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1. Objetivos 

As evidências científicas mostram que a 
higiene bucal (HB) com anti-séptico e remoção 
da placa dental devem ser adotadas e 
padronizadas na assistência, principalmente 
em pacientes com intubação orotraqueal (IOT), 
devido ao risco aumentado para desenvolver 
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica 
(PAVM) [1]. Contudo, é fundamental a 
implementação não só de medidas de controle 
e prevenção, mas também a avaliação da 
adesão dessas medidas propostas através de 
indicadores clínicos processuais [2]. O objetivo 
deste estudo foi verificar a aplicabilidade de um 
instrumento que avalia as práticas de HB em 
pacientes submetidos a IOT e a conformidade 
de adesão a esta prática por parte dos 
profissionais de Enfermagem, numa proporção 
esperada de 80%. 

2. Material e Método 

Estudo prospectivo, quantitativo, que verificou a 
aplicabilidade de um instrumento para avaliar a 
conformidade da prática de HB (Figura 1).  
 

 
 

Foi realizado na UTI Adulto, com 14 leitos, do 
Hospital Universitário (HU-USP). A amostra 
constituiu-se do número de oportunidades de 

eventos de observação direta da prática de HB 
realizada pelos profissionais de Enfermagem 
aos pacientes com IOT. O instrumento foi 
aplicado por duas pessoas treinadas para este 
fim no mesmo momento, sem comunicação 
entre ambas, em horários aleatórios, nos 3 
turnos de plantões da UTI, em momentos em 
que os pacientes estavam recebendo cuidados 
diretos dos profissionais.  

3. Resultados e Discussão 

Foram realizadas 228 observações relativas à 
HB, sendo 76 em cada turno de plantão 
(manhã, tarde e noite). A Tabela 1, apresenta a 
conformidade geral e por turno de trabalho 
obtidas.  Constatou-se que a conformidade da 
HB vai diminuindo progressivamente do turno 
da manhã para o da noite e, em nenhum dos 
três períodos atingiu a conformidade esperada 
de 80%. 
 

Tabela 1 - Distribuição de conformidade geral e por  
turno de trabalho referente à prática de higiene bucal.  
São Paulo, 2010. 

Turno de 
Trabalho 

Total 
N 

Conformidade 
        N                       % 

Manhã 76 55 72,4 
Tarde 76 46 60,5 
Noite 76 36 47,4 
Total 228 137 60,1 

 

4. Conclusões 

A não adesão à realização da HB por parte dos 
profissionais de Enfermagem incita alguns 
questionamentos, como: ausência de 
conhecimento que fortaleça a importância do 
procedimento, a alta carga de trabalho, quadro 
de pessoal reduzido, supervisão insuficiente e 
a dificuldade em realizar a HB devido às 
condições clínicas do paciente. Ressalta-se 
ainda que no período noturno o índice de 
conformidade foi menor do que nos demais. 
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