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ARTIGO ORIGINAL 

 

CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM IDOSOS HOSPITALIZADOS COM VIA 

ALTERNATIVA DE NUTRIÇÃO: ESTUDO TRANSVERSAL 

 

ORAL HEALTH CONDITION IN ALTERNATIVE NUTRITION 

HOSPITALIZED ELDERLY PEOPLE: CROSS-STUDY  

 

RESUMO 

 

Objetivo: Relacionar o uso de vias alternativas de nutrição com a condição de saúde bucal 

no paciente idoso hospitalizado. Método: Trata-se de um estudo transversal, 

observacional, analítico realizado com os pacientes idosos com via alternativa de nutrição 

internados pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Santa Cruz no município de Santa 

Cruz do Sul. Resultados: A idade média dos participantes da pesquisa foi de 76 anos, a 

maioria era do sexo feminino (65,5%), a condição mais prevalente foi a utilização de 

prótese dentária (86,2%), 75,9% utilizava sonda de alimentação por mais de 3 dias, e 

observou-se maior prevalência das lesões bucais nos indivíduos que utilizaram a sonda 

de alimentação por tempo superior a 3 dias. Conclusão: De acordo com o estudo percebe-

se que o uso da sonda de alimentação ocasiona uma pior condição de saúde bucal, sendo 

extremamente importante a atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, para 

orientação da equipe de enfermagem e cuidadores. 

Descritores: Saúde do idoso. Nutrição enteral. Saúde bucal. Equipe hospitalar de 

Odontologia.  

 

ABSTRACT 

 

Objetivo: Relacionar o uso de vias alternativas de nutrição com a condição de saúde bucal 

no paciente idoso hospitalizado. Método: Trata-se de um estudo transversal, 

observacional, analítico realizado com os pacientes idosos com via alternativa de nutrição 

internados pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Santa Cruz no município de Santa 

Cruz do Sul. Resultados: A idade média dos participantes da pesquisa foi de 76 anos, a 
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maioria era do sexo feminino (65,5%), a condição mais prevalente foi a utilização de 

prótese dentária (86,2%), 75,9% utilizava sonda de alimentação por mais de 3 dias, e 

observou-se maior prevalência das lesões bucais nos indivíduos que utilizaram a sonda 

de alimentação por tempo superior a 3 dias. Conclusão: De acordo com o estudo percebe-

se que o uso da sonda de alimentação ocasiona uma pior condição de saúde bucal, sendo 

extremamente importante a atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, para 

orientação da equipe de enfermagem e cuidadores. 

Keywords: Health of the elderly. Enteral nutrition. Oral health. Dental staff, hospital 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a literatura, existe uma analogia entre pessoas idosas e uma pior 

condição de saúde bucal, assim como condições sistêmicas mais graves. Este fato se deve 

à maior expectativa de vida da população 1. Uma saúde bucal insuficiente apresenta 

grande relação com a desnutrição, evidenciando a importância da criação de estratégias 

para uma melhor condição de saúde bucal e a inclusão de exames odontológicos durante 

a avaliação do idoso2. 

A literatura aponta que existe um aumento da colonização de bactérias na região da 

orofaringe em pacientes idosos alimentados via sonda, devido uma incorreta higiene 

bucal, diminuição na salivação e presença de saburra lingual. Tal aspecto aumenta o 

potencial de risco destes pacientes apresentarem pneumonia por aspiração3. Em outro 

estudo, foi observado que a realização de higiene bucal diária em pacientes com sondas, 

reduziu a incidência de pneumonia aspirativa4.  

O paciente com via alternativa de nutrição apresentará limitação para realizar sua 

higienização bucal, necessitando receber auxílio para tal atividade durante o período que 

permanecer com essa condição 1,5.  

A presença do cirurgião-dentista é apontada como indispensável para supervisão do 

paciente no ambiente hospitalar e preparação dos profissionais de saúde que circulam 

neste ambiente.  A ação nociva de microrganismos e nichos bacterianos, contidos na 

cavidade bucal, ao entrarem na corrente sanguínea, podem potencializar os riscos para 

instalação processos inflamatórios e infecciosos ou agravo daqueles preexistentes6. 

