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Cada faixa etária tem especificidades e um perfil de 

acompanhamento. O profissional deve se esmerar em receber e tratar 

o paciente da melhor forma possível, de acordo com suas 

particularidades. Uma criança, por exemplo, deve ser recebida de 

forma diferente de um adulto, assim como um adolescente deve ser 

recebido de forma diferente de um idoso.Nesta unidadeserão 

abordados conceitos básicos para realizar um bom acolhimento ao 

paciente idoso, lembrando-se que sãoquestões comosigilo, postura 

profissional e respeito ao Código de Ética da Odontologia que devem 

nortear todo e qualquer tratamento. Devido ao interesse do Ministério 

da Saúde em incluir, na atenção básica, os serviços de prótese, serão 

abordados, ainda que de forma superficial, questões gerais de 

atendimento odontológico ao idoso e questões mais específicas do 

tratamento reabilitador com próteses dentárias.

Você já percebeu, durante a leitura, que o idoso requer atenção 

especial em vários aspectos, os cuidados à essa parcela da população 

devem estar voltados não somente para as orientações dadas no 

ambiente do consultório odontológico, mas também no âmbito 

familiar. 



3.1 Educação 
em Saúde Bucal 

Para o Paciente Idoso

Independente da idade do usuário, as atividades de educação 

em saúde bucal devem ser planejadas, organizadas, supervisionadas 

e avaliadas pelo CD, podendo ser desenvolvidas por ele mesmo, pelo 

técnico em saúde bucal (TSB), pelo auxiliar de saúde bucal (ACD) e 

pelo agente comunitário de saúde (ACS), principalmente durante as 

visitas domiciliares.

Para atingir o maior número de idosos e/ou cuidadores possível, 

a abordagem pode ser feita em asilos, igrejas e espaços institucionais, 

sem exclusão de qualquer outro local que possibilite a divulgação de 

orientações de autocuidado e higiene oral. É interessante a 

abordagem, também, em postos de saúde durante as campanhas de 

vacinação em idosos.

É interessante realizar treinamentos com os 

ACSs sobre cuidados de higiene bucal. Esses 

profissionais, apesar de serem trabalhadores da 

saúde, têm pouco conhecimento acerca do 

assunto. Nas visitas domiciliares, eles devem ser 

treinados a verificar onde e como as famílias 

guardam as escovas de dentes, se existe uma 

escova para cada integrante da família, se as 

escovas estão em boa condição de uso. 

Infelizmente, já foram identificados casos de 

famílias que guardavam suas escovas na 

cozinha, sem nada que as protegessem contra 

moscas e outros insetos. Em outros casos, havia 

só uma escova para dois ou mais integrantes da 

família.



3.2 Acolhimento

É muito comum nos depararmos com paciente idoso que tem 

dificuldade para caminhar, subir escadas, até mesmo sentar-se ou 

levantar-se da cadeira odontológica. Se, durante o atendimento, você 

perceber que o paciente tem algum tipo de dificuldade, ajude-o a se 

instalar na cadeira. Um “bom dia“, um “como vai?”, um sorriso, um 

aperto de mão, não custa nada para os profissionais e são 

supervalorizados pelos usuários do SUS. Os idosos, muitas vezes, não 

recebem carinho nem mesmo no seio de sua própria família. Ao sentir-

se acolhido e valorizado, ele colabora mais com o tratamento proposto 

e segue com mais afinco as orientações dadas pelos profissionais de 

saúde.



3.3 Anamnese

A ficha clínica deve conter perguntas que nortearão a anamnese, 

que deve ser iniciada pelo estado de saúde geral do paciente. O ponto 

chave do atendimento é a identificação da queixa principal. Foi o que o 

levou a buscar o tratamento. Resolver esse problema deve ser a 

prioridade na assistência odontológica. Se não puder ser atendida ou 

não for pertinente, este fato deve ser prontamente explicado para que 

o paciente não alimente falsas expectativas.É importante salientar 

que o exame extraoral começa tão logo se inicia a anamnese. 

Enquanto o paciente fala, você já deve observar seu aspecto facial, 

prestando atenção no suporte labial e linha do sorriso.



3.4 Exame Clínico

O exame clínico deve ser iniciado pela avaliação dos tecidos 

moles. Idealmente deve ser feita a inspeção e a palpação das 

mucosas, língua, assoalho bucal e tecidos de revestimento do 

rebordo. Os dentes devem ser examinados quanto à mobilidade, cárie 

coronária, cárie radicular, bolsas periodontais.

