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Resumo
Objetivo – Avaliar e complementar as práticas da higiene oral pelos profissionais de saúde em pacientes internados na unidade de
terapia intensiva. Métodos – Pesquisa vinculada ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde do Ministério da Saúde que
oferece assistência a saúde bucal especificamente a paciente internados na Unidade de Terapia Intensiva, sendo uma pesquisa descritiva
e quantitativa, submetida para a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Paulista-UNIP sob o parecer de n° 984.874.
A coleta de dados foi realizada através da aplicação e análise de questionários, com a participação de 30 (trinta) profissionais de enfer-
magem da UTI, do Hospital e Pronto Hospital 28 de Agosto, localizado em Manaus-AM. Resultados – Com a implementação da prática
correta da higiene oral nos pacientes críticos, constatou-se a melhoria na prevenção das infecções causadas pelos microorganismos
que se alojam na cavidade oral, observou-se pela equipe de enfermagem que no cotidiano hospitalar houve uma signicativa redução
de casos de infecções na unidade de terapia intensiva. Conclusão – Sendo assim é de extrema importância à realização da higiene oral
do paciente crítico. A higienização oral em pacientes de UTI depende especificamente da equipe de enfermagem, pois é ela quem irá
prestar os cuidados necessários para a melhoria do paciente, pois o mesmo está acamado o que o impossibilita de realizar suas atividades
diárias. Portanto a higienização oral não só ajuda a manter o estado sadio da cavidade bucal, mais também a prevenção de infecções
do aparelho respiratório.
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Abstract
Objective – To evaluate and complementary practices such as oral hygiene for health professionals in patients in intensive care unit.
Methods – Linked research at the Labor Education Program for Health of the Ministry of Health that provides oral health care specifically
the hospitalized patient in the Intensive Care Unit, being a descriptive and quantitative research, subject to approval by the Research
Ethics Committee University Paulista-UNIP in the opinion n° 984 874. The data collection was performed by application and analysis
of questionnaires, with the participation of thirty (30) ICU nurses, the Hospital and Emergency Hospital August 28, located in Manaus-
AM. Results – With the implementation of practice proper oral hygiene in patients critics, there was the improvement in the prevention
of infections caused by microorganisms that lodge in the mouth, it was observed by the nursing team there was in the hospital routine
significant reduction infection cases in the intensive care unit. Conclusion – Being so and of utmost importance to the realization of hy-
giene oral patient critical. The oral hygiene in ICU patients specifically depends on the nursing team, for she who will provide care to
the improvement of the patient, the pois is even bedridden what makes it impossible to perform daily activities. So oral hygiene not only
helps keep the sound state of the oral cavity, also more one respiratory apparatus of infection prevention.

Descriptors: Oral hygiene; Intensive care units; Professional associations; Nursing; Health; Infections

Introdução
Todos os profissionais da saúde, sejam odontólogos,

enfermeiros ou médicos devem ter a consciência e per-
cepção da relação e influência da doença bucal para a
doença sistêmica, e assim possam planejar e realizar
um tratamento adequado às necessidades e condições
do paciente, pois a saúde oral está diretamente ligada
na saúde geral do ser humano1.

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a higiene oral
é considerada um procedimento indispensável, básico
da equipe de enfermagem, onde o principal intuito e
objetivo é manter a cavidade oral do paciente saudável.
Esses procedimentos realizados pela a equipe são de
extrema necessidade e importância para a obtenção e
manutenção da limpeza da boca, prevenir doenças e
infecções orais e sistêmicas, e também para manuten-

ção da umidade da mucosa oral, buscando e promo-
vendo conforto ao cliente2.

Os pacientes que estão internados em UTIs, geral-
mente não recebem assistência adequada com relação
à saúde bucal pelos profissionais de odontologia e en-
fermagem, por razões de não ter conhecimentos cien-
tíficos das técnicas e por falta de interação interprofis-
sional pelos responsáveis deste cuidado3.

