades ela contou com o auxílio de 3 alunas do curso de odontologia e 2 alunas da pós-

graduação da Universidade Federal de Goiás, todas previamente treinadas para realizarem 

seleção das fichas e registro do número total de atendimentos de urgência nesses serviços. 

 Uma vez selecionadas as fichas de interesse, os dados foram resumidos em formulário 

especifico pela pesquisadora, com informações sobre idade e sexo da criança, data do 

atendimento e classificação do risco da urgência odontológica. Também foram coletados dados 

sobre queixa principal, procedimentos executados, dentes afetados, prescrição de medicamentos e 

encaminhamento dos pacientes. 

 Segundo o Protocolo da Urgência Odontológica e Pronto-atendimento da SMS de 

Goiânia, todo usuário que procurar atendimento na unidade de urgência odontológica deverá ter 

sua queixa principal atendida de acordo com a classificação de risco, bem como ser informado 

sobre agendamento para posterior tratamento odontológico em unidade mais próxima de seu 

domicílio (GOIÂNIA, 2009). A classificação do risco da urgência odontológica, nesses serviços, 

utiliza o critério de cores para estabelecer as prioridades do atendimento indicando a cor 

vermelha para os casos prioritários e, na sequência, a amarela, a verde e a azul.  

 Quanto à queixa principal foram categorizadas as seguintes variáveis: dor de dente 

(provocada ou espontânea), trauma dentário (não classificado, luxação, intrusão, extrusão, 

avulsão, fratura coronária, trauma em tecido mole), problemas com esfoliação/erupção dos dentes 
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(dente mole, retenção prolongada, edema de erupção), lesões em tecido mole (gengivoestomatite 

herpética, aftas, gengivite), necessidade restauradora sem dor e outros (mucocele, dentes 

supranumerários, remover sutura, remover corpo estranho, avaliar radiografias). O dente 

envolvido na queixa foi anotado sempre que informado na ficha clínica. 

 Em relação aos procedimentos executados, as informações foram resumidas nas 

seguintes variáveis: exodontia, restauração provisória, intervenção pulpar (abertura coronária, 

drenagem de abscesso, pulpotomia, pulpectomia), sutura de tecido mole, contenção dentária, 

orientações, outros (remoção de contenção dentária, profilaxia dentária, remoção de sutura, 

avaliação de radiografias, remoção de corpo estranho), nenhum procedimento clínico local 

(nenhuma realização de procedimentos como restauração provisória, exodontia, endodontia, 

sutura, profilaxia ou outros), nenhum procedimento clínico local porque a criança não permitiu 

tratamento. 

 Foram ainda coletadas informações sobre prescrição de medicamentos (não relatado, 

analgésico/antiinflamatório exclusivos, antibiótico, antibiótico associado a analgésico, analgésico 

associado a antiinflamatório, medicação tópica) e encaminhamento do paciente. 

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Os dados foram transferidos para o programa IBM SPSS Statistics versão 19 e 

submetidos à análise estatística descritiva. Os resultados foram apresentados na forma de médias 

e de frequências absoluta e relativa.  

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 O projeto dessa pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, 

protocolo 111/2011 (Anexo C), com dispensa da obtenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e devida autorização da SMS de Goiânia (Anexo B). 

3 RESULTADOS 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 Foi examinado um total de 28.609 fichas de consultas de urgência odontológica das 

Unidades de Saúde de Urgência da SMS, entre adultos e crianças atendidos em 2011. Destas, 
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1157 foram selecionadas para avaliação por serem referentes a crianças menores de 6 anos, 

representando 4,0% do total de atendimentos. Após a leitura das fichas, excluíram-se 46 por 

estarem em branco, sem nenhuma informação sobre as variáveis de estudo e 3 por apresentarem 

registro inadequado da data de nascimento da criança. Assim, a população de estudo foi de 1108 

crianças, sendo 556 (50,2%) do sexo masculino e 552 (49,8%) do feminino. A Tabela 1 mostra a 

frequência das idades (em meses), nas unidades de CAIS e CIAMS pesquisadas. A idade das 

crianças na primeira infância que buscaram os serviços de urgência odontológica em 2011 variou 

de 6 meses a 5 anos e 11meses, sendo a idade média de 3,7 anos (± 1,4).  

Tabela 1. Frequência absoluta das urgências odontológicas segundo faixa etária e unidades 

municipais de urgência odontológica, Goiânia-GO, 2011. 

As unidades Campinas e Urias Magalhães não atenderam urgência odontológica em todos os meses de 2011, sendo 

que Campinas teve a sessão de arquivo alagada, danificando algumas fichas. Esses fatos podem explicar a diferença 

no número de atendimentos entre as unidades. 

  

 

Unidades 
Faixa etária (em meses) 

0 a 11  12 a 23  24 a 35  36 a 47  48 a 59  60 a 71        Total 

Campinas 

Chácara do Governador 

Cândida de Morais 

Bairro Goiá 

Jardim Guanabara 

Novo Horizante 

Novo Mundo 

Urias Magalhães 

Vila Nova 

Total (n) 

0 

2 

6 

11 

3 

14 

4 

17 

7 

38 

11 

70 

31 

152 

2 9 15 30 46 68 170 

3 13 18 20 38 71 163 

2 5 3 12 12 43 77 

4 24 16 19 52 88 203 

0 7 18 32 41 52 150 

1 8 7 14 11 25 66 

3 

17 

6 

89 

7 

101 

20 

168 

24 

269 

36 

464 

96 

1108 
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4.2 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 A maior parte das crianças não teve classificação de risco e, dentre aquelas com risco 

classificado, a maioria foi categorizada como “verde” (Tabela 2).  

