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Introdução: A população idosa brasileira, não diferente das demais populações, vem 
crescendo a cada ano, devido as melhorias alcançadas pela medicina e as condições gerais de 
vida proporcionadas a esta população. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2008 a expectativa de vida ao nascer era de 72,7 anos, o que nos 
mostra um grande aumento dessa população quando comparado ao ano de 1940 em que a 
expectativa era de 45,5 anos. Uma projeção feita pela mesma instituição, relata que média de 
vida da população continuará em ascensão, alcançando 81,29 anos em 2050, mas o processo 
de envelhecimento não implica somente a contagem dos anos que passam desde o 
nascimento do indivíduo até os dias atuais e sim, todas as mudanças psicosociais, fisio e 
patológicas, ou intelectuais que ele sofre durante este período. A palavra envelhecer pode 
parecer pejorativa, pois remete a idéia de algo que já não tem mais função ou beleza. No 
entanto, a manutenção da saúde de um indivíduo é fundamental para seu bem-estar e 
qualidade de vida. Diante dos fatos, torna-se importante a existência de programas e ações 
voltadas às necessidade dos idosos. O Projeto “Sempre Sorrindo” desenvolvido pelo 
Departamento de Odontologia Infantil e Social da Faculdade de Odontologia de Araçatuba -
UNESP, há dez anos vem trabalhando para promoção de saúde de idosos institucionalizados 
internos das quatro instituições para Terceira Idade da cidade de Araçatuba-SP, sendo elas: 
Asilo São Vicente de Paulo, Abrigo Ismael, Asilo Lar da Velhice e Asilo Vila Betânia.  
Objetivos: descrever a metodologia utilizada no projeto para a formação de recursos humanos 
de modo a promover atenção ao idoso.  Métodos: Documentos institucionais do projeto e o 
cronograma anual de atividades desenvolvidas foram consultados e analisados à luz da 
Política Nacional de Atenção ao Idoso (PNAI).  Resultados: demonstraram que, as ações 
anuais englobam: capacitação sobre envelhecimento, treinamento de saúde do idoso, 
levantamento epidemiológico das condições bucais dos internos, capacitação de cuidadores, 
acompanhamento e supervisão de higienização bucal, atendimento clínico para reabilitação 
bucal, atividades lúdico-educativas como gincanas, atividade teatral, música e fantoches para
geração de vínculo e sedimentação de conceitos em saúde e avaliação periódica das ações 
previstas. Conclui-se que as atividades do referido projeto estão em consonância com a PNAI, 
sendo considerada a integralidade, resultante da reabilitação, prevenção de doenças e 
promoção de saúde.


