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1. OBJETIVO 
Apresentar os procedimentos para realização do atendimento odontológico de 

pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva - UTIs (adulto, coronariana e infantil) do 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). 

 
2. MATERIAL 

 Avental descartável; 

 Compressa de gaze; 

 Copo descartável; 

 Escova dental; 

 Fio dental; 

 Digluconato de clorexidina a 0,12%; 

 Gorro descartável;  

 Hidratante labial/lubrificantes labiais ou ácido graxo essencial (AGE).  

 Luvas para procedimentos; 

 Máscara descartável; 

 Óculos de proteção; 

 Papel toalha; 

 Soro fisiológico a 0,9%; 

 Sugador descartável; 

         Swab esponja. 
 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 Pacientes internados nas dependências das UTIs Adulto, Coronariana e Infantil; 

 Equipe de Odontologia da Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Bucomaxilofacial (UOCB); 

   
4.  DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

O atendimento odontológico nas UTIs deve seguir essa ordem:  
1.Verificar o status do paciente (avaliação do prontuário); 
2. Lavar as mãos, seguir o Procedimento Operacional Padrão POP.DE.008 Higienização das Mãos, 
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-
uftm/documentos/pops/pop-de-008-higienizacao-das-maos.pdf 
3. Paramentar-se adequadamente com todos os equipamentos de proteção individual – EPI 
(gorro, máscara, óculos de proteção, jaleco de manga longa, luva de procedimento) e se for 
necessário usar o avental descartável de manga longa (sempre observar as normas da UTI de 
acordo com os pacientes). 
4. Realizar a desinfecção com álcool 70% das bancadas que serão utilizadas antes e depois do 
procedimento;  

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/documentos/pops/pop-de-008-higienizacao-das-maos.pdf
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/documentos/pops/pop-de-008-higienizacao-das-maos.pdf
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5. Separar o equivalente a 10 ml de solução de clorexidina a 0,12% não alcoólica em seringa sem 
agulha;  
6. Ligar o aspirador e adaptar o sugador odontológico ou a sonda de aspiração nº 12 no látex;  
6. Comunicar, verbalmente, ao paciente e/ou ao acompanhante, o procedimento que será 
realizado;  
7. Posicionar o paciente mantendo cabeceira elevada (de 30⁰ a 45⁰), a menos que esteja 
contraindicado pela equipe multidisciplinar, abaixar o side rail (grade lateral) do lado de trabalho.  
8. Calçar as luvas de procedimento;  
9. Hidratar a mucosa labial antes de iniciar a limpeza bucal com soro fisiológico, produtos 
enzimáticos, lanolina ou Dexapantenol; 
10. Realizar a avaliação extra e intraoral (tecidos duros e moles) através de verificação visual e 
tátil. Observar alterações salivares (hipo e hiperssalivação), mobilidade dental, sangramento, 
lesões traumáticas e infecciosas de mucosas, edemas de lábios ou peribucais. Detectar 
cuidadosamente a presença de órteses/próteses dentárias provisórias ou obturadoras, 
procedendo a suas remoções antes de iniciar a higienização bucal, em seguida, realizar a limpeza 
destas próteses com clorexidina 0,12% e entregá-las à família ou à equipe de enfermagem e 
registrar no prontuário o nome de quem recebeu as próteses. 
11. Avaliar se há necessidade de intervenção odontológica; 
12. Realizar a higienização bucal (técnico de enfermagem). 
 

4.1 Higienização bucal 
1. Proceder à aspiração da cavidade bucal e orofaringe, no início, meio e fim do atendimento 
ou quantas vezes achar necessário;  
2. Observar se o tubo orotraqueal está fixado corretamente antes de realizar a higiene bucal; 
3. Embeber a gaze em clorexidina não alcoólica para remoção de debris; 
4. Realizar a limpeza dos dentes com gaze e espátula, escova ou swab embebidos em solução 
aquosa ou gel de digluconato de clorexidina 0,12%;  
5. Utilizar seringas de 20 ml com êmbolo como abridor de boca de borracha (deverá ser preso 
ao fio dental para evitar deglutição acidental) ou um conjunto de espátulas de madeira estéreis 
envolvidas em gaze, fita crepe e luva, caso necessário;  
6. Envolver a gaze nos dedos umedecida com a solução de clorexidina a 0,12% (ou o raspador 
de língua) e deslizar raspando a língua, nos vestíbulos, nas bochechas, no palato, nas gengivas 
de ambos os arcos dentais; 
7. Realizar então movimento de varredura no sentido da gengiva para o dente, de forma suave 
e repetida, prosseguindo sistematicamente com o movimento por todos os dentes pelo lado 
de fora (face vestibular) e pelo lado interno dos dentes (face lingual) e com movimentos de 
vaivém; higienizar também as superfícies mastigatórias dos dentes. Para os pacientes 
edêntulos, higienizar o rebordo gengival;  
8. Limpar o tubo orotraqueal com gaze embebida na solução de clorexidina a 0,12%; 
9. Aspirar a cavidade bucal e orofaringe novamente;  
10. Hidratar, novamente a mucosa labial;  
11. Dispensar o material contaminado no local apropriado;  
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12. Desligar o vácuo e levantar a grade lateral.  
13. Lavar as mãos;  
14. Evoluir o paciente no prontuário clínico. 
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