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Introdução Os traumas dentoaveolares que estão associados às fraturas dentárias, constituem grande porcentagem 

dos atendimentos odontológicos. Influenciam na função e na estética do indivíduo, afetando o comportamento e a 

qualidade de vida. Devemos considerá-los como urgências e tratá-los de forma imediata para aliviar a dor, 

prevenindo a ocorrência de possíveis agravamentos. A atividade de extensão tem como objetivo atender pacientes 

que sofreram traumatismos dentoalveolares nos dentes decíduos e permanentes, envolvendo acadêmicos de 

Odontologia sob supervisão de Professores das áreas Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria e Periodontia. 

Desta forma, vincula-se a interdisciplinaridade à ampliação do conhecimento, gerando um impacto positivo na 

formação acadêmica do aluno. Objetivo Oferecer tratamento odontológico de suporte e acompanhamento clínico e 

radiográfico para pacientes que sofreram traumatismos dentoalveolares, visto que há pouca ou reduzida oferta 

pública de atendimento integrado para esses casos; capacitar estudantes de graduação e pós-graduação em 

Odontologia para o atendimento integral destas situações. Metodologia Trata-se de uma atividade multidisciplinar 

com alunos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os acadêmicos 

são selecionados de acordo com o seu interesse (cursando no mínimo o 8º semestre do Curso Diurno ou o 9º 

semestre do Curso Noturno). Podem participar também acadêmicos de pós-graduação (especialização, mestrado ou 

doutorado) das áreas de Dentística, Prótese, Endodontia, Odontopediatria e Periodontia. A comunidade a ser 

atendida inclui a demanda própria da Faculdade de Odontologia da UFRGS e pacientes vindos por outros serviços 

públicos e privados. Trata-se de uma atividade de extensão com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, 

através das suas Unidades Básicas, que encaminham pacientes com traumatismos dentoalveolares, para que recebam 

atendimento especializado. Em levantamento recente, observou-se que os pacientes apresentam idades entre 3 anos e 

40 anos, sendo a maioria do sexo masculino. Conclusão O sucesso do tratamento depende de uma boa relação 

paciente-profissional com atitudes terapêuticas que forem necessárias imediatamente após a intercorrência e ao 

longo do acompanhamento do paciente. O atendimento requer conhecimento e agilidade para a execução dos 

procedimentos adequados aos traumatismos dentoalveolares, bem como orientar a manutenção do caso durante o 

tempo exigido para acompanhamento. O presente projeto objetiva fornecer conhecimento aos acadêmicos, a partir 

de uma visão multidisciplinar, através do atendimento ao público numa área carente de atenção especializada.  
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