ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
ODONTOGERIATRIA -2003
CARGA HORÁRIA: 80 horas - 05 h/a semanais
VAGAS: 34
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
INÍCIO: MARÇO /2003

TÉRMINO: NOVEMBRO/2003

LOCAL DE REALIZAÇÃO: POLICLÍNICA DA FACS
PÚBLICO ALVO: Indivíduos com 60 anos ou mais
CORPO DOCENTE:
PROFESSOR

Suely Maria Rodrigues
Valéria Cristina Rezende Terra
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OBJETIVOS
Prpporcionar enfoque nos estudos do processo de envelhecimento, educação para
saúde do idoso e organização do ambiente físico;

Introduzir conhecimento, comportamento e habilidades específicas para atendimento ao
idoso;
Desenvolver ações básicas de diagnóstico, prevenção e promoção de saúde para
melhoria da qualidade de vida do idoso;
Possibilitar o desenvolvimento de trabalhos científicos na área de odontogeriatria.

METODOLOGIA
Participam do Estágio Supervisionado acadêmicos do 4° ano de odontologia, com
supervisão direta de 02 professoras. São realizadas palestras educativas, orientação quanto
a higienização das próteses e cavidade bucal, bem como orientação para o auto-exame e
procedimentos de atenção secundária e terciária, enfatizando uma visão global do
indivíduo. Todas as atividades são realizadas nas policlínicas da FACS.
Inicialmente é confeccionado o cadastramento dos pacientes pela secretaria de pacientes e
uma anamnese detalhada é realizada pelos acadêmicos. Em seguida os exames clínicos e
radiográficos são realizados para confecção do plano de tratamento, respeitando as
necessidades e estado de saúde geral de cada paciente.
Durante o período de realização do estágio, são desenvolvidos com os acadêmicos
trabalhos científicos sob orientação das professoras. consolidando a interação
teórico/prática e articulação ensino/pesquisa/extensão.
Ao final do estágio todos os alunos entregam um relatório das atividades desenvolvidas e
uma avaliação do programa.

RESULTADOS ESPERADOS
Proporcionar aos acadêmicos:
conhecimentos sobre aspectos fisiológicos e patológicos
do envelhecimento,
valorização do indivíduo e cuidados no atendimento odontológico ao paciente idoso;
contato com outros profissionais em busca de melhor atendimento a esta população;
assimilação de valores éticos fundamentais para a formação de profissionais críticos e
transformadores do mercado de trabalho.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZADO
O aluno terá 2 avaliações durante o ano, ou seja avaliação semestral; onde será avaliado:
-

Freqüência, disponibilidade, habilidade
Conhecimento teórico (prova escrita)
Produção científica

