TRAUMATISMOS DENTÁRIOS - PREVENÇÃO E TRATAMENTO
Coordenadora: Elvia Christina Barros de Almeida

E-mail: elvia.barros@globo.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Prótese e Cirurgia Buco Facial

Abrangência: Recife
Local de Realização: Clínica de Projetos do Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial/CCS/UFPE.

Resumo da Proposta:
O Traumatismo dental caracteriza‐se como um dos mais sérios problemas de saúde bucal, geralmente ocasionando
situação de urgência odontológica, requerendo intervenção imediata do profissional. Esse tipo de injúria acomete
parcela considerável da população, podendo ocasionar graves perdas funcionais e estéticas de elementos dentários. O
tratamento requer uma abordagem multidisciplinar, com envolvimento das especialidades odontológicas, a depender
de cada caso clínico. Estudos epidemiológicos têm revelado que os traumatismos dentários acometem 10-35% da
população e, por apresentar uma alta prevalência, o trauma dento-alveolar tem sido considerado um problema de
saúde pública mundial. É um problema de saúde pública significativo, por causa de sua frequência, impacto na
produtividade econômica e qualidade da vida dos pacientes. A dor resultante e/ou o impacto funcional e estético
destas injúrias podem causar um sério efeito psicológico e emocional nos pacientes, podendo ainda causar perdas
dentárias irreparáveis, não apenas no momento do acidente, mas também durante o período pós-tratamento. Em alguns
casos, estas perdas dentárias irreparáveis, podem ocorrer anos após o trauma. Em todos esses casos, os pacientes
devem ser acompanhados por longos períodos de tempo para que, mediante uma complicação tardia, o cirurgiãodentista possa agir em tempo hábil e contribuir para a manutenção do dente na cavidade oral. O projeto desenvolverá
ações de prevenção/educação e atendimento das Lesões Dentárias Traumáticas dos pacientes, além de contribuir para
a formação acadêmica, profissional e cidadã dos estudantes de graduação e pós-graduação, estimulando-os ao
atendimento clínico interdisciplinar e à realização de pesquisas científicas clínicas e epidemiológicas.

Objetivos:
1. Promover atendimento clínico multidisciplinar dos pacientes com Lesões Dentárias Traumáticas;
2. Desenvolver abordagem preventiva e educativa sobre os Traumatismos dentários, especialmente em instituições
escolares públicas e privadas, escolas de futebol e outros esportes, e nas Instituições, que o Projeto possa desenvolver
atividades educativa em relação aos Traumas Dentários;
3. Colaborar na formação acadêmica, profissional e cidadã dos alunos participantes do projeto;
3. Proporcionar aos alunos participantes do projeto, elaborarem artigos científicos, Trabalhos de Conclusão de Curso,
Monografias, Dissertações e Teses.