Este estudo teve como objetivo relacionar o uso de vias alternativas de nutrição com 

a condição de saúde bucal no idoso hospitalizado. 



9 
 

 
 

MÉTODOS 

 

O tipo de estudo realizado foi transversal, observacional, analítico realizado com 

os pacientes idosos com via alternativa de nutrição internados pelo Sistema Único de 

Saúde no Hospital Santa Cruz no município de Santa Cruz do Sul. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2019, contando 

com quatro examinadoras, previamente treinadas e calibradas. A calibração ocorreu em 

dois momentos distintos. Primeiramente, através de uma exposição teórica das condições 

a serem encontradas no ambiente hospitalar, com exercícios de diagnóstico, por meio de 

discussão de fotografias de casos clínicos, e um segundo momento as examinadoras 

avaliaram os pacientes da clínica de Odontologia da UNISC, tendo uma examinadora 

padrão como referência. As examinadoras apresentaram o índice de concordância kappa 

maior do 0,65, conforme preconizado no manual de calibração de examinadores7.  

Através do projeto piloto desenvolvido no Hospital Santa Cruz, onde se realizou 

exames bucais e aplicação dos questionários aos familiares, com o objetivo de verificar a 

necessidade de algumas alterações nos exames e questionários. 

Foram incluídos na pesquisa todos os idosos hospitalizados com via alternativa de 

nutrição, com mais de três dias de uso da sonda, e com a concordância da participação 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ou 

mediante autorização fornecida pelos responsáveis.  Os pacientes com quadro clínico 

instável ou em situações de intercorrência, como pacientes com dispneia, agitação, 

náuseas, vômitos ou dor de qualquer natureza, foram excluídos da pesquisa. 

O estudo foi previamente aceito pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade 

de Santa Cruz do Sul, sob parecer 3.387.811, no mês de junho de 2019. 

O instrumento da pesquisa incluiu um questionário direcionado para o familiar ou 

responsável, abordando questões socioeconômicas, tempo de uso da sonda e questões 

referentes a higiene bucal. Para o exame clínico, foi utilizado o Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHO-S) 8, adaptado às condições da pesquisa, em que seis superfícies 

representam toda a boca: vestibular dos dentes primeiros molares superiores direito e 

esquerdo, lingual dos primeiros molares inferiores direito e esquerdo e a vestibular do 

incisivo central superior direito e inferior esquerdo. Os escores utilizados para cada 

dente/superfície selecionado foram: 
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Escore  Descrição 

Nível 0 Dente limpo e total ausência de biofilme bacteriano 

Nível 1 Dente apresenta 1/3 de sua superfície com biofilme bacteriano 

Nível 2 Dente apresenta biofilme até 1/2 da sua superfície 

Nível 3 Dente apresenta biofilme além da 1/2 da sua superfície 

      Nível 4 Dente ausente 

 

Para realizar as avaliações, foram utilizados equipamentos de proteção individual 

(EPI) incluindo: jaleco, máscara, óculos e luvas. Os exames foram realizados sob luz 

natural, com auxílio de lanterna, espátula de madeira e gaze. 

Os dados foram digitados em Excel® (Microsoft Office 2010) e analisados 

utilizando o programa estatístico STATA 14.0 (StataCorp. 2014. Stata Statistical 

Software: Release 14.1. College Station, TX: StataCorp LP). A análise estatística 

descreveu as características demográficas, socioeconômicas, comportamentais e clínicas 

da amostra. Os desfechos do estudo foram as diferentes condições clínicas odontológicas: 

lesões de mucosa, ressecamento do lábio, presença de foco infeccioso, dentes com 

mobilidade, cárie dentária, uso de prótese e presença de alterações salivares. A associação 

entre o tempo de uso de sonda de alimentação e os diferentes desfechos clínicos foi 

realizado através do teste do Qui-Quadrado. O nível de significância utilizado foi de 0,05. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra foi composta por 29 idosos hospitalizados. A idade média dos 

indivíduos foi de 76 anos (desvio padrão 9,8). A distribuição das características 

demográficas, socioeconômicas, clínicas e comportamentais da amostra são 

demonstradas na tabela 1. A maioria dos indivíduos era do sexo feminino (65,5%) e 

residia na zona urbana (82,3%) e apresentava menos que 8 anos de escolaridade (65,5%). 

