
Ação de Extensão: Atendimento em Prótese Buco-Maxilo-Facial

Essa ação de extensão tem por base a prestação de serviço à comunidade (ação social e
comunitária)  na reabilitação protética estético-funcional de pacientes com defeitos congênitos, ou
mutilados por tumores ou acidentes na região de cabeça-pescoço, restabelecendo sua qualidade de
vida, cidadania e reinserção na sociedade. Alunos de graduação, de iniciação científica, mestrado e
especialização  da  Faculdade  de  Odontologia  da  UFRGS  são  atuantes  nos  atendimentos  como
extensionistas,  sob  supervisão  dos  professores,  integrando  diferentes  esferas  do  conhecimento
universitário.  Assim, a ação está inserida no triângulo Ensino, Pesquisa e Extensão. A ação foi
iniciada em abril de 2014, com o apoio da PROREXT e conta com dois bolsistas de graduação.  A
metodologia de execução do projeto envolve o acolhimento de pacientes sendo até o momento,
catorze  pacientes  sendo sete  homens  e  sete  mulheres,  doze  dos  casos  foram consequências  de
tratamentos cirúrgicos para remoção de lesões neoplásicas, um caso por acidente traumático, e outro
causado por infecção bacteriana recorrente. Quatro pacientes sofreram perdas de estruturas extra
bucais, como orelha, olho e nariz. As perdas estruturais intra orais tiveram maior incidência em
maxila do que em mandíbula.

Até o momento, no estado do Rio Grande do Sul, os casos de reabilitação com próteses
buco-maxilo-faciais  em  pacientes  com  morbidades  faciais  resultantes  de  cirurgias  de  origem
traumática ou de lesões neoplásicas como câncer, por exemplo, são de difícil resolução devido à
carência de profissionais e serviços capacitados na área, sendo esse um dos motivos que incentivou
o início e desenvolvimento da ação. Os pacientes são encaminhados pelo Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, pelas áreas de Otorrinolaringologia, Estomatologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.
Ao serem recebidos para o atendimento, os pacientes são acolhidos em uma consulta inicial, na qual
são abordados os históricos médicos e odontológicos objetivando uma visão holística do paciente e
de suas necessidades. Os planos de tratamento para cada paciente são definidos de acordo com as
queixas  principais  e  os  diagnósticos  concluídos  após os  exames iniciais.  A conduta  terapêutica
baseia-se na filosofia de clínica odontológica integrada, em que todos os aspectos relacionados à
saúde bucal e sistêmica são abordados, coexistindo os trabalhos de periodontia e cariologia, por
exemplo,  e  demais  áreas  odontológicas  como  as  reabilitações  protéticas.  As  regiões  a  serem
reabilitadas contam com o planejamento integrado associado à técnicas protéticas avançadas e à
Implantodontia, em que a fixação através de implantes osseointegrados é pensada. Desta maneira,
possibilita-se aos alunos extensionistas envolvidos no projeto, o aprimoramento teórico-prático de
temas de Prótese Dental, em complementação ao ensino da Graduação oferecido no currículo da
Faculdade, e interrelacionando Ensino e Extensão, propiciando aos extensionistas uma abordagem
de cidadania, cuidado e humanização quando do atendimento dos pacientes mutilados, que passam
a ser reintegrados à sociedade.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde é ampliado, não
sendo dicotomizado pela presença ou ausência de doença e definido como um estado de completo
bem-estar físico, mental e social. Os trabalhos de prótese buco-maxilo-facial executados no presente
projeto  surgem  com  o  objetivo  de  reabilitar  estruturalmente  o  paciente  devolvendo  função
mastigatória, fonética e estética, de tal forma que altere sua saúde física ao dar melhores condições
para alimentação, por exemplo, e possibilitar uma reabilitação social menos traumática, visto as
dificuldades  que  esses  pacientes  encontram  após  tratamentos  cirúrgicos  radicais.  Pensando  no
paciente como um indivíduo além de suas limitações físicas e como ser integrante ativo de uma
comunidade,  além  do  envolvimento  de  todas  as  áreas  da  Odontologia  e  a  vinculação  com  a
Fonoaudiologia,  a  Fisioterapia  e  a  Psicologia  ajudam  a  construir  um  sistema  integrado  de
tratamento  aos  pacientes  do  Projeto,  capaz  de  reabilitar  o  paciente  atingindo  resultados  mais
próximos de uma visão ampliada de saúde.

A  equipe  também  atua  fora  dos  limites  clínicos,  realizando  por  vezes  determinados
procedimentos  laboratoriais,  tal  como  a  construção  de  prótese  ocular,  visando  o  ensino  e  o



treinamento dos extensionistas em técnicas de prótese buco-maxilo-facial. A ação não conta ainda
com vinculação  com a  rede  SUS,  o  que  propiciará  maior  expansão  do serviço  à  comunidade.
Visamos para o futuro maior divulgação da ação, para que possamos acolher um número maior de
pacientes, dando continuidade aos trabalhos reabilitadores e tornando possível a reintegração de
uma parte da população que necessitam destes cuidados específicos, mas muitas vezes desconhece a
existência deste trabalho, ampliando o ensino desta modalidade de prótese. Também visamos, para
o  futuro,  vinculação  com o  sistema  público  de  saúde,  facilitando  o  acesso  da  população  aos
tratamentos.

Dessa forma, a ação de Extensão Atendimento em Prótese Buco-maxilo-facial, através da
reabilitação facial de pacientes que necessitam de cuidados amplos e especializados, enriquece a
construção do ensino baseado na filosofia de integralidade entre as profissões que promovem saúde
e aprendizado de uma forma de reabilitação pouco difundida no meio acadêmico odontológico. Os
alunos  de  graduação e  pós-graduação,  extensionistas  do  projeto,  encontram na presente  ação a
integração entre o ensino e o cuidado humanitário, além do aprendizado de diferentes técnicas de
Prótese Dentária e a oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos sobre saúde com os de
outros estudantes e profissionais da Odontologia e de demais áreas da saúde, contribuindo para a
expansão dos  seus  conhecimentos  sobre  a  especialidade  e  a  profissão.  O contato  com o perfil
diferenciado  de  pacientes  do  que  estão  habituados  como  acadêmicos  de  Odontologia  e
entendimento das necessidades destes indivíduos ampliam as experiências dos acadêmicos como
cuidadores e reabilitadores, parte integrante da sociedade, promotor e executor da cidadania.


