
REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP
 

Rev Odontol UNESP. 2014; 43(N Especial):180 © 2014 - ISSN 1807-2577

4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica “Prof. Dr. José Eduado Rodrigues”
10º Simpósio de Pós-Graduação “Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia”
3º Encontro de Técnicos em Laboratório “Rosimeire de Oliveira M. Gon”
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP 

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados

Atuação do Projeto Amazonas na atenção em saúde bucal nas 
comunidades ribeirinhas de São Gabriel da Cachoeira-AM
Secamilli, G.A.; Martins, C.M.; Soares, G.B.; Ferro-Alves, M.L.; Bonfietti, L.H.F.S.; Gomes-Filho, J.E.

A ação voluntária de profissionais liberais auxiliam no desenvolvimento do Projeto Amazonas, onde são realizadas 
missões humanitárias no âmbito médico, odontológico, preventivo e social junto à povos indígenas. O objetivo desse 
presente trabalho é de relatar a experiência da participação de cirurgiões-dentistas nesse projeto, com apresentação 
acerca da condição de saúde bucal desses povos. Em São Gabriel da Cachoeira-AM vivem cerca de 23 etnias indígenas 
e em decorrência da globalização, do contato com o Exército Brasileiro e da aproximação com povos de outras 
culturas, a população índigena tem perdido suas características, costumes e hábitos e doenças sistêmicas e bucais 
tem ocorrido com grande frequência. Faltam profissionais para dar assistência à saúde, o que resulta em altos índices 
de cárie dentária. No Projeto Amazonas realizado em 2013, 8 cirurgiões-dentistas realizaram 1405 procedimentos 
de urgência, que incluia exodontias (739), prescrições de medicamentos (660) e curativos endodônticos (6). Foram 
realizados 679 procedimentos restauradores, sendo representados pelo tratamento restaurador atraumático – ART 
– (570) e as restaurações com resina composta (109). Além disso, foram realizados procedimentos preventivos (72). 
Concomitante, foram realizadas ações de educação em saúde bucal e escovação supervisionada. Esses dados devem 
chamar atenção da população brasileira e dos governantes para que medidas sejam tomadas, afim de que haja a 
congruência da exuberância do cenário natural encontrado na região com a saúde da população que o habita.
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