ORTODONTIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS: RELATO DE CASO

Coordenador: PANTELIS VARVAKI RADOS
O Centro de Especialidades Odontológicas voltado à atenção
especializada a Pacientes portadores de Necessidades Especiais
(CEO-PNE) trata-se de um estágio curricular da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FOUFRGS)
o qual é estruturado na interação das múltiplas áreas da Odontologia e na
adaptação das mesmas ao atendimento clínico de pacientes especiais,
bem como na orientação em saúde para os cuidadores desses pacientes.
O CEO-PNE funciona na FOUFRGS com a participação de professores,
acadêmicos e funcionários. É uma atividade vinculada ao SUS e
disponibiliza tratamentos odontológicos de natureza preventiva e também
curativa, como por exemplo, orientações de higiene, prevenção de
doença cárie, tratamento periodontal, procedimentos restauradores
estéticos e funcionais, reabilitações protéticas, ortodontia, exodontias
entre outros. Procurando mostrar parte do trabalho desenvolvido no
CEO-PNE e a existência de viabilidade na busca pela promoção de
saúde e cuidado integral ao paciente especial, essa mostra apresentará
um caso clínico de um paciente reabilitado ortodonticamente durante os
atendimentos desse estágio curricular. Paciente E.C., 23 anos,
cadeirante, portador de uma forma rara e agressiva de artrite reumatóide
juvenil. Apresentou os primeiros sinais da doença por volta de seis anos
de idade, aos oito anos já possuía limitações funcionais e motoras
generalizadas, como por exemplo, restrição grave nos movimentos;
ficando assim impedido de realizar diversas atividades, como freqüentar a
escola. Por volta desse período, começou a utilizar a cadeira de rodas,
exigindo atenção constante por parte de seus cuidadores, mãe e irmão.
Chegou à Faculdade de Odontologia com necessidades múltiplas,
periodontais, restauradoras, ortodônticas, entre outras. O tratamento
odontológico do paciente teve como fator complicador, o fato de o mesmo
possuir importante limitação de abertura bucal. Ao longo do tratamento, a
equipe do CEO-PNE, juntamente com o próprio E.C. e a participação de
seus cuidadores, obteve grandes melhorias no padrão de saúde bucal do
mesmo, entre elas, aumento na qualidade da higiene bucal, remoção de
fatores retentivos de placa, reconstrução estética de dente anterior por
meio de restauração com pino-intracanal e principalmente correção
ortodôntica de desalinhamento dentário agravado pela condição sistêmica
do paciente. O paciente permanece em tratamento no CEO-PNE da
Faculdade de Odontologia do Rio Grande do Sul.

