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A adolescente J.F.S. do sexo feminino de apenas 13 anos de idade é moradora do município de Benevides no Estado do Pará. Filha de pais
separados e irmã de mais 4 crianças, J.F.S. sempre teve uma realidade, desde a infância, muito difícil. Sua casa antigamente, que se
resumia em um único compartimento, era localizada numa invasão praticamente dentro do lixão da cidade. A renda de sua família sempre
foi baseada na venda de materiais adquiridos no lixão, em que a própria adolescente juntamente com seus irmãos ajudavam a mãe a catar,
como plástico, lata, papel e qualquer outro material que pudesse ser reciclado. Isso acabou trazendo graves consequências a J.F.S. como
micoses, doenças e até mesmo a prejudicou na escola. Hoje, a prefeitura do Município criou uma cooperativa de catadores de lixo, o que
regulamentou não só o trabalho de sua mãe, como também, impediu qualquer trabalho infantil. Além disso, no ano passado, uma missão
evangelizadora internacional, contemplou a família de J.F.S. com uma casa de madeira nova. Isso trouxe a adolescente melhores condições
de vida, saúde e higiene. Todavia, dentro de toda essa realidade, percebe-se que a preocupação com a saúde bucal não é prioridade, o que
é notório quando se conversa e observa a adolescente. Muito tímida e com vergonha de sorrir, J.F.S. relata não escovar os dentes a mais de
um mês por não possuir uma escova, e, quando tem, esta é compartilhada. As condições de saúde bucal de J.F.S. são bastante precárias,
apresentando 16 superfícies cariadas, 4 dentes com necessidade de exodontia e já possuindo ausência de um molar. A Unidade da Saúde da
Família que se localiza apenas duas quadras de sua casa, não consegue atender toda a demanda. São 5000 famílias cadastradas para apenas
um dentista, que se divide entre os atendimentos na Unidade, atendimentos domiciliares, pacientes com necessidades especiais e
urgência. Casos como o da J.F.S. que necessita de várias consultas e até mesmo de um atendimento especializado ficam comprometidos. A
verdade é que J.F.S. já está sofrendo diariamente as consequências de tudo isso. A sua comunicação interpessoal está cada vez mais
limitada, reduzindo seu ciclo de amizades e principalmente, seu rendimento na escola. Com vergonha dos seus dentes, ela nos
cumprimenta com um olhar tímido, mas sempre esperançoso em poder expressar a alegria da vida através de um belo sorriso.
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LEGENDA
1. Família: Mãe, avô, irmãos e J.F.S
2. Casa de madeira da família
3. Banheiro, local que é guardado o kit dental
4. Kit dental depois de 2 semanas de uso
5. Unidade de Saúde da Família do bairro
6. Lixão, duas quadras da residência de J.F.S
7. Cavidade bucal
8. Lado direito
9. Lado esquerdo
10. Arcada inferior
11. Arcada superior