4.3 QUEIXAS PRINCIPAIS 

 As frequências das queixas que motivaram a procura pelo serviço de urgência são 

mostradas na Figura 1. Em 110 (10%) casos a queixa principal não foi relatada nas fichas de 

atendimento de urgência. A dor de dente originada pela cárie dentária foi a mais mencionada, 

seguida por trauma dentário e problemas de erupção/esfoliação. As crianças com idade entre 3 e 

5 anos foram responsáveis por 498 (93,8%) queixas relacionadas à dor de dente (Tabela 3). Nos 

casos de trauma, 143 (65,3%) ocorreram nas idades de 0-3 anos.  

Tabela 2. Unidades municipais de urgência odontológica e frequência da classificação de risco 

das urgências odontológicas, Goiânia-GO, 2011. 

 

Unidades 

 Classificação de risco 

Não 

classificado 

Vermelho Verde Amarelo Azul Total 

classificado 

n  (%) 

Campinas 

Chácara do Governador 

Cândida de Morais 

Bairro Goiá 

Jardim Guanabara 

Novo Horizante 

Novo Mundo 

Urias Magalhães 

Vila Nova 

Total - n (%) 

16 0 12 1 2 15 (1,3%) 

54 0 57 7 34 98 (8,9%) 

169 1 0 0 0 1 (0,1%) 

145 0 12 3 3 18 (1,6%) 

66 1 3 1 6 11 (1%) 

110 1 65 12 15 93 (8,4%) 

21 0 87 15 27 129 (11,7%) 

16 1 41 2 6 50 (4,5) 

85 1 5 1 4 11 (1%) 

682 (61,5%) 5 282 42 97 426 (38,5%) 
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Figura 1. Queixas principais informadas nas fichas das unidades municipais  

   de urgência odontológica pesquisadas, Goiânia-GO, 2011. 

 

Tabela 3. Frequência das queixas principais nas unidades municipais de urgência odontológica, 

por faixa etária, Goiânia-GO, 2011.  

Queixa Principal Faixa etária (em anos) Total  

n (%) 
 

0 1 2 3 4 5 

Queixa não relatada 2 6 11 15 27 49 110 (10%) 

Dor de dente 1 5 27 100 168 230 531 (48%) 

Trauma 12 56 41 34 41 37 221 (20%) 

Problemas de 

erupção/esfoliação 

2 11 2 5 17 113 150 (13,5%) 

Lesão em tecido mole 1 9 12 5 1 5 33 (3%) 

Necessidade restauradora 

(sem dor) 

0 1 4 5 10 18 38 (3,4%) 

Outros 1 2 3 4 4 11 25 (2,1%) 

Total (n) 19 90 100 168 268 463 1108 

  

 O trauma dentário foi mais frequente em crianças do sexo masculino (n=128) que no 

feminino (n=93). Em 34% dos casos, a classificação do trauma não foi informada na ficha 

clínica. A maior ocorrência registrada foi de trauma em tecido mole seguido de luxação dentária, 

n=998  
(90%)  

 

( 

 

10% 

48% 

20% 

13,5% 

3% 

3,3% 

2,2% 
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fratura coronária e avulsão dentária. Foram citadas ainda a intrusão e extrusão dos dentes (Figura 

2).  

  

 

Figura 2. Frequência dos traumas dentários informados nas fichas das unidades municipais de 

urgência odontológica, Goiânia-GO, 2011. 

 

 

 Problemas relacionados à erupção e/ou esfoliação dos dentes também foram motivo para 

consultas de urgência (n=150) e, juntamente com necessidade de restauração dos dentes (n=38), 

fizeram parte das queixas que levaram o paciente a buscar serviço de urgência, mesmo sem relato 

de dor. 

4.4 PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

 Em 649 (58,5%) casos de urgência não houve realização de procedimento clínico local, 

incluindo os casos em que houve apenas orientação aos acompanhantes e quando a criança não 

permitiu tratamento (Tabela 4). Houve o relato de que 48 crianças não permitiram o tratamento 

da urgência. A exodontia, intervenção pulpar e restauração provisória foram os procedimentos 

mais relatados nas fichas clínicas. 

 Na Tabela 5 é possível observar a frequência da realização de procedimento clínico local 

em relação à queixa principal informada. Nota-se que em 257 (49,2%) relatos de dor de dente, 

nenhum procedimento clínico local, como restauração provisória, endodontia, exodontia, ou 

34% 

n=146 (66%) 

15%

  15% 11.3% 10,9% 

6,8% 

18% 

4%

  15% 
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outro, foi executado. A maior frequência de procedimento realizado foi para os casos com 

problemas de erupção/esfoliação dos dentes (62,6%). 

4.5 DENTES ENVOLVIDOS 

 Nos eventos de dor, os dentes decíduos posteriores apresentaram maior envolvimento 

em relação aos dentes anteriores (Tabela 6). Nos casos de trauma, os dentes decíduos anteriores 

foram os mais frequentemente envolvidos, assim como os que apresentaram problemas de 

erupção/esfoliação.  

