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1.RESUMO 

Este estudo teve como objetivo, descrever os cuidados de enfermagem com a 
higiene oral em pacientes críticos. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica, 
utilizando artigos, livros e teses publicados entre 2002 a 2014. Os resultados 
são descritos segundo as categorias: higiene oral mecânica; farmacológica; 
mecânica e farmacológica e cuidados gerais.  

2. INTRODUÇÃO 

  A higiene oral em pacientes críticos é um cuidado que deve ser prestado 
pelo profissional da enfermagem. O mesmo visa evitar doenças, tanto 
Periodontal como sistêmicas, que aumentam o tempo de internação hospitalar, 
os custos e podem até provocar a morte (MORAIS  et al 2007; 
SCANNAPIECO, 2003).  

A flora bacteriana da boca de pacientes que apresentam um estado de 
saúde crítico é muito mais agressiva, carregada por microorganismos Gram-
negativos que provocam doenças sistêmicas e  na cavidade oral (MEDEIROS 
et al, 2005). 

Verificamos que  a higiene oral de pacientes complexos é deixada em 
segundo plano, sendo não valorizada e subestimada pela equipe de 
enfermagem, seja pela falta de conhecimento da técnica adequada ou por falta 
de implementação de rotina padrão nas instituições. 

Este estudo visa proporcionar subsídios para atualização e mudança de 
atitude da equipe de enfermagem na assistência a esses pacientes. 

3. METODOLOGIA 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos 
científicos encontrados nas bases de dados Scielo e Lilacs e teses, livros e 
dissertações. A busca bibliográfica foi de publicações de 2002 a 2014. 

Foram investigadas as palavras chave: higiene oral, pneumonia 
nosocomial, pacientes críticos, cavidade bucal. 

3. OBJETIVO 

Descrever os cuidados de enfermagem com higiene oral em pacientes 
críticos. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (2013), a 
Higiene Oral é o cuidado prestado para restaurar e manter o equilíbrio 
microbiológico da cavidade bucal, com a finalidade de limpar os dentes, língua, 
gengivas, mucosas, tubo endotraqueal e qualquer outro dispositivo presente na 
cavidade bucal.  



Através da higiene oral realizada de maneira eficiente e em intervalos 
regulares é possível realizar a remoção mecânica dos microorganismos, 
hidratar, higienizar e ativar a circulação das mucosas e tecidos da cavidade 
oral (ARAUJO et al., 2009). 

De acordo com Amaral et al. (2009), nos pacientes internados em UTI, a 
higiene oral já é normalmente precária, além do fato de que esses indivíduos 
estão expostos a diversos fatores adicionais, como a diminuição da limpeza 
natural da boca promovida pela mastigação de alimentos duros e fibrosos e a 
movimentação da língua e das bochechas durante a fala [...]. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1.Higiene oral mecânica: Para a realização da higiene oral mecânica são 
usados 2 instrumentos: a escova de dentes e o limpador de língua, ambos 
ajudam na remoção do biofilme dental e lingual. A necessidade da remoção do 
biofilme lingual é considerada relevante para a redução da pneumonia 
nosocomial ( OLIVEIRA  et al, 2007) . 

6.2.Higiene oral farmacológica: Estudos recomendam a utilização do 
antisséptico Gluconato de Clorexidina 0,12% na Higiene Oral, devido ao seu 
potencial antibactericida contra organismos Gram-positivos e Gram-negativos, 
incluindo os resistentes (INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT, 
2010). 

Em um estudo, Tenovuo (2002) observou melhora da aparência 
inflamatória das gengivas, da secura bucal, da halitose e da facilidade de 
remoção de debris, em pacientes de UTI que utilizaram a solução à base de 
lactoperoxidase, favorecendo a redução de infecção na boca. 

6.3 Higiene oral combinada: mecânica + farmacológica:Os estudos de Munro et 
al (2009) mostraram que a combinação da escovação associada ao uso de 
clorexidina oral tem os mesmos efeitos da clorexidina usada sem escovação. 

Estudos mostram que o componente lauril sulfato de sódio presente nos 
cremes dentais produz uma atração iônica o que diminui a ação da clorexidina 
e, consequentemente, sua atividade, recomendando um intervalo de 
aproximadamente 30 minutos entre a escovação e a clorexidina oral (SOUZA, 
2004). 

6.4. Cuidados gerais: Conforme a AMIB (2013), a limpeza da cavidade oral 
deverá ser sempre da região posterior em direção á região anterior, buscando-
se assim, evitar a translocação bacteriana da cavidade bucal para o orofaringe, 
que propicia a aspiração de microorganismos.  

Yako (2000) afirma que o intervalo da higiene oral  depende da 
avaliação do profissional de enfermagem, contudo o tempo mínimo deve 
obedecer o intervalo de 4 horas quando o paciente estiver intubado.  
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