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Objetivos
GERAIS:
Conhecer as condições de saúde bucal de idosos residentes em Instituições de Longa
Permanência cadastradas no Conselho de Idosos do Município de Abreu e Lima - PE, com
a finalidade de implantar um programa de educação, atenção e assistência para saúde
bucal e geral, em conjunto com a Secretaria de Saúde ( Coordenação de Saúde Bucal)
da Prefeitura da Cidade de Abreu e Lima - PE ;
Oferecer aos estudantes de
Odontologia e aos Cirurgiões-Dentistas da Secretaria de Saúde do Município de Abreu e
Lima - PE e de outras áreas do conhecimento, (Terapia Ocupacional e Enfermagem)
uma ampliação de sua formação, a qual, além de estar embasada cientificamente, deve
sobretudo, ser crítica, humanizada e multidisciplinar no atendimento ao idoso
institucionalizado.
ESPECÍFICOS:
Caracterizar o perfil sociodemográfico das Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs) cadastradas no Conselho de Idosos do Município de Abreu e lima - PE ;
Estimular e capacitar tanto os idosos, como os cuidadores quanto a importância dos
cuidados diários a saúde bucal; Capacitar os discentes de graduação e pós-graduação
envolvidos no programa, como também os Cirurgiões Dentistas dos Distritos Sanitários
onde estão localizadas as Instituições de Longa Permanência da Cidade de Abreu e Lima
- PE, na atenção a saúde bucal do idoso e na formação de equipe multidisciplinar.

Resumo
Tendo em vista a realidade social da população idosa de baixa renda no Brasil, o
programa surgiu como uma possibilidade de melhorar o quadro de saúde bucal de idosos
residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPI) cadastradas no conselho de

Idosos do Município de Abreu e Lima - PE . Será desenvolvido por discentes e docentes
do Curso de Odontologia e Departamento de Terapia Ocupacional - CCS- UFPE, e a
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Abreu e Lima - PE . A ação terá inicio com
avaliação do conhecimento e das condições de saúde e higiene bucal dos idosos
institucionalizados como também o conhecimento sobre saúde bucal entre os
cuidadores. Com base nos dados coletados serão definidas as prioridades de atuação,
seguidas de oficinas de educação para a saúde, adequação do meio bucal e posterior
reabilitação oral para aqueles que forem edêntulos bimaxilares através de próteses
totais simplificadas. Os dados obtidos serão fornecidos aos gestores do Município para
que sirvam de subsídios para a criação de políticas publicas voltadas especificamente
para essa parcela da população. O programa tem como objetivo incentivar as ações de
promoção e proteção da saúde bucal como parte integrante da saúde geral do idoso
institucionalizado, substituindo progressivamente o enfoque puramente curativo,
resgatando o sorriso e a auto-estima, promovendo melhoria da saúde geral através da
atenção a saúde bucal e a melhoria da qualidade de vida através de um trabalho
multidisciplinar.