A cavidade bucal é considerada um meio de incuba-
ção de  microrganismos pela presença dos dentes, fluido
gengival e saliva, sofrendo colonização contínua de
bactérias, fungos e vírus. Os microrganismos presente
na boca fazem parte da microbiota que reside no pró-
prio hospedeiro em equilíbrio e harmonia, desde o nas-
cimento até a morte não havendo nenhum tipo de pre-
juízo a saúde do indivíduo4.

J Health Sci Inst. 2015;33(3):239-42 239



A realização da higiene oral na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) é de extrema importância, porém estudos
realizados mostram que esta prática tão importante
ainda é muito escassa no cotidiano hospitalar. Além
disso deve-se ressaltar que o paciente deve receber um
cuidado diferenciado, especializado e multidiscplinar,
buscando uma assistência que vá além de sua patologia,
ou seja, os profissionais da saúde devem enxergar o
paciente de modo holístico e clínico5-6.

Uma das condições básicas para a saúde e manuten-
ção do bem estar do paciente é a realização da higiene
da cavidade oral, as patologias que acometem e afetam
os dentes e as gengivas acarretam em danos e alterações
no indivíduo. Portanto a higiene oral consiste na lim-
peza, conservação e manutenção da mesma, cujo o
principal objetivo é a prevenção de infecções sejam
elas bucais, digestivas, respiratórias e no surgimento
das cáries dentárias7.

Sendo assim, promover e realizar o cuidado com a
higienização oral do paciente, acarreta na redução da
colonização de patógenos na orofarínge, que são os
principais responsáveis pela pneumonia nosocomial,
sendo que a mais frequente em pacientes internados
na UTI é a associada a ventilação mecânica (PAV)8.

Cada vez mais é salientado e promovido a importân-
cia da utilização da solução anti-séptica Peridex, ou
seja o Gluconato de clorexidina 0,12%, para a realiza-
ção da higiene oral nos pacientes,cujo o intuito é im-
pedir a formação da placa bacteriana, e com isso auxi-
liar em melhores condições de higiene oral aos
pacientes acamados, e que por este motivo não conse-
guem realizar este procedimento básico porém de ex-
trema importância para a saúde. Visto isso reforça-se a
importância da utilização da solução anti-séptica Peri-
dex no lugar das soluções dentifrícia para maior quali-
dade e benefícios ao paciente acamado9.

O procedimento deve ser realizado de modo padro-
nizado usando escova de dente, e somente se não for
possível utilizar a gaze enrolada no abaixador de língua,
e assim realizar a higiene oral com solução dentifrícia,
lavando bem a boca do paciente após o procedimento.
Em pacientes que estão em ventilação mecânica deve-
se imobilizar o tubo, e assim lavar a língua por debaixo
do mesmo10.

Durante a realização da higiene oral o principal risco
aos pacientes inconscientes, é a aspiração para os pul-
mões de líquidos utilizados durante o procedimento e
também das bactérias que se encontram alojadas na
cavidade oral. A escovação dos dentes continua sendo
a técnica de higiene da cavidade bucal preferida pelos
profissionais para ser realizada nos pacientes incons-
cientes e intubados11.

Com a realização da higiene oral é possível reduzir
a placa dental e obter a redução de colonização de
bactérias na orofarínge, pois esta placa consiste em um
reservatório de patógenos respiratórios. E com o incen-
tivo para a implementação e investimentos em proto-
colos que buscam e promovem os cuidados com a hi-
gienização oral, serão diminuídos os riscos de doenças

infecciosas locais e sistêmicas aos pacientes internados,
sendo isto de grande valia para a saúde12.

Métodos
Pesquisa realizada no método de caráter descritivo e

quantitativo. O projeto conta com o apoio do Programa
Educação pelo Trabalho para a Saúde “Projeto Pet
Saúde” do Ministério da Saúde que oferece assistência
à saúde bucal especificamente pacientes internados
nas UTIs.

