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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Em tempos de afastamento social devido ao Covid-19, pessoas com Parkinson estão
impossibilitadas de irem as suas consultas de rotina para tratamento odontológico. Procurando
manter a ação de extensão junto à sociedade neste caso representado pela Associação de Parkinson de
Pernambuco, é que este projeto tem como objetivo geral promover o telemonitoramento da condição
de saúde bucal de pessoas com doença de Parkinson em tempos de Covid-19, buscando a formação dos
discentes nesta nova modalidade de acompanhamento técnico na Odontologia, e os mesmos estarão
contribuindo com a sociedade de uma forma técnica-cidadã. A ação acontecerá por via remota por
meio da ligação telefônica ou chamada de vídeo e destina-se a pessoas com Parkinson. Será
desenvolvido inicialmente um treinamento entre os executores da ação através da plataforma google
meet. Neste momento será dado um roteiro estruturado para a execução da ação, com divisões das
tarefas e a quantidade de telemonitoramento previstas. No segundo momento os membros da equipe
de execução entraram em contato com o parkinsoniano farão uma explanação a que se pretende o
projeto e buscarão informações sobre a condição de saúde bucal no momento, se os mesmos
necessitarem de atendimento de urgência estes serão encaminhamentos para atenção básica de saúde
mais próxima da sua residência. Uma semana depois receberão orientação sobre a higienização bucal e
de aparelhos protéticos; e o último momento será após sete dias realizada a avaliação do
parkinsoniano sobre a atividade realizada e como isso impactou na sua qualidade de vida neste
momento de afastamento social.

