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INTRODUÇÃO 
 
A extensão universitária permite que o aluno faça parte de grupos que buscam um 
envolvimento maior com a sociedade através de atividades multidisciplinares, 
aproximando-o da comunidade. Diante do envelhecimento humano, sabe-se da 
importância dos cuidados diários com a saúde do idoso para melhorar sua qualidade 
de vida e diminuir o risco de doenças que eles podem vir a desenvolver nessa faixa 
etária, pois estao mais susceptível ao seu desenvolvimento (Sumi et al., 2002; 
Montenegro; Benati, 2008). A atenção a saúde bucal do idoso se torna um dos pontos 
essenciais na prevenção, o qual tem sido experenciado pelos alunos envolvidos nas 
atividades extensionistas na Instituicao de Longa Permanencia São Jose e Joao XXIII, 
em Passo Fundo-RS. O presente trabalho busca retratar a percepção do aluno ao 
realizar essas atividades no asilo para proporcionar a promoção, prevenção e a 
recuperação da saúde bucal do idoso.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
As atividades realizadas pelos academicos de Odontologia da UPF pelo projeto de 
extensao "Atenção a saúde bucal do idoso" foca suas acoes na prevenção, buscando 
passar um pouco de conhecimento sobre a importância de manter uma boa higiene 
bucal e além disso, realizam exames clínicos para diagnóstico e conduta de tratamento 
nas necessidades de cada paciente. Ainda, os alunos conversam e praticam atividades 
lúdicas com os idosos, como jogos, musica, pintura, carteado. Os procedimentos 
clinicos realizados no asilo são: raspagem supra e subgengival, profilaxias, confecção e 



 

manutenção de próteses dentárias e extrações. Todos os procedimentos são 
orientados pelos professores responsáveis do projeto, em um consultorio proprio e 
com materiais necessários para os atendimentos. Dessa forma, os alunos realizam 
essas atividades que agem de forma positiva na vida desses indivíduos. Ao participar 
deste projeto, os academicos revelam sentir uma resignificacao do seu papel como 
profissional da saude na comunidade. O contato com individuos debilitados, com 
dificuldades fisicas e mentais, cadeirantes, dentre outras condicoes, impacta a 
percepcao do academico, o qual percebe as dificuldades e limitacoes de sua propria 
existencia, percebendo-se vulneraveis, repensam o proprio agir e revalorizam aspectos 
simples do seu proprio cotidiano e familia. Assim como a presença da odontologia no 
dia-a-dia desses idosos contribui para a manutencao de uma boa higiene bucal, a qual 
impacta de forma direta na qualidade de vida dos idosos, essas acoes impactam 
positivamente na formacao de um profissional mais completo e com uma percepcao 
ampliada do conceito de saude.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
O projeto de extensão "Atenção a saúde bucal do idoso" mostra ter um papel relevate 
na formação acadêmica do estudante de odontologia, pois além da pratica da 
profissao, permite ao academico presenciar uma realidade diferente daquela a qual 
estao acostumados a vivenciar, tornando-o um profissional com um perfil mais 
humanizado e consciente do seu papel como profissional da saude na sociedade. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 



 

 
 
 
 
 
 


