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Assim como toda adolescente, BNF, 14 anos, tem muitos sonhos para o futuro. O que chama a
atenção, entretanto, é que, quando indagada, relata que seu principal sonho é o de um dia ter
“um sorriso bonito” e assim poder “sair de casa normalmente”.
A adolescente reside
na periferia de ManausAM e está cursando a 8ª
série do primeiro grau.
Vive em um bairro pobre
que
anualmente
é
castigado
por
fortes
chuvas e alagamentos.
Divide uma pequena casa
de madeira, do tipo
palafita, com outras duas
irmãs e sua mãe.
Esta é a única provedora da família, viúva e trabalha como
faxineira, quando encontra serviço. A família já procurou
tratamento no Posto de Saúde (ou “Casinhas de Saúde”, como
conhecido na cidade) e em diversas faculdades de Odontologia, mas
a resposta que sempre recebeu foi: “Seu caso é muito difícil” ou
“não podemos ajudar muito”. A família vive em condições precárias.
Paciente apresenta sinais compatíveis
a uma fissura transforame incisivo,
unilateral à esquerda. Acredita-se que o
crescimento
lento
do
complexo
nasomaxilar gerou uma face côncava,
com padrão facial tipo III. Nariz com
desvio da pirâmide para a direita (lado
não fissurado) e ponta nasal desviada
para esquerda (lado da fissura). Foi
observado
ainda
fala
com
hipernasalidade ("fanhosa") gerada por
distúrbios articulatórios decorrentes de
insuficiência velofaríngea, distúrbios
articulatórios
compensatórios
e
distúrbios dento-oclusais. Paciente
relatou recorrentes indícios de otites.
No Posto de Saúde próximo à sua casa, o tratamento oferecido foram extrações (exodontias) e
restaurações, uma vez que ela já fez a cirurgia corretiva aos 07 anos de idade e o tratamento
considerado concluído. BNF não relata dor, mas vergonha ao sorrir e ao falar. Sua mãe divide
esse sentimento e tenta sempre “protegê-la”, evitando a saída de casa, “a não ser quando vai à
escola”.
A mãe da paciente relatou ainda ter
dificuldade em buscar assistência de
tratamento à filha, por não poder se
ausentar e deixar as outras filhas
sozinhas em casa.
No Posto de Saúde não são
distribuídas escovas de dente e a mais
de 01 ano a família utilizava as mesmas
escovas.
Em um caso como o apresentado, extenso tratamento ortodôntico e cirúrgico, com amplo
acompanhamento médico, fonoaudiológico, psico-social e odontológico seria indicado,
entretanto, não disponibilizado na rede pública no Amazonas.
Assim como BNF, muitas outras crianças/adolescentes vivem situações semelhante no Estado,
e sofrem por toda a vida os efeitos não só na saúde, mas também sociais, comportamentais e
psicológicos na vida desses futuros amazonenses.
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