A higienização oral corresponde ao combate de
doenças respiratórias ajudando na recuperação e tra-
balhando em medidas preventivas contra as doenças
oportunistas devido à situação em que os pacientes se
encontram.

O seguinte projeto se iniciou com o levantamento
de material bibliográfico, e sua devida postagem para
avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Paulista-UNIP. E com a sua aprovação sob o pa-
recer de n° 984.874, foi realizado a pesquisa de campo
em conjunto com a equipe de enfermagem da UTI do
Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, localizado em
Manaus-AM, onde foi possível observar a realização
das práticas de higiene oral nos pacientes internados
na Unidade de Terapia Intensiva. Para a coleta de dados
foi realizado questionários com os profissionais de en-
fermagem, sendo apresentado o mesmo, a enfermeira
chefe do setor, e em seguida encaminhado aos profis-
sionais para a realização do mesmo, sendo apresentado
o TCLE aos participantes da pesquisa, no qual 30 (trinta)
funcionários fizeram parte.

Resultados
Durante o estudo foram entrevistados 30 (trinta) pro-

fissionais da enfermagem do Hospital e Pronto Socorro
28 de Agosto em Manaus, sendo que 100% dos entre-
vistados afirmaram que consideram de extrema impor-
tância a realização da higiene oral nos pacientes, dos
entrevistados 29 notaram melhora nos pacientes críticos
com a realização da higiene oral diária e apenas 1 (um)
não soube identificar essas mudanças no estado de
saúde do paciente.

Dos entrevistados 28 (vinte e oito) afirmam que a hi-
giene oral é uma prática frequente no seu setor de tra-
balho, e que este procedimento é bastante influenciado
para que seja realizado. Todos os profissionais respon-
deram que realizam higiene oral nos pacientes, segundo
os mesmos a higienização da cavidade oral dos pa-
cientes é realizada conforme suas necessidades, ou
seja, sempre após suas refeições, porém 53% afirmam
que esta prática é realizada em média 2 vezes ao dia.

Pesquisas mostram que as práticas em higiene oral
quando realizadas corretamente, são bastantes benéfi-
cas aos pacientes críticos, pois estas práticas reduzem
as bactérias que se alojam na cavidade oral, prevenindo
assim doenças oportunistas, que em sua maioria são as
bactérias que se deslocam da boca para outros locais e
causam infecções, dentre elas a mais frequente é a
Pneumonia Nosocomial.
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Discussão
A pneumonia e as doenças respiratórias são patolo-

gias sistêmicas que podem ser adquiridas a partir dos
microorganismos da cavidade bucal, sendo que a pneu-
monia pode ser diferenciada através do seu meio de
desenvolvimento, visto que a pneumonia nosocomial
é adquirida 48 horas após a internação hospitalar, esta
podendo ser desenvolvida através da aspiração dos pa-
tógenos presentes na cavidade oral13-14.

Assim, as boas práticas para com o paciente em uni-
dade de terapia intensiva, tornam-se obrigatórias e ir-
remediáveis, pois com isso as bactérias existentes na
cavidade oral do paciente e as infecções por estes mi-
croorganismos serão reduzidas trazendo melhor con-
forto e bem estar ao paciente crítico.

Pacientes intubados, frequentemente ficam com a
boca aberta por um longo período de tempo, e por isso
acabam sofrendo com a deficiência e a má higiene da
cavidade oral, acarretando também na desidratação da
mucosa e a diminuição da saliva, aumentando as chan-
ces de surgimento das doenças e infecções3.

O paciente crítico necessita de constante assistência,
infecções causadas por bactérias residentes na cavidade
oral se dá pelo fato da má higienização oral ou pela
falta completa desta prática. Pacientes neste estágio es-
tão suscetíveis há vários tipos de infecções principal-
mente do aparelho respiratório.

