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Introdução 

Os pacientes desdentados totais necessitam de 
atendimento de qualidade e adequado 
acompanhamento e manutenção de suas próteses 
totais, o que é de suma importância para garantir 
seu bem estar físico e psicológico

1
. Dessa forma, o 

presente projeto de extensão visa integrar 
tratamentos de manutenção e encaminhamento 
destes pacientes favorecendo sua qualidade de 
vida. 

Objetivos gerais 

 

Os objetivos deste projeto consistem basicamente 

em promover aos indivíduos desdentados totais um 

acolhimento multidisciplinar visando desde a sua 

preparação anatômica, fisiológica e psicológica para 

a reabilitação oral por meio de próteses totais 

convencionais, bem como o acesso a serviços de 

manutenção e controle posterior à instalação 

àqueles já usuários deste tipo de próteses. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar as necessidades dos pacientes 

para possibilitar o seu tratamento e, diante disso, os 

mesmos poderão ser encaminhados a outras 

especialidades; dessa forma, suas expectativas 

poderão ser alcançadas.  

 

• Planejar ações educativas; o projeto de 

extensão deve ter caráter educativo contínuo, dessa 

forma, é imprescindível que as ações realizadas 

sejam educativas para a formação dos participantes. 

A execução do projeto possibilita que os 

participantes elaborem estratégias nos 

atendimentos. Essas ações fortalecem ainda o 

caráter tecnológico do projeto, onde poderão ser 

empregados novas técnicas e/ou materiais. 

  

•      Controlar as possíveis alterações decorrentes 

da instalação das próteses totais; essa ação está 

relacionada com a promoção de saúde para a 

população envolvida. 

 

• Reforçar a relação do dentista com o 

paciente idoso, dentro de suas particularidades, 

contribuindo para o caráter educativo do projeto. 

 

• Fazer avaliação diagnóstica e promover 

ações terapêuticas; essa ação está relacionada com 

o caráter educativo do projeto, bem como pode 

associar novas tecnologias no atendimento dos 

pacientes, fortalecendo o caráter tecnológico do 

projeto. 

 

• Favorecer a reaproximação do desdentado 

total com a sociedade por meio da reabilitação oral e 

melhora da sua auto-estima; essa ação favorece o 

caráter educativo e social do projeto. 

 

• Disponibilizar as ações propostas para a 

comunidade por meio da divulgação do projeto, o 

que fortalecerá as características do projeto de 

extensão. 

 
Ainda, espera-se que a participação de alunos de 
graduação no projeto consolide a integração do 
ensino com a pesquisa refletindo diretamente na 
prática do atendimento com o paciente, 
considerando também seu aspecto social, buscando 
a formação de profissionais conscientes e 
engajados na melhoria da saúde da população. 
 

 

Material e Métodos 

 
Para atingir tais objetivos, a metodologia do projeto 
inclui intervenções de promoção, prevenção e 
cuidados à saúde oral e sistêmica do desdentado 
total. Os acolhidos são indivíduos desdentados 
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totais usuários ou não de próteses totais, os quais 
receberão informações verbais e por escrito por 
meio de material impresso sobre sua condição 
bucal, instruções de higiene oral e das próteses bem 
como o plano de tratamento a ser seguido. As 
intervenções de promoção de saúde oral consistem 
no encaminhamento dos acolhidos a tratamentos 
prévios ou que antecedem a confecção de novas 
próteses totais, quando necessário, como o 
tratamento da estomatite protética, extração de 
dentes ou raízes residuais, remoção de tórus, e/ou 
qualquer outra condição anatômica que seja 
limitante ao uso de próteses totais. Ainda, são 
oferecidos aos acolhidos pelo projeto serviços de 
controle posterior à instalação de novas próteses 
totais (quando indicadas), que consistem em ajustes 
das bases protéticas e/ou da oclusão, bem como a 
realização de reparos e reembasamentos das 
próteses atuais. 

Resultados e Discussão 

O projeto foi iniciado em janeiro de 2014, sob a 

coordenação da Profa. Dra. Ana Carolina Pero 

Vizoto, e contou com a participação dos demais 

docentes da Disciplina de Prótese Total da 

Faculdade de Odontologia de Araraquara – FOAr, 

UNESP e de uma bolsista BAAE II. No ano de 2014, 

50 pacientes foram atendidos, sendo que estes 

atendimentos incluíram ajustes de próteses totais, 

encaminhamentos para procedimentos pré-

protéticos ou para a avaliação de patologias bucais, 

orientações de higiene bucal, e reparos e 

reembasamentos das próteses totais.  

A execução da metodologia é supervisionada pelo 

Coordenador do projeto e realizada pelos seus 

participantes, docentes da Disciplina de Prótese 

Total e alunos de Graduação da Faculdade de 

Odontologia de Araraquara – FOAr – UNESP. As 

equipes responsáveis pelo acolhimento dos 

indivíduos oferecem o tratamento de acordo com as 

suas características e necessidades, sempre sob a 

supervisão de pelo menos um Docente da Disciplina 

de Prótese Total da FOAr – UNESP participante do 

projeto.   

Alguns pacientes foram selecionados para 

confecção de novas próteses na Disciplina de 

Prótese Total da FOAr, o que auxiliou no processo 

de triagem dos pacientes para a Disciplina. A Figura 

1 mostra a frequência dos tratamentos realizados 

em 2014. 

O projeto segue em continuidade em 2015, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Marco Antonio 

Compagnoni.  

 

 
Figura 1. Distribuição da frequência dos tipos de 
atendimentos realizados no ano de 2014. 
 

 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, é possível concluir 
que o desenvolvimento deste projeto possibilita 
sistematizar o atendimento aos pacientes 
desdentados totais que procuram a FOAr, 
oferecendo tratamento adequado aos mesmos, seja 
de manutenção de suas próteses ou para a triagem 
nos casos em que for indicada a confecção de 
novas próteses totais.  
Ainda o projeto contribui para a formação dos 
alunos, integrando ensino, pesquisa e extensão com 
as demandas da sociedade, e é destinado à 
população externa sem excluir a participação da 
comunidade interna, visando às questões prioritárias 
da sociedade para o desenvolvimento da cidadania 
plena. 
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