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PROTOCOLO DE VISITA DOMICILIAR EM SAÚDE BUCAL 

 
1 INTRODUÇÃO 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) vem reorganizando a Atenção Primária em Saúde (APS) no 
país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção 
Primária, a Estratégia Saúde da Família deve:
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I - Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Primária tradicional nos territórios em que as 
equipes de saúde da família atuam. 
 
II - Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos 
problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos 
indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente ao processo de 
saúde-doença da população. 
 
III - Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizada com base no 
diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade. 
 
IV - Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, 
para o desenvolvimento de parcerias. 
 
V - Ser um espaço de construção de cidadania. 
 

Em 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento Diretrizes da Política Nacional de Saúde 
Bucal.

2
 Estas diretrizes apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis 

de atenção e para o desenvolvimento de ações intersetoriais, tendo o conceito do cuidado como eixo de 
reorientação do modelo, respondendo a uma concepção de saúde não centrada somente na assistência 
aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a 
colocam em risco, incorporando ações programáticas de uma forma mais abrangente. 

 
Destaca-se: 
 
• O cuidado como eixo de reorientação do modelo. 
• A humanização do processo de trabalho. 
• A co-responsabilização dos serviços. 
• Ações voltadas para linha do cuidado, como por exemplo, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. 
• Ações complementares e imprescindíveis voltadas para as condições especiais de vida como saúde do 
trabalhador, pessoas com necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, dentre outras. 
 
 Desta forma, em seu processo de trabalho na APS, a equipe de saúde bucal (ESB) deve responder 
à demanda da comunidade com uma prática integral, perpassando pelo acolhimento, atividades de 
promoção e prevenção, atendimentos individuais e coletivos, realizando visitas domiciliares e 
desconstruindo o paradigma de ser uma área de atuação com foco apenas reabilitador.  
 
 Há que se destacar a importância de uma abordagem integral para recuperação da saúde, 
enfatizando os hábitos saudáveis de vida, visando ao autocuidado apoiado. 
 

O autocuidado apoiado constitui o empoderamento das pessoas para 
assumirem responsabilidades por sua saúde e a prestação sistemática de 
serviços educacionais e de intervenções de apoio para aumentar a 
confiança e as habilidades dessas pessoas em gerenciar seus problemas, 
o que inclui o monitoramento regular das condições de saúde, o 
estabelecimento de metas a serem alcançadas e o suporte para a solução 
desses problemas.
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 A visita domiciliar é uma importante atividade desenvolvida pela ESF, configurando-se em atribuição 
comum a todos os profissionais da equipe de saúde da família. A visita domiciliar deve ser previamente  
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planejada, ter objetivos claros e ser realizada de forma sistematizada
4
. Ela aproxima a equipe da 

comunidade e propicia a co-responsabilização do indivíduo e/ou da família, tornando-o sujeito para decidir 
junto com os profissionais melhores soluções para os problemas de saúde. 

 Segundo o Ministério da Saúde, as ações realizadas no domicílio no contexto da APS incorporam 
as seguintes características: ações sistematizadas, articuladas e regulares; pautam-se na integralidade das 
ações de promoção, recuperação e reabilitação em saúde; destinam-se a atender as necessidades de 
saúde do seguimento da população com perdas funcionais e dependência para a realização das atividades 
da vida diária (AVD); desenvolvem-se por meio de trabalho em equipe; utiliza-se de tecnologia de alta 
complexidade (conhecimento) e baixa densidade (equipamento); devem ser desenvolvidas pelas equipes e 
profissionais que atuam na APS

5
. 

Uma importante ferramenta de trabalho na ESF é a vigilância em saúde. A vigilância em saúde atua 
como uma estratégia de redefinição das práticas sanitárias, organizando processos de trabalho em saúde 
sob a forma de ações para enfrentar problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos. 
Estas iniciativas devem se dar em territórios delimitados, nos diferentes períodos do processo saúde-
doença, requerendo a combinação de diferentes tecnologias. Entendida como uma proposta de ação e uma 
área de práticas, a vigilância em saúde apresenta as seguintes características: intervenção sobre problemas 
de saúde que requerem atenção e acompanhamento contínuos; adoção do conceito de risco; articulação 
entre ações de promoção, prevenção, curativas e reabilitadoras; atuação intersetorial; ação sobre o 
território

6
. 

