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Resumo: Alguns estudos têm desenvolvido trabalhos sobre a percepção de idosos sobre o processo saúde-

doença, mas poucos também incluem o papel e contribuição dos profissionais de saúde inseridos em ambiente 

hospitalar, como os técnicos de enfermagem, e dos cuidadores e/ou acompanhantes durante o período de 

internamento. Objetiva-se delinear um projeto de intervenção sobre saúde bucal para idosos em situação de 

internamento hospitalar. O presente estudo foi realizado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

Wallace Thadeu de Mello e Silva, com idosos em período de internamento, seus acompanhantes e profissionais 

(técnicos em enfermagem) no ano de 2019. A intervenção foi realizada diretamente por duas acadêmicas, 

seguindo um roteiro. A partir dos diálogos entre os atores envolvidos, observou-se a necessidade de possíveis 

atuações na perspectiva de melhora na condição de saúde bucal do idoso internado. Dentre elas: 1) Em curto 

prazo; 2) Em médio prazo; 3) Em longo prazo. Além dos ganhos para a comunidade, o planejamento estratégico 

situacional necessário para a implantação de ações extencionistas, gera acadêmicos mais críticos e sensíveis às 

necessidades em saúde da população. A partir deste planejamento, espera-se a devolutiva e benefícios 

longitudinalmente à população, por meio de práticas educativas e preventivas de saúde bucal.  

Palavras-chave: Saúde do Idoso. Saúde bucal. Hospitalização. Educação. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

NÓS NA REDE: Contribuições da odontologia para a educação, prevenção e 

manutenção da saúde. 3ª Edição 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto não apresenta um público-alvo delimitado, mas a sua abordagem condiz 

com o público ao qual são planejadas as ações voltadas para a saúde bucal. Na presente 

abordagem será voltado para idosos em ambiente hospitalar.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa/PR e municípios que compõe a III Regional de Saúde do estado do Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os espaços do projeto são variados conforme as intervenções realizadas, o presente estudo foi 

realizado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais Wallace Thadeu de Mello e 

Silva. 

JUSTIFICATIVA 
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As doenças bucais são caracterizadas como doenças crônicas e, apesar dos avanços 

no conhecimento científico no campo odontológico, permanecem entre as condições de saúde 

que mais impactam a saúde da população mundial, seja em 1990 e em 2010 (KASSEBAUM 

et. al., 2017). Estudos mostram associação entre doenças bucais e doenças sistêmicas, em via 

de mão dupla, onde as infecções bucais e a presença de patógenos ou seus subprodutos é 

capaz de manifestar ou agravar doenças sistêmicas, assim bem como, o inverso (RIBEIRO, 

2013; LAGES et. al., 2014).  

Pacientes hospitalizados, principalmente com comorbidades, são mais susceptíveis 

à higienização oral deficitária, principalmente em situação da faixa etária, como idosos, como 

em período de internação hospitalar (SIQUEIRA et. al., 2004; ARENGA et. al., 2012). Sendo 

assim, necessário um cuidado adicional, por acompanhantes ou profissionais de saúde. No 

entanto, estudos demonstram o contrário, há uma desmotivação dos acompanhantes, falta de 

material de higiene oral e desvalorização da saúde bucal pela equipe multiprofissional 

(ARENGA et. al., 2012; BONFÁ et al, 2017).  

Nesse sentido, as instituições hospitalares devem assegurar a integralidade da 

assistência e defesa da vida, de modo que as práticas desenvolvidas em foco, não devam ser 

apenas curativistas, mas também voltadas às praticas preventivas com ênfase em promoção da 

saúde (SILVA et. al., 2011).  

Conhecer a autopercepção sobre o processo saúde-doença do público-alvo pode ser 

um aspecto importante no planejamento de ações voltadas para o autocuidado em ambiente 

hospitalar. Portanto, o comportamento do idoso frente a tal percepção está diretamente ligado 

à importância dada a sua saúde bucal (NOGUEIRA et. al. 2017). Alguns estudos têm 

desenvolvido trabalhos sobre a percepção de idosos (DIAS DA SILVA et. al., 2005; 

NOGUEIRA et. al. 2017), mas poucos também incluem o papel e contribuição dos 

profissionais de saúde inseridos em ambiente hospitalar, como os técnicos de enfermagem, e 

dos cuidadores ou acompanhantes durante o período de internamento. 
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OBJETIVOS 

Delinear um projeto de intervenção sobre saúde bucal para idosos em situação de 

internamento hospitalar. 

METODOLOGIA 

O presente estudo, fruto da ação do projeto de Extensão Nós na Rede, caracteriza-se 

como plano de intervenção realizado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

Wallace Thadeu de Mello e Silva, com idosos em período de internamento, seus 

acompanhantes e profissionais (técnicos em enfermagem) no ano de 2019.  

A intervenção foi realizada diretamente por duas acadêmicas, seguindo o roteiro: 1. 

Em sua opinião, no período em que o senhor (a) está internado no hospital, precisa ser feita a 

limpeza da sua boca (escovação de dentes, próteses, língua, gengiva)? Por quê? 2. Em sua 

opinião, os cuidados com a limpeza da sua boca (escovação de dentes, próteses, língua, 

gengiva) durante a internação podem interferir no seu estado de saúde geral? Por quê? 3. Em 

sua opinião esse hospital poderia fazer alguma coisa durante o período de sua internação que 

o fizesse sentir melhor com sua boca (escovação de dentes, próteses, língua, gengiva)? Por 

quê? 

Por se tratar das mesmas questões, enquanto um entrevistava o paciente internado no 

próprio leito, o outro abordava o acompanhante no corredor do hospital. Os profissionais 

foram entrevistados durante o expediente na sala de medicações ou nos corredores. 

RESULTADOS 

A partir dos diálogos entre os atores envolvidos (profissionais, usuários e 

acompanhantes), observou-se a necessidade de possíveis atuações na perspectiva de melhora 

na condição de saúde bucal do idoso internado. Dentre elas: 1) Em curto prazo: a) valorização 

da saúde bucal entre a equipe de saúde através de divulgação de informação acerca da 

correlação entre saúde oral e sistêmica; b) a capacitação do profissional (técnico de 

enfermagem) sobre os cuidados bucais e a correta higienização, e também torná-los 

multiplicadores do conhecimento para o acompanhante; c) informação ao paciente seja 
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diretamente pelo projeto, o técnico ou o acompanhante sobre a importância dos cuidados com 

a saúde bucal no período de internamento e na convalescença. 2) Em médio prazo: a) 

desenvolvimento de material didático informativo, para distribuição ao acompanhante; b) 

fontes para aquisição de material de higiene bucal. 3) À longo prazo: a) contratação de 

técnicos em saúde bucal.  

Alguns dos resultados acima apontados fogem da governabilidade do projeto Nós na 

Rede. No entanto, verifica-se como papel social reforçar a gestão do hospital, planejamento 

em médio e longo prazo especial atenção a estes tópicos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além dos ganhos para a comunidade, o planejamento estratégico situacional 

necessário para a implantação de ações extencionistas, gera acadêmicos mais críticos e 

sensíveis às necessidades em saúde da população.  

A partir deste planejamento, espera-se a devolutiva e benefícios longitudinalmente à 

população, por meio de práticas educativas e preventivas de saúde bucal. 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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