O cuidado com a higiene e a mucosa oral em pa-
cientes entubados sob ventilação mecânica, é realizado
buscando um tratamento e uma efetividade na preven-
ção de doenças bucais, respiratórias e sistêmicas e na
humanização do cuidado15. A cavidade oral é um
grande reservatório e foco bacteriano, aumentando os
riscos para doenças e infecções ao ser humano. Para
uma boa efetividade da higiene oral é muito importante
que esta prática seja realizada corretamente, buscando
uma limpeza completa da cavidade oral, com o intuito
de remover os restos alimentares e a placa bacteriana,
e a prevenção de doenças e infecções causadas por es-
sas bactérias. As complicações locais e sistêmicas tem
a maior probabilidade de ocorrer em pacientes com
uma higienização oral inadequada16.

O paciente crítico requer um cuidado diferenciado,
ou seja, um cuidado especializado através de uma
equipe multidisciplinar. Para uma boa efetividade no
seu tratamento durante a sua permanência na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), é de suma importância que
se tenha bons cuidados orais, pois a falta de cuidados
com a cavidade oral afeta a qualidade de sua recupe-
ração e na sua permanecia na UTI. Sendo assim, se
torna imprescindível a realização da higiene oral nos
pacientes em estado crítico, reduzindo e prevenindo
as complicações locais e sistêmicas17.

A higiene da cavidade oral é indispensável ao pa-
ciente crítico, pois os surgimentos de infecções bacte-
rianas em sua maioria provem da mesma, muitas pato-
logias existentes nos dentes e na gengiva acarretam ao
surgimento destas infecções, podendo ser estas orais,
respiratórias e digestivas, por este motivo a higiene oral

é uma condição básica para a manutenção da saúde e
bem estar do ser humano3.

Estudos realizados comprovam a efetividade da utili-
zação de Clorexidina 0,12% em pacientes críticos, a
pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) em
sua maioria é causada pela a aspiração de fluídos e
bactérias alojadas na cavidade oral, porém com a utili-
zação da clorexidina 0,12% os índices de PAV vem di-
minuindo consideravelmente. Porém o profissional deve
atentar a possíveis reações alérgicas no paciente, irrita-
ção da mucosa e escurecimento dos dentes, o uso da
clorexidina 0,12% está sendo preconizado à ser utili-
zada de 3 a 4 vezes ao dia, e para não lesionar a mu-
cosa oral do paciente deve-se usar uma esponja pe-
quena para a realização da higienização18.

Conclusão
As boas práticas de higiene oral devem ser rotinas

nas Unidades de Terapia Intensiva, apesar do estado
crítico dos pacientes esta é uma prática que contribui
significamente para a sua melhora, e ajuda na redução
de doenças infecciosas respiratórias. 

Estas práticas não devem ser uma obrigação aos pro-
fissionais e sim uma missão, um cuidado que cada um
deve tomar em sua rotina, não é algo para ser realizado
de qualquer jeito mas em técnicas corretas para que
não haja complicações ao paciente, e assim ao invés
de trazer benefícios ao paciente, ocorre malefícios ao
mesmo.
   O principal modo de se realizar corretamente a hi-
giene oral, e sabermos que estas estão realmente sendo
realizadas corretamente, é com a conscientização dos
profissionais que atuam diretamente com estes pacien-
tes, ou seja, investindo na capacitação destes profissio-
nais para que não haja erros por falta de conhecimento,
é de extrema importância que eles saibam realizar estas
práticas, mas que principalmente saibam a importância
e o bem que estão fazendo aos pacientes críticos, pois
como estes em sua maioria não podem realizar seus
cuidados de higiene diário, cabe a equipe de enferma-
gem estar ciente que precisa realizar essas necessidades
básicas, e que a higiene oral não é apenas para limpar
a boca ou dar um bom hálito, mas sim um modo de
prevenção de infecções e de manter a boca do paciente
em modo sadio.
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