A visita domiciliar é uma importante estratégia de cuidado e vigilância em saúde, para o 
desenvolvimento de ações de promoção, prevenção de doenças e complicações, abrangendo a assistência 
e reabilitação desenvolvidas no domicílio. A visita domiciliar tem como objetivos realizar a avaliação de 
risco, o diagnóstico, a educação em saúde, o encaminhamento para tratamento e, quando 
necessário, a assistência odontológica aos usuários com limitação funcional da área de 
abrangência.  

 Constituem-se como um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas 
por meio de ações preventivas e/ou assistenciais com participação de equipe multiprofissional. Há dois tipos 
de visitas domiciliares: a Visita Domiciliar Meio (VD-Meio) que objetiva realizar o diagnóstico de 
necessidades em saúde, busca ativa, desenvolver atividades de promoção e prevenção, e a Visita 
Domiciliar Fim (VD-Fim) com objetivo específico de atuação clínica. A visita domiciliar em saúde bucal 
demanda da ESB integração com a ESF e interface com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A 
avaliação efetuada pela equipe de saúde deve levar em conta os aspectos socioeconômicos que permeiam 
cada caso, bem como o direito da pessoa a assistência humanizada 

7,8
. 

2. PÚBLICO-ALVO 

 As visitas domiciliares devem ser destinadas à identificação de necessidades em saúde bucal e 
quando preciso a realização de intervenções. Os usuários dependentes de cuidados no domicílio devido à 
limitação funcional e/ou às doenças graves, obesos mórbidos, restritos ao leito ou ao domicílio, em que o 
deslocamento até a unidade de saúde torna-se impeditivo de acesso ao atendimento odontológico, bem 
como usuários e/ou famílias em condição de vulneração

9
*. 

2.1 Identificação e classificação dos usuários com limitações nas Atividades de Vida Diária (AVD): 

A ESB buscará junto à ESF e ao NASF a listagem dos usuários acamados ou restritos ao domicílio de 
sua área de abrangência e as informações das condições clínicas destes.  A ESB classificará os usuários 
segundo a Escala de Avaliação Funcional da Cruz Vermelha Espanhola

10
. Deve – se considerar nesta 

avaliação as AVD, que são as atividades rotineiras como alimentação, vestir e despir, banho e higiene 
pessoal. 

 
___________________________________________ 

*Vulneração: pessoas que independente de suas vontades não possuem meios ou capacidades para enfrentamento das contingências 
adversas extremas que as envolvem. Necessitam de apoio para ultrapassar a condição de vulneração. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/vigsau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trasau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tec.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/vigsau.html
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Identificação e classificação dos usuários: 
 

 Grau 0 (zero) - Vale-se totalmente por si mesmo. Caminha normalmente;  

 Grau 1 (um) - Realiza bem as AVDs. Apresenta algumas dificuldades de locomoção;  

 Grau 2 (dois) -  Apresenta algumas dificuldades nas AVDs, necessita apoio ocasional. Caminha 
com ajuda de bengala ou similar;  

 Grau 3 (três) -  Apresenta graves dificuldades nas AVDs, necessita de apoio em quase todas. 
Caminha com muita dificuldade, ajudado por pelo menos uma pessoa.  

 Grau 4 (quatro) -  Impossível realizar, sem ajuda, qualquer das AVDs. Capaz de caminhar com 
extrema dificuldade, ajudado por pelo menos duas pessoas. 

 Grau 5 (cinco) -  Imobilizado na cama ou sofá, necessitando de cuidados contínuos.  
 

Deve - se agregar a esta classificação, as seguintes respostas a estas perguntas: 
 

 Qual a idade do usuário? 

 Quais as comorbidades apresentadas? 

 O usuário usa auxiliares para locomoção (ex.: cadeira de rodas, andador, outros)? 

 O usuário comparece à UBS?  

 O cuidador comparece à UBS?  
 

Após a classificação dos usuários de sua área de abrangência, a ESB planejará os cuidados domiciliares a 

serem oferecidos, de acordo com o grau de limitação funcional 
11

: 

 
1 - GRUPO 1: Indivíduos que se enquadram nos graus 0, 1 e 2 da Escala de Avaliação Funcional da Cruz 
Vermelha Espanhola normalmente não necessitam de visita domiciliar em saúde bucal. Recomenda-se 
agendar atividade em grupo com os usuários e seus cuidadores para ações de prevenção e promoção à 
saúde, com distribuição de Kits de escovação e realização do levantamento de necessidades em saúde 
bucal. Esta atividade deverá ser realizada preferencialmente pela ASB e TSB.  

