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SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: O CUIDADO DAS ENFERMEIRAS PEDIATRAS 

JULIANA DA SILVA DIAS; SIMONE ALGERI 

A saúde bucal permeia desde aspectos fisiológicos até sociais do crescimento e desenvolvimento da criança. Considerando-se que o 
acesso aos serviços odontológicos, ainda, é elitizado no país e que as crianças têm mais contato com médicos e enfermeiros. O estudo 
objetivou conhecer o modo como as enfermeiras pediatras realizam os cuidados de saúde bucal das crianças internadas, assim como 
fazem a sua promoção durante a hospitalização. Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo exploratório, realizado nas 
unidades de Internação Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) – RS - através de entrevista semi-estruturada com dez 
enfermeiras pediatras. Para contemplar aspectos éticos, além da elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o estudo 
passou pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela Comissão 
Científica e Comissão de Pesquisa e Ética em Saúde do HCPA (projeto Nº 100061). Emergiram da análise das informações dos 
entrevistados: conceitos de saúde bucal, ensinamentos obtidos durante a graduação sobre a temática, dificuldades advindas da 
graduação e do cotidiano de trabalho à prática do cuidado com a boca e os dentes, feedbacks aos professores de graduação da área da 
saúde e sugestões dos profissionais para promoção de saúde bucal no âmbito hospitalar. O estudo mostrou que não há sistematização no 
ensino de saúde bucal na graduação de enfermagem e que os cuidados oferecidos são mais subjetivos, que propriamente baseados em 
evidências científicas, valorizando o que os profissionais consideram relevante. Os participantes foram unânimes em afirmar que a saúde 
bucal é fator imprescindível na recuperação dos pacientes, todavia há profissionais que acreditam não ter como promovê-la no ambiente 
hospitalar. Apesar da promoção em saúde bucal ser pouco priorizada e efetiva na internação pediátrica, foram dadas sugestões de 
grande valia para sua aplicabilidade e melhoria.  
  

  




