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INTRODUÇÃO: 
 Sabe-se que grande parte dos pacientes que vivem em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs) apresentam edentulismo total, o qual é reabilitado, na 
maior parte das vezes, por meio de próteses totais removíveis convencionais (PTRC).  
O Projeto de Extensão “Atenção à Saúde Bucal do Idoso”, tem como principio a 
prevenção, promoção e recuperação da saúde geral e bucal de aproximadamente 60 
idosos institucionalizados no Abrigo São José. O objetivo do presente trabalho é relatar 
a reabilitação da saúde bucal pela confecção de PTRC em uma série de pacientes com 
dificuldade de locomoção institucionalizados no Abrigo São José, pertencente à 
Fundação Lucas Araújo de Passo Fundo/RS. Tais próteses foram confeccionadas por 
acadêmicos da FOUPF que frequentam o Projeto de Extensão. 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Consiste num estudo clínico transversal do tipo observacional analítico, no qual 
procurou-se destacar o protocolo de confecção das PTRC, abrangendo desde as 
características epidemiológicas do paciente (gênero, etnia e idade), o exame clínico 
(anamnésico+físico), enfatizando-se os problemas sistêmicos de saúde e as 
medicações de uso contínuo, bem como as características anatômicas da cavidade 
bucal (altura de rebordo alveolar, qualidade da saliva, forma da arcada e tipo de 
fibromucosa da área chapeável). Por fim, realizou-se também uma pesquisa da 



 

autopercepção dos idosos com as PTRC confeccionadas, utilizando-se o índice de 
GOHAI. As avaliações realizadas nos exames levaram em conta os achados de Dutra et 
al. (2015) e Turano & Turano (2012). Notou-se prevalência de idosos do sexo 
masculino e etnia leucoderma. Após aplicação dos critérios de inclusão, a amostra 
estudada foi de 8 pacientes, cujo grau de adaptação às PTRC foi positivo. Os principais 
problemas de saúde sistêmicos foram a hipertensão arterial e lesões gástricas. Desta 
forma, os medicamentos sistêmicos mais utilizados foram os anti-hipertensivos e anti-
ácidos. Notou-se também que os dados anatômicos coletados foram positivos, sem 
relatos de assimetria facial, com qualidade da saliva copiosa e fluida. Mais da metade 
dos rebordos da amostra foram classificados como baixos e a mucosa foi considerada 
normal, com forma do arco triangular. Ao realizar o questionário de GOHAI, três 
pacientes não participaram da pesquisa pois não tinham condições de responder. No 
entando, obtve-se um resultado positivo no questionário quando comparado a outros 
estudos em que os idosos relataram ter diminuido a quantidade de alimentos que 
ingeriam por causa da prótese. Na presente pesquisa os idosos mostraram estar 
satisfeitos com a prótese confeccionada, sendo capazes de engolir alimentos 
confortavelmente e sentindo-se felizes com o aspecto da prótese instalada. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Indubitavelmente, a experiência de se relacionar com aqueles que vivenciam a 
institucionalização tem proporcionado desenvolvimento pessoal, que não pode ser 
desconsiderado quando pensamos na formação de profissionais que atuam no cuidado 
à saúde. A partir dos resultados obtidos na pesquisa, recomenda-se a implantação de 
práticas e pesquisas interdisciplinares voltadas às pessoas idosas que vivem em 
instituições de longa permanência por parte das instituições de ensino. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