2 - GRUPO 2: Indivíduos que se enquadram no grau 3 da Escala de Avaliação Funcional da Cruz Vermelha 
Espanhola, quando for possível, devem  ser agendados na atividade coletiva junto ao GRUPO 1. Esta 
decisão deve ser compartilhada com a ESF/NASF que contribuirá com informações sobre a condição clínica 
e de deslocamento do usuário até a UBS. Se não for viável, deve ser agendada a VD-Meio, 
preferencialmente pela ASB ou TSB e, se necessário agendar a VD-Fim.  

3 – GRUPO 3: Indivíduos que se enquadram nos graus 4 e 5 da Escala de Avaliação Funcional da Cruz 
Vermelha Espanhola são os eleitos para receberem, prioritariamente, a visita domiciliar em saúde 
bucal. Avaliação conjunta da ESF/NASF e da ESB indicará a oportunidade das intervenções, baseada em 
aspectos como: a gravidade do quadro geral de saúde, a urgência do atendimento odontológico, o período 
que o usuário ficará incapacitado, a complexidade dos procedimentos a serem executados, o grau de 
aceitação ao atendimento, a capacitação do profissional, a disponibilidade de recursos físicos e materiais, 
as condições que o domicílio, entre outros.  

 A abordagem da ESB deve partir da experiência vivenciada pelo cuidador, estabelecendo estreita 
colaboração. A ESB deve identificar as estratégias de manejo usadas pelo cuidador, a efetividade destas, 
bem como propor melhorias nas rotinas domiciliares em saúde bucal. Toda a abordagem do usuário com 
limitação funcional deve considerar sempre o manejo realizado pelo cuidador e este deve estar 
presente. 

Identificada a necessidade de intervenção odontológica, segue-se a avaliação das condições do 
ambiente, com vistas ao planejamento do trabalho. Deve - se buscar soluções conjuntas entre a família, 
a equipe de saúde da família e a ESB, para efetivar a intervenção requerida para o caso. Informações 
sobre o ambiente domiciliar levantadas pelo ACS irão subsidiar a organização da visita domiciliar. 

11,12,13
 O 

cuidador deve ser incluído no tratamento odontológico, quando necessário. 

a) Verificação do ambiente externo da casa:  
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 Há esgoto a céu aberto? 
 

 Há presença de terrenos baldios com 
acúmulos de lixo (possível proliferação de 
ratos e insetos)?;  

 Há asfaltamento da rua (condições de 
acesso)?;  

 Condições da casa (madeira, alvenaria ou 
mista);  

 Segurança;  

 Verificar se é região sujeita a alagamentos

 
b) Verificação do ambiente interno da casa:  

 

 Luminosidade suficiente para realização dos 
procedimentos;  

 Altura da cama;  

 Posição da cama em relação à janela;  

 Presença de energia elétrica;  

 Presença de tomadas elétricas;  

 Presença de janelas possibilitando uma boa 
ventilação; 

 Avaliação do piso e móveis em relação à 
desinfecção; 

 Presença de bolores na parede ou outros 
agentes contaminantes;  

 

 Condições de higiene local;  

 Presença de animais domésticos soltos na 
residência;  

 Existência de móveis necessários para o 
atendimento;  

 Pias ou tanques com água corrente para 
higienização;  

 Avaliação do ambiente social em que se 
encontra o paciente (uso de drogas, má 
convivência familiar etc)

 
 

2.2 Etapas para a Visita Domiciliar em Saúde Bucal.
12,13,14,15,16,17

 

1. ESB deve identificar e classificar os usuários com limitação funcional residentes na área de 
abrangência coberta pela ESB, com apoio da ESF; 

2. Estabelecer o cronograma para a VD-Meio, baseado em critérios de prioridade, a serem definidos 
pela ESB em conjunto com a ESF; 

3. Os profissionais da ESB devem consultar o prontuário médico do usuário no centro de saúde antes 
da VD; 

4. ASB e TSB (preferencialmente) devem agendar a VD-Meio em conjunto com o ACS da área de 
abrangência. Realizar o levantamento de necessidades, ações de promoção e prevenção. 

5. O CD fará VD-Fim quando for identificada necessidade pela ESB ou em caso de urgência, relatada 
pela ESF. 
 
Os procedimentos de biossegurança a serem observados na assistência domiciliar são os mesmos 
preconizados para o atendimento clínico ambulatorial, devendo ser adaptados à realidade de cada 
domicílio, porém jamais negligenciados. 
 

2.3 Passo a passo para realizar a VD-Fim.
 12,13,14,15,16,17

 

Deve – se separar os itens que serão utilizados durante a visita domiciliar ainda no centro de saúde. 
Importante checar que todos os itens estejam devidamente preparados e acondicionados em recipientes 
para uso no domicílio. 

a) Recursos mínimos que devem ser separados no centro de saúde: 
 

 Instrumental para exame clínico; 

 Instrumental e medicamentos, de acordo com programação prévia; 

 Gaze estéril, fio dental, roletes de algodão, abridores de boca; 

 EPI´s e saco de lixo (coleta de detritos gerados na assistência) 

 Flúor gel, escova e creme dental,  

 Impressos: ficha clínica, receituário e planilha de atenção domiciliar 
 

b) Atividades ao chegar ao domicílio: 
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 Caso o usuário não possa dar as informações, solicitar a um familiar. 

 O cuidador/familiar deve estar presente durante toda a visita domiciliar. 

  Confirmar as informações recolhidas na Unidade, solicitar ao cuidador que assine a ficha clínica.  

 Se for necessário assentar onde o usuário está, deve – se forrar o local antes. 

 Se usuário tiver perda visual, auditiva, alteração motora ou mental identificar a estratégia de 
manejo usada pelo cuidador. Sugere-se discutir com NASF a conduta mais adequada. 

 Explicar tudo que for fazer ao usuário e cuidador. Isto, em geral, reduz a ansiedade. 

 Solicitar local para colocar os materiais que serão usados para a consulta, forrar previamente o local 
com campo estéril. 

 Avaliar de modo global o paciente, e em especial, exame de cabeça e pescoço. 
 

A atuação do ACS em atividades educativas relativas à saúde bucal deve ser estimulada na sua rotina 
de visitas domiciliares. Esta atuação poderá direcionar melhor a ida da ESB na VD.  
 

Deve–se considerar a condição do usuário e da família no planejamento das ações. Sempre que 
possível, a realização do atendimento odontológico deve ser no centro de saúde.   
 
 Os procedimentos abaixo relacionam - se aos que podem ser realizados no domicílio em situações 
em que não se encontra disponível o equipamento portátil. Deve - se lembrar que estas ações deverão ser 
precedidas da avaliação pela equipe, conforme discutido anteriormente: 
 
1-Orientações de prevenção das doenças bucais;  
2- Levantamento de necessidades; 
3 - Exame clínico odontológico completo; 
3- Prescrição terapêutica;  
4- Aplicação tópica de flúor;  
5- Tratamento Restaurador Atraumático; 
7- Raspagem supra e sub-gengival;  
8- Selamento da cavidade (urgência);  
9- Exodontia de dente decíduo;  
10- Exodontia de dente permanente;  

11- Remoção de resto radicular;  
12- Drenagem de abcesso;  
13-Pequenas cirurgias em tecidos moles;  
14- Tratamento de hemorragia;  
15- Tratamento de alveolite; 
16- Remoção de sutura;  
17- Gengivectomia;  
18- Ulotomia/ ulectomia;  
20- Confecção/ajuste de próteses;  
21-Outros procedimentos de urgência.

 

No exame bucal ao idoso, é importante atentar a ocorrências comuns, tais como 
18

:   

 Perda de elementos dentais e contatos 
prematuros 

 Desgaste abrasivo 

 Erosão química 

 Bruxismo 

 Cárie de raiz 

 Retração gengival 

 Mobilidade dental 

 Hipossalivação e xerostomia, 

 Queilite angular e lesão de mucosa 

 Alterações na motricidade oral

 
A disponibilidade de equipamento portátil amplia a complexidade dos procedimentos realizados no 

domicílio.  
 

Na elaboração de projeto terapêutico de casos complexos deve - se considerar:  
 

A) Referência para PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS; 
B) Referência para USUÁRIOS COM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM 

AMBIENTE HOSPITALAR (exodontia). 
 

Deve – se encaminhar o usuário com a avaliação clínica (laudo / relatório médico e/ ou risco cirúrgico). 
Os critérios e orientações estão disponíveis no Sistema de Regulação em Saúde Bucal.

19 
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Figura 1 – Fluxograma para Atendimento Domiciliar em Saúde Bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTRATÉGIAS DE MANEJO DO USUÁRIO COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL 
20, 21, 22, 23,24.

 

O cuidador é fundamental no cuidado à saúde do usuário com limitação funcional. A abordagem da 
ESB deve partir da experiência vivenciada pelo cuidador, buscando estreita colaboração. A ESB deve 
identificar as estratégias de manejo utilizadas pelo cuidador, a efetividade destas, bem como propor 
melhorias e apoiar o cuidador nas rotinas domiciliares. Sugere-se discutir os casos mais complexos com a 
equipe de saúde da família e com o NASF. 

 
Sugere-se a sistematização das tarefas a serem realizadas no domicílio através da parceria entre os 

profissionais de saúde e o cuidador, privilegiando-se a promoção da saúde, a prevenção de incapacidades 
e a manutenção da capacidade funcional da pessoa cuidada e do seu cuidador. 

Toda a abordagem do usuário com limitação funcional deve considerar sempre o manejo 
realizado pelo cuidador. Em usuários com cognitivo preservado e bom controle motor é suficiente solicitar 
a colaboração durante o atendimento da ESB. Em usuários com comprometimento mental e/ou neurológico 
pode ser necessário conduta de apoio, de modo a permitir o acesso à cavidade bucal, sempre com 
participação do cuidador.  

O usuário com limitação funcional geralmente apresenta dificuldades de controle do corpo e/ou 
cabeça que se associa à disfunção oromotora (movimento incoordenado de língua e musculatura oral) e 
limitação da abertura de boca. Nestes casos pode ser necessário o cuidador estabilizar o corpo e/ou cabeça 
do usuário para que a ESB atue. Deve – se identificar: 

 

 As dificuldades de controle do corpo e/ou cabeça e as estratégias de estabilização usadas pelo 
cuidador, bem como a discussão conjunta com o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional do NASF para 
definir as estratégias relacionadas a tais dificuldades. 

 A dificuldade em permanecer com a boca aberta, assim como a influência dos reflexos orais 
primitivos (mordedura, sucção, movimento de língua), reflexo de vômito e reflexo de engasgo, bem como os 
espasmos (abertura e fechamento da boca) e presença de ressecamento/rachadura dos lábios e a 

ESB REALIZA EM DOMICÍLIO: 
 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES, PREVENÇÃO/PROMOÇÃO COM USUÁRIO/CUIDADOR, 

ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA E APLICAÇÃO DE FLÚOR GEL 

 (ANAMNESE, EXAME CLÍNICO, PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS ELETIVOS E DE 
URGÊNCIA 

ESB FAZ CONTROLE PERIÓDICO: 

 PERIODICIDADE DE ACORDO COM RISCO CÁRIE, DOENÇA PERIODONTAL E LESÃO BUCAL 

 CONSIDERAR COMORBIDADES 

PACIENTES COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS/CEO 

USUÁRIOS COM NECESSIDADES DE TRATAMENTO 
ODONTOLÓGICO EM AMBIENTE HOSPITALAR 

(EXODONTIA) 

ESB FAZ VD E FAZ PROJETO 
TERAPÊUTICO 

ESB IDENTIFICA CASO 
COMPLEXO E REFERENCIA 
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discussão conjunta com o fonoaudiólogo do NASF para definição de estratégias relacionadas a tais 
dificuldades. 

 

 As dificuldades relacionadas às funções orais, em especial à deglutição (de alimentos ou saliva) e a 
discussão conjunta com o fonoaudiólogo do NASF para definição de estratégias relacionadas a tais 
dificuldades. 

 

 Condutas para que o usuário se sinta seguro, confortável e confiante para colaboração. Uso de 
abridor de boca pode ser indicado. 
 
 Na perspectiva da ESB se apropriar de estratégias usadas no manejo do usuário com limitação 
funcional, a fim de estabelecer melhor qualidade no cuidado, estão listadas algumas sugestões abaixo. 
Ressalta – se que este manejo deve ser realizado preferencialmente pelo cuidador do usuário com 
limitação funcional, sob orientação da ESB, ESF e NASF. 
 
 A falta de assistência a estes usuários pode levar à piora do seu quadro clínico. Em geral, os idosos 
são a maioria dos usuários restritos ao domicílio.  

 
3.1 Posicionamento global 
 
 Alguns usuários com limitações precisam ser apoiados no seu posicionamento global, seja na 
cadeira odontológica, na cadeira de rodas ou no leito: 

 Ter a cabeça alinhada com o tronco e, se necessário, usar rolos de espuma construídos para este 
fim ou almofadas; 

 Posicionar o usuário mais assentado, para evitar aspiração indesejável, manter a cabeceira elevada 
30 a 45 graus, se esta conduta não for contra indicada pela ESF/NASF;             

 Ter a cabeça apoiada no respectivo encosto ou controlada por outra pessoa.  
 

3.2 Controle da cabeça 
 

Alguns usuários com limitação funcional apresentam movimentos involuntários de cabeça, ou 
francamente se negam a colaborar (usuários com deficiência mental severa e/ou demência). Para estes 
usuários é essencial realizar a estabilização da cabeça, para que os cuidados de higiene bucal domiciliar, 
bem como o acesso à cavidade bucal pela ESB sejam efetivamente realizados com qualidade e segurança. 

 
O controle da cabeça deve ser realizado, preferencialmente, pelo cuidador com apoio da ESB e 

pode ser feito de diversas formas. Importante ser efetivo, seguro e confortável e facilitar o acesso da ESB à 
cavidade bucal. Em geral, o cuidador já tem esta estratégia de manejo, e que algumas vezes pode ser 
aperfeiçoada pela ESB/ESF/NASF. A seguir algumas sugestões para este manejo: 

 A cabeça do usuário deve estar, sempre que possível alinhada com o corpo e ligeiramente 
posicionada para frente, de modo a proteger as vias aéreas de aspirações indesejáveis; 

 Quem faz o controle da cabeça deve se posicionar por trás ou ao lado do usuário, apoiar a cabeça 
do usuário com as mãos espalmadas, na região da orelha do usuário, tendo o cuidado para não 
interferir na área de trabalho da ESB; 

  Caso a manobra anterior não seja efetiva, quem faz o controle da cabeça deve se posicionar ao 
lado do usuário, apoiar a nuca do usuário no braço e antebraço e estabilizar a cabeça, de modo a 
que o usuário não a movimente, tendo o cuidado para não interferir na área de trabalho da ESB. 

 
3.3 Controle da abertura da boca 
 

A abordagem da ESB com o usuário com limitação funcional deve partir da experiência vivenciada 
pelo cuidador, buscando estreita colaboração. A ESB deve identificar as estratégias de manejo utilizadas 
pelo cuidador, a efetividade destas, bem como propor melhorias e apoiar o cuidador nas rotinas domiciliares 
em saúde bucal. Toda a abordagem do usuário com limitação funcional deve considerar sempre o 
manejo realizado pelo cuidador.  
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a) Uso de abridores de boca
 

 

Para melhor acesso e visualização da cavidade bucal pode ser indicado o uso de abridor de boca. 
Deve – se explicar ao cuidador a necessidade do uso de abridor de boca, os benefícios e o risco. Só então, 
após acordado com o cuidador, é que a ESB deve fazer uso do abridor de boca. 

O uso de abridor de boca pode ser uma estratégia importante para melhoria da higiene bucal 
realizada no domicílio. Quando a ESB identificar a necessidade do uso de abridor de boca no domicílio o 
cuidador deverá ser treinado para a confecção e uso de abridor. Esta atividade deve ser realizada, 
preferencialmente, pela TSB. O abridor de boca pode ser feito: 

1. Sobreposição de espátulas de madeira (abaixador de língua) e afixado com esparadrapo, de acordo 
com a abertura bucal desejada. 

2. Se a área for desdentada, o abridor deve ser envolvido com gazes e afixado com esparadrapo, para 
maior conforto. 

3. Pode ser usada também a rosca da garrafa pet, devidamente limpa e polida para não apresentar 
arestas. Sugere – se amarra com fio dental ou usar parte superior do corpo da garrafa pet. 
 

b) Cuidados no uso do abridor: 
 

 Identificar se a área de apoio do abridor é dentada ou não e confeccionar o abridor de acordo; 

 Retirar a prótese removível antes do uso do abridor (recomendável);  

 Identificar dentes com mobilidade e fraturas extensas - evitar apoiar nestes;  

 Afastar e proteger os lábios e a língua para que não haja mordedura sob o abridor; 

 Evitar que o abridor toque a região do palato mole (isto pode desencadear o reflexo de vômito). 

 Descartar se for usado o confeccionado com abaixadores de língua; 

 Opcionalmente, o abridor feito com rosca de garrafa pet pode ser higienizado com água e sabão 
neutro e reutilizado no mesmo usuário (uso doméstico). 
 
 

4. HIGIENE BUCAL 

A higiene bucal do usuário com limitações funcionais visa prevenir doenças bucais, bem como 
reduzir possíveis fontes de aspiração pulmonar. Recomenda – se realizar a higiene bucal após cada 
refeição e antes de dormir. Usuários com ocorrência de vômito necessitam de higiene bucal e 
acompanhamento mais frequentes.  

Ao se realizar a higiene bucal do usuário com limitações funcionais deve-se considerar as 
alterações da motricidade, bem como suas capacidades, incentivando-o à autonomia. Caso não seja 
possível, o cuidador deverá ser orientado a realizar a higiene bucal do usuário com limitações funcionais. 

1. Independente para AVD´s, não precisa de apoio, apenas de orientação e supervisão.  
2. Parcialmente dependente para AVD´s, necessita de ajuda, através de dispositivos de adaptação 

de escova, de fio dental poderá executar só ou com pequeno auxílio a sua higiene bucal. Deve ser 
monitorado sobre o uso eficaz dos dispositivos. 

3. Totalmente dependente para AVD´s, usuário que não possui autonomia para a realização da sua 
higiene bucal, deve ter assegurada sua realização pelo cuidador. 

 
 
A ESB deve conhecer como o cuidador realiza dos cuidados domiciliares do usuário, em 

especial a higiene bucal, identificar as dificuldades e propor estratégias e apoiar o cuidador na 
execução. Sempre que necessário, a ESB, a ESF e o NASF devem discutir o caso.  

 
 
Preparo: 

 Coloque os objetos num local de fácil alcance: toalha, escova de dentes e dentifrício, fio dental, 
gaze estéril, abridor de boca, copo com água, bacia ou outro recipiente para recolher água. 
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 Posicionar o usuário mais assentado, para evitar aspiração indesejável e facilitar a higiene bucal 
manter a cabeceira elevada 30 a 45 graus, se esta conduta não for contra indicada pela ESF/NASF;             

 Se a pessoa estiver em cadeira de rodas, esta deve estar freada e em local plano. Estabilize a 
pessoa, se necessário: faça o controle do corpo e da cabeça. 

 Cubra o peito e os ombros com uma toalha para evitar molhar a roupa. 

 Coloque uma pequena quantidade de creme dental na escova de dentes, que deve ser macia; 
 
Como escovar os dentes do usuário: 
 

 Posicionar o usuário com a cabeça ligeiramente inclinada para frente;  

 Peça à pessoa para abrir a boca ou abra - a você mesmo, delicadamente. Caso necessário, use o 
abridor de boca. 

 A introdução da escova na boca deve ser feita progressivamente, iniciando pela linha média. 

 Incline a escova em direção à gengiva num ângulo de 45º em relação à gengiva e faça pequenos 
movimentos horizontais e vibratórios, tipo vaivém ou circulares, de modo a que as cerdas da escova 
limpem o sulco gengival. 

 Escove em sequência de um extremo do maxilar ao outro, as superfícies exteriores (do lado da 
bochecha), interiores (do lado da língua) e a área de mastigação. Faça cerca de 10 movimentos em 
cada superfície.  A escova deve abranger 2 dentes de cada vez. 

 
Adaptação da escova dental  
 

A ESB com apoio do NASF deve orientar, caso a caso, os familiares de usuários sem autonomia, 
que são parcial ou totalmente dependentes para efetuarem a sua higiene bucal. O terapeuta ocupacional é 
o profissional indicado para este apoio. Deve-se considerar o uso de adaptação nas escovas de dentes e o 
uso de escovas elétricas, sempre que viável. Se o usuário já usar uma adaptação para comer, a mesma 
pode ser útil para a escova de dentes. Seguem algumas propostas de adaptação para a escova de dentes. 

a) Para os que não conseguem agarrar: coloca-se uma fita de velcro em volta da mão, tendo essa tira 
um apoio na zona da palma onde a escova é colocada. Segura-se a escova na mão da pessoa, com a 
ajuda de uma banda elástica.  

b) Para os que têm dificuldade em levantar a mão ou o braço: aumenta-se o tamanho do cabo da 
escova, com uma régua, espátula ou outro material semelhante. 

c) Para os que têm limitação na abertura e/o fechamento das mãos: Alarga-se o cabo da escova, 
envolvendo – o em uma esponja compacta, folhas de EVA ou similares. 
 

Uso do fio dental deve ser usado pelo menos uma vez por dia. 

 Corte um pedaço de fio dental com cerca de 40 centímetros de comprimento. O porta-fio pode ser 
usado. 

 Insira cuidadosamente o fio dental no espaço entre dois dentes, curvando o fio à volta da superfície 
dentária em forma de um "C"; 

 Execute movimentos curtos, horizontais, desde o ponto de contacto entre os dois dentes e até ao 
sulco gengival, em cada uma das superfícies dentárias desse espaço. 

 

 Proceda da mesma forma, usando uma sequência para não se esquecer de nenhum espaço 
interdental, até que todos os dentes estejam limpos; 

 
 
Remoção da saburra lingual 
 

A saburra lingual é potencial fonte de bactérias para a aspiração pulmonar em usuários acamados, 
e favorece o desenvolvimento de pneumonia nestes. A remoção da saburra lingual pode ser feita com 
escova dental, com abaixador de língua ou com limpador de língua, raspando a língua, suavemente, desde 
a base da língua até a ponta. 
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Limpeza do fundo de vestíbulo 
 

A limpeza do fundo de vestíbulo deve ser feita com o dedo indicador recoberto com gaze úmida, em 
movimento suave, de posterior para anterior. A gaze deve ser substituída sempre que sujar. 

 
 
Higiene da prótese dentária

 

 
As próteses dentárias devem ser retiradas e higienizadas, à noite antes de dormir. Caso a pessoa 

esteja impossibilitada de retirar a prótese dentária, retire-a cuidadosamente. Deve – se usar o passo a 
passo, adaptado da videoconferência de Prótese na APS/PBH: 

1. Colocar uma toalha sobre a pia como apoio para evitar a fratura da prótese caso escape da mão. 
2. Usar uma escova média ou dura e sabonete neutro.  
3. Limpar bem cada face da prótese. Ela deverá estar lisa e sem áreas esbranquiçadas (restos 

alimentares). 
4. Enxaguar bastante. Evitar água quente, pois pode alterar o material da prótese. 
5. Pelo menos uma vez por semana, deixar a prótese em meio copo de água com 3 gotas de água 

sanitária durante 15 a 30 minutos. Lavar com bastante água e sabão neutro, para tirar o gosto 
desagradável.  

 
Usuário de prótese dentária deve ter os locais onde a prótese assenta (gengivas e palato) 

massageados com uma escova de dentes macia. O interior da boca deve ser examinado regularmente e 
deve - se procurar sinais de inflamação que possam ser originados por uma prótese dentária desajustada, 
feridas, crescimentos dos tecidos ou dor. 

5. UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO  
 

 Para que realmente se permita o acesso de todos os indivíduos com limitação funcional aos 
cuidados em saúde bucal, a avaliação deve envolver todos aqueles que se encontram nesta situação, ou 
eventualmente estejam incluídos em programas de internação domiciliar, bem como usuários residentes em 
asilos situados na área de abrangência da UBS. Ressalta – se que usuários e/ou famílias em condição de 
vulneração também estão incluídos na visita domiciliar em saúde bucal. A avaliação das condições de 
saúde bucal destes indivíduos deve ser realizada periodicamente, de acordo com o risco individual em 
relação às doenças bucais. Cabe ressaltar que os serviços de saúde devem se organizar de forma a 
permitir a realização desta avaliação e também viabilizar a articulação e o acesso destes indivíduos aos 
serviços de maior complexidade, buscando a resolutividade do caso, cabendo à ESB inclusive acompanhar 
os resultados alcançados.  
 
 
 
 
 
Elaboração 
Ana Paula Vasques Sales Braúna 
Ana Pitchon  
Cristina Maria Sartini 
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