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Resumo 

A saúde bucal dos idosos institucionalizados sofrem com 
a falta de cuidados, muitas vezes por falta de 
capacitação dos cuidadores dessas instituições. Logo, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar a higiene bucal das 
residentes de uma instituição de longa permanência de 
Ponta Grossa, PR. Selecionou-se 29 pacientes para 
coletar o pH salivar, halitose e material microbiológico 
antes e depois da aplicação do protocolo de higienização 
com clorexidina 0,12%. Observou-se uma melhora no pH 
salivar e no material microbiológico, mas não conseguiu 
atingir o desejado para halitose. Mesmo assim, esse 
protocolo, em associação com cirurgião-dentista traz 
grandes benefícios aos idosos. 

Introdução 
É comum idosos de 65 anos ou mais apresentarem 
ausência de dentes, cárie dentária, doenças 
periodontais, próteses mal adaptadas, dentre outras 
alterações.⁵ Essa realidade se agrava para os idosos 
institucionalizados, que apresentam, frequentemente, 
dificuldade cognitiva mais acentuada e maiores carência 
no acesso de serviços de saúde bucal por razões 
socioeconômicas.¹ Por esses motivos, existe a 
necessidade de programas que promovam a saúde 
bucal dos idosos voltados à educação dos cuidadores.³ 
O presente trabalho traz como objetivo identificar a 
condição de saúde bucal das pacientes idosas 
residentes em uma instituição de longa permanência do 
município de Ponta Grossa, e orientar aos cuidadores 
sobre higiene bucal.  

Material e Métodos 
Os pacientes foram submetidos aos critérios de inclusão: 
(1) Possuir até 10 dentes na boca; (2) Não fazer uso de 
antibióticos; (3) Possuir, no mínimo, uma doença 
crônica; (4) Possuir algum grau de dependência que 
necessite de cuidados externos; e (5) Que estejam de 
acordo com o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) (Parecer COEP: 3.067.237). Avaliou-
se a presença de dentes e de saburra lingual, nível do 
pH salivar através de fitas com reagente. Foi mensurado 
o escore de halitose com o medidor eletrônico, e por fim, 
realizou-se a avaliação quantitativa e qualitativa das 
Unidades Formadoras de Colônias (UFCs). 

Resultados e Discussão 
A análise dos resultados, para UFC/10-³ de saliva foi 
feita por meio do teste t pareado. Para o pH e halitose, 
foram adotados modelos não paramétricos. Assim, a 
comparação entre os parâmetros antes e depois, foi feito 
com o teste de Wilcoxon. O nível de significância 
adotado foi de 5% (α=0,05). Houveram diferenças 
estatísticas significativas para avaliação das UFCs onde 
houve um maior crescimento antes da intervenção, 
predominando valores médios entre 300 e 500 UFCs/10-

³ enquanto que, depois da intervenção, houve 
predominância de valores médios entre 200 e 400 
UFCs/10-³ (p<0,015). Para o pH, houve diferença 
estatística significante entre o pH desejado e o pH 
coletado antes do protocolo (p<0,0001). Não houve 
diferenças significantes entre o pH depois do protocolo 
(p>0,05) e o desejado. Mas, houve mudanças 
significativas no pH da saliva dos pacientes antes e 
depois do protocolo (p<0,05). No caso da halitose, houve 
diferença estatística significante entre o escore desejado 
(2) e o escore coletado antes do protocolo (p<0,0001). 
Ainda, houve diferenças significantes entre o escore 
depois do protocolo e o desejado. Houve mudanças 
significativas no escore da halitose dos pacientes antes 
e depois do protocolo (p<0,05). Sabe-se que a presença 
de saburra lingual e o perfil microbiológico interfere 
positivamente na presença da halitose, além de que a 
doença periodontal também é um agravante dessa 
condição. ² Porém, o que se percebe no estudo de 
Scwhindling é que com a educação dos cuidadores, foi 
possível perceber uma melhoria na qualidade de saúde 
bucal dos idosos, assim como pudemos perceber em 
nosso estudo. ⁴ 

Conclusão 
O protocolo de higiene bucal aliado à presença do 
profissional dentista na ILPI, contribuiu para que 
houvessem alterações benéficas no perfil da microbiota 
bucal das idosas residentes no período de 7 dias. 
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