Em relação às variáveis clínicas, 75,9% dos indivíduos examinados utilizava sonda de 

alimentação a 4 dias ou mais e cerca de 72,4% apresentava alguma doença neurológica. 

Ao avaliar os hábitos de higiene oral, a maioria dos indivíduos não utilizava escova, fio 

dental e gaze.  
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Tabela 1. Distribuição das características demográficas, socioeconômicas, clínicas e 

comportamentais da amostra (Santa Cruz do Sul, n=29). 

 

 

Na tabela 2 observa-se a prevalência das diferentes características relacionadas à saúde 

bucal na amostra. A condição mais prevalente foi a utilização de prótese dentária (86,2%), 

seguida de ressecamento do lábio (58,6%). A prevalência de cárie dentária foi de 27,6% 

e de dentes com mobilidade de 10,3%. 

 

Tabela 2. Prevalência das diferentes características relacionadas à saúde bucal na amostra 

(Santa Cruz do Sul, n=29).  
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A prevalência e associação entre o tempo de uso de sonda de alimentação e as 

diferentes condições de saúde bucal são apresentadas na tabela 3. De maneira geral, pode-

se observar que a maior prevalência das lesões bucais se concentrou nos indivíduos que 

utilizaram a sonda de alimentação por 4 dias ou mais. Em relação ao ressecamento de 

lábio, 16,7% estiveram presentes em indivíduos que utilizaram a sonda de alimentação 

por até 3 dias e 83,3% naqueles que utilizaram por 4 dias ou mais. Após a análise, foi 

observado que a relação entre o tempo de uso de sonda de alimentação e os diferentes 

desfechos bucais não foram estatisticamente significantes (p>0,05). 

 

Tabela 3. Associação entre o tempo de uso de sonda de alimentação e as diferentes 

condições de saúde bucal 
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DISCUSSÃO 

 

 O processo de envelhecimento envolve um sistema multifatorial e subjetivo, indo 

além do fato de se ter 60 anos ou mais. Deve- se levar em consideração as condições 

biológicas, que estão muito relacionadas com a idade cronológica, aumentando de acordo 

com a idade; condições sociais, relacionadas ao momento histórico e cultural; condições 

econômicas, marcadas pela aposentadoria ou outra fonte de renda; aspecto intelectual, 

ligado a problemas de memória, atenção, orientação e concentração; e a funcional, quando 

há perda da independência, na qual necessita-se de ajuda para atividades da vida diária. 

Visto desta forma, pode-se afirmar que cada indivíduo tem sua maneira de envelhecer 9. 

De acordo com os resultados da pesquisa, a maioria dos indivíduos não utilizava 

escovas, fio dental e gaze para realizar a higiene bucal, uma vez que não se encontravam 

em condições físicas ou cognitivas favoráveis para realizar o autocuidado e dependerem 

da ajuda de seus familiares e da equipe de enfermagem hospitalar. Tal observação está de 

acordo com estudos que apontam a limitação do paciente com via alternativa de nutrição 

para realizar sua higienização bucal, necessitando receber auxílio para tal atividade 
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durante o período que permanecer com essa condição1,5. A ausência de uma efetiva 

higiene bucal poderá levar o paciente a apresentar pneumonia aspirativa 3. 

 Assim diante de pacientes idosos hospitalizados e recebendo alimentação por 

sonda, o cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, poderá orientar a equipe de 

enfermagem como realizar a higiene bucal correta, mostrando os materiais necessários, 

técnicas e cuidados10. Também acompanhantes e responsáveis que possam ser orientados 

no cuidado com a higiene bucal destes pacientes poderão contribuir para diminuição dos 

riscos de intercorrências. 

O uso de prótese dentária foi prevalente em 86,2% dos casos, a utilização de 

próteses mal higienizadas, principalmente em idosos que necessitam de auxílio para suas 

atividades diárias, e por consequência utilizam próteses dentárias com higiene deficiente, 

acaba sendo um reservatório de patógenos respiratórios, que, quando deglutidos ou 

aspirados, podem provocar infecções inesperada11. 

