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PROJETO DE EXTENSÃO “TRAUMATISMOS DENTÁRIOS NA 
DENTIÇÃO DECÍDUA”: RELEVÂNCIA NO ENSINO E SOCIAL 



INTRODUÇÃO 

 O traumatismo dentário na dentição decídua constitui-se em problema de 
saúde pública de alta prevalência que afeta a criança e seu núcleo familiar  

 
 A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

(FO-UFMG) criou o projeto de extensão em 2007, “Traumatismos 
dentários na dentição decídua”  

 

JORGE et al. Prevalence and factors associated to dental trauma in 
infants 1–3 years of age. Dental Traumatology 2009; 25: 185–189.  



OBJETIVOS 



METODOLOGIA 

FO-UFMG  
Quarta feira- 18:30 as 21:30  

Porta de entrada: SUS, Encaminhamentos, livre demanda 

 Seminários com alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores; 
 
 Participação em eventos científicos; 
 
 Elaboração de artigos científicos. 

ATIVIDADES 
  

                   Alunos do 2º ao 5º período 
 

 Relação dialógica com a comunidade e metodologias  
interativas 

 

 Temas abordados nas dinâmicas: cidadania, 
promoção da saúde, prevenção e cuidados imediatos  
e mediatos frente o trauma, empoderamento 
 
 

      Alunos do 6º ao 9º período e de pós-graduação 
 

 Planejamento,  tratamento   e acompanhamento de 
crianças com traumatismos; 
 

  Interdisciplinaridade (Ortodontia, Radiologia e 
Odontopediatria); 
 

 Participação ativa dos pais. 

PESQUISA  

CLÍNICA SALA DE ESPERA 



RESULTADOS 

CLÍNICA 

 
 110 exodontias 

57 mantenedores de espaço 
40 restaurações 
35 endodontias 
2 splitagens 

PESQUISA 

11 resumos publicados em anais de eventos científicos 
Premiação (SBPqO - 2015) : 1º. Lugar - POAC  
5 TCCs 
3 artigos em periódicos internacionais e nacionais 
2 guias sobre prevenção e cuidados imediatos em casos de trauma 
1 monografia de especialização 
1 Projeto de intervenção educativa com professores de uma pré-escola 
Seminários Semestrais  

61,1% meninos 
65,7% com 1-4 anos de idade 

SALA DE 
ESPERA 

1 portfólio 

548 crianças atendidas 



CONCLUSÃO 

 Destaca-se a importância da articulação das três dimensões constitutivas 
da Universidade e reitera-se que através da extensão, seu papel como 
instituição comprometida com a transformação social, produção e troca de 
conhecimento através de uma interação dialógica, pode possibilitar uma 
melhora da qualidade de vida da comunidade. 

EXTENSÃO 

ENSINO PESQUISA 


