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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 88 
 

Título: Higiene Oral em Adultos 
Área de Aplicação: Saúde da Mulher 

Setor: Alojamento Conjunto e Centro 

Obstétrico 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 

Responsável pela execução do POP Enfermeiro e Técnico de Enfermagem  

 

1. Definição 
 

 Limpeza da cavidade oral para promoção e a manutenção do seu estado saudável. 

 

 

2. Finalidade  
 

 Remover resíduos de alimentos, placa bacteriana e bactérias. 

 Combater ou prevenir a disseminação de microorganismos. 

 Manter a cavidade oral úmida. 

 Evitar o mau hálito. 

 Promover o conforto da paciente. 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÕES: 

 Indicado como procedimento de rotina para as pacientes acamadas e impossibilitadas de 

realizarem seu autocuidado. 

 

CONTRAINDICAÇÕES: 

 Clientes com risco para aspiração: deglutição prejudicada, reflexo de ânsia reduzido. 

 Clientes com risco de comprometimento da integridade da cavidade oral. 

 

 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Escova de dentes com cerdas macias. 

 Pasta de dente com flúor não abrasiva. 

 Fio dental. 

 Abaixador de língua. 

 Copo com água fria. 

 Cuba rim. 

 Toalha de rosto. 

 Toalhas de papel. 
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 Luvas de procedimento. 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Conferir a identificação da paciente. 

 Avaliar nível de consciência da paciente bem como sua função cognitiva e músculo 

esquelética para a colaboração da mesma no procedimento. 

 Explicar o procedimento à paciente e ao familiar. 

 Reunir material. 

 Avaliar a capacidade do cliente para segurar e manipular a escova de dentes. 

 Orientar o cliente a não morder e aproveitar o momento da higiene oral para completar o 

exame físico da paciente (ver POP de Exame Físico da Gestante Internada na Enfermaria). 

 Discutir as preferências com a paciente em relação a ela mesma realizar a escovação dos 

dentes enquanto você apenas auxilia nessa higiene. 

 Elevar a cabeceira do leito e abaixar a grade lateral. 

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos) 

 Calçar luvas. 

 Colocar a toalha sobre o tórax da paciente. 

 Colocar a pasta de dentes na escova e derramar uma pequena quantidade de água sobre a 

pasta de dente. 

 Manter as cerdas da escova de dente em um ângulo de 45° com a linha da gengiva.  

 Escovar as superfícies internas e externas dos dentes superiores e inferiores. 

 Escovar a gengiva até a coroa de cada dente.  

 Limpar as superfícies de mordedura dos dentes ao manter o ápice das cerdas em paralelo 

com os dentes e escovando suavemente em um movimento para frente e para trás.  

 Escovar a face lateral dos dentes ao mover as cerdas em movimento para frente e para trás. 

 Escovar suavemente a superfície e as laterais da língua. 

 Permitir que a paciente enxague a boca oferecendo água em um copo plástico e cuspa na 

cuba rim. 

 Oferecer o fio dental para que a cliente complete sua higiene bucal, se for possível. 

 Permitir que a paciente enxague a boca por completo com água e cuspa na cuba rim. 

 Recolher o material.  

 Retirar as luvas. 

 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos) 

 Registrar o procedimento e observações em prontuário, com assinatura e carimbo. 

 

OBSERVAÇÔES: 

 

 Certifique-se de que as extremidades das cerdas repousam contra e penetram sob a linha 

gengival. 

 Na observância de sangramento das gengivas ou mucosa oral, relato de dor ou lesões na 

cavidade oral o enfermeiro deve ser comunicado e as alterações relatadas no prontuário. 

 Em caso de tosse excessiva ou sinais de broncoaspiração o procedimento deve ser 
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interrompido e o enfermeiro deve ser comunicado imediatamente. 

 A escovação completa dos dentes deve ser realizada pelo menos 4 vezes por dia, depois 

das refeições e ao deitar. 

 Recomenda-se a aplicação do fio dental uma vez ao dia. 

 Na eminência de risco para problemas de higiene oral promova uma orientação mais 

específica a paciente e sua família. 
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8. Figuras e Anexos 

Não se aplica 

 


