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INTRODUÇÃO: 
 A extensão universitária é uma forma de interação que deveria existir entre a 
Universidade e a comunidade, sendo que a universidade leva os conhecimentos e 
assistência à comunidade, recebendo dela suas necessidades, seus anseios e 
aprendendo com a mesma, ocorrendo na verdade uma troca de conhecimentos sobre 
valores e culturas. Essas atividades extramuros possibilitam ao aluno o conhecimento 
organizacional, administrativo do serviço público, assim como as bases 
epidemiológicas e o papel que o cirurgião-dentista exerce na comunidade (Conto, 2013 
e Domingos et al., 2011). O Programa de Extensão “Atenção à Saúde Bucal do Idoso”, 
desenvolvido pela Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo/RS (FO-
UPF) em parceria com a Fundação Beneficente Lucas Araújo objetiva a prevenção, 
promoção e recuperação da saúde geral e bucal de aproximadamente 65 idosos 
institucionalizados no Abrigo São José e João XXIII.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Um dos enfoques do projeto diz respeito à prevenção de doenças e reabilitação oral 
dos idosos realizados pelos acadêmicos e supervisionados pelos professores da FO-UPF 
no consultório odontológico da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 
Assim, além do aprendizado técnico oportunizado nas disciplinas de Clínicas Integradas 
na FOUPF, os acadêmicos participantes deste projeto de Extensão experimentam o 
convívio direto com os idosos institucionalizados no Abrigo São José e João XXIII. Dessa 
forma, o projeto possibilita aos discentes uma experiência inédita de aprendizado que 
vai além das habilidades odontológicas e constitui uma vivência de caráter 
humanístico e social fora do ambiente acadêmico. A interdisciplinaridade entre os 
enfermeiros, cuidadores e responsáveis pela ILPI com os acadêmicos, pós-graduandos 



 

e professores da FO-UPF faz com que a comunidade assistida, além de ser atendida na 
questão de prevenção e reabilitação odontológica, sinta-se agradecida e privilegiada 
em contar com essa prestação de serviço semanalmente. O aumento da expectativa de 
vida das pessoas é uma realidade observada em tempos contemporâneos pela 
população mundial. Os idosos estão vivendo mais e em condições mais saudáveis do 
que em qualquer tempo do passado da humanidade. Essa expectativa só tende a 
aumentar devido ao progresso das áreas da saúde, resultando em uma maior procura 
por cuidados de profissionais da área (BRUNETTI; MONTENEGRO, 2013, SAINTRAN e 
VIERA, 2004). Participaram desta análise transversal, 65 idosos com uma média de 
idade de 76 anos, residentes na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
São José e João XXIII de Passo Fundo/RS. O processo metodológico para atingir os 
objetivos envolve o exame clínico tanto como o preventivo. Com este recurso busca-se 
identificar as principais necessidades que os idosos (dependentes ou não) possuem em 
relação à saúde bucal e geral. Percebemos que os casos que necessitam de novas 
próteses estão principalmente associados à incorreta higienização bucal e que, em 
muitas situações, os idosos são dependentes e necessitam do atendimento de 
cuidadores sob a orientação da equipe odontológica. Como o projeto ocorre em tempo 
integral, com vários alunos e professores atuando juntos, vários casos foram 
concluídos já no primeiro semestre de 2017, e foram realizados procedimentos em 11 
pacientes até o momento, sendo entregues neste primeiro semestre: 6 próteses totais, 
ainda realizadas raspagens e alisamentos radiculares, exodontias e restaurações n 
consultório odontológicos da Instituição, além de exames clínicos, instrução de higiene 
oral e incentivo a prevenção bucal. A proposta curricular do curso de Odontologia da 
UPF pode ser potencializada com outras atividades que dizem respeito à 
Odontogeriatria, tais como aplicar a interdisciplinaridade na sua rotina de trabalho e a 
abordagem interdisciplinar de atenção ao idoso. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
No decorrer das práticas extencionistas junto aos idosos pelo Projeto de Extensão foi 
possível compreender a realidade em que vivem os idosos, bem como detectar e 
realizar os procedimentos odontológicos necessários para a boa saúde bucal dos 
mesmos.  
O Projeto de Extensão interfere positivamente na qualidade de vida dos indivíduos 
institucionalizados, permite que o paciente seja tratado dentro de uma visão integrada 
e humanitária. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


