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Resumo 
O objetivo do estudo foi analisar a percepção sobre a 
saúde bucal de idosos no período de internamento 
hospitalar na perspectiva do usuário, acompanhante e 
profissional. Estudo qualitativo realizado no Hospital 
Universitário Regional dos Campos Gerais, Ponta 
Grossa/PR, Brasil. Do resultado da análise emergiram 
três categorias: valor atribuído à higiene bucal durante a 
internação; relação entre higiene bucal deficiente e 
saúde geral; sugestão de melhoria em saúde bucal 
durante a internação e oito subcategorias. 

Introdução  
Na literatura há trabalhos desenvolvidos sobre a 
percepção de saúde de idosos1,2, mas poucos incluem o 
papel e a contribuição de profissionais da saúde 
inseridos em ambiente hospitalar e de acompanhantes 
durante o período de internamento. Desta forma, o 
trabalho tem por objetivo analisar a percepção sobre 
saúde bucal de idosos no período de internação 
hospitalar na perspectiva do paciente, acompanhante e 
profissional de enfermagem. 

Material e Métodos 
Estudo qualitativo realizado com idosos hospitalizados, 
acompanhantes hospitalares e técnicos de enfermagem 
do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, 
Ponta Grossa/PR, Brasil, entre 2018 e 2019. A seleção 
dos idosos participantes foi realizada através de análise 
da Escala de Coma de Glasgow (ECG < 15) e da 
aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) em 
pacientes e acompanhantes. Os participantes foram 
entrevistados individualmente por dois pesquisadores, 
apoiados por roteiro-guia confeccionado para o estudo. 
As entrevistas foram gravadas e o método de saturação 
utilizado para o encerramento da coleta de dados com 
os participantes e seus acompanhantes. E o método de 
exaustão (totalidade)3, com os profissionais técnicos de 
enfermagem. A análise temática de conteúdo seguiu o 
método proposto por Bardin (2016)4. 

Resultados e Discussão 
Foram entrevistados sete pacientes, cinco 
acompanhantes e quatorze técnicos de enfermagem. 

Tabela 1. Tabela 01 - Categorização da percepção dos entrevistados 
acerca da análise realizada. Ponta Grossa, PR. 2019. (n=26) 

Categorias e 
Subcategorias 

Paciente 
(n=7) 

Acompanhante 
(n=5) 

Técnico de 
Enfermagem 

(n=14) 

Categoria 1: valor atribuído a higiene bucal durante a internação 

Manutenção da higiene 
pessoal, hábito 

X x x 

Conforto, bem estar X  x 

Categoria 2: relação entre higiene bucal deficiente e saúde geral 

Boca como ‘porta de 
entrada’ para doenças 

X x x 

Incentivo à ingestão de 
alimentos 

 x  

Categoria 3: sugestão de melhoria em saúde bucal durante a 
internação 

Orientação para o 
paciente 

x x x 

Orientação para o 
acompanhante 

  x 

Realização de higiene 
bucal 

x x  

Distribuição de insumos 
odontológicos 

  x 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

As subcategorias sobre a importância da manutenção de 
hábitos de higiene bucal durante o período de internação 
e a existência de desdobramentos negativos da higiene 
bucal deficiente sobre o bem-estar e a qualidade de vida 
do paciente foram encontradas por todas as categorias. 
O estudo evidenciou a necessidade de ampliação das 
ações do cirurgião-dentista nos espaços de internação 
de pacientes idosos, atuando não somente em práticas 
clínicas, mas também suprindo demandas de educação, 
informação e prevenção em saúde bucal, por meio da 
articulação com as equipes de saúde hospitalares.  
 

Conclusão ou Conclusões 
Os resultados apontaram percepções comuns e isoladas 

dos entrevistados. Evidenciou-se que a literatura sobre o 

tema é escassa, assim são necessárias mais pesquisas 

que demonstrem a influência da condição bucal na 

evolução do paciente hospitalizado e em sua qualidade 

de vida, valorizando a responsabilidade do cirurgião-

dentista na vertente da atenção hospitalar. 
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