 Estudos apontam que a higienização deficiente da cavidade oral é o fator que 

favorece as infecções locais e serve de porta de entrada das infecções sistêmicas, 

comprometendo o estado geral do paciente e aumentando seu tempo de internação 

hospitalar12. Encontrou-se no estudo, que, 75, 9% dos pacientes examinados não 

apresentavam uma incorreta higiene da cavidade oral. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase todas as pessoas 

apresentaram cárie dentária em algum momento de suas vidas. Quando se trata de saúde 

bucal no idoso, a cárie dentária tem conquistado uma maior atenção, este fato deve-se ao 

envelhecimento da população. A prevalência de cárie neste estudo foi de 27,6%, esta é 

considerada a doença mais prevalente na cavidade bucal14. 

 A diminuição do fluxo salivar, denominada como hipossalivação, é um dos 

achados mais frequente em idosos, devido ao uso frequente de medicamentos15. A 

hipossalivação pode determinar consequências como a secura na boca, dor, ardência, 

saburra lingual e fissurações16. Em casos de idosos que fazem uso da sonda de 

alimentação, este achado torna-se ainda mais comum, neste estudo a prevalência da 

alteração salivar foi de 37,9%. A sonda é introduzida pelo nariz para chegar até o intestino 

delgado, como consequência o paciente acaba respirando pela cavidade bucal, gerando 

um maior desequilíbrio do fluxo salivar. A presença de determinadas imunoglobulinas e 
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enzimas antimicrobianas na saliva, como a lactoferrina, lisozima e lactoperoxidase, é de 

fundamental importância para a defesa do organismo e manutenção da saúde17. 

A literatura aponta que com o passar do tempo, os tecidos orais se modificam 

e tornam-se mais sensíveis aos danos externos. Além de hábitos crônicos e nocivos, 

o uso de dentaduras mal adaptadas e/ou mal higienizadas pode causar lesões orais. 

Como: hiperplasia, candidíase, estomatites e úlceras traumáticas 18.  

A sonda de alimentação é utilizada em casos onde o paciente não apresenta 

condições de realizar alimentação por via oral, em fases agudas e crônicas das doenças. 

É mais preconizada em pacientes que não é possível atingir um limite mínimo de 70% de 

suas necessidades nutricionais diárias19,20. 

 Do total de pacientes incluídos na pesquisa, 75,9% faziam o uso da sonda de 

alimentação há mais de quatro dias, e nesses pacientes observou-se uma pior condição de 

saúde bucal, quando comparado aos pacientes que faziam uso da sonda por um tempo 

menor. O paciente em estado crítico precisa de auxílio para realizar a sua higiene bucal, 

porém com frequência esta prática é negligenciada, pelos familiares e equipe de 

enfermagem21. 

 A resolução do Conselho Federal de Odontologia 162/2015, reconhece a atuação 

do cirurgião-dentista dentro do ambiente hospitalar22,23. A inserção do profissional da 

Odontologia, tem como objetivo tratar o paciente como um todo, havendo redução de 

surtos de infecções alimentares, que podem se agravar sistemicamente. Tal atuação, pode 

aumentar a taxa de sobrevida, reduzir os custos e tempo de internação hospitalar22-24.   

 Como limitações do presente estudo, tiveram-se o tempo reduzido para realização 

de coleta de dados, visto que, esta foi realizada durante um mês e meio. E demanda de 

pacientes idosos com via alternativa de nutrição, não é tão elevada dentro do hospital em 

questão. Para futuras pesquisas, acredita-se ser necessário um maior tempo de atuação 

para obtenção de dados mais relevantes.  

 

 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo pretende apresentar novas evidências cientificas sobre o tema e 

fornecer dados para que o hospital institua medidas práticas que visem melhores 

condições de saúde bucal dos pacientes idosos com via alternativa de nutrição, 
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impactando diretamente no tempo de internação destes, assim como redução dos custos 

hospitalares. 
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