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Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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Local de Realização: O projeto serás realizado no UNIR, Unidade de Referência em Atenção ao Idoso do Hospital
Geral de Areias - Recife, e nos Grupos de Apoio da ABRAZ-PE para ações de promoção de saúde e marcação de
consultas. No Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI) da Universidade Federal de Pernambuco serão realizados os
atendimentos odontológicos.

Resumo da Proposta:
Com o crescimento da população idosa brasileira, aumentou também a prevalência de doenças relacionadas ou
agravadas pela idade, tais como as demências, e dentre elas a doença de Alzheimer. Mesmo com as limitações que essa
doença impõe aos seus portadores, há necessidade de promover qualidade de vida para elas através da recuperação e
manutenção da saúde. Nesse aspecto, também a saúde bucal. Pensando em atender a essa necessidade e permitir aos
discentes de Odontologia da UFPE, maior experiência no atendimento ao idoso, é proposto realizar ações odontológico
para os usuários do Ambulatório de Neurologia/Alzheimer do HOSPITAL GERAL DE AREIAS e para os portadores de
Alzheimer sob os cuidados dos freqüentadores dos GRUPOS DE APOIO da ABRAZ - PE, no NÚCLEO DE ATENÇÃO AO IDOSO
da UFPE. As ações consistirão de exame clínico, restaurações, raspagem coronária, exodontias e reabilitação protética
dos portadores de Alzheimer e do acompanhamento dos Grupos de Apoio da ABRAZ em Recife, para ouvidas dos relatos
das experiências dos cuidadores/familiares e atividades de promoção de saúde bucal para essa parcela da população.
Os resultados esperados incluem além de despertar o interesse dos discentes pela especialidade de Odontogeriatria,
levá-los a refletir sobre a possibilidade de ser um cuidador /familiar valorizando essa condição. Portanto, ao Promover
a recuperação da mastigação e deglutição das pessoas com Alzheimer e a valorização dos cuidadores/familiares,
pretende-se concorrer para melhor qualidade de vida de ambos os grupos.

Objetivo Geral:
Promover a saúde bucal em pessoas com a Doença de Alzheimer e à valorização da condição de cuidador/familiar.

Objetivos Específicos:
a) Realizar exame clínico bucal;
b) Executar raspagem e polimento coronário;
c) Executar prevenção e controle da cárie dentária;
d) Remover focos de infecção dental e da doença periodontal.
e) Reabilitar os arcos desdentados com prótese removíveis.

f) Realizar conserto e reembasamento da prótese em uso.
g) Promover orientação sobre higienização bucal e de aparelhos protéticos aos cuidadores /familiares.
h)Estabelecer a valorização do cuidador /familiar para que seja um(a) aliado(a) na promoção da saúde bucal dos idoso
sob seus cuidados. suas atividade .

