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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
TEÓRICA O processo de envelhecimento é
gradual, lento, irreversível e provoca inúmeras alterações orgânicas no organismo e na
cavidade bucal dos idosos, as quais, deixam estes indivíduos mais susceptíveis a
doenças. As duas principais doenças bucais que acometem os idosos e são responsáveis
pela alta taxa de perdas dentárias é a cárie e a doença periodontal. O edentulismo na
senescência provoca uma diminuição da qualidade de vida dos idosos e se faz
necessário a utilização de próteses dentárias que irão devolver a função e a estética
est
aos
mesmos. Muitos idosos residem em instituições e longa permanência para idosos (ILPI),
(ILPI)
fazem a utilização de próteses e são capazes de executar sua própria higiene. O objetivo
deste estudo transversal é avaliar por meio de questionários a qualidade
qualidade da higienização
e a satisfação quanto ao uso de próteses do tipo removível em idosos institucionalizados
de Caxias do Sul.MATERIAL
MATERIAL E MÉTODOS: Este projeto foi submetido ao Comitê
de Ética do Centro Universitário da Serra Gaúcha e foi aprovado ((CAAE
94323418.0.0000.5668).
418.0.0000.5668). O presente estudo será realizado em quatro casas de longa
permanência para idosos de Caxias do Sul, selecionadas por meio de sorteio. A
população estudada (n=80) será baseada em MOIMAZ et al. (2004) e será constituída
de idosos com idade entre 60--80
80 anos, de ambos os gêneros, diferentes etnias e graus de
escolaridade e que farão a sua própria higiene bucal. A população deverá fazer uso de
algum tipo de prótese removível. Serão aplicados questionários, após a assinatura do

Caxias do Sul – RS, de 01 e 04 de Outubro de 2018

388
VI Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & IV Salão de Extensão

TCLE. Os questionários terão 13 questões baseadas em TAVARES et al. (2016). A
coleta de dados será realizada pelo mesmo acadêmico em sala individual e reservada.
Cada aplicação de questionário terá duração de 30 minutos em média. Os participantes
serão selecionados por meio de sorteio através do Software Randon Allocation. Idosos
que apresentarem algum tipo de doença que dificulte a fala ou compreensão serão
excluídos do estudo. Os dados serão analisados por meio do teste qui-quadrado com
nível de confiança de 95% e serão apresentados na forma de frequência absoluta e
percentuais por meio de gráficos e tabelas.RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os
resultados serão avaliados posteriormente à execução do projeto e após a análise dos
dados. CONCLUSÃO: A literatura vem mostrando que a população idosa cresceu
demasiadamente nos últimos anos e muitos destes indivíduos moram em instituições
responsáveis pelo seu cuidado. A saúde bucal de idosos institucionalizados é precária e
merece atenção.
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