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“Todo adolescente tem um sonho, mas o jovem J.C.O.C., 16 anos, diz não ter um.
O jovem tem vários problemas com a família e outros sérios com sua saúde.

J.C.O.C

Fotos intra e extra oral

J.C.O.C apresenta lesões de cárie nos
incisivos centrais superiores e em
todos os molares. A família não tem
condições financeiras para arcar com
um tratamento odontológico.
Mora com sua mãe, 6 irmãos, e mais
03 familiares em uma pequena casa
cedida pelo governo, depois de perder
sua antiga residência, localizada em
uma área alagada. Parou os estudos
na 4ª Série do Primeiro Grau.

O primeiro contato com a família foi feito com a mãe do
adolescente, em frente a um supermercado do bairro onde
mora. A senhora pedia por alimento para seus filhos. A
condição bucal dessa mãe de 07 filhos, bem como dos demais
membros da família, não é diferente daquela dos filhos, mas
sim pior. Embora não fosse este o principal foco do trabalho,
pudemos concluir que se nada for feito por toda esta família,
todos seguirão pelo mesmo caminho: cáries e doença
periodontal generalizada, culminando à perda de todo os
elementos dentários. A mãe ainda relatou: “preferi dar de
comer aos meus filhos do que comprar escova e pasta de
dente”.
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Parte de sua família

Antigo Residência da Família

Residência Atual

No bairro onde moram existe um Posto de Saúde que oferece atendimento médico e
odontológico, equipado com 02 consultórios e 03 equipes compostas por 01 cirurgiãodentista e um Auxiliar de Saúde Bucal. Alguns dos membros da equipe relataram:
“São os melhores materiais que a rede municipal dispõe. Só usamos as melhores
resinas, mas o problema é contar com o apoio das famílias”; “fazemos o melhor
possível para a população”; “distribuímos escovas de dente e pastas para todos os
pacientes que procuram atendimento”. São atendidos, em média, 27 pacientes por dia
no Posto, segundo relato.

Escova atual

A família relata que o jovem
apresenta indícios de envolvimento
com drogas e comportamento
arredio. Do ponto de vista técnico,
resolver o problema de saúde bucal
(exclusivamente) do jovem J.C.O.C. é
simples:
bastariam
algumas
restaurações
e
orientação
de
higienização oral.

Casa de Saúde da Família do bairro

Entretanto, através desse relato de caso foi possível observar que o problema é
muito mais complexo e de difícil resolução. Para uma boa política de Saúde Bucal ,
não basta distribuição de escovas e pastas de dente, profissionais dispostos a um bom
trabalho ou ótimos materiais, mas é preciso também atenção à todo contexto social e
familiar do indivíduo. Este ano temos eleições...Vamos pensar mais nisso?
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