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RESUMO 

Conforme a expectativa de vida da população brasileira aumenta gradativamente nos dias 

de hoje, a assistência em saúde e o acompanhamento odontológico caminham no mesmo 

rumo, com o objetivo de fornecer uma melhor qualidade de vida. Nesta perspectiva, a 

Odontogeriatria, integrada às outras áreas da saúde, vem conquistando destaque quanto à 

sua importância na sociedade. Diante deste desafio e compromisso com a população idosa, 

está em desenvolvimento, desde o ano de 2015, o projeto de extensão “Atenção à saúde 

bucal do idoso”, no abrigo São José, de Passo Fundo, RS, onde professores, acadêmicos e 

pós-graduandos do curso de Odontologia da Universidade de Passo Fundo (UPF) 

materializam diversas ações em diálogo com outros profissionais da saúde para promover 

práticas preventivas e restauradoras quanto à saúde bucal dos pacientes. Esta prática 

extensionista, a qual inclui reabilitação oral através de próteses, periodontia, exodontias e 

dentística, oportuniza associar a teoria com a prática, aumentar as possibilidades para a 

qualidade da saúde bucal, ressignificar o currículo do curso de Odontologia neste campo de 

conhecimento e contribuir para a autoestima dos idosos residentes no abrigo.  
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OBJETIVOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

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. Um dos enfoques do projeto diz respeito à prevenção de doenças e reabilitação 

oral dos idosos por meio de Próteses Totais, confeccionadas pelos acadêmicos e 

supervisionadas 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 Prótese Dentária da FOUPF, os acadêmicos e pós-graduandos do 

PPGOdonto-UPF participantes deste projeto de Extensão experimentam o convívio direto 

com os idosos institucionalizados no Abrigo São José. Dessa forma, o projeto possibilita aos 



discentes uma experiência inédita de aprendizado que vai além das habilidades 

odontológicas e constitui 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. Da mesma forma, a instalação de próteses totais ou parciais em pacientes 

desprovidos de dentes há anos, traz melhorias significativas para sua saúde física e mental, 

melhorando a mastigação, a nutrição, a auto-estima e, consequentemente, a qualidade de 

vida desses idosos. 

Tendo em vista o anteriormente exposto, além de demonstrar os benefícios à 

população assistida, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar os resultados da 

formação dos discentes que participam do projeto de extensão “Atenção à Saúde Bucal do 

Idoso”, tanto em termos teóricos e metodológicos, quanto no que se refere à abertura de um 

espaço para reafirmação e materialização dos compromissos éticos e solidários. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo Pereira et al. (2011), boa parte dos cursos de Odontologia segue ainda um 

modelo de ensino que dá preferência a conteúdos técnicos que visam reestabelecer os 

danos causados à cavidade bucal, enfatizando pouco os aspectos socioculturais. Tais 

autores afirmam ainda que a atenção odontológica baseada no modelo cirúrgico-restaurador 

não tem se mostrado apta a controlar doenças bucais e muito menos no método de 

prevenção à perda de elementos dentários. Os autores ressaltam que os cursos de 

odontologia devem formar profissionais cidadãos, que serão capazes de interagir com a 

sociedade em que estão inseridos, fora do ambiente acadêmico.  

Pereira et al. (2011) lembram ainda que o Ministério da Educação do Brasil tem 

diretrizes que estimulam as Universidades a formarem profissionais com compromisso, ética 

e cidadania, sendo que dentro desta proposta, a extensão universitária e o serviço voluntário 

são os meios que mais interagem entre o aluno e a comunidade, beneficiando ambos, pois 

quando o aluno se depara com características diferentes às do grupo social no qual vive, 

busca soluções com outros agentes (equipe multidisciplinar) que até então eram 

desconhecidos pelo mesmo. 

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. No ambiente acadêmico da universidade entende-

se que as práticas diárias são atos educativos, em que professores e funcionários 

desenvolvem seu compromisso, mas a interação com projetos de extensão forma um 

cirurgião com habilidade para aplicar princípios biológicos, técnicos e principalmente 

resolver os problemas de nossa comunidade (CONTO, 2013). 

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, 

2002). 

O envelhecimento pode ser definido como um processo biológico, patológico ou 

como um processo socioeconômico ou psicossocial. Um dos principais critérios utilizados 

para a identificação de um idoso saudável é a manutenção por toda sua vida de sua 

dentição natural e funcional, incluindo todos os aspectos sociais e biológicos, tais como a 

estética, o conforto, a habilidade para mastigar, sentir sabor e falar (CORMARCK, 2002). 

A cavidade bucal reflete alterações da terceira idade. Dentre as alterações 

ocorridas na cavidade oral do idoso, a perda de elementos dentários é a que implica em 

maiores consequências  para os demais  órgãos do corpo humano. A ausência parcial ou 

total de dentes e o uso de próteses inadequadas levam a uma redução na capacidade 

mastigatória, deixando o indivíduo de ingerir nutrientes essenciais em sua dieta, 

contribuindo para exacerbar os problemas sistêmicos que porventura possam estar se 

apresentando e comprometendo a saúde geral (BRUNETTI et al., 1998).  

A principal causa de edentulismo, ou seja, ausência completa de elementos 

dentários, na terceira idade está associada à doença periodontal. A periodontite, inflamação 

e infecção dos tecidos que dão suporte aos dentes, faz com que os dentes fiquem soltos e 

caiam, dando início ao edentulismo. Os idosos podem também sofrer com xerostomia e 

cárie dentária; tais alterações também contribuem para a perda de dentes. Este conjunto ou 

parte de fatores que levam ao edentulismo ocorre pois muitos dos idosos atualmente 

desdentados não tiveram hábitos de prevenção oral no passado. Sendo assim, as extrações 

eram um tratamento odontológico de rotina (BRUNETTI et al., 2013). 



A xerostomia representa um quadro caracterizado pela redução de volume da 

saliva produzida por causa da disfunção das glândulas salivares. Esse quadro pode estar 

associado com a idade avançada, afetando mais mulheres do que homens. Clinicamente, 

observa-se um estado de boca seca. A xerostomia em idosos traz uma série de sintomas, 

os quais fazem com que os pacientes se queixem de dificuldades na mastigação e 

deglutição (SOUSA et al., 2014). 

Já a cárie dentária, considerada um fenômeno mundial nas populações idosas, 

apresenta muitos fatores predisponentes, como higiene oral inadequada e acúmulo de 

placa, uso de dentaduras parciais, inadequada exposição ao flúor, dieta cariogênica, 

xerostomia e recessão gengival, expondo as superfícies radiculares ao meio bucal. Além 

disso, fatores ambientais, como baixa renda e acesso reduzido aos cuidados dentários, 

também têm sido implicados na gênese da cárie em idosos (BRUNETTI et al., 2013).  

Ferreira et al. (2009) relataram que a higiene bucal dos idosos residentes em ILPIs, 

em geral, é precária por apresentar um alto valor do índice CPOD – (Dentes Cariados, 

Perdidos, Obturados) revelando a severidade da doença cárie e suas consequências aos 

idosos, que possuem um número reduzido de dentes remanescentes e um elevado grau de 

perda dentária. Desta forma, ocorre uma alta taxa de edentulismo, sendo que a doença 

periodontal acomete os poucos dentes remanescentes, com bolsas periodontais rasas ou 

profundas, gengivite e cálculo. Neste caso, pode-se confirmar que a situação de saúde 

bucal dos idosos residentes em ILPIs é precária, especialmente devido à alta prevalência de 

cárie e edentulismo. Medidas de promoção e recuperação da saúde são necessárias nas 

instituições públicas e filantrópicas de longa permanência. Além disso, a instituição do hábito 

de remover as dentaduras para higienizá-las também é fator primordial para a boa saúde 

bucal e geral do idoso institucionalizado.   

Diante desta realidade de causas e consequências do edentulismo na terceira 

idade, a saúde bucal deve ser entendida como um aditivo da saúde psicossomática, ou seja, 

que envolve o corpo e a mente, pois a pessoa que possui um quadro severo de ausência 

dos dentes sofre diversos danos psicológicos (BRUNETTI et al., 2013). Desse modo, 

mesmo quando a vida caminha ao fim, é indispensável para a pessoa manter a autoestima 

elevada e interessar-se por propósitos que lhe proporcionem significado, e o sentimento de 

ainda ser útil a alguém ou a alguma causa. 

Campostrini (2004) relata que o restabelecimento do sistema estomatognático 

através de intervenções protéticas é visto pelos idosos como um acontecimento importante 

que pode afetar sua postura, pois a perda dos dentes aumenta o sentimento de angústia, 

desamparo e perda, fruto de um sentimento de frustrações que os idosos carregam consigo 



durante a vida. Porém, percebe-se a necessidade de preservar a saúde bucal do idoso 

como um estímulo ao convívio social, sendo que um tratamento restaurador contribui não só 

para restabelecer funções e estética, mas também aumenta a autoestima do idoso, 

observando-se assim que o mais importante não é só o tratamento odontológico, mas 

também a relação interpessoal entre profissional e idoso. 

  As próteses totais, conhecidas pelos idosos como dentaduras, são substitutas para 

os dentes ausentes que podem ser retiradas e recolocadas na boca. Embora leve algum 

tempo para que a pessoa se habitue a utilizá-las, atualmente elas oferecem uma aparência 

mais natural e com maior conforto quando comparadas àquelas de alguns anos atrás. A 

base da prótese superior recobre todo o palato duro, enquanto que a prótese inferior é 

confeccionada na forma de uma ferradura, a fim de permitir um espaço livre para acomodar 

a língua. O período de adaptação com a nova prótese é muito importante; o idoso terá a 

fase em que reaprenderá a falar e se alimentar, devendo-se evitar alimentos muito duros.  É 

importante que a prótese não machuque o paciente, sendo comum a necessidade de 

realizar determinados ajustes, para que não ocorra nenhum desconforto que leve o idoso a 

não querer utilizar a prótese (TELLES et al., 2004). 

O relacionamento do profissional com o paciente também é muito importante. Telles 

et al. (2004) comentaram que a maior parte das pessoas idosas tende a ficar preocupada 

quando se vê como futura portadora de prótese. Alguns pacientes podem achar que a 

exodontia de seus últimos elementos dentários os privará de uma vida na sociedade, 

tornando-se assim uma situação de estresse. É neste momento que é de suma importância 

o papel do cirurgião-dentista, buscando esclarecer e minimizar ao máximo as dúvidas do 

paciente, informando o mesmo que ele pode ser beneficiado com o uso de próteses totais. 

Indubitavelmente, a perda dos elementos dentários tem um impacto negativo ao paciente e 

à mastigação, causando um prejuízo na mesma, assim como na fonação. As evidências de 

que as necessidades de saúde dos idosos são complexas e inter-relacionadas leva os 

profissionais da área da saúde a perceber que trabalham melhor quando exercem suas 

práticas de forma cooperativada, prevalecendo um atendimento ao idoso com uma equipe 

multiprofissional, sendo que os pacientes serão beneficiados, obtendo uma atenção mais 

qualificada. Mas o ponto positivo, sem dúvida, é o crescimento e o desenvolvimento 

profissional, estabelecendo novos vínculos e adquirindo nova dimensão e significado às 

suas vidas profissionais e pessoais. 

 

 

 



METODOLOGIA 

O presente estudo foi iniciado após consentimento da Direção da ILPI envolvida e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo/RS (C.A.A.E. 

550 14616.7.0000.5342). 

Participaram da análise transversal 46 idosos (28 mulheres e 18 homens), com uma 

média de idade de 76 anos, residentes na ILPI São José e João XXIII de Passo Fundo/RS. 

O processo metodológico para atingir os objetivos envolveu o exame clínico (anamnese e o 

exame físico intra e extraoral), também denominado de triagem prévia. Com este recurso 

buscou-se identificar as principais necessidades que os idosos (acamados/dependentes ou 

não) possuem em relação à saúde bucal e geral.  

A anamnese tem como característica a subjetividade e, como função, mapear o 

histórico de saúde do paciente, tendo como instrumento entrevistas elaboradas 

antecipadamente. Este momento da triagem é de fundamental importância para 

contextualizar e iniciar o diagnóstico do quadro de necessidades do paciente. Além destas 

contribuições é um momento de escuta e de estabelecimento de vínculos que permitirão 

confiança e aproximação do cirurgião-dentista, neste caso do acadêmico/pós-graduando do 

curso de Odontologia com o idoso. Na medida em que os dados estão sendo coletados por 

meio da anamnese, há um exercício para estabelecer relações entre a história do paciente 

com as possíveis intervenções, que derivarão de um conjunto de hipóteses e definições. 

Observamos também que este momento exige a fidelidade ao que for manifestado pelo 

paciente, inclusive com registros literais das falas apresentadas. Além das informações 

referentes à saúde bucal, os sujeitos revelam suas trajetórias socioculturais.  

Os dados oriundos de anamnese, contendo informações relacionadas à saúde 

sistêmica, tratamentos prévios, uso de medicamentos, idade, sexo e exame físico bucal 

(observando a presença ou ausência de próteses), são registrados em fichas individuais e 

organizados em tabelas, contribuindo para o planejamento e execução dos tratamentos. 

O exame físico geral intra e extrabucal do paciente, outra etapa da triagem, tem o 

papel de identificar a correlação entre o que o paciente relatou, em outras palavras, a 

“queixa” com o exame visual e tátil da região de cabeça e pescoço, cavidade bucal, além da 

verificação dos sinais vitais. 



Considerando o exame clínico das suas diferentes etapas faz-se uma avaliação das 

informações associando-as aos conhecimentos científicos, estabelecendo o diagnóstico 

para então definir um plano de tratamento.  

A concretização do plano de tratamento acontece nas dependências da ILPI, que 

possui infraestrutura adequada (consultório odontológico e ambulatório médico). A 

orientação correta de higiene oral antecede o tratamento periodontal e adequação do meio 

bucal (Figura 1). Os demais procedimentos, como exodontias, restaurações e reabilitação 

protética, são executados de acordo com seu respectivo protocolo, podendo envolver, além 

da equipe odontológica, um grupo multidisciplinar (médicos, enfermeiros e cuidadores de 

pacientes).  

 

Figura 1 - Orientação de higiene das próteses aos cuidadores 

Também no mesmo local os cuidadores recebem orientações a respeito da melhor 

forma de auxiliar os idosos a realizarem a higiene bucal, aumentando a eficácia dos 

tratamentos. No decorrer do projeto, os alunos extensionistas organizam rodas de conversa 

com os demais profissionais envolvidos, e de forma ilustrada e demonstrativa, estimulam a 

promoção de saúde bucal dos idosos sob seus cuidados, focalizando uma abordagem 

teórico-prática (Figura 2). Todo esse processo é acompanhado pelos professores 

extensionistas e as aprendizagens são socializadas e debatidas entre docentes e 

acadêmicos. 

 



 

Figura 2 - Palestra dos extensionistas aos demais profissionais do grupo 

multidisciplinar 

Semanalmente os extensionistas realizam a higiene bucal e das próteses 

totais/parciais dos idosos. O protocolo de higiene preconizado tem como objetivo prevenir 

doenças oportunistas (por exemplo, candidose bucal), além de maximizar a eficácia do 

tratamento odontológico. Após o exame clínico dos pacientes, realizava-se o 

condicionamento bucal dos mesmos (eventuais exodontias de raízes residuais, tratamento 

periodontal/restaurações de dentes que iriam ser mantidos na arcada oposta). Tais ações 

envolviam, além do paciente, um grupo multidisciplinar: médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos e, principalmente, os cuidadores dos 

idosos. 

A parte da confecção das próteses foi executada conforme protocolo estabelecido 

por Turano e Turano (2012), e consistiu basicamente de seis sessões: 

1. Exame do paciente e moldagem preliminar (de estudo); 

2. Moldagem funcional; 

3. Estabelecimento das relações maxilomandibulares; 

4. Prova estético-funcional das próteses; 

5. Instalação das próteses; 

6. Consulta de revisão e ajustes. 



RESULTADOS 

Em relação às principais necessidades odontológicas, a maior parte dos idosos 

precisa de confecção de novas dentaduras (50%), exodontias (30,43%), confecção de 

próteses parciais (15,21%), tratamento periodontal (10,86%) e restaurações dentais 

(6,52%). Mais da metade dos pacientes necessita de tratamentos odontológicos associados, 

e em 10,86% dos pacientes o atendimento odontológico não é aconselhado, principalmente 

por motivos psiquiátricos. 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 (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 - Condição da higiene bucal/protética dos idosos 

 

Os tratamentos em andamento e já concluídos foram realizados em 20 pacientes até 

o momento, e o número total de atendimentos (contando com a triagem realizada em cada 

um dos pacientes) foi de 155, desde março de 2015 até junho de 2017. A Figura 4 

demonstra algumas etapas realizadas para reabilitação oral e a Figura 5 elenca alguns 

tratamentos odontológicos finalizados.  



 

Figura 4 - Moldagem e respectivos modelos para confecção de próteses totais 

(dentaduras) 

 

Figura 5 - Realibitação oral – pacientes com tratamentos odontológicos finalizados 

DISCUSSÃO 

Na presente investigação, a maioria dos idosos examinados pertencia ao gênero 

feminino (60,87%), com média de idade de 76 anos. No Brasil, de acordo com o IBGE 

(2012), o censo populacional apontou uma expectativa de vida de 64,8 anos para homens e 

72,6 anos para mulheres. Ainda, de acordo com Chaimowicz (2004), o aumento da 

 



longevidade foi tão expressivo que no século passado apenas 25% da população conseguia 

alcançar os 60 anos. Por outro lado, em 2000, cerca de 81% das mulheres e 71% dos 

homens já conseguiam uma estimativa de vida maior do que 65 anos para os homens e 

maior do que os 73 anos para as mulheres. A relação entre gênero e envelhecimento 

baseia-se também nas mudanças sociais ocorridas ao longo do tempo e nos 

acontecimentos ligados ao ciclo de vida.  

O retrato mais recente da saúde bucal dos brasileiros foi mostrado pelo Projeto SB 

Brasil 2010. Dentre os vários aspectos citados, este projeto explicitou que a população 

brasileira na faixa etária de 65 a 74 anos possuía 92,95% dos seus dentes perdidos. Esta é 

uma triste realidade, porém sabe-se que este perfil vem mudando lentamente. Neste 

contexto, 23,81% da população brasileira necessita de prótese total inferior e 16,15% 

necessita de prótese total superior. Este mesmo levantamento mostrou que a perda dentária 

precoce entre os brasileiros é grave. Este fato acarreta a necessidade do uso de próteses 

dentárias precocemente.  

Dados semelhantes foram observados no nosso estudo, uma vez que a maioria dos 

idosos residentes na ILPI estudada (50%) apresentavam perdas dentárias totais 

(edentulismo). O presente projeto realizou uma triagem dos pacientes com interesse em 

receber próteses totais e também fez uma seleção prévia dos pacientes com condições 

físicas e psicológicas para confecção das dentaduras. Até o momento, foram realizadas 20 

próteses totais para os idosos triados, sendo 14 superiores e 6 inferiores. Dos 14 pacientes 

beneficiados com a instalação de dentaduras, 6 receberam próteses porque não possuíam 

nenhuma e 8 receberam próteses novas em substituição às antigas. 

A internação dos idosos em ILPIs consistiu a modalidade mais antiga e universal de 

atendimento ao idoso fora do seu convívio familiar, tendo como inconveniente favorecer seu 

isolamento, sua inatividade física e mental, acarretando consequências negativas à sua 

qualidade de vida (FONSECA et al., 2011).  

No Brasil, quando se analisa a condição da saúde da população idosa, a saúde 

bucal parece não estar inserida neste contexto, ou seja, segundo Colussi e Freitas (2002), a 

saúde bucal do idoso têm sido esquecida. De acordo com Pucca Júnior e Alfredo (2002), o 

grau de instrução, dentre outras variáveis é um fator determinante na saúde bucal da 

terceira idade. Silva (2000), em estudo realizado com idosos de baixa renda, residentes na 

cidade de Araçatuba/SP, mostrou que a preocupação com a condição da saúde bucal não 

foi uma prioridade na população estudada. Ao início do presente projeto tal fato pôde ser 

observado na amostra de idosos estudada. 



As atividades educacionais em saúde bucal desempenham um papel fundamental na 

qualidade de vida de qualquer pessoa, em qualquer idade, pois a exemplo dos programas 

educacionais, as atividades preventivas também reduzem o risco de enfermidades bucais. 

Brondani (2002) analisou algumas atividades preventivas educacionais odontogeriátricas e 

concluiu que as instruções de higiene e aprendizagem dos cuidados com dentes/próteses 

devem ser uma constante. A sensibilização e a motivação para o aprendizado devem ser 

uma preocupação incessante no contexto ensino/aprendizagem e a manutenção para uma 

modificação comportamental educacional deve ser feita com atividades frequentes e 

diversificadas (verbal, demonstrativa) para que o indivíduo se sensibilize e se motive a 

aprender. As rodas de conversa e palestras desenvolvidas ao longo do presente estudo 

mostraram-se efetivas na conscientização tanto dos idosos quanto de seus cuidadores, 

possibilitando uma melhora significativa na higiene das próteses e saúde bucal. 

Dos problemas bucais existentes nos idosos, a perda de dentes é um dos mais 

frequentes. Em decorrência disso, a reabilitação protética torna-se fator importante para o 

restabelecimento das condições bucais ideais do paciente. A perda da dentição permanente 

influencia na mastigação, digestão, gustação, pronúncia e na estética. 

Em seu estudo, Souza et al. (2001) verificaram que 73,4% dos idosos faziam uso de 

aparelhos protéticos, dos quais mais da metade (50,13%) usava prótese total superior. Em 

outro estudo, Frare et al. (1997) constataram que 62,2% dos pacientes não possuíam 

dentes na boca, 50% usavam algum tipo de prótese e, dos desdentados totais, 53,3% 

manifestaram necessidade de fazer uso deste recurso. Em outro estudo com amostra 

semelhante ao nosso, Freitas e Scheicher (2010), em uma ILPI na Bahia, encontraram uma 

perda dentária de 97,28% e CPOD-médio de 29,02. A elevada necessidade do uso de 

prótese total superior (76,09%) e inferior (69,56%) demonstrou a precária condição de saúde 

bucal desses idosos. 

CONCLUSÕES 

A   Odontogeriatria é uma das áreas que necessita de permanentes estudos, visto 

que, historicamente, não foi prioridade nas academias e nas políticas públicas de saúde. 

Atualmente, busca-se a longevidade, o que implica nos cuidados com a saúde bucal. No 

decorrer das práticas extensionistas junto aos idosos do Abrigo São José foi possível 

compreender a referida realidade, como também localizar os procedimentos odontológicos 

necessários para a boa saúde dos idosos. Além disso, constatamos que a proposta 

curricular do curso de Odontologia da UPF pode ser potencializada com outras atividades 

que dizem respeito à Odontogeriatria. 



Outro desafio que frequentemente é destacado pelos professores e alunos é a 

associação da teoria com a prática no decorrer da formação acadêmica. As diferentes 

estratégias do projeto de extensão “Atenção à Saúde Bucal do Idoso” contribuíram para dar 

significado aos fundamentos teóricos, isto é, foi agregado sentido à teoria. Ainda nesta 

perspectiva, o diálogo entre a equipe multidisciplinar nos trabalhos desenvolvidos na ILPI 

aperfeiçoou os conhecimentos e contriubuiu para interpretar as situações que cercam o 

idoso sob diferentes áreas envolvidas. 

Neste processo de formação dos acadêmicos juntamente com os professores na 

comunidade, neste caso com os idosos, mostrou o quanto é determinante a relação 

profissional-paciente orientada por afeto, diálogo e escuta.  

Reafirmam-se as constatações de diferentes pesquisas sobre a necessidade de 

prevenção e também de reabilitações orais na terceira idade. Parte deste processo de 

prevenção e de restauração está sob responsabilidade do odontólogo, bem como do 

paciente e da equipe multidisciplinar. 

Muitas aprendizagens foram construídas por meio das atividades de extensão, que 

qualificam a formação profissional, assim como promovem práticas de humanização, 

dimensão emergente e necessária na sociedade em que vivemos. 
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