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Depoimento da Família da Juliane
“ Em 23/05/2009, a Juliane sofreu um atropelamento automobilístico próximo a sua residência. Na época, ela estava
com 08 anos de idade. Foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga. Ficou internada por 01 dia e logo foi
liberada. Mesmo tendo perdido 02 dentes permanentes e fraturado outro dente, nenhum dentista veio olhar o caso
dela . E o HRT tinha dentista que trabalhava lá. Ela recebeu alta. “ Como a família não tinha condição financeira para
arcar com o tratamento odontológico, a garota ficou sem nenhuma assistência”.
Em uma ação da disciplina de Sáúde Coletiva da Universidade Católica de Brasília em sua escola, encontramos esta
menina com um sorriso triste, acuada num canto da sala. Ao conversar com ela, descobrimos toda esta história que nos
sensibilizou muito. Levamos para a Faculdade para tentar minimizar o problema ocorrido.
Segundo a mãe, ela começou a sofrer builling na escola, devido à falta dos dentes. Até mesmo em casa, os irmãos,
quando entravam em algum conflito, ficavam rindo dela. A Juliane passou a ser uma menina triste, não queria mais ir à
escola. Todas as suas atividades sociais ficaram prejudicadas. “Sua vida acabou” . A mãe fez uma perícia no IML a
pedido do DPVAT – Seguro de trânsito. No entanto, mesmo tendo como laudo sequela permanente da função
mastigatória, o Seguro de trânsito, negou o tratamento. “ Dependemos agora da caridade de alguém para tentar
colocar os dentes nela, pois não temos dinheiro”. Atualmente, ela está sendo acompanhada na universidade, mas o
tratamento é a longo prazo em função da idade. Muitos custos virão e a família não tem condições financeiras para
custear o tratamento.
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Fig 1- Fratura dente 11 e avulsão 21 e 22

Fig 2 – Vista oclusal – dentes hígidos

Fig 3- Reconstrução dentes 11 e 12 e avulsão

Fig 4 - Kit escova e creme dental
Fig 5 - Sorriso Juliane

Fig 6- Laudo IML - Comprometimento permanente da função mastigatória

Fig 8 – Juliane com sua mãe e irmãos
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