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Introdução 

A higiene oral é uma das condições básicas 

conforto dos pacientes, pois as patologias que acometem dentes e gengivas podem 

levar a perdas de elementos, demais alterações na digestão dos alimentos, o que 

propiciam o surgimento de infecções bacterianas. A higiene oral con

conservação e na limpeza da cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries 

dentárias e de infecções bucais, digestivas e respiratórias.

Infecções que acometem a boca podem afetar todo o organismo de uma pessoa, o 

que revela a importância de q

e executem de maneira correta a higienização desse local, o que seria 

potencialmente otimizado se a relação entre enfermagem e odontologia fosse mais 

estreita.5 

Embora as evidências sobre os cuidados bucai

prática, estudos de inquéritos sobre a atuação dos enfermeiros intensivistas 

mostram que ainda existe uma lacuna entre as recomendações científicas e a 

prática real.4 

A introdução de protocolos de higiene bucal em pacientes inte

recomendada pela simplicidade e pelo potencial que representam na prevenção de 

alguns quadros sistêmicos.

Indivíduos hospitalizados mantem maior atenção para as doenças de base, logo, 

negligenciam outros cuidados como a higiene bucal.² 

primordiais na recuperação do paciente pois ajudam na prevenção de possíveis 

doenças que podem ser desencadeadas com a ineficiência da higiene, portanto é de 

grande relevância a educação da sociedade sobre este assunto, desde 

até a alta do paciente.7 
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A higiene oral é uma das condições básicas para a manutenção da saúde e 

conforto dos pacientes, pois as patologias que acometem dentes e gengivas podem 

levar a perdas de elementos, demais alterações na digestão dos alimentos, o que 

propiciam o surgimento de infecções bacterianas. A higiene oral con

conservação e na limpeza da cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries 

dentárias e de infecções bucais, digestivas e respiratórias.6 

Infecções que acometem a boca podem afetar todo o organismo de uma pessoa, o 

que revela a importância de que técnicos e toda a equipe de enfermagem conheçam 

e executem de maneira correta a higienização desse local, o que seria 

potencialmente otimizado se a relação entre enfermagem e odontologia fosse mais 

Embora as evidências sobre os cuidados bucais existam para direcionar a 

prática, estudos de inquéritos sobre a atuação dos enfermeiros intensivistas 

mostram que ainda existe uma lacuna entre as recomendações científicas e a 

A introdução de protocolos de higiene bucal em pacientes inte

recomendada pela simplicidade e pelo potencial que representam na prevenção de 

alguns quadros sistêmicos.11 

Indivíduos hospitalizados mantem maior atenção para as doenças de base, logo, 

negligenciam outros cuidados como a higiene bucal.² O conforto e a higiene oral são 

primordiais na recuperação do paciente pois ajudam na prevenção de possíveis 

doenças que podem ser desencadeadas com a ineficiência da higiene, portanto é de 

grande relevância a educação da sociedade sobre este assunto, desde 
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para a manutenção da saúde e 

conforto dos pacientes, pois as patologias que acometem dentes e gengivas podem 

levar a perdas de elementos, demais alterações na digestão dos alimentos, o que 

propiciam o surgimento de infecções bacterianas. A higiene oral consiste na 

conservação e na limpeza da cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries 

Infecções que acometem a boca podem afetar todo o organismo de uma pessoa, o 

ue técnicos e toda a equipe de enfermagem conheçam 

e executem de maneira correta a higienização desse local, o que seria 

potencialmente otimizado se a relação entre enfermagem e odontologia fosse mais 

s existam para direcionar a 

prática, estudos de inquéritos sobre a atuação dos enfermeiros intensivistas 

mostram que ainda existe uma lacuna entre as recomendações científicas e a 

A introdução de protocolos de higiene bucal em pacientes internados tem sido 

recomendada pela simplicidade e pelo potencial que representam na prevenção de 

Indivíduos hospitalizados mantem maior atenção para as doenças de base, logo, 

conforto e a higiene oral são 

primordiais na recuperação do paciente pois ajudam na prevenção de possíveis 

doenças que podem ser desencadeadas com a ineficiência da higiene, portanto é de 

grande relevância a educação da sociedade sobre este assunto, desde a internação 



Os pacientes internados precisam de cuidados especiais e constantes, além 

disso, precisam manter a saúde dos demais órgãos para tratar o que os levou à 

internação e não comprometer o prognóstico e a sua recuperação.10 

De acordo com o manual de odontologia hospitalar uma condição bucal 

desfavorável interfere no prognostico de pacientes com comprometimentos 

sistêmicos, onde as infecções bucais podem contribuir para a instalação de condição 

