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RESUMO: 

O objetivo deste trabalho é caracterizar o conhecimento dos alunos da 

graduação do curso de enfermagem quanto a importância da realização da 

técnica da higiene oral e as consequências causadas pela falta da não realização 

da higiene oral, em pacientes com déficit de autocuidado prejudicado e 

instrumentar estes futuros enfermeiros sobre a prática da técnica adequada. 

Para isso, será realizada uma pesquisa de campo com alunos do último ano da 

graduação, onde primeiramente será verificado o conhecimento dos alunos 

sobre a técnica, sua importância e consequências de sua não realização; depois 

será ministrado uma aula teórica e prática e, finalmente, será aplicado o 

questionário novamente para avaliar o conhecimento adquirido. Esta pesquisa 

será realizada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UNAERP. A literatura tem mostrado que a enfermagem frente a 

variados fatores não tem dado a devida importância que este procedimento 

merece. E, espera-se que os resultados deste trabalho, possam não só conferir 

aos enfermeiros a devida conscientização de sua importância, bem como 

despertar em toda a sua equipe um olhar para o cuidado básico com qualidade 

que todo cliente merece. 

INTRODUÇÃO 

O processo de cuidar do homem nas dimensões biopsicossociais, não 

pode desconsiderar os cuidados básicos. Um destes cuidados que merece 

atenção é a higiene bucal que é definida como uma ação que resulta na remoção 

de restos alimentares (após as refeições), que também impossibilita a formação 

de bactérias nos dentes, gengivas, mucosa e previne o mal hálito (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013).  

Higienizar a cavidade bucal é uma atividade básica do ser humano que é 

aprendida na infância e deve ocorrer em todo o processo da vida e, por isso, 

passa a ser um ato rotineiro, porém, em casos de doença esta ação pode 

depender de outras pessoas. 

Nos pacientes impossibilitados de tal ação e em situação de 

hospitalização, cabe aos profissionais da enfermagem executar a higiene bucal 

mais, especificamente, os auxiliares e técnicos de enfermagem que atuam numa 



equipe de enfermagem, onde há a supervisão de um enfermeiro. A higiene bucal 

é uma atribuição da equipe de enfermagem e é dela a responsabilidade de 

garantir o cuidado diário de higiene, inclusive a higiene bucal, em todos pacientes 

hospitalizados que estão com o déficit do autocuidado prejudicado. Mesmo 

porque, há de se considerar que na cavidade bucal existe uma grande 

diversidade de microrganismos.   

Mas, surge uma preocupação: os profissionais da enfermagem têm 

consciência da importância da higiene oral?  

OBJETIVOS 

Geral 

Caracterizar o conhecimento dos alunos da graduação do curso de enfermagem 

quanto a importância da realização da técnica da higiene oral e as 

consequências causadas pela falta da não realização da higiene oral, em 

pacientes com déficit de autocuidado prejudicado e instrumentar estes futuros 

enfermeiros sobre a prática da técnica adequada. 

METODOLOGIA 

Será realizado uma pesquisa descritiva de campo com abordagem 

quantitativa e qualitativa sobre o antes e o depois de uma explicação sobre a 

técnica de higiene oral em pacientes com déficit de autocuidado prejudicado. 

Esta pesquisa somente será realizada após a devida aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNAERP. 

O trabalho será realizado com alunos da graduação do curso de 

enfermagem que estão ativamente matriculados no último semestre do curso, 

totalizando 17 alunos. Os critérios de seleção: os estudantes do último ano de 

graduação em enfermagem que estiverem presentes nos dias da coleta e da 

aula e aceitarem a participar da pesquisa. 

Serão utilizados dois instrumentos de coleta de dados com perguntas 

específicas relacionadas ao tema proposto, em um primeiro momento será 

aplicado o primeiro questionário com perguntas sobre o aprendizado do tema 

durante o curso; o que o aluno sabe sobre higiene bucal, o que ele acha 

importante sobre o tema e as consequências causadas pela falta dessa técnica. 



Num segundo momento, será ministrada uma aula em formato de Power point 

com duração de 20 minutos sobre os benefícios da técnica e suas 

consequências pela não aplicação e a prática da técnica correta no manequim, 

além disso, será utilizado imagens ilustrativas. Depois de 10 dias, será aplicado 

novamente o questionário para avaliar o que o aluno aprendeu sobre a técnica, 

porém, excluídas as questões referentes ao aprendizado do tema durante o 

curso. 

A coleta de dados será realizada no laboratório de habilidades, que conta 

com projetor de multimídia e manequins.  

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Orlandini e Lazzari (2012), em um estudo realizado sobre 

higiene bucal com profissionais da enfermagem que prestam e/ou supervisionam 

os cuidados de higiene oral em pacientes criticamente enfermos ficou 

comprovado que eles desconhecem a importância do procedimento, tornando-o 

um cuidado que é realizado, conforme a disponibilidade de tempo. 

Segundo Caldeira e Cobucci (2011), a técnica da higiene bucal é um fator 

significante para a manutenção da saúde e conforto dos pacientes. Porém, em 

seu estudo afirmam que não é uma técnica muito aderida pela equipe de 

enfermagem em pacientes com déficit do autocuidado prejudicado. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Sabe-se que a técnica de higiene oral, por ser uma técnica que faz parte 

do cuidado básico, é ensinada nas disciplinas básicas no início do curso, além 

disso, este ensino exige apenas uma demonstração da técnica e, dificilmente, a 

devolução da técnica pelo aluno, por se tratar de uma técnica rotineira. Estes 

dois fatores, técnica oferecida no início do curso e que não exige o fazer, ou seja, 

apenas o observar como se faz, podem ser fortes fatores influenciadores da falta 

de importância que se dá a técnica. 
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