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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

          Nesse capítulo, serão narrados os caminhos trilhados até se chegar à 

proposta desse trabalho de conclusão de curso (TCC). O mesmo descreve o 

desenvolvimento de um material instrucional e gratuito, sob a forma de aplicativo de 

celular, sobre cuidados de higiene bucal para idosos com demência, voltado aos 

seus cuidadores, com atenção especial à disfagia (tanto no estabelecimento de 

relações entre a higiene bucal e a disfagia, quanto nos cuidados necessários para a 

higiene bucal nos disfágicos).          

           A escolha e o convite à orientadora foram realizados ainda no sexto período 

de graduação, com base no interesse da discente na área da disfagia, na trajetória 

profissional da orientadora na área, bem como a admiração e empatia da discente 

perante a docente.  

         Para se chegar à temática do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), foram 

necessárias pesquisas e reflexões sobre assuntos relevantes e inovadores que 

poderiam ser discutidos com potencial de contribuição social e científica, com foco 

na disfagia de adultos e idosos com demência.  

          A temática demência foi escolhida pelo alto comprometimento dos pacientes e 

perda de sua autonomia, gerando, consequentemente, sobrecarga dos cuidadores, 

que apresentam dificuldade em fazer a higienização bucal desses indivíduos. Além 

disso, trata-se de um trabalho associado a outro projeto de trabalho de conclusão de 

curso, cujo público alvo também seriam indivíduos com demência.   

       Por fim, viu-se a possibilidade de, com esse TCC, estabelecer relação com um 

projeto de desenvolvimento acadêmico anteriormente desenvolvido, em que além da 

orientadora, havia o envolvimento da professora Dra. Angela Scarparo, docente de 

Odontologia do mesmo campus. Dessa forma, seria possível dar seguimento a 

alguns passos já trilhados no estudo da temática e no estreitamento de parceria 

entre a Fonoaudiologia e a Odontologia, enquanto áreas e enquanto “setores” da 

Universidade Federal Fluminense - UFF.  

        A aptidão e o interesse da discente por tecnologia foram fundamentais no 

direcionamento do tema geral (cuidadores de idosos com demência e disfagia) para 

o específico (o desenvolvimento de um aplicativo de celular). A pesquisa 
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bibliográfica preliminar ao fechamento da proposta permitiu à aluna a certeza da sua 

hipótese de que essa seria uma proposta pioneira e com impacto social. 

         A ideia inicial precisou ser adaptada. Ela incluía a participação, no material 

elaborado, de cuidadores de pacientes assistidos pelo Programa Melhor em Casa de 

Nova Friburgo – um serviço de atenção domiciliar público - tanto na escolha dos 

assuntos, quanto na avaliação do produto inicial, para posterior adequação. No 

entanto, se tornou inviável, uma vez que o número de sujeitos que aceitaram 

participar da pesquisa ficou restrito a dois, com dificuldade para participação 

simultânea a fim de realizar grupo focal. Ela também incluía a realização de revisão 

sistemática sobre o tema, para buscar as evidências científicas que embasariam as 

orientações a serem feitas. Mas além do tempo restrito, não se identificou, na 

literatura inicialmente revisada, a informação almejada para orientação dos 

cuidadores no que se refere à prática de cuidados em si. 

        O trabalho apresentou colaboração de professores de Fonoaudiologia e 

Odontologia da UFF e de Instituições de Ensino paulistas, incluindo-se especialistas 

em Gerontologia, contribuindo na seleção e análise do conteúdo do aplicativo.  

        O formato de Trabalho de Conclusão de Curso pelo qual se optou é o de 

manuscrito, conforme regulamentado pela Comissão que o regulamenta no Curso 

de Graduação em Fonoaudiologia da UFF. Segundo a mesma, as Considerações 

Iniciais e as Considerações Finais seguem o modelo de TCC da UFF, e o conteúdo 

intermediário se refere ao manuscrito, que no presente caso segue as normas da 

Journal of Health Informatics (J. Health Inform.), ISSN 2175-4411, ao qual será 

submetido após finalizado o processo de avaliação desse trabalho pela banca 

examinadora. As normas dessa revista se encontram no Anexo 1. 
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2. MANUSCRITO (Conforme exigências da revista a ser submetido para 

publicação) 

 

