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RESUMO

A higiene bucal consiste na conservação e na limpeza da cavidade bucal com objetivo da prevenção de cáries dentárias e de infecções bucais, 
digestivas e respiratórias. É uma das condições básicas para a manutenção da saúde e conforto dos indivíduos saudáveis e daqueles indivíduos 
internados em unidades hospitalares, que estejam dependentes de terceiros para realização de sua higiene oral, uma vez que as doenças que 
acometem dentes e gengivas podem levar a perdas de elementos dentais (dificultando a fala e a mastigação- etapa inicial da digestão dos 
alimentos), propiciando o surgimento de infecções na região (cáries, gengivites entre outras infecções periodontais). Os pacientes acamados ou 
com incapacidade motora tendem a apresentar mais doenças da cavidade bucal caso não haja correta vigilância ao surgimento de novos 
problemas de saúde bucal, assim como se não houver realização de higienização bucal pelo acompanhamento domiciliar. Portanto,o presente 
estudo objetivou pesquisar a existência de um protocolo operacional padrão para odontologia sistematizar a atenção de saúde bucal a estes 
pacientes com incapacidade motora e/ou acamados. Para isto,optou-se por realizar uma pesquisa com abordagem descritiva e exploratória 
baseada em análise de conteúdo coletado na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando a busca de artigos científicos completos publicados em 
português ou inglês, disponíveis integralmente e que tenham sido publicados entre  2007 e 2017. Foram identificados 07 artigos científicos sobre 
a temática do estudo. Após leitura crítica dos textos, foi possível identificar a inexistência de um protocolo operacional padrão (POP) especifico 
para odontologia para atenção de saúde bucal de pacientes com perfil deste estudo.Entretanto foi  Identificada a existência deste POP para 
enfermagem. Além da atuação do dentista no ambiente hospitalar e no domicílio do paciente é fundamental para capacitar os acompanhantes e 
realizar algum tratamento quando ocorrerem cáries ou doenças periodontais, uma vez que a realização da higiene bucal destes pacientes 
comumente pode ser negligenciada em detrimento de outros cuidados considerados mais graves pelos acompanhantes ou por desconhecimento 
da técnica adequada; ausência ou irregular higienização bucal por dentista ou pelos acompanhantes no ambiente domiciliar favorece a 
progressão de cáries e infecções periodontais, elevando risco de complicações á saúde do paciente. Conclui-se, portanto, que a odontologia 
precisa ampliar estratégias de atenção a estes pacientes tanto no ambiente hospitalar quanto domiciliar, de forma a integrar equipe de saúde 
hospitalar e orientar sobre estratégia de higiene bucal ideal para cada paciente. Além disto, faz-se necessário a elaboração de um POP específico 
para odontologia com uma sistematização da atenção de saúde bucal para estes pacientes,assim como criar esquema de capacitação de 
familiares ou cuidadores domiciliares destes pacientes para a adequada realização da rotina de higienização bucal deste grupo de pacientes.
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