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INTRODUÇÃO
A Odontologia inserida em uma equipe multidisciplinar devecontribuir para a integralidade da abordagem ao
paciente. A permanência em ambiente hospitalar por mais de 48 horas leva a alterações na flora bacteriana
da pele, cavidade bucal, trato respiratório e genital, composta por bactérias, próprias do local, com menor
padrão de resistência. A quantidade e a complexidade do biofilme bucal aumentam com o tempo de
internação, assim como a doença periodontal, que pode ser uma fonte de infecção nosocomial, a qual
desenvolve-se cerca de 48 h após a internação hospitalar, justificando o tratamento odontológico em
pacientes hospitalizados.O projeto de extensão “Atenção à saúde bucal de pacientes hospitalizados: uma
abordagem multidisciplinar” proporciona ao acadêmico da Odontologia a vivência multiprofissional na
equipe de profissionais responsáveis pelas Unidades Hospitalarese contribui para a condição de conforto e
bem-estar dos pacientes.

DESENVOLVIMENTO:
Os acadêmicos voluntários dos cursos de odontologia da UPF, realizam suas atividades no Hospital da
Cidade do município de Passo Fundo-RS,nos setores de emergências médicas, hemodiálise, oncologia e
pediatria. Os pacientes com internação igual ou superior a dois dias, e que aceitam em receber cuidados em
saúde bucal são atendidos pela equipe.Os pacientes e/ou responsáveis são esclarecidos sobre o trabalho a ser
desenvolvido pela equipe de saúde e devem consentir, através da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) em receber o tratamento oferecido. São realizadas ações de: 1. identificação da
situação de saúde do paciente hospitalizado a partir do acesso ao prontuário do paciente, em consonância
com as normativas do Hospital; 2. realização da higienização bucal, conforme protocolo descrito abaixo;3.
levantamento das condições de saúde bucal do paciente através dos exames intra e extraoral; 4. caso forem
diagnosticados focos de infecções, os mesmos serão tratados in loco ou encaminhados para um centro de
referencia especializado, como a Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo Fundo, dentro das
condições apresentadas por cada indivíduo; 5.realização de ações de prevenção em saúde bucal e capacitação
do indivíduo, cuidadores e equipe de saúde. Para pacientes dentados e aptos, as ações de higienização
deverão ser realizadas por ele mesmo duas a três vezes ao dia (manhã, tarde e noite); caso dependa

totalmente de cuidados, o profissional/cuidador responsável por sua higiene pessoal é quem deverá executar
essas ações. Para os pacientes desdentados é realizada a limpeza das mucosas com gaze embebida em
clorexidina 0,12% para higienização dos tecidos moles e higiene das próteses (quando presentes), remoção
de focos de infecção e hidratação dos tecidos bucais. Desde inicio das atividades do projeto, primeiro
semestre de 2014, até o mês de setembro de 2015foram atendidos 75 pacientes no setor de emergências
médicas, que apresentavam diferentes motivos de internação, como baixo número de plaquetas, fibrose
pulmonar, cistite aguda e neoplasia maligna de próstata;no setor de hemodiálise foram atendidos 10
pacientes que estão fazendo tratamento devido a insuficiência renal crônica, perda de função dos rins, e
recebem um acompanhamento mensal da equipe; e,27 pacientes oncológicos. Estes pacientesapresentam uma
faixa etária de 34 a 81 anos de idade. Na pediatria foram atendidos 27 pacientes com idades variando entre
1ano e 8 meses à 16 anos. Na maioria dos pacientes pode-se observar restos alimentares, lesões aftosas,
lesões fungicas (candidíase eritematosa e pseudomembranosa, queilite actínia,leucoplasia), mucosa dos
lábios bastante ressecada entre outras lesões que se manifestam e agravam-se devido à falta de cuidado da
cavidade bucal, ao uso de medicamentos (4 a 28 medicamentos)e à baixa imunidade. Todas essas condições
levam a um aumento no desconforto dos pacientes, visto já se encontrarem com a saúde geral debilitada.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
A atuação do cirurgião-dentista contribui para o alivio dos sintomas bucais dos pacientes acamados, visto
que a maioria dos pacientes não apresentou uma higiene bucal adequada, devido a sua condição geral
debilitada e/ou o acompanhante não ter o conhecimento da importância higiene oral e da técnica de
escovação.
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ANEXOS
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se necessário.