4.6 PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 Os medicamentos prescritos e suas frequências, conforme a queixa principal, estão 

descritos na Tabela 7. O uso exclusivo de analgésico ou antiinflamatório foi mais indicado para 

os eventos de dor de dente e trauma. A prescrição de analgésico associado a antibiótico foi 

realizada com maior frequência nos casos de dor de dente. O uso do antibiótico exclusivo foi 

escolhido em 47 casos e também foi mais indicado quando houve relato de dor de dente (n=43). 

 Em 162 ocasiões, o uso de medicamento foi indicado isoladamente para o alívio da dor, 

sem estar associada à realização de algum procedimento clínico local (tabela 8). 

4.7 EXAME RADIOGRÁFICO  

 O exame radiográfico foi solicitado em 142 situações, sendo 51 vezes em casos de dor 

de dente e 65 nos casos de trauma. Foi indicado também para casos em que a queixa não foi 

informada (n=14), em problemas de erupção/esfoliação dentária (n=9) e em casos de necessidade 

de restauração de dentes sem a presença de dor (n=3).  

4.8 ENCAMINHAMENTO 

 O encaminhamento do paciente para outra unidade de saúde foi registrado em 149 casos 

(14,0%), sendo 80 (53,7%) para a rede especializada (odontopediatra: 58, programa de 

atendimento a bebês: 9, programa de atendimento a pacientes especiais: 6, Hospital de Urgência 

de Goiânia: 6, cirurgião buco-maxilo-facial: 1), e 31 (20,8%) para ambulatórios das Unidades de 

Saúde da SMS. Em 38 (25,5%) casos não houve relato do local do encaminhamento. 
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Tabela 4. Unidades municipais de urgência odontológica e frequência dos procedimentos clínicos locais realizados, Goiânia-GO, 2011.

 

 

Unidades 

 

Não informou 

procedimento 

realizado 

Não houve procedimento clínico local Procedimentos clínicos locais realizados  

 

Total 

n (%) 

Nenhum 

Procedimento 

clínico 

Orientações 

Exclusiva-

mente 

 

Não permitiu 

tratamento 

Exodon 

Tia 

Restauração 

provisória 

Intervenção 

pulpar 

Sutura de 

tecido mole 

Contenção 

dentária 

Outros 

Campinas 

 

- 4 8 2 2 4 8 1 1 1 31 (3%) 

Chácara do 

Governador 

- 64 22 7 26 16 12 2 0 3 152 (13,8%) 

Cândida de Morais - 84 20 8 13 9 32 2 0 2 170 (15,3%) 

Bairro Goiá 

 

- 78 18 7 15 9 23 1 2 10 163 (14,8%) 

Jardim Guanabara 1 18 15 5 20 7 8 0 0 3 77 (6.8%) 

Novo Horizonte 

 

1 74 46 7 25 19 20 2 2 7 203 (18,3%) 

Novo Mundo 

 

13 49 17 7 17 24 17 1 2 3 150 (13,5%) 

Urias Magalhães - 13 11 1 8 14 12 1 2 4 66 (5.8%) 

Vila Nova 

 

- 44 16 4 16 5 10 1 0 0 96 (8,7%) 

Total - n  

          (%) 

15  

(1,4%) 

428  

(38,7%) 

173  

(15,7%) 

48  

(4,3%) 

142 

(13%) 

107  

(9,7%) 

142  

(13%) 

11  

(1%) 

9  

(0,8%) 

33  

(2,4%) 

1108  

(100%) 
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Tabela 5. Queixas principais informadas nas unidades municipais de urgência 

odontológica e frequência da realização de procedimento clínico local, Goiânia, GO, 

2011. 

 

  

 

 

 

 

Tabela 6. Queixas principais informadas nas unidades municipais de urgência 

odontológica e frequência dos dentes envolvidos, Goiânia-GO, 2011. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Queixas                  Houve realização de procedimento clínico local?           Total 

  Sem  

informação 
Não Sim 

 

 Queixa não informada - 92 18 110 

Dor de dente 9 257 265 531 

Trauma 1 177 43 221 

Problemas de 

erupção/esfoliação 

3 55 92 150 

Lesão em tecido mole 1 30 2 33 

Necessidade restauradora (sem 

dor) 

- 29 9 38 

Outras 1 9 15 25 

Total 15           649        444       1108 

 

 

Queixa principal 

Não 

envolveu 

dente 

Dente  

não 

relatado 

Dentes envolvidos 

Decíduos 

Posteriores 

Decíduos 

Anteriores 

Dente  

Permanente 

Total 

Queixa não informada 2 94 1 13 0 110 

Dor de dente 0 220 257 54 0 531 

Trauma 38 47 2 132 2 221 

Problemas de 

erupção/esfoliação 
0 39 5 97 9 150 

Lesão em tecido mole 33 0 0 0 0 33 

Necessidade 

restauradora sem dor 
0 26 10 2 0 38 

Outras 14 9 0 1 1 25 

Total 87 435 275 299 12 1108 
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 Tabela 7: Queixas principais informadas nas unidades municipais de urgência odontológica e frequência da 

  Prescrição de medicamento, Goiânia-GO, 2011. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 8: Queixa de dor dente e frequências da realização de procedimento clínico local e prescrição  

 de medicamento, nas unidades municipais de urgência odontológica, Goiânia-GO, 2011. 

 

Prescrição de medicamento 
Procedimento clínico local, n (%) Total 

 Não Sim 

Não 96 (31,3%) 211 (68,7%) 307 (100%) 

Sim 161 (74,8%) 54 (25,2%) 215 (100%) 

Total 257 265 522
*
 

      
            * Dos 531 casos de dor de dente, 9 não tinham informação sobre a realização de procedimento clínico local. A análise foi feita, então, com 522 casos. 

 

Queixas 

Principais 

Medicamentos prescritos        

 

    Total 

 

não relatado analgésico/ 

antiinlamatório 

– exclusivo 

Antibiótico antibiótico + 

analgésico 

analgésico + 

antiinflamatório 

medicação 

tópica 

Queixa não informada 5 2 0 1 1 1 10 

Dor de dente 28 68 43 63 13 0 215 

Trauma 8 41 4 11 9 3 76 
Problemas de 

erupção/esfoliação 1 6 0 0 1 1 9 

Lesão em tecido mole 1 3 0 1 4 10 19 
Necessidade 

restauradora sem dor 0 1 0 0 0 0 1 

 

Total 43 121 47 76 28 15 330 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mesmo com a implantação de ações de promoção de saúde nos serviços 

públicos, a cárie dentária ainda atinge considerável parcela da população, principalmente 

a infantil. A alta prevalência de dor dentária motivada por lesões de cárie e suas 

complicações em crianças na primeira infância evidenciam a necessidade de ações 

educativas voltadas à família, uma vez que essa situação pode estar relacionada à falta 

de informação dos pais sobre a saúde bucal. A dor de dente interfere no cotidiano da 

criança e, neste estudo, observou-se que pouco mais da metade dos pacientes com essa 

queixa recebeu alguma intervenção clínica a fim de aliviar a sintomatologia. Isto levanta 

a suspeita de que muitas crianças não tiveram o problema de urgência resolvido e 

reforça a importância do acolhimento desses pacientes na rede de atenção básica para o 

tratamento odontológico regular. 

 O cirurgião-dentista deve ter conhecimento suficiente para tomar decisões 

rápidas que aliviem a dor e o desconforto do paciente que procura o serviço de urgência, 

além de estar apto a oferecer também, o pronto-atendimento em casos de trauma 

dentário. Quando se trata de atendimento a crianças, além do conhecimento técnico 

atualizado, é necessário que o profissional tenha também o domínio sobre as situações 

de resistência do paciente ao tratamento, conhecendo bem as técnicas de controle do 

comportamento. Apesar de existir o programa de atenção odontológica aos pacientes de 

0 a 5 anos de idade na SMS, muitos profissionais que atuam no serviço não são 

odontopediatras. O mesmo ocorre com os cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da 

Família, que também atendem a essa faixa etária, uma vez que um dos critérios de 

seleção para a atuação nessa rede é ser especialista em saúde da família ou saúde 

coletiva. Po isso, a educação permanente das equipes de saúde do SUS na atenção às 

urgências de crianças na primeira infância, assim como a contratação de um número 

maior de odontopediatras é de grande importância para a melhoria da assistência aos 

pacientes infantis nesses serviços.  

 Para que estudos de avaliações dos serviços sejam feitos, os profissionais 

devem ser orientados e cobrados a preencherem adequadamente as fichas clínicas, a fim 

de preservarem dados importantes a respeito do atendimento ao paciente. 
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 Neste estudo foi observada a falta de aparelhos para a realização de radiografia 

odontológica nas unidades de urgência da SMS. Como a maioria das situações precisa 

ser resolvida rapidamente e depende do exame radiográfico para complementação do 

diagnóstico, é imprescindível a providência desses equipamentos para melhorar a 

resolutividade do atendimento.  

 Grande parte das consultas de urgência é decorrente de condições passíveis de 

prevenção e tratamento na atenção primária. Portanto, é importante que ações de 

promoção de saúde bucal sejam intensificadas nessas comunidades a fim de diminuir a 

ocorrência dessas situações.   

 É necessário considerar as limitações metodológicas deste estudo, uma vez que 

a análise de fichas clínicas não permitiu coleta mais completa dos dados. Em três 

unidades de saúde, não foram encontradas as fichas de todos os meses do ano e, em 

outra, várias fichas foram danificadas devido a alagamento no setor de arquivo. Não se 

sabe ainda se as demais unidades tiveram realmente todo o quantitativo do atendimento 

examinado. Além disso, muitas fichas estavam preenchidas de forma incompleta 

favorecendo a perda de parte das informações estudadas. Porém, considerando o 

tamanho da amostra deste estudo, acreditamos que os resultados encontrados foram 

representativos da realidade. 