inflamatória sistêmica (SIRS, SEPSE) e serve como fonte de disseminação de 

microrganismo por via hematogênica.¹ 

No ambiente hospitalar, onde os pacientes estão internados na UTI, a chance 

de se obter uma doença periodontal ou uma infecção por má higienização bucal pelo 

fato do paciente estar debilitado é muito alta.8 

A doença periodontal é, hoje, reconhecida como doença de origem infecciosa 

e de natureza inflamatória, que envolve a destruição dos tecidos de suporte do dente 

por meio da ação direta de bactérias e de seus produtos, ou por ação indireta, onde 

as reações de destruição tecidual são mediadas pelo hospedeiro. A doença 

periodontal pode atuar como foco de disseminação de microrganismos patogênicos 

com efeito sistêmico, especialmente em pessoas com a saúde comprometida. Com 

os avanços de pesquisas podemos dizer que tratar da doença periodontal ajuda 

como preventivo de novas doenças sistêmicas.9 

A pneumonia nasocomial, é uma das infecções mais desenvolvidas em 

pacientes com ventilação mecânica devido à falta de higienização oral onde facilita a 

colonização de bactérias. A negligência da higienização bucal é o principal fator de 

infecção no período de internação hospitalar. 

A principal via de instalação da pneumonia nasocomial é a cavidade oral, 

caracterizada pela colonização de bactérias que se proliferam devido à falta de 

higiene oral e tendo como agravante a xerostomia, ocorrendo a instalação nos 

pulmões.³ 

 

Materiais e métodos 

 

Este estudo utiliza como método de pesquisa uma revisão, abrangendo 

artigos do ano de 2015 até os dias atuais, que tem como objetivo buscar 

informações sobre a situação e importância da higiene oral dos pacientes dentre os 

períodos de internação. A importância está em conhecer a prática da higiene oral 

entre a equipe de enfermagem visando melhorar a qualidade da assistência e o 

conhecimento dos profissionais da equipe. 



 

Resultado e discussão: 

Para a equipe, o paciente que encontra-se hospitalizado se preocupa mais 

com a doença que foi diagnosticada, que é o motivo dele estar internado, e não se 

atenta ou às vezes nem sabe que a má higiene da saúde bucal pode também 

interferir e trazer mais complicações para sua saúde. Por isso a importância da 

enfermagem juntamente com a equipe multidisciplinar, para intervir e orientar sobre 

a realização de atividades de higiene oral preventivas, educativas e curativas para 

melhorar a saúde geral do indivíduo.A frequência da higiene oral durante a 

hospitalização é reduzida comparada à rotina diária. Em uma pesquisa 

observacional identificou-se clinicamente a presença significativa de biofilme 

dentário e inflamação gengival após 3 dias de internação, tendo como causas a 

redução da escovação dentária e o pouco uso do fio dental. 

A pesquisa foi realizada com 166 pacientes internados, além de 50 

profissionais de saúde de um Hospital de referência para a região do Seridó no RN, 

compreendendo trinta e uns técnicos de enfermagem, nove enfermeiros, seis 

auxiliares de enfermagem, um médico, um nutricionista, uma fisioterapeuta e uma 

assistente social, condizente com cerca de 50% da equipe hospitalar em contato 

direto com pacientes. 

Quanto aos pacientes, aqueles do sexo masculino representaram 54,8% 

(n=91) do total de internações. A idade média foi de 40,1 anos (±15,8) e o tempo de 

internação de 3,8 dias (±3,05). A zona urbana era o local de moradia para 87,9% 

(n=146) dos hospitalizados, enquanto 12,1% (n=20) eram da zona rural. A tabela 1 

apresenta a renda familiar e o nível de escolaridade dos pacientes. 

 

 
 

 



 

 

 

A   maioria   dos   profissionais   não   fornece   orientações   sobre   higiene   

oral aos pacientes hospitalizados (58,0%), deixando essa função para outro 

profissional (30,0%) (figura 1).  Contudo, ao responderem sobre quem é esse 

profissional que orienta, 35 profissionais (70,0%) afirmaram que não há profissional 

que realize esta função. Técnicos e auxiliares de enfermagem foram os mais citados 

dentre os profissionais que realizam algum tipo de orientação sobre higiene bucal, 



seguidos de enfermeiros, fisioterapeutas e acadêmicos dos cursos de Odontologia e 

Enfermagem (figura 2) 

Podemos concluir que a ausência da pratica de Higiene Oral no ambiente 

hospitalar é decorrente da falta de conhecimento dos profissionais envolvidos, 

capacitação em serviço, sistematização da assistência de enfermagem e cuidados 

efetivos, ou até a ausência de uma auditoria diária, que cobre dos respectivos 

profissionais suas responsabilidades. Com a não realização deste procedimento 

observa-se o surgimento e agravo de doenças sistêmicas, tais como periodontal e 

pneumonia nasocomial. 
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