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MAIO VERMELHO 

Durante todo o mês de maio a Divisão 

Odontológica participou da Campanha de Prevenção do 

Câncer Bucal. Os oficiais dentistas dedicaram-se à 

conscientização, prevenção e luta contra o câncer 

bucal. No dia 31 de maio, especialmente, foi realizado o 

Dia da Prevenção ao Câncer Bucal com ações de 

rastreamento e diagnóstico de lesões em mucosa 

bucal, esclarecimentos sobre o tema, orientações de 

auto-exame e encaminhamentos para estomatologia e 

biópsia quando necessário. Foram realizados em torno 

de 50 atendimentos ao público do HACO neste ano. 

DIA DA PREVENÇÃO INFANTIL 

Na semana do Dia da Criança os oficiais 
dentistas preparam dinâmicas lúdicas de 
prevenção de doenças bucais e orientação de 
higiene e dieta. O público alvo são crianças de 0 a 
12 anos e seus responsáveis. As atividades duram 
o dia todo e envolvem escovódromo, teatro, 
palestra e brincadeiras. 

 

PORTÕES ABERTOS 

 No Dia 12 de outubro acontece uma integração 
entre a Força Aérea e a comunidade. Neste dia, os 
portões da ALA 3 estão abertos para a população 
conhecer as diferentes áreas de atuação da FAB. A 
odontologia se faz presente orientando os visitantes 
sobre saúde e doenças bucais. Distribuição de panfletos 
explicativos, pastas e escovas de dentes também estão 
entre as ações do dia.  
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 Cap. Millane Lira, Ten Renata Germano, Ten Luciana Daudt   
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Força Aérea Brasileira 
Hospital de Aeronáutica de Canoas 
Divisão Odontológica 
 

Revista Odontológica do HACO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (ASB) 

 Este semestre inicia a 4ª turma do curso de ASB na DO-HACO. Esse curso é voltado para o público 

civil e militar, acima de 18 anos, dura em torno de 1 semestre (aulas se segunda a sexta-feira), é gratuito 

e aprovado pelo CRO e pela DIRSA. As aulas teóricas e práticas são ministradas pelos oficiais dentistas da 

Divisão Odontológica do HACO. O planejamento conta com um cronograma e uma estrutura que oferece 

aos alunos contato com todas as especialidades da odontologia, cumprindo satisfatoriamente a tarefa de 

formar profissionais capazes de inserção no mercado de trabalho.  

ODONTOLOGIA HOSPITALAR 

A equipe da Odontologia Hospitalar acompanha 
os pacientes da UTI e da UPI diariamente. São 
realizados exames clínicos e, conforme a 
necessidade, realizados os procedimentos 
odontológicos com o paciente no leito. Os 
acompanhantes também recebem orientações 
sobre o estado de saúde bucal e higiene do 
paciente, bem como instruções de como cuidar 
de alguma necessidade específica do paciente 
acamado. Os oficiais dentistas também orientam 
a equipe da enfermagem a respeito da 
higienização bucal no leito. 
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ATENDIMENTO DOMICILIAR  

O SAD (Serviço de atendimento 
domiciliar) é voltado para pacientes os quais a 
locomoção eletiva até o ambulatório do HACO é 
difícil. Neste caso, a equipe vai até a casa do 
paciente para prestar o serviço de saúde. Os 
procedimentos odontológicos mais comuns 
nestes atendimentos são: RAP, extrações, 
reembasamento de próteses, orientações de 
higiene e cuidados para o paciente e 
responsáveis. Além do dentista, a equipe 
também é composta por médico, enfermeiro, 
técnico em enfermagem, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
assistente social, nutricionista, farmacêutico e 
motorista. 

GINÁSTICA LABORAL 

A ginástica laboral foi introduzida 
pela equipe da fisioterapia do HACO. 
Percebeu-se muitas queixas dos oficiais 
dentistas em relação a dores 
osteomusculares advindas da posição 
laboral. O objetivo da ginástica é 
minimizar a sintomatologia e prevenir 
lesões provocadas por sobrecarga 
mecânica. A ginástica acontece 3 vezes 
por semana e segue um cronograma 
planejado e orientado pela equipe da 
fisioterapia. 
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