 Os resultados desta investigação devem estimular mais estudos nesta área para 

avaliar a organização e o planejamento dos serviços públicos de saúde, contribuindo 

para a melhoria da assistência odontológica aos seus usuários. 
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RESUMO  

Objetivo: Este estudo examinou como são atendidos os casos de dor de dente em 

crianças menores de 6 anos que compareceram aos serviços públicos de urgência de uma 

metrópole brasileira. Métodos: Os dados deste estudo descritivo foram obtidos das 

fichas clínicas de pré-escolares atendidas nos nove centros de urgência odontológica do 

município de Goiânia, cidade do centro-oeste do Brasil, no período de janeiro a 

dezembro de 2011. Foram coletadas informações sobre idade e sexo das crianças, dentes 

envolvidos, procedimentos realizados, prescrição de medicamentos e encaminhamento 

do paciente. Resultados: Foram examinadas as 1108 fichas das crianças menores de 6 

anos atendidas nos serviços de urgência no período de 1 ano e selecionadas 531 cuja 

queixa principal era ‘dor de dente’. A idade média foi de 4,1±1,0 anos (mínimo 0, 

máximo 5 anos), sendo 51,6% das crianças do sexo feminino (n=274). Os dentes 

decíduos posteriores estiveram envolvidos em 48,4% dos casos (n=257). Em 43,5% dos 

casos não houve realização de procedimentos clínicos locais e, nos outros 56,5% os 

procedimentos clínicos mais relatados foram intervenções pulpares e restaurações 

provisórias. Conclusão: Grande parte das crianças com dor de dente não recebeu 

nenhum tratamento clínico local para alívio desse sintoma, principalmente aquelas mais 

novas, que receberam solicitação de radiografia, prescrição de medicamento e 

encaminhamento para outro serviço. As políticas públicas de atenção primária em saúde 

devem ser, de fato, implementadas com vistas à assistência adequada nos casos de 

urgência odontológica em pré-escolar. 

 Palavras-chave: Odontopediatria. Odontalgia. Serviços de Saúde Bucal. Saúde Pública. 
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ABSTRACT  

Objective: This study examined the performed treatment of dental pain in chidren under 

6 years old attending the public emergency service of a Brazilian metropolis. Methods: 

The data of this descriptive study were obtained from the clinical file of preschoolers 

from 9 dental emergency centers of Goiania, Brasil, between January and December, 

2011. The assessed data included age, gender, involved teeth, clinical procedures, 

medications prescribed and referral. Results: 1,108 files of chindren under 6 years old 

attending during a 1-year period were examined and 531 were selected and had  chief 

complaint of dental pain. The children’s mean age was 4.1±1,0 years (range 0-5 years) 

and 51.6% were girls (n=274). The primary molars were involved in 48.4% of cases 

(n=257). No clinical procedures were performed in 43.5% of the cases, and the other 

56.5%, the most clinical procedures reported were endodontics intervention and 

temporary restaurations. Conclusion: Most children with dental pain received no local 

clinical intervention to relief this symptom, especially younger ones, who received 

request radiography, medication prescription and referral to another service. Public 

policies on primary health care should be implemented in order to appropriate assistance 

in dental emergency for preschoolers. 

 

Keywords: Pediatric dentistry. Toothache. Dental Health Services. Public Health. 
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1. Introdução 

 Apesar dos avanços da odontologia nas últimas décadas, uma grande parcela da 

população ainda procura por atendimento odontológico quando já existem sintomas de 

desconforto e dor (1-3). Inseridas nessa situação está um número significativo de 

crianças que utilizam os serviços de urgência para a resolução de problemas 

odontológicos (4-8). 

 Dor de dente é um expressivo sinal de que a cárie dentária é um problema 

crônico de saúde pública (9) e constitui, com seu impacto social, indicadores de saúde 

bucal (5, 10,11). Dor e infecção causadas por complicações da cárie dentária são o que 

mais motivam os pais a procurarem o atendimento de urgência para seus filhos 

(1,4,5,10,11,12). 

 A dor de dente prejudica ações importantes ao desenvolvimento das crianças, 

como alimentação, aprendizado e lazer (13). Nos casos de cárie não tratada em dentes 

decíduos, o comprometimento pulpar pode ocorrer de forma rápida, causando desde dor 

provocada ou espontânea até a necrose pulpar com presença de fístula ou, em casos mais 

graves, celulites faciais (4,5). Essas situações interferem, significativamente, na 

qualidade de vida das crianças (6,14,15), provocando forte estresse físico e emocional 

para elas e seus familiares (16). Além disso, o não tratamento dos dentes decíduos pode 

comprometer a saúde dos dentes permanentes, o que representa uma carga econômica 

para a sociedade, devido aos custos com tratamentos odontológicos complexos no futuro 

(2).  A literatura revisada aponta escassez de estudos sobre o tratamento da dor de dente 

em pré-escolares no serviço público, bem como sobre a resolutividade desse pronto-

atendimento.  

 Um estudo, apresentando aos profissionais um caso clínico fictício de dor de 

dente em molares decíduos, comparou o plano de tratamento de dentistas clínicos gerais 

americanos e ingleses para o tratamento desses dentes. Ambos fariam, na primeira visita, 

mais drenagem e prescrição de antibióticos. Em visitas posteriores, os americanos fariam 

mais restaurações dos dentes e os ingleses mais encaminhamentos a especialistas e 

exodontias (17).  
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 Outro estudo na Austrália mostrou que houve um aumento do número de 

consultas de emergência em crianças entre os anos de 2008 a 2010, provavelmente 

devido ao aumento da prevalência de cárie dentária em dentes decíduos em comunidades 

carentes daquele país. Aproximadamente 70-80% de todo tratamento fornecido para os 

casos de dor de dente neste estudo, incluíram radiografias, restaurações e exodontias 

(18). 

