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Sorocaba, 09 abi1 de 2014 

J. AO ExpEpIg"EXTERNO 
Senhor Presidente, 	 EM 

GER NO Õ UDIO GONÇALVES 

/ 	
ESIDENTE 

	

Em resposta ao requerim t 	0211/2014, de autoria 
nobre Vereador FERNANDO ALVES LIS O DINI, e aprovado por esse 
Legislativo, no qual solicita informações so situação do Serviço Público de 
Assistência Odontológica de Sorocaba, informamos a Vossa Excelência, que: 

1. Cada Unidade Básica tem sua própria rotina de 
agendamento sendo o tempo de espera variável. As UBSs estão programadas para 
oferecer mensalmente novas vagas para tratamento odontológico e atendimentos de 
urgência durante o período de seu funcionamento. Em média são oferecidas cerca 
de 40 vagas ao mês por UBS, distribuídas conforme o planejamento local, 
considerando os casos de alto risco e os atendimentos prioritários, tais como: 
gestantes, crianças e diabéticos. 

Quanto aos tratamentos oferecidos, a Unidades - Básicas 
realizam: restaurações, exodontias, raspagens e profilaxia, orientações sobre 
higiene bucal e encaminhamentos em casos de maior complexidade para o Centro 
de Especialidades Odontológicas, onde são oferecidos os seguintes tratamentos: 
Endodontia, periodontia, pacientes especiais, diagnóstico bucal, cirurgia e 
dentística. As especialidades que detêm maior número de guias em espera 
atualmente são: endodontia com 2398, prótese com 882 e cirurgia com 357. 

2. Todo usuário do sistema de saúde quando busca 
atendimento odontológico em uma unidade Pré- hospitalar é atendido por uma 
equipe de saúde, desde a recepção, passando pela enfermagem, que poderá aferir 
sua pressão, glicemia, é até outras condições sistêmicas quando necessário; a partir 
deste momento ele será encaminhado diretamente ao dentista, ou ao médico 
conforme necessidade de se estabilizar um quadro clínico para atendimento 
odontológico, só então o dentista efetuará o atendimento odontológico 
propriamente dito. O paciente que estiver em uma Unidade Pré-hospitalar para 
uma consulta odontológica fora do horário de plantão odontológico, continuará 
sendo atendido pela equipe de saúde que procederá realizando o controle sistêmico 
e da dor, sendo em seguida orientado a procurar a Unidade de Saúde mais próxima 
à sua moradia em horário habitual de atendimento. 