Ao examinar a prótese que o paciente já está utilizando (se for o 

caso), deve-seaveriguar como está sendo feita a higiene da peça. No 

momento do exame clínico, procure identificar lesões ulcerativas. É 

interessante ensinar o paciente a fazer o autoexame de prevenção do 

câncer bucal. Indivíduos que fumam e bebem, com mais de 40 anos, 

devem estar cientes do risco de desenvolver o câncer de boca e devem 

ter sua boca examinada, pelo menos anualmente, pelo CD ou médico.



3.5 Tratamento

O tratamento deve ser realizado respeitando-se as prioridades e 

levando-se em consideração as alterações sistêmicas do paciente 

idoso. No caso de necessidade de encaminhá-lo para uma unidade de 

referência, esse procedimento só deve ser feito depois de todo o 

tratamento básico concluído. 

Caso você atue em parceria com algum serviço especializado de 

prótese, é importante frisar a importância da correta seleção das 

moldeiras, sempre explicando ao paciente idoso o que será feito em 

seguida, para que ele não se assuste. A cadeira não deve ser muito 

reclinada e movimentos bruscos devem ser evitados. 



3.6 Orientações

É importante frisar que todas as informações pertinentes devem 

ser dadas ao idoso e, caso ele não tenha autonomia ou tenha 

diferentes graus de dependência, o cuidador ou familiar que 

acompanhá-lo às consultas deve ser orientado. Pacientes usuários de 

prótese dentária que estejam com o fluxo salivar reduzido devem ser 

orientados a utilizarem adesivos ou 'fixadores de dentaduras', 

especialmente em forma de creme ou pasta.

Os adesivos são contra-indiciados em próteses mal adaptadas, 

quebradas ou lascadas, pelo potencial agressivo à mucosa de peças 

assim. De preferência, os adesivos devem ser utilizados em próteses 

novas. Pacientes que não realizam a remoção completa dos adesivos 

das próteses devem ser orientados quanto à importância da correta 

limpeza das peças.

O uso noturno de próteses totais está associado a um aumento 

de prevalência de estomatites protéticas. Portanto, os pacientes 

usuários de próteses totais devem ser orientados a não dormir com 

elas, permitindo que haja melhor circulação de sangue pelos tecidos 

bucais mais afetados pela pressão da base da prótese. 

Idealmente, a higienização das próteses deve ser realizada 

mecânica e quimicamente. No mercado, existem escovas específicas 

para a limpeza de próteses, entretanto, podem ser escovadas com a 

escova de dentes convencional, utilizando, de preferência, sabão 

neutro, uma vez que os cremes dentais são mais abrasivos e podem, 

com o tempo, desgastar as próteses.



3.6 Orientações

A boca desdentada deve ser higienizada com uma escova de 

dentes de cerdas macias, escovando a língua, a gengiva e o palato, 

eliminando a placa bacteriana e os resíduos alimentares e 

estimulando a circulação sanguínea local. O paciente, mesmo aquele 

desdentado, pode fazer uso de enxaguantes para a assepsia bucal. Os 

produtos mais indicados são: peroxido de hidrogênio (água 

oxigenada), cetilpiridínio (Cepacol, por exemplo) e, em algumas 

ocasiões, o digluconato de clorexidina a 0,12% (Periogard, por 

exemplo). Este último é utilizado no tratamento de gengivite, contra a 

formação da placa bacteriana e na cicatrização de feridas resultantes 

da inserção de novas próteses, mas não deve ser usado 

indiscriminadamente por proporcionar alteração de paladar e 

manchas na língua e nos dentes naturais e artificiais, que nãosão 

removidas por escovação normal.

Uma solução química fácil e de baixo custo 

é obtida com a diluição de 1 colher (das de 

sopa) de água sanitária em um copo 

d`água. O paciente pode deixar a prótese 

mergulhada nessa solução à noite e 

escová-la sob água corrente na manhã 

seguinte. É importante frisar que essa 

solução só deve ser utilizada em próteses 

sem metal.



3.6 Orientações

Para prevenir o câncer de boca, os pacientes devem ser 

orientados a fazer o autoexame, manter uma rotina de consultas 

odontológicas (pelo menos uma vez ao ano), evitarem o fumo e 

bebidas alcoólicas. Para a prevenção do câncer labial, os idosos 

também devem evitar a exposição ao sol sem proteção, cuja proteção 

deverá ser feita com barreiras químicas (filtros solares) e físicas 

(chapéu de aba longa).

É importante o paciente saber que, após a 

instalação de uma prótese nova, existe 

uma fase de adaptação, podendo ser 

necessário algum ajuste posterior. Isso 

deve ser esclarecido para que ele não 

adote uma postura de rejeição da prótese 

quando está apenas se adaptando a ela.
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