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RESUMO

Caracterização do problema: O traumatismo dentário constitui uma
emergência em saúde bucal e uma das principais causas de perdas dos
dentes decíduos e permanentes. De acordo com o SBBrasil 2010 a
prevalência foi em média 20,5% para indivíduos de 12 anos, o que
evidencia o traumatismo dentário como um problema de saúde pública
com danos físicos e emocionais. O manejo não é rotineiro na clínica
odontológica e devido à ausência deste assunto na estrutura curricular da
maioria das universidades, a sua complexidade torna-se um desafio para
os profissionais. O conhecimento apropriado em primeiros socorros pode
modificar o prognóstico do caso. Descrição da intervenção: Em Campo
Grande (MS) e região o paciente acometido por trauma dental muitas
vezes procura primeiro um atendimento hospitalar, para logo ser
encaminhado às Unidades de Saúde e Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) da rede municipal do Sistema Único de Saúde (SUS).
Sabe-se que o tempo de atendimento é crucial para o prognóstico
favorável dos casos de traumatismo, por isso a necessidade de se criar
um serviço de referência. O Serviço de Trauma Dental da Faodo/UFMS
(ST:D) foi idealizado em 2018 com a finalidade de atender de forma
interdisciplinar e multiprofissional a população acometida por
traumatismos dentais em Campo Grande e região e também conscientizar
profissionais e pacientes sobre a importância dos primeiros socorros e
cuidados necessários. O atendimento odontológico é realizado por
estudantes voluntários em um sistema de plantão sempre sob supervisão
do professor responsável, o que possibilita ao acadêmico conhecimentos
teóricos e práticos no diagnóstico, planejamento e tratamento. Para uma
ampliação do acesso ao serviço firmou-se uma parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde (Sesau) para referência e contra referência dos casos
e para capacitação dos profissionais vinculados à rede de atenção à
saúde. Em cooperação com o Jornalismo foi criada a identidade visual do
ST:D e todo o material gráfico foi personalizado, como a criação da
mascote (Tuca), cartazes, cartilhas, folders, com intuito de orientar os
pacientes atendidos e população no geral. Além das redes sociais
(Instagram e Facebook) que contribuem para disseminação das
informações sobre traumatismo dental. Resultados e perspectivas: O
ST:D tornou-se um centro especializado de referência para os casos de
traumatismos dentais, contribuindo para resolutividade dos casos e para
colaboração entre academia e serviço público de saúde. Em dois anos de
trabalho foi possível ofertar tratamento gratuito a 110 pacientes,
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recuperando a saúde, função, estética e qualidade de vida. Aos
estudantes proporcionou o desenvolvimento de habilidades em
planejamento, diagnóstico, tratamento e trabalho em equipe. Conclusão:
O STD é um projeto de extensão necessário, em razão dos serviços
prestados. Sua questão social contribui para a garantia da integralidade
da atenção à saúde no SUS, bem como no ganho de experiência dos
estudantes envolvidos.
PALAVRAS-CHAVE: Traumatismo dentário, Odontologia, Promoção da Saúde.
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