 Dessa forma, o objetivo deste estudo foi verificar como são atendidos os casos 

de dor de dente em crianças menores de 6 anos que compareceram aos serviços públicos 

de urgência de uma metrópole brasileira, em 2011.  

2. Metodologia 

 O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (111/2011). Foram examinadas todas as 1.108 fichas das 

crianças menores de 6 anos de idade que compareceram a qualquer uma das 9 unidades 

de referência de urgência odontológica da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de 

Goiânia, Goiás, no período de janeiro a dezembro do ano 2011. Goiânia é uma 

metrópole localizada na região centro-oeste do Brasil, capital do estado de Goiás, que 

abriga cerca de 1,3 milhões de habitantes. 

 O serviço de urgência odontológica, nessas unidades, é realizado todos os dias 

da semana, em consultório odontológico convencional, não equipado com aparelho de 

radiografia odontológica. O cirurgião-dentista trabalha em regime de 15 horas, atuando 

como clínico geral no atendimento das urgências de adultos e crianças. 

 Dentre as fichas de pré-escolares examinadas, todas as que registravam ‘dor de 

dente’ decorrente de cárie dentária como queixa principal foram selecionadas, o que 

totalizou 531 fichas. Foram coletadas informações sobre idade e sexo das crianças, 

dentes envolvidos, procedimentos realizados, prescrição de medicamentos e 

encaminhamento do paciente. 

 Os dentes envolvidos foram categorizados em anteriores e posteriores. Em 

relação aos procedimentos realizados, as informações foram resumidas em: nenhum 

procedimento clínico local (incluiu a realização exclusiva de orientações, prescrição de 

medicamentos, encaminhamentos e solicitação de radiografia), exodontia, restauração 
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provisória, intervenção pulpar (incluiu abertura coronária, drenagem de abscesso, 

pulpotomia, pulpectomia), nenhum procedimento clínico local porque a criança não 

permitiu tratamento. 

 Foram ainda coletadas informações sobre prescrição de medicamentos (não 

relatado, analgésico/antiinflamatório exclusivos, antibiótico, antibiótico associado a 

analgésico, analgésico associado a antiinflamatório) e se houve encaminhamento do 

paciente para outra unidade de saúde. 

 Os dados contidos nos formulários foram submetidos à análise estatística 

descritiva, bivariada e regressão logística utilizando-se o programa IBM SPSS Statistics 

versão 19.  O desfecho investigado foi ‘realização de procedimento clínico local’ por 

meio da dicotomização das categorias de procedimentos clínicos em “sim” ou “não”. As 

variáveis independentes foram: idade (em categorias), sexo, solicitação de radiografia, 

prescrição de medicamento e encaminhamento do paciente. Para avaliar a relação entre 

as variáveis independentes e a realização de procedimento clínico local, realizou-se teste 

de associação pelo qui-quadrado de Pearson. As cinco variáveis independentes foram 

analisadas no modelo de regressão logística, método “backward conditional”, para 

determinar o risco de não se fazer procedimento clínico local em uma situação de dor de 

dente em pré-escolar; estimou-se a razão de chances (OR) e respectivo intervalo de 

confiança de 95% para cada variável. 

3. Resultados  

 As crianças atendidas nos serviços de urgência com queixa de dor de dente 

apresentaram idade média de 4,1±1,0 anos (mínimo 0, máximo 5 anos), sendo que 274 

crianças eram do sexo feminino (51,6%). Todos os dentes envolvidos eram decíduos: 54 

anteriores (10,2%) e 257 posteriores (48,4%); em 220 fichas a posição do dente na 

arcada não foi relatada (41,4%).  

 Em 43,5% dos casos não houve a realização de procedimentos clínicos locais e, 

nos outros 56,5% os procedimentos clínicos mais relatados foram intervenções pulpares 

e restaurações provisórias (Figura 1). Em 9 fichas (1,7%) não houve relato sobre a 

realização de procedimento clínico local; esses 9 casos foram excluídos da análise 

inferencial.  
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Figura 1. Frequência dos procedimentos realizados em pré-escolares com dor de dente, 

nas unidades municipais de urgência odontológica, Goiânia, 2011. 

  

 Considerando os 531 casos, houveram 51 solicitações de radiografia (9,6%) 

situações, 73 encaminhamentos (13,7%) e 215 casos em que houve a prescrição de 

medicamentos (40,5%). O tipo de medicamento prescrito estava registrado em 187 

fichas (87,0%) e variou entre analgésico ou antiinflamatório (31,6% de 215), analgésico 

e antibiótico (29,3%), antibiótico exclusivamente (20,0%) e analgésico associado a 

antiinflamatório (6,0%). Em 161 (87,0%) casos em que houve prescrição de 

medicamento, não foi realizado nenhum procedimento clínico local. (Tabela 1). 

 A análise bivariada mostrou que as crianças que não receberam procedimento 

clínico local eram mais novas do que as que receberam. Além disso, maior porcentagem 

de cirurgiões-dentistas que não realizaram procedimento clínico local solicitou 

radiografia, prescreveu medicamento e encaminhou o paciente (Tabela 2).  

 As cinco variáveis independentes foram testadas na análise de regressão e, com 

exceção de ‘sexo’, mostraram determinar a não realização de procedimento clínico local 

(Tabela 3). 

n=31 

5,8% 

n=94 

17,7% 

n=136 

25,6% 

n=231 

43,5% 

n=30 

5,6% 
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Tabela 1. Frequência de prescrição de medicamento em relação à realização de 

procedimento clínico local, em unidades municipais de urgência odontológica,  

Goiânia-GO, 2011. 

