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INTRODUÇÃO
Os pacientes especiais requerem uma atenção especializada, durante uma parte ou por toda a
vida por apresentarem alterações mentais, físicas e/ou comportamentais. A odontologia vem
seguindo a tendência das políticas de inclusão, preocupando-se, com o atendimento direcionado a
tais pacientes. Instituir hábitos saudáveis e preocupar-se com ações preventivas são requisitos
essenciais para alcançar um padrão ideal de saúde bucal, principalmente para os pacientes
especiais. O presente projeto pretende melhorar a saúde bucal dos pacientes da Escola APAE
Passo Fundo, através da implementação de ações preventivas baseadas na orientação, motivação
e exercício da higienização. E, para isso, o trabalho multidisciplinar alcança maiores benefícios e
amplia o conhecimento de todos que trabalham com auxílio mútuo.
DESENVOLVIMENTO:
Neste semestre o Projeto de Extensão está fazendo a experiência da multidisciplinariedade na
APAE. São dois cursos envolvidos, a Odontologia e a Fonoaudiologia, com 08 alunos. Estão sendo
organizadas oficinas de fonoaudiologia e de odontologia. A Fonoaudiologia trabalha nas oficinas as
questões relativas a mastigação e respiração. E a odontologia a escovação e a adequada higiene
oral. Por outro lado, intercalada a estas atividades também ocorrem o atendimento odontológico
convencional, para um levantamento da situação de saúde dos alunos da APAE, bem como a
realização de profilaxia, raspagem e tratamento curativo.
CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
O referido projeto de Extensão está completando 2 anos e vem conseguindo espaço e pequenas
vitórias. Em relação a Odontologia, os tratamentos curativos possíveis são realizados no ambiente
da APAE e/ou da Faculdade de Odontologia. Podemos verificar que os alunos possuem alto índice

de doença periodontal, alto índice de cárie, com CPOD médio de 12,6. Esse estudo está
identificando as alterações presentes nos pacientes estudantes na Escola APAE/Passo Fundo, e
reforçando as questões preventivas e de cuidados com a saúde geral. Dessa forma pretende-se
uma melhora nas condições de saúde bucal representada pelo aumento na motivação do controle
dos fatores etiológicos e também pela realização de procedimentos invasivos adequados a cada
paciente.
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ANEXOS

Tabela 1. Característica do Odontograma dos alunos da APAE/Passo Fundo, 2015.
Odontograma

mínimo

máximo

Dentes cariados

2

15

Dentes extraídos ou indicados para extração

1

12

Dentes obturados

0

8

Dentes Cariados

3

12

Dentes perdidos

0

8

Dentes Obturados

0

15

Ceod

Índice ceod médio: 8,23
CPOD

Índice CPOD médio: 12,6

