
RESUMO 

  

As lesões traumáticas dento-alveolares (LTDA) são um problema de saúde pública 

devido à sua alta prevalência, grande impacto psicossocial e escassez de programas 

de prevenção e controle. Apresentam natureza aguda e múltipla e demandam uma 

abordagem holística e multidisciplinar que envolve desde ações coletivas, para discutir 

a prevenção de acidentes e os cuidados imediatos no momento do trauma, até a 

oferta de atendimento emergencial e sequencial para o tratamento das seqüelas e 

reabilitação integral do paciente. O Programa Traumatismos Dentários (PTD) da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FO- UFMG) 

estruturou-se enquanto tal em 2004, tendo como projeto nucleador a Clinica de 

Traumatismos Dentários que funciona de forma permanente desde 1986. Representou 

uma iniciativa pioneira ao propor um conjunto de ações voltadas para a melhoria na 

qualidade de vida de pacientes portadores de LTDA, organizadas em três eixos: o 

cuidado integral, a formação e capacitação de recursos humanos e a pesquisa 

cientifica na área. As atividades de divulgação permeiam todos os eixos de atuação do 

Programa, constituindo-se em um instrumento singular para que a universidade possa 

ter uma ação transformadora sobre desafios concretos, colocados pela realidade. 

Neste contexto, o ambiente virtual pode representar um importante espaço para 

divulgação de informações, interação e aprendizado, devido ao seu alcance e 

acessibilidade. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi a idealização, elaboração e 

implantação de ferramentas de mídia digital do PTD, através da criação de uma 

página na web hospedada dentro do site oficial da FOUFMG. O site foi elaborado com 

o uso do criador de websites wordpress.com, sendo todas as ilustrações do site e do 

vídeo instrucional sobre manejo emergencial de traumatismos dentários 

confeccionadas à mão com o auxílio do tablet Wacom Intuos One e dos 

programasPaint Tool Sai e Adobe Photoshop. A plataforma encontra-se disponível 

para acesso público por meio do endereço www.odonto.ufmg.br/traumatismo e sua 

divulgação está sendo feita em seus perfis nas redes sociais Instagram e Facebook, 

elaborados conjuntamente ao site.  
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