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Introdução: A mudança da odontologia curativa para a odontologia de promoção de saúde 

fez com que houvesse melhorias nos resultados de tratamentos, controle e prevenção das 

doenças bucais mais prevalentes. Nesse sentido, o Programa de Educação pelo Trabalho para 

Saúde (PET-Saúde) Interprofissionalidade, objetiva o aprimoramento da educação e 

prática interprofissional (EIP e PIP), entre os agentes promotores de s                       

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                        

um maior porte de recursos financeiros no cuidado ao paciente idoso. Assim, atividades 

multiprofissionais de promoção e humanização da saúde podem interagir positivamente na 

construção de novos valores para este público. O saber interdisciplinar dá condições ao 

profissional de saúde de perceber o homem como um todo, necessitando assim, de uma visão 

mais ampla, que ultrapasse a sua especificidade profissional, e que caminhe na direção da 

compreensão das implicações sociais decorrentes de sua prática [1]. Nesse contexto, nas 

unidades básicas de saúde (UBS) há espaços que se estabelecem uma prática dinâmica em 

potencial para o desenvolvimento de atividades multiprofissionais de promoção e 

humanização da saúde; onde ocorrem vários fenômenos psíquicos, culturais, singulares e 

coletivos, no qual os profissionais envolvidos, de diversas áreas de atuação podem interagir na 

construção de novos valores [1]. Diante disso, observa-se que o público idoso é carente de 

informações sobre os cuidados de higiene bucal, além de deter muitos mitos relacionado ao 

assunto. Sendo assim, se faz necessário levar esclarecimentos e conhecimento a esse público, 

visto que a informação, embora algumas vezes disponível nas mídias, não chega a todas as 

camadas da população da mesma forma e, dificilmente é apreendida de modo a produzir 

conhecimento e autonomia em relação aos cuidados com a saúde [2]. Além disso, os idosos na 

maioria das vezes são portadores de próteses dentárias, mas não tem conhecimento que aquele 

dispositivo necessita de higienização e também desconhece os artefatos utilizados para esta 

ação. Objetivos: Descrever a experiência de realização de atividades de educação em saúde 

sobre os cuidados com as próteses dentárias com um grupo de idosos acompanhados pela 

equipe de alunos e preceptores participantes do PET-Saúde Interprofissionalidade. Descrição 

da Experiência: As atividades ocorreram por meio de trabalho interprofissional desenvolvido 

com ações de educação em saúde sobre higienização bucal e cuidados com as próteses, para 

os idosos participantes de programas de atenção à saúde nas Estratégias Saúde da Família 

(ESF) localizadas no distrito D’Água em Belém, nos meses de setembro e outubro. Tais 

atividades foram realizadas por estudantes de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional e 

odontologia, supervisionados por profissionais preceptores do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). Para as atividades educativas a equipe elaborou um material informativo 

impresso nomeado “Cartilha de orientações para higienização de próteses dentais”. Este 
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material constava de informações básicas sobre os tipos de próteses dentais; como realizar a 

higienização diária e os produtos disponibilizados no mercado para esta higienização. Durante 

a abordagem com o público, cada discente pôde expor informações de sua área de 

conhecimento relacionada a temática, estimulando a troca de saberes entre a equipe e o 

público alvo. As atividades duravam cerca de 20 minutos, sendo realizada de forma interativa 

e dinâmica, com abordagens sobre os tipos de próteses dentais que podem ser usadas pela 

população; a importância da sua utilização para o resgate da autoestima e qualidade de vida; o 

porquê de higienizá-las; como fazer uma limpeza adequada na prótese; quais os produtos 

disponíveis para isso e as consequências de não realizar a higienização. No final da atividade, 

as cartilhas foram entregues ao público participante, sendo disponibilizadas para relembrarem 

as informações repassadas e também, para que pudessem compartilhar os saberes adquiridos 

com a família e demais conhecidos. Resultados:                                          

                                                                                     

desconhecimento de métodos e artefatos para correta higienização, e com o público 

trabalhado, não foi diferente. Notou-se que poucos faziam a higiene bucal e da prótese, 

enquanto outros faziam de forma incorreta. Além disso, foi evidenciado muitas dúvidas e 

mitos que esse público tinha acerca dos itens de limpeza que poderiam ser utilizados, bem 

como, o intervalo de limpeza que deveria ser adotado. Diante disso, foram compartilhados 

noções e métodos que sanassem essas dúvidas, sendo respeitado o contexto socioeconômico-

cultural que eles estão envolvidos. De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Saúde 

Bucal, a equipe deve interagir com profissionais de outras áreas, além de suas funções 

específicas, de forma a ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do indivíduo 

como um todo, sempre atento ao contexto socioeconô    -                                   

                                                                                             

                                                                                  

estrutura interna do dispositivo, qu                                              

                                                                                      

                                                                                         

                                                                                 

minimizando o aparecimento de patologias bucais. Conclusão: As atividades realizadas com 

idosos de forma interprofissional estimularam a aprendizagem de trabalho com um grupo 

prioritário e com um tema que busca a melhora da autoestima e qualidade de vida. O público 

envolvido foi beneficiado com as atividades, adquirindo informações para o autocuidado e à 

prevenção de diversas patologias, como também aprendeu sobre quais os artefatos escolher ou 

adotar para a higienização das próteses. Para os alunos, pode-se destacar a importância do 

compartilhamento de saberes e a atuação como promotores de saúde, responsáveis no cuidado 

da população. 

 

Descritores: Educação em Saúde, Prótese dentária, Estratégia Saúde da Família. 
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