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Avanços da sociedade como acesso a informação, acesso a serviços de saúde, bem como melhorias na 

qualidade de vida possibilitam o envelhecimento da população de maneira mais saudável. O número de idosos 

hoje é muito maior que era há algumas décadas atrás, e com idades mais avançadas. É possível prever que este 

número será maior no futuro.  Neste contexto, a atenção para com a saúde desse grupo social deve ser integral e 

intensificada, pois estão em situação de vulnerabilidade e tem o direito de envelhecer de forma ativa e saudável, 

tanto física, como psicologicamente. Para que isso seja alcançado, iniciativas de cunho preventivo, esclarecedor 

e curativo deverão ser tomadas pelos mais amplos setores da sociedade. Dentre essas iniciativas, as que focam na 

saúde são umas das mais importantes, e a saúde bucal é um fator importante que está intimamente relacionada 

com o envelhecimento saudável da população. É nesse sentido que o curso de capacitação à distância intitulado 

“Cuidados básicos com a saúde bucal de idosos” construído pela equipe de professores da Odontogeriatria da 

Faculdade de Odontologia da UFRGS, visa capacitar pessoas (cuidadores, parentes, amigos, vizinhos, dentre 

outros do convívio social com idosos) a compreender e cuidar da saúde bucal de idosos. O objetivo do curso é a 

conscientização acerca dos fatores envolvidos no envelhecimento, com ênfase na saúde bucal, e no cuidado com 

a mesma. Por meio da capacitação, visamos o cuidado com a saúde bucal de idosos autônomos bem como de 

cuidadores de idosos.  O referido curso abordará o tema do envelhecimento e das condições bucais da pessoa 

idosa, além de apresentar alguns dos cuidados necessários para a manutenção da saúde bucal dos idosos. Serão 

abordados módulos sobre velhice na sociedade atual, envelhecimento ativo, condições de saúde bucal na velhice 

e, por fim, os cuidados com a saúde bucal. O curso será disponibilizado via www.miriadax.com, estando 

disponível gratuitamente para todos os países de língua portuguesa. O presente trabalho tem o objetivo de 

apresentar a experiência de monitoria, de um aluno de graduação bolsista de extensão, junto à construção do 

referido curso EAD. A experiência vivenciada pelo aluno consiste na construção desse curso, auxiliando na 

elaboração de animações educativas para os módulos, transcrição e tradução de entrevistas áudio gravadas e 

escritas, acompanhamento de entrevistas áudio visuais, acompanhamento de reuniões, representação do projeto 

em nível acadêmico, participação na tomada de decisões, dentre outras atividades. O curso está atualmente em 

construção e a previsão é que seja disponibilizado aos usuários em novembro. Iniciativas como esse projeto de 

curso são de grande importância social, uma vez que possibilitam a utilização da ferramenta por todas as 

camadas da sociedade, em qualquer lugar, de qualquer um dos países aos quais será disponibilizado. Dentro 

dessa rica experiência o aluno percebe-se parte integrante de ações EAD da Universidade, capacita-se como 

construtor de cursos EAD, bem como sente-se pró-ativo socialmente por participar de ações para melhoria da 

saúde da população idosa. Trata-se de uma experiência que de certo modo irá melhorar a qualidade de vida do 

idoso e possibilitar que seu envelhecimento seja saudável, de forma digna, e com todos os direitos assegurados.  

 

http://www.miriadax.com/