2.1 TÍTULO DO MANUSCRITO: 

HIGIENE BUCAL EM DEMÊNCIA E DISFAGIA: APLICATIVO PARA 

CUIDADORES 

ORAL HYGIENE IN DEMENTIA AND DYSPHAGIA: APPLICATION FOR 

CAREGIVERS 

HIGIENE BUCAL EN DEMENCIA Y DISFAGÍA: APLICACIÓN PARA 

CUIDADORES 
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2.2. RESUMO 

 

Esse trabalho objetiva descrever o processo de desenvolvimento de um 

protótipo de um aplicativo sobre higiene bucal de idosos com demência, com 

atenção especial aos que apresentam disfagia, voltado à orientação dos seus 

cuidadores. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência, com 

informações originadas de narrativas verbais e registro escrito e iconográfico das 

autoras dessa pesquisa, bem como de relatos escritos de duas revisoras do 

protótipo do aplicativo – ambas especialistas em Gerontologia. Para o protótipo, 

utilizou-se o site SeuApp.com, sem necessidade de programação, gerando formato 

de aplicativo e site para desktop e celular. O produto foi desenvolvido em três fases, 

concluído com êxito, e avaliado positivamente pelas pareceristas. Seu conteúdo 

incluiu informações escritas e iconográficas, estáticas e dinâmicas, referentes à 

importância e “passo a passo” da higiene bucal, suas relações com saúde e disfagia, 

e cuidados específicos diante dessa, além de um “Guia do Aplicativo” e “Feedback”. 

 

Descritores: Higiene Bucal, Demência, Informática Médica.  
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ABSTRACT      

This paper aims to describe the process of an application prototype development 

about demented elderly people oral hygiene, in special to dysphagic ones. It is a 

qualitative study of experience report type, based on verbal narratives of the authors, 

theirs written and iconographic registrations, as well their two reviewers evaluation – 

both professionals specialized in Gerontology.  It was used the site SeuApp.com, that 

doesn’t need a programmer, and generates an application and a site to desktop and 

mobile phone. The product was developed in three phases, it was successfully 

conclude, and it was well evaluated by the reviewers. Its content includes written, 

static and dynamic iconographic information, related to “how to do” the oral hygiene, 

its importance, its relationship with general health and dysphagia, specific care tips to 

dementia and dysphagia, use guide and feedback. 

 

Keywords: Oral Hygiene, Dementia, Medical Informatics 
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RESUMEN       

Ese artículo tiene el objetivo de describir el proceso de desarrollo do prototipo de 

una aplicación para móvil sobre la higiene bucal de personas mayores con 

demencia, especialmente en la disfagia, direccionado a sus cuidadores. Es un 

estudio cualitativo de relato de experiencia, cuyas informaciones originan de las 

narrativas verbales, del registro escrito y iconográfico de los autores, aún como de 

los relatos escritos de los revisores del prototipo – dos profesionales de salud 

especialistas en Gerontología. Se fue utilizado la página de la internet SeuApp.com, 

que no necesita un programador, y origina una aplicación y una página de internet 

para ordenador y móvil. El producto fuera desarrollado in tres etapas, finalizado con 

éxito, y avaluado positivamente por los revisores. Su contenido incluyó 

informaciones escritas y iconográficas, estáticas e dinámicas, relativas a importancia 

e “paso a paso” de la higiene oral, sus relaciones con salud y disfagía, cuidados 

específicos para disfagia y demencia, así también un “Guía da Aplicación” y 

“Feedback”. 

 

Descriptores: Higiene Bucal, Demencia, Informática Médica.  
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2.3 INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento populacional traz como um dos principais desafios a busca 

da melhoria dos cuidados prestados aos idosos com demência, doença progressiva 

comum que torna os dementados totalmente dependentes de cuidadores1.  

A demência se relaciona a más condições de higiene bucal2, que se associam 

à mortalidade em idosos. A orientação a cuidadores melhora a higiene bucal em 

idosos dementados3, e essa melhoria bucal pode reduzir em até 40% a pneumonia4. 

Essa doença leva frequentemente à morte em demência, e tem como uma de suas 

causas a disfagia orofaríngea, alteração na fase oral e/ou faríngea da deglutição
5
. 

Uma das ferramentas para buscar a melhoria desse panorama é a utilização 

dos aplicativos para a orientação aos cuidadores, denominada