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Introdução: A saúde bucal em idosos no Brasil se encontra muito precária (SILVA;
VALSECKI, 2000) o que pode estar associado à falta de acompanhamento periódico
do profissional de Saúde Bucal.
 Objetivo: Investigar o acesso ao tratamento odontológico em idosos em uma
Instituição de Longa Permanência para idosos de Ipatinga (ILPI).
 Metodologia: O estudo é documental descritivo, quantitativo. A pesquisa foi realizada
com 30 idosos de ambos os sexos, residentes em uma ILPI de Ipatinga. Os dados
referentes ao sexo e data de nascimento foram obtidos nas fichas dos idosos, dados
quanto à perda de dentes, uso de prótese e acesso a tratamento odontológico foram
coletados  através de um questionário (MINISTÉRIO DA SAÚDE; S/D) respondido
pelos cuidadores da ILPI. A análise dos dados foi realizada através da estatística
descritiva no Excel.
 Resultados: Os idosos da ILPI apresentaram média de idade: 73,1 ± 9,75 anos.
Nenhum idoso participante da pesquisa, tinha tratamento odontológico regular
(Gráfico 1), o mesmo acontece somente em casos extremos, sendo que a maioria
desses idosos são edêndulos (Gráfico 2) e não utilizam nenhum tipo de prótese
(Gráfico 3), o que contribui para um aumento  de doenças periodontais, evidênciando
uma má qualidade na saúde bucal.
 Conclusão: Concluiu-se que os idosos não têm acesso regular ao tratamento
odontológico. Sugere-se que sejam realizadas palestras educativas  sobre higienização
bucal básica, para assim minimizar as questões abordadas no presente trabalho.
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