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Resumo 
 

O crescimento desenfreado dos meios computacionais vem alterando a forma pelo 

qual a odontologia e a medicina são praticadas. Através da internet, a informação é 

transmitida com mais eficiência entre locais distancias, rompendo as barreiras do tempo e das 

fronteiras territoriais.  

A Teleodontologia surgiu com o intuito de servir como um instrumento capaz de 

oferecer um atendimento especializado para pacientes que se encontram em regiões 

desassistidas, ou seja, localidades onde o cuidado em saúde é bem mais depreciado referente 

às grandes cidades. Estes sistemas e tecnologias têm o potencial de proporcionar uma redução 

da demanda reprimida de pacientes com problemas bucais cadastrados às unidades, uma 

melhoria no acesso à rede de atenção secundária, bem como um uso mais eficiente dos 

recursos financeiros e humanos das unidades de saúde. Entretanto, desafios ainda existem 

devido à vasta diversidade de projetos e a falta de padronização dos mesmos. Este despreparo 

gera obstáculos na implantação em grande escala destes sistemas, inviabilizando a utilização 

da Teleodontologia como política pública.  

O presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento e validação de uma 

metodologia para utilização da Teleodontologia, proporcionando a padronização da 

documentação de lesões bucais, de forma a tornar os dados compartilhados mais confiáveis e 

fidedignos. Por meio deste trabalho, buscou-se também viabilizar o acesso à segunda opinião 

formativa por profissionais responsáveis pelo atendimento de comunidades desprovidas de 

serviços especializados em odontologia. O sistema de telediagnóstico desenvolvido foi 

utilizado em missão à Região Amazônica (Manaus – AM), na Unidade de Saúde Vila Fátima, 
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no Albergue Dias da Cruz e na unidade de saúde Chácara da Fumaça em Porto Alegre, 

gerando 26 atendimentos.  

Com base na experiência adquirida, foi constatado que, apesar de ter um impacto 

importante, o telediagnóstico em estomatologia é de difícil implantação, devido ao baixo 

número de casos e ao despreparo do Sistema Único de Saúde para utilização da segunda-

opinião virtual. No desenvolvimento de projetos futuros, serão exploradas outras áreas de 

atuação dentro da Teleodontologia. 
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