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INTRODUÇÃO 
 
O projeto desenvolvido nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs) São José e João 
XXIII tem o objetivo de promover cuidado à saúde bucal do idoso vislumbrando 
melhores práticas de higienização oral e motivação em relação à manutenção da saúde 
bucal, devido ao fato de que grande parte dos idosos institucionalizados assistidos pelo 
programa tem déficit motor e/ou problemas de cognição e memória, além de 
dificuldades para se comunicar, o que faz com que a higienização bucal e dos 
aparelhos protéticos, quando presentes, seja insatisfatória. Os acadêmicos envolvidos 
também realizam atividades lúdico-educativas para entretenimento.   
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Inicialmente os alunos extensionistas realizam nos idosos (acamados/dependentes ou 
não) uma triagem prévia, que consiste de uma anamnese realizada com questionários 
preparados previamente, exame físico da cabeça e do pescoço, da cavidade oral, além 
da verificação dos sinais vitais. Em seguida, realiza-se higienização oral com escovação, 
nos casos em que há remanescentes dentais, além da aplicação de clorexidina 0,12% 
na mucosa; quando da utilização de aparelhos protéticos, realiza-se higienização das 
próteses com escovação e remoção de depósitos duros, utilizando escova de mão e 
sabão neutro. Além de examinar os idosos das instituições, verificando necessidades 
odontológicas para possíveis encaminhamentos, e elaborações de planos de 



 
 

tratamento, os encontros permitem a realização de um momento de escuta, 
estabelecendo vínculo entre os acadêmicos com os idosos. Nesse sentido, ainda 
realizam-se atividades lúdicas como, por exemplo, jogo de cartas, pintura e dominó. A 
organização das atividades é sistematizada em grupos: um grupo fica no consultório 
odontológico, que possui infraestrutura própria na instituição, realizando 
atendimentos e o outro fica na sala de estar realizando atividades lúdicas, sendo os 
grupos alternados semanalmente.  
 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Há uma imagem estagnada e ultrapassada das ILPIs que remete à exclusão social e ao 
abandono dos idosos, e os programas de extensão universitária podem ser propulsores 
de uma mudança dessa visão, ampliando a relação destes indivíduos com a 
comunidade. O projeto contribui para o bem-estar físico dos idosos que relatam se 
sentir melhor após a higienização e também emocional, por se sentirem queridos e 
ouvidos, ao participarem das atividades lúdicas e receberem as visitas semanais.  
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