
 

COVID 19: HIGIENE
ORAL PARA PACIENTES

INTERNADOS,
CONSCIENTES,

ORIENTADOS E EM AR
AMBIENTE



A Equipe de Enfermagem tem
papel crucial na orientação da
higienização bucal
de  pacientes sintomáticos da
COVID-19, garantindo a
melhora do estado de saúde
geral (sistêmico) e na redução
de carga viral  do coronavírus
presente na boca.

 
 

 O presente material informativo e educativo tem o objetivo  de
fortalecer  as condutas preventivas de autocuidado em  pacientes
internados nas enfermarias Covid 19. 



A microbiota oral possui mais de 1000 espécies diferentes
de bactérias, bem como fungos e vírus que colonizam

diferentes superfícies da boca.
 



A língua apresenta receptores (ACE2) para o coronavírus
que facilitam a entrada do vírus na célula epitelial e sua

replicação. Além disso, a limpeza da língua reduz a
carga viral na saliva.



A higienização bucal (HB) adequada é essencial  para manter a saúde da
boca, que consiste na remoção do biofilme (placa bacteriana  antiga), para,
assim evitar processos inflamatórios indesejados na boca e estados agudos
infecciosos     .  A HB inclui a limpeza da língua, a escovação dos dentes e o uso
do fio dental.
 

 É importante escovar todos os dentes em todas as suas faces,
  3x ao dia.

A higiene bucal

Fonte: Google imagens



A escovação da língua
Sempre  escovar a língua, removendo a saburra  (massa
esbranquiçada) que fica na língua e facilita a colonização pelo
coronavírus.

Fonte: site Daniele Rolim Odonto



Uso de fio dental
Entre os dentes somente o fio dental consegue limpar .

Fonte: Dental Care



O uso da clorexidina não se apresenta como primeira escolha, pois pode alterar o paladar e
confundir com sintomas da COVID-19. Além disso, em estudos iniciais a clorexidina não
mostrou ser eficaz na inativação do coronavírus. Mais estudos são necessários.  

Diluir 2  tampinhas de
água oxigenada líquida  
de 10 volumes em
meio copo de água.

Bochecho e gargarejo
Devemos utlizar o gargarejo e bochechos com Peróxido de
hidrogênio (água oxigenada 10 vol) 3x ao dia.



Retirar próteses dentárias removíveis e
higienizá-las deixando-as de molho na solução
de peróxido de hidrogênio a 1% por 30
minutos antes de reutilizá-la. 
Caso não a coloque, acondicionar as próteses
secas em recipiente fechado, seco,
transparente e com identificação pessoal.
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E quanto às proteses dentárias?




