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RESUMO: O objetivo precípuo deste projeto é o tratamento ortodôntico preventivo e interceptador de
crianças com anemia falciforme, na faixa etária de 8 a 12 anos, numa abordagem interdisciplinar,
visando à integralidade da atenção à saúde e melhora na qualidade de vida. Como parte de um trabalho
humanizado, inicialmente será realizada uma escuta bastante atenta, para viabilizar o estabelecimento
das prioridades na atenção às crianças e suas famílias. Será realizada uma avaliação clínica das
condições de saúde bucal, de saúde geral e das funções estomatognáticas de todas as crianças. O
diagnóstico das más oclusões será obtido por meio de exame clínico, exame radiográﬁco, análise
cefalométrica, avaliação dos modelos de estudo e análise facial. Após a instalação dos aparelhos
ortodônticos as crianças serão avaliadas a cada 21 dias para monitoramento do tratamento que inclui o
ajuste e a ativação dos referidos aparelhos e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
craniofacial. Concomitantemente serão realizadas reavaliações das condições de saúde bucal, geral,
reabilitação das funções estomatognáticas e atividades educativas visando a promoção da saúde dessas
crianças. Os alunos participarão de todas as atividades , direta ou indiretamente. As reuniões semanais
constituem um espaço democrático que oportuniza a participação de todos, inclusive do representante
da comunidade, na avaliação das atividades realizadas e na construção e planejamento de novas
atividades para o cumprimento dos objetivos do projeto. O Projeto será coordenado pela Profª Niedje
Siqueira de Lima e, na sua ausência/impossibilidade temporária ou permanente, assumirá as
competências do coordenador, a vice-coordenadora, Profª Luciana de Barros Correia Fontes.