Prescrição de 

medicamento 

Procedimento clínico local, n (%) Total 

 Não Sim 

Não 96 (31,3%) 211 (68,7%) 307 (100%) 

Sim 161 (74,8%) 54 (25,2%) 215 (100%) 

Total 257 265 522* 

* Dos 531 casos de dor de dente, 9 não tinham informação sobre a realização de procedimento clínico local. A análise 

foi feita, então, com 522 casos. 

   

Tabela 2. Análise da relação das variáveis independentes com ‘realização de 

procedimento clínico local’. Goiânia-GO, 2011. 

Variáveis independentes Houve realização de procedimento 

clínico local? n(%) 

P-valor 

Não Sim 

Idade (categorias)   0,023
†
 

     0 a 2 anos 22 (8,6%) 10 (3,8%) 

     3 a 5 anos 235 (91,4%) 255 (96,2%) 

Sexo   0,140
†
 

Feminino 125 (48,6%) 146 (55,1%) 

Masculino 132 (51,4%) 119 (44,9%) 

Solicitou radiografia 40 (15,7%) 11 (4,2%) <0,001
†
 

Prescreveu medicamento 161 (63,4%) 54 (20,5%) <0,001
†
 

Encaminhou o paciente 57 (22,4%) 16 (6,1%) <0,001
†
 

 
†Qui-quadrado de Pearson 

   

Tabela 3. Modelo de regressão logística para a não realização de procedimento clínico 

local em crianças pré-escolares com dor de dente, Goiânia-GO, 2011. 

Variável (Continua) Odds 

ratio 

Intervalo de confiança 95% 

para odds ratio 

P-valor 

Mínimo Máximo 

Sexo masculino 

Idade (anos) 

Solicitação de radiografia 

0,7 

0,7 

3,8 

0,5 

0,5 

1,7 

1,1 

0,8 

8,2 

0,087 

<0,001 

0,001 
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Tabela 3. Modelo de regressão logística para a não realização de procedimento clínico 

local em crianças pré-escolares com dor de dente, Goiânia-GO, 2011. 

Variável (Conclusão) Odds 

Ratio 

Intervalo de confiança 95% 

para odds ratio 

     Mínimo     Máximo 

P-valor 

Prescrição de medicamento 7,5 4,9 11,5 <0,001 

Encaminhamento para outro serviço 5,7 3,0 10,9 <0,001 

 

4. Discussão 

 Neste estudo, observou-se que pouco mais da metade dos pré-escolares com dor 

de dente receberam algum procedimento clínico local para alívio desse sintoma, o que 

sugere que muitas dessas crianças não tiveram o problema resolvido. Isto pode significar 

negligência no tratamento de urgências com queixa de dor dente, fato preocupante, 

considerando que as consultas de urgência ainda são um dos principais motivos para que 

os pais levem seus filhos ao dentista
 
(8).  

 Segundo o último levantamento nacional de saúde bucal no Brasil, as crianças 

de 5 anos, em Goiânia, apresentaram índice de dentes cariados, extraídos e obturados 

(ceo-d) de 1,96 com limites mínimo de 1,62 e máximo de 2,3. (BRASIL, 2011). A cárie 

dentária foi o componente que mais contribuiu para esse índice (78,10%), o que pode 

sugerir dificuldade de acesso à atenção odontológica regular. 

 Os resultados desta pesquisa mostraram que os cirurgiões-dentistas tinham mais 

chance de não realizar procedimento clínico local nos casos de crianças mais novas, e 

quando solicitavam radiografia, prescreviam medicamento e/ou encaminhavam para 

outro serviço. Como os dentistas dos serviços de urgência pesquisados atuam como 

clínicos gerais, o fato de não atenderem crianças mais novas pode ser devido à 

dificuldade que muitos profissionais não especialistas encontram em lidar com possíveis 

problemas de comportamento. Crianças muito novas, presença de ansiedade durante o 

tratamento odontológico e dor de dente são preditores de comportamentos aversivos 

durante o tratamento odontológico (19). Nos Estados Unidos, muitos cirurgiões-dentistas 
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clínicos gerais não atendem crianças com pequena idade (20). Além disso, muitas 

crianças com dor de dente naquele país, não recebem atendimento devido a questões 

culturais, falta de cobertura odontológica ou falta de vontade dos profisionais em atendê-

las (6).  

 Neste estudo, a solicitação de exame radiográfico para os casos de dor dente em 

pré-escolares foi realizada em cerca de um décimo dos casos. Esse resultado difere do 

estudo de Sakai et al (2005) onde este exame foi realizado em 53,6% dos casos (1). Em 

estudo australiano que avaliou visitas de urgência em crianças por 3 anos consecutivos 

(2008 a 2010), o exame radiográfico também foi realizado com pouca frequência, sendo 

18%, 21% e 28% respectivamente (18). Blikhorn e Zadeh-Kabir (2003) mostraram que 

os cirurgiões-dentistas clínicos gerais americanos realizaram 98% de exame radiográfico 

em casos de pronto-atendimentos em crianças, enquanto os dentistas ingleses o fizeram 

em apenas 20% das visitas. Nesses casos, aqueles dentistas que mais fizeram 

intervenções clínicas, também fizeram mais exames radiográficos (17). As situações de 

urgência precisam ser resolvidas rapidamente e a maioria delas depende do exame 

radiográfico para complementação do diagnóstico. Neste estudo, a solicitação de 

radiografias foi um preditor para o não atendimento do paciente com dor de dente uma 

vez que esse exame não é realizado nos serviços de urgência por falta de aparelhos de 

radiologia odontológica no local. 

 Os resultados do presente estudo também demonstraram que os profissionais 

tendem a utilizar exclusivamente a prescrição de medicamentos em situações de 

urgência com queixa de dor de dente. Os antibióticos, exclusivos ou associados a 

analgésicos, foram os medicamentos mais indicados para os casos de dor de dente, 

segundo os registros dos serviços investigados. Os resultados são semelhantes ao estudo 

de Tulip e Palmer (2008), em que 98% dos medicamentos prescritos foram antibióticos 

exclusivos ou combinados com analgésicos (12). Em estudo realizado nos Estados 

Unidos, os pacientes que apresentaram dor de dente nos departamentos de urgência, 

receberam cuidados paliativos por meio da prescrição de analgésicos e antibióticos. Esse 

estudo concluiu ainda, que houve um aumento substancial nas taxas de prescrição desses 

medicamentos nas urgências odontológicas daquele país ao longo do tempo (21). Na 

prática clínica geral, falta de tempo e incertezas sobre o diagnóstico correto podem ser 



76 

 

considerados os principais motivos para a prescrição exclusiva de antibióticos nos casos 

de dor de dente (22). 

 No entanto, quando há reação inflamatória da polpa dentária, o tratamento local 

é fundamental para que haja o alívio da dor e não é apropriado indicar apenas a 

medicação sistêmica (23), principalmente, em se tratando de antibióticos exclusivamente 

(24). Nagle et al (2000) concluíram, em seus estudos, que o uso de antibióticos em 

pulpites não tratadas não é capaz de reduzir a dor ou a necessidade de administrar 

analgésicos e, portanto, não deveriam ser prescritos, exclusivamente, para tratar essa 

condição (24). Além disso, a prescrição indevida de antibióticos e analgésicos nos 

serviços de emergência pode desencadear reações alérgicas ou toxicidade, além de haver 

a possibilidade de promover  resistência ou intolerância aos antibióticos (23). 

 Neste estudo, apesar de grande parte das crianças não terem recebido 

tratamento imediato para a situação de urgência apresentada, em poucas situações o 

encaminhamento para outras unidades de saúde foi relatado. Essa constatação diverge de 

Klaassen et al (2007) , que afirma que crianças estão sendo cada vez mais encaminhadas 

para tratamento odontológico com profissionais especializados. Segundo os autores, o 

principal motivo dessa referência são os problemas de comportamento dos pacientes não 

colaboradores, motivados principalmente pelo medo e ansiedade. Além disso, a falta de 

conhecimento dos profissionais sobre as técnicas de controle do comportamento, 

também favorece o encaminhamento dessas crianças (25). É possível que os cirurgiões-

dentistas da presente pesquisa tenham feito mais encaminhamentos sem, no entanto, tê-

los registrados na ficha, uma vez que muitas delas estavam incompletas. 

 Os dentes decíduos posteriores foram os mais frequentemente envolvidos nos 

episódios de dor decorrentes da cárie dentária. Os dados concordam com estudo prévio 

que envolveu crianças em idade similar e são preocupantes devido à importância desses 

dentes na mastigação e na preservação do espaço no arco dentário para erupção dos 

sucessores permanentes (8).  

 A intervenção pulpar foi o procedimento mais realizado, semelhante ao estudo 

de Sqhair et al (2012), porém apresentando resultados diferentes de outras pesquisas em 

que restauração da cavidade de cárie (1,18) ou exodontias (12) foram os mais 
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executados. Outras formas de tratamentos para os casos de dor de dente neste estudo 

foram restaurações provisórias e exodontias.  

 É necessário considerar as limitações metodológicas deste estudo, que inclui a 

perda de informações devido ao preenchimento inadequado das fichas clínicas. Os 

resultados desta investigação devem estimular mais estudos nesta área para avaliar a 

organização e o planejamento dos serviços públicos, contribuindo para a melhoria da 

assistência odontológica ao pré-escolar com dor de dente. 

5. Conclusões 

 Grande parte das crianças com dor de dente não recebeu nenhum tratamento 

clínico local para alívio desse sintoma, principalmente aquelas mais novas, que 

receberam solicitação de radiografia, prescrição de medicamento e encaminhamento 

para outro serviço.  As políticas públicas de urgência e de atenção básica em saúde 

devem ser adequadamente implementadas, com vistas à assistência adequada nos casos 

de urgência odontológica em pré-escolar. 
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Apêndice A : Formulário para coleta dos dados (página 1) 
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Apêndice A : Formulário para coleta dos dados (página 2) 
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Anexo A: Modelo de ficha clínica dos serviços de urgência da SMS de Goiânia (frente) 
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Anexo A: Modelo de ficha clínica dos serviços de urgência da SMS de Goiânia (verso)
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Anexo B: Autorização da SMS para coleta dos dados nas Unidades de Saúde 
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