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INTRODUÇÃO: 

 Em 2019, o mundo enfrentou a pandemia causada por um vírus (SARS-CoV-2) que até então 

estava concentrado na cidade de Wuhan, na China, local de início do surto. Com isso, o SARS-CoV-2 

foi rapidamente espalhado, ocasionando infecção e morte de milhões de pessoas, e assim trazendo uma 

ameaça à saúde pública global, a COVID-19 (Sharma et al., 2021). Para tentar controlar a transmissão 

e o contágio, ficou estabelecido o isolamento social como uma das principais medidas de proteção, 

sendo uma importante atitude, já que a disseminação da COVID-19 ocorre entre pessoas, por meio de 

gotículas respiratórias expelidas através da tosse e espirro (Sharma et al., 2021).  

 Assim, a ausência de interações e o distanciamento social geraram consequências em diversos 

contextos, incluindo o ensino universitário, já que as instituições suspenderam as aulas presenciais e 

adotaram o ensino remoto durante a pandemia. Essa transição foi desafiadora, pois envolveu o uso de 

tecnologias que nem sempre eram do domínio dos docentes, que precisaram se adaptar com o uso das 

plataformas online. Por outro lado, os discentes, que embora tivessem maior destreza com a tecnologia 

na maioria dos casos, precisaram enfrentar a dificuldade de concentração e motivação para estudar em 

um período de ensino à distância (Hung et al., 2020). 

 As restrições foram ainda maiores em cursos de Odontologia, visto que os cirurgiões-dentistas 

apresentam um risco superior de contraírem a doença, principalmente por entrarem em contato direto 

com a saliva e fluidos corporais, que são as principais vias de contaminação pelo SARS-CoV-2, por isso, 

as práticas clínicas ficaram restritas à teleodontologia e aos procedimentos de urgência (Hung et al., 

2020; Sabino-Silva et al., 2020). O propósito de tal conduta foi elaborar estratégias que proporcionassem 

segurança no ambiente de trabalho/estudo para os funcionários, discentes e docentes. Por isso, 
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atividades remotas foram propostas até que novas medidas fossem estabelecidas, sem perder a 

qualidade do ensino (Deery, 2020; Machado et al., 2020). 

 Felizmente, com o advento da vacina, as aulas presenciais e práticas clínicas puderam 

gradativamente retornar à normalidade, seguindo novos protocolos de biossegurança. Entretanto, após 

essa retomada, surge o questionamento de como será o aproveitamento dos alunos, em seus aspectos 

qualitativos e quantitativos, depois de longo período de isolamento social e ensino remoto. Por isso, essa 

pesquisa tem o propósito de avaliar o impacto da pandemia nos procedimentos e produtividade dos 

alunos de graduação, após o retorno presencial às atividades clínicas da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba (FOP/UNICAMP), e compará-los com o desempenho durante o período que antecedeu o 

início da pandemia. 

 

METODOLOGIA: 

Os dados para a realização dessa pesquisa foram obtidos a partir das informações obtidas a 

partir do sistema eletrônico/prontuário eletrônico de pacientes, contendo as informações sobre os 

procedimentos realizados pelos alunos de graduação da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 

matriculados nas disciplinas Clínicas Odontológicas Integradas II e IV (DC081 e DC101, 

respectivamente) e Clínicas Odontológicas Integradas Infantil I (DC073), II (DC083), III (DC093) e IV 

(DC103) (Figura 1). O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOP/UNICAMP (CAAE 57647722.0.0000.5418).  

Os participantes da pesquisa não foram diretamente abordados, sendo utilizados somente os 

números em questão, de acesso restrito aos docentes cadastrados e os funcionários das clínicas. Por 

meio destes relatórios, foram filtradas informações como o período letivo, nome da disciplina e 

procedimentos realizados entre o 1º semestre de 2018 e o 2º semestre de 2021, até o presente 

momento. 

Estes dados foram organizados no Microsoft Excel e analisados de forma quantitativa em relação 

aos atendimentos realizados no período pré e pós pandemia, de março de 2018 a dezembro de 2021. 

Foram incluídos até o presente momento, todos os relatórios dos alunos que cursaram as disciplinas 

clínicas citadas acima, totalizando uma amostra de 9 relatórios (arquivos gerados) e aproximadamente 

240 alunos. Foram excluídos os dados dos alunos que não tenham concluído as disciplinas em questão 

e os procedimentos de código comum a todas as disciplinas (anamnese, preenchimento de ficha, exame 

clínico, radiografia, moldagem, plano de tratamento), que dificultariam a especificidade dos resultados 

apenas na área de interesse. 
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Figura 1. (A) Página inicial do sistema eletrônico da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/UNICAMP). 

(B) Nesta aba, os relatórios em questão foram gerados, ao especificar a disciplina e o período de produção dos 

alunos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 A planilha foi organizada subdividindo os procedimentos executados pelos alunos em três grupos: 

(1) adequação do meio bucal, (2) fase reabilitadora e (3) manutenção preventiva (Baldiotti et al., 2020), 

e por meio deles, os resultados puderam ser interpretados. 

 

Tabela 1. Distribuição dos procedimentos realizados de acordo com as fases e disciplinas oferecidas no 

período de 2018 a 2021. 

Grupos Adequação do Meio Reabilitadora Manutenção Preventiva 

DC073 – 1°S 2018 1665 391 124 

DC091 – 1°S 2018 2322 849 187 

DC081 – 2°S 2018 1858 534 130 

DC101 – 2°S 2018 2169 1243 268 

DC073 – 1°S 2019 2055 167 82 

DC093 – 1°S 2019 3744 1528 252 

DC083 – 2°S 2019 2016 413 120 

DC103 – 2°S 2019 3568 1526 251 

DC073 – 2ºS 2021 1078 97 30 

 

 Na adequação do meio bucal, foram englobados os procedimentos que visam reestabelecer a 

saúde, como: recontorno, acabamento e polimento de restaurações, aplicação de selante e verniz 

fluoretado, elaboração do diário de dieta da criança, exodontias, verificação do índice de placa, manejo 

de comportamento, raspagem de cálculo supragengival e restaurações com materiais provisórios. 

Portanto, são condutas que visam aliviar os quadros de dor, conscientizar as crianças e familiares sobre 

alimentação e os cuidados com a higiene bucal e preparar o paciente para receber os tratamentos 

definitivos posteriormente. 
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Na fase reabilitadora, ficaram os procedimentos relacionados a recuperação de forma e função 

dos dentes, como abertura coronária, capeamentos direto e indireto, condicionamento ácido, confecção 

de coroa em forma de acetato, curativo, frenectomia, hemostasia, gengivectomia, obturação, preparo de 

cavidade, preparo químico-mecânico, proteção pulpar, prótese parcial removível, pulpectomia, 

pulpotomia, reconstrução de coroa, remoção de tecido cariado, restaurações, tratamento expectante e 

ulectomia. Já a fase de manutenção preventiva foi direcionada para o mapeamento final e alta dos 

pacientes. 

 Como resultado preliminar, até o presente momento, podemos observar que na disciplina DC073 

que foi cursada pelos alunos no 1º semestre de 2018 e no 1º semestre de 2019, isto é, antes da 

pandemia, atingiu uma média de 1860 procedimentos de adequação do meio bucal, 279 na fase 

reabilitadora e 103 na manutenção preventiva. Em contrapartida, quando houve o retorno as atividades 

clínicas e os alunos cursaram a DC073, no 2º semestre de 2021, os valores foram 1078, 97 e 30 

procedimentos, respectivamente. Importante ressaltar que essas diferenças numéricas serão analisadas 

estatisticamente, quando todos os dados forem coletados, numa próxima etapa do estudo.  

Tendo em vista a grande exposição do cirurgião-dentista por meio contato direto com a saliva e 

os aerossóis gerados durante o atendimento odontológico, fontes de transmissão do vírus, os cuidados 

com a biossegurança foram intensificados, adotando a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI) que proporcionam maior segurança, como peça facial filtrante (PFF2) ou similar, face-shield, 

higienização das mãos e minimizar a produção de aerossóis (Sabino-Silva et al., 2020). Sendo assim, 

foram realizadas readequações no espaço físico da Clínica Odontológica da FOP/UNICAMP no período 

pandêmico, visando proporcionar um ambiente seguro para os docentes, discentes, pacientes e 

funcionários. 

Dentre as mudanças adotadas, ficou instituído o trabalho a quatro mãos, segundo 

recomendações da ABENO e da ANVISA, com o intuito de reduzir a circulação de pessoas no ambiente 

clínico, filtro HEPA em cada consultório, álcool em gel disponível nos locais de circulação, os 

atendimentos passaram a ser executados com um número reduzido de pacientes buscando diminuir o 

tempo de espera entre as consultas e aglomeração de pessoas e, consequentemente, o risco de 

infecção pelo SARS-CoV-2 (ANVISA, 2020; Pires, Fontanella 2020). 

Com base nos resultados preliminares, foi possível observar que nas disciplinas avaliadas, houve 

diminuição na quantidade de procedimentos realizados após o primeiro retorno presencial dos alunos 

às suas atividades clínicas. Esta constatação nos mostrou similar à de outras pesquisas, realizadas em 

diferentes estados brasileiros, o que nos possibilita discutir que os impactos causados pela pandemia 

COVID-19 podem seguir um padrão. No estudo de Florêncio et al. (2022), realizado no serviço público 

do Estado de Goiás, os números revelaram também uma redução no total de procedimentos 

odontopediátricos frente ao cenário de pandemia. De outro lado, Carvalho et al. (2021) analisou o reflexo 

da pandemia no Estado da Paraíba, e resultados mostraram uma análoga queda no atendimento das 

crianças. Estes dados sugerem, portanto, que o declínio de procedimentos executados pode estar aliado 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

a uma piora da saúde bucal das crianças, e consequentemente no bem-estar e qualidade de vida desses 

pacientes. 

 

CONCLUSÕES: 

Podemos concluir preliminarmente que a pandemia COVID-19 foi transformadora em diversos 

contextos, incluindo o atendimento clínico infantil da FOP/UNICAMP. Nas disciplinas avaliadas, as 

médias de procedimentos foram menores no período que sucedeu o retorno presencial, se comparadas 

ao pré pandemia. Isso ressalta a importância das práticas clínicas e do ensino presencial no curso de 

odontologia e sugere que a pandemia foi também impactante nesse cenário. Entretanto, o aspecto 

qualitativo deve ser considerado, uma vez que as mudanças na estrutura física e na forma de 

atendimento, podem ter representado um ganho no processo de ensino-aprendizagem.  
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