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Introdução 

A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Compreende indivíduos entre 10 e 20 anos e 

se caracteriza por impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional e social [1]. 

Foi classificada de acordo com suas faixas etárias em três etapas: a primeira corresponde dos 10 aos 14 anos, onde se 

inicia o processo de independência desse jovem do mundo adulto e principalmente dos pais. A fase média é dos 15 aos 

16 anos, onde ocorre uma busca incessante da estética ideal. Dos 17 aos 20 anos os autores relataram ser uma fase mais 

tardia, onde o adolescente busca viabilidade econômica e estabilidade social, desenvolver um elaborado sistema de 

valores e verbalizar de acordo com suas próprias idéias [2]. 

A faixa etária dos adolescentes representa uma parcela significativa da população, porém, do ponto de vista 

odontológico esta fase é caracterizada pela falta de atendimento voltada para suas necessidades específicas e 

comportamentais. Na maioria das universidades, o enfoque no ensino da atenção odontológica se dá nas crianças ou 

adultos, sendo o atendimento aos adolescentes delegado ao clínico geral. Devido ao pouco conhecimento do profissional 

sobre as transformações biopsicossociais do adolescente, pode acontecer de o mesmo se tornar um paciente difícil de 

compreender, dessa forma o cirurgião-dentista pode acabar encontrando dificuldades em se relacionar com esse público 

[2,3]. Saiani, Queiroz, Raffaini e Bagatin-Rossi [4] relataram que os principais problemas odontológicos que acometem 

adolescentes são distúrbios de alimentação, cárie dentária, doença periodontal, maloclusões, traumatismos, 

complicações relacionadas ao terceiro molar, uso de drogas, aparelhos ortodônticos, uso de piercing e problemas 

associados à gravidez. 

É de extrema importância uma adequada abordagem psicológica do adolescente, sendo necessário que o profissional 

conheça as características desta fase do desenvolvimento, facilitando o estabelecimento de um bom nível de 

aproximação profissional-paciente aumentando as chances do sucesso do tratamento. Com relação à assistência à saúde 

da adolescência, o diálogo profissional-paciente é fundamental, havendo a necessidade da utilização de técnicas 

apropriadas para a sua abordagem. Para que haja uma boa interação entre profissional e adolescente, os pais, sempre que 

possível, devem ser incluídos, entretanto, o profissional deve ter em mente que a figura central da consulta é o 

adolescente. Os pais,apesar de importantes, são figuras coadjuvantes durante o atendimento [2,3,5]. 

O Programa de Saúde Bucal numa visão Interdisciplinar objetiva iniciar o aluno na atividade clínica, propiciando a 

realização do diagnóstico e planejamento integral do tratamento do paciente adolescente, de acordo com o risco ou 

atividade da doença cárie dentária e doença periodontal. 

 

Material e métodos 

No Programa de Saúde Bucal numa Visão Interdisciplinar, o acadêmico conta com aulas expositivas, atividades pré-

clínicas, práticas de educação em saúde e triagem dos adolescentes nas escolas e atendimento clínico desses 

adolescentes. 

Através da realização de um diagnóstico e planejamento adequados, o aluno poderá realizar em clínica atividades de 

educação em saúde, raspagem supragengival, polimento coronário,terapêutica com fluoretos, utilização de selantes, 

selamento provisório de lesões cariosas, tratamento conservador da polpa (tratamento expectante), restaurações classe I, 

II e V com amálgama odontológico, restaurações classe I, II, III, IV e V em resina composta e restaurações classe III e 

V com cimentos de ionômero de vidro. 

