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Quais são as áreas de atuação da Divisão Odontológica? 

A DO do HACO segue as diretrizes da Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA) no que diz respeito 

às áreas de competência de atuação estabelecidas. Atendemos todas as especialidades clínicas 

preconizadas e, ainda, atendimento domiciliar (via SAD), bem como oferecemos o serviço de 

odontologia hospitalar. Também ofertamos atendimento de urgência 24h por dia, todos os dias 

do ano. 

 
A equipe é composta por quantos 
profissionais?  
Nossa equipe tem 40 oficiais-dentistas. 

Todos são especialistas, sendo que 20 

oficiais são mestres, 7 são doutores, 2 

são doutorandos e uma é pós-

doutoranda. Além disso, a equipe auxiliar 

é composta por 11 profissionais.  

 

Comente sobre a estrutura física da Divisão odontológica. 

A estrutura física da DO é composta por 22 consultórios odontológicos completos, central de 

esterilização, almoxarifado, laboratório, auditório, sala de convivência e discussão de casos 

clínicos (sala dos oficiais), salas administrativas de secretaria, recepção, sala de espera, espaço 

kids e áreas auxiliares com alojamentos e vestiários. Toda esta estrutura é independente e tem 

em torno de 1500 m2. O usuário tem duas formas de acesso, sendo uma opção a entrada 

diretamente no prédio da odontologia e, a outra opção, acesso via hospital. 
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Qual a demanda de atendimento e como funciona o acesso às diferentes 
especialidades odontológicas? 

Atendemos em torno de 2.500 consultas por mês. O acesso ao tratamento é, primeiramente, 

através da clínica odontológica. Nesta clínica o paciente recebe o atendimento de prevenção, 

revisão e adequação bucal. São realizados procedimentos como profilaxia, orientações de 

higiene bucal, restaurações em resina, exames radiológicos intrabucais e, havendo 

necessidade, ainda são solicitados outros tipos de exames de imagem extraoral, como 

radiografias e tomografias, para complemento de diagnóstico e planejamento geral. O paciente 

pode realizar todos esses exames de diagnóstico por imagem no próprio HACO, uma vez que a 

odontologia possui pessoal e equipamento necessários para tal fim. A partir da clínica 

odontológica, o paciente é encaminhado para as diferentes especialidades odontológicas para 

tratamento continuado, conforme as suas necessidades individuais. 

Quais os trabalhos realizados paralelamente aos atendimentos clínicos? 

O atendimento clínico é a atividade foco da DO. Porém, existem diversas atividades paralelas 

que enriquecem o atendimento ao público. São elas: Campanha contra o Câncer Bucal (Maio 

Vermelho), Dia da Prevenção Infantil, Portões Abertos (EXPOAER), Missão para atendimento ao 

DTCEA Canguçú,. Também temos outras atividades de aprimoramento e bem-estar do efetivo, 

tais como: ginástica laboral 3x por semana, participação em congressos, realização de cursos 

de Suporte Básico de Vida e Urgências | Emergências. Para a comunidade civil, ministramos o 

curso profissionalizante teórico e prático de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). Um curso de 500 

horas, gratuito e reconhecido pelo Conselho Regional de Odontologia. 

 



Força Aérea Brasileira 
Hospital de Aeronáutica de Canoas 
Divisão Odontológica 
 

Revista Odontológica do HACO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrevistado por Ten Cauana Oliva Tavares 

Quais os planos para o futuro da Divisão Odontológica? 

Gostaria salientar que a visão do futuro está presente na publicação desta Revista e com ela a 

criação de novas oportunidades. A criação do curso de capacitação em Odontologia Hospitalar é 

uma das novidades. Também vislumbramos um outro grande desafio, o de futuramente 

desenvolver no HACO uma Residência Odontológica. 

Paralelamente, também estamos nos empenhando para a aquisição e implantação da tecnologia 

CAD-CAM que representará um passo importante na busca da excelência e visão vanguardista 

da DO. O novo equipamento proporcionará agilidade na resolução de casos clínicos selecionados, 

redução significativa do custo dos serviços aos pacientes, bem como diminuição dos gastos da 

SARAM. 

 