Na primeira sessão, o prontuário odontológico é feito ou revisto. Após o exame periodontal completo (IPC), o aluno 

realiza raspagem supragengival, calcula o índice de placa e  procede com polimento coronário. Em seguida, o exame 

dentário é realizado, sendo anotadas todas as alterações dentárias: fluorose, hipoplasias, restaurações satisfatórias e 

insatisfatórias, pigmentações, lesões cariosas ativas e inativas em esmalte e dentina e lesões cariosas comprometendo a 

polpa. O professor orientador confere todo o levantamento de necessidades com o acadêmico. Ao término da primeira 

sessão, o paciente recebe a aplicação de flúor gel. A indicação de radiografias interproximais (bite-wing) e periapicais é 

discutida com o professor orientador. Caso o paciente apresente alguma urgência/emergência na primeira sessão 

(alteração pulpar inflamatória, abscesso, pericoronarite, fratura dentária, etc.), essa é atendida na mesma sessão, após a 

revisão/realização do prontuário odontológico. Da segunda sessão em diante, as intervenções necessárias têm início.  
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Resultados e discussão 

No primeiro semestre do ano de 2015, 21 acadêmicos e 4 professores participaram desse projeto. Foram realizados 33 

sessões de educação em saúde e instruções de higiene oral, 33 restaurações provisórias (cimento de ionômero de vidro), 

6 amálgamas, 32 resinas e 420 outros procedimentos. Obteve-se um total de 92 consultas e 10 tratamentos completados. 

Segundo Severo, 2004 [5], para a adequada abordagem psicológica do adolescente, é preciso que o profissional 

conheça as características desta fase do desenvolvimento, além de gostar de atendê-los, caso contrário, será impossível 

estabelecer um bom nível de aproximação. Dito isso, os acadêmicos e professores são estimulados a criar um vínculo 

com o paciente adolescente através de um diálogo conciso de forma que a linguagem e as atitudes sejam compatíveis 

com a situação e a realidade de cada um, para que se obtenha um resultado satisfatório. No Programa de Saúde Bucal 

numa Visão Interdisciplinar, o acadêmico é estimulado  a causar um impacto positivo na saúde bucal dos adolescentes 

atendidos na clínica Restauradora I do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Montes Claros e em visitas à 

escolas estaduais da região (nesse semestre foi contemplada a Escola Estadual Secundino Tavares). Obteve-se um 

resultado que correspondeu às expectativas, onde se observou uma diminuição do índice de placa dos adolescentes 

atendidos, além do controle da doença cárie e da doença periodontal. 

  

Conclusões 

 O desafio do tratamento odontológico em pacientes adolescentes não está associado apenas à terapêutica em si, mas 

em ajustar-se ao crescimento cognitivo, emocional e psicossocial em desenvolvimento nesse paciente. Por esta razão, a 

forma com que o profissional aborda desde o início o adolescente pode determinar o sucesso ou o fracasso do 

tratamento. O trabalho com adolescentes se não for bem conduzido pode ser muito desgastante para o profissional. 

 É comum que profissionais jovens identifiquem-se com pacientes adolescentes, pois tendem a aproximar-se mais 

facilmente da realidade em que ele está envolvido, facilitando não só a realização do procedimento clínico, mas também 

aumentando a efetividade de atividades de promoção e educação em saúde. 
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Tabela 1. Número de procedimentos realizados em adolescentes atendidos no Programa de Saúde Bucal numa Visão Interdisciplinar 

no período de maio a julho do ano de 2015. 

 

Procedimentos Realizados Total 

Exame clínico 24 

Evidenciação de placa 21 

Profilaxia 85 

Instrução de higiene oral 33 

Fluorterapia 38 

Exames radiográficos 107 

CIV tradicional 31 

CIV fotopolimerizável 12 

Restaurações em resina composta 32 

Restaurações em amálgama 06 

Escariações 08 

Raspagem supragengival 10 

Selante ionomérico 02 

Tratamentos expectantes 02 

Acabamento/polimento de 

restaurações em resina composta 
11 

Acabamento/polimento de 

restaurações em amálgama 
39 

Total de Consultas 92 

Tratamentos completados 10 

 

 
 

Figura 1. Atividade de educação em saúde e levantamento de necessidades realizado na Escola Estadual Secundino Tavares, no 

município de Montes Claros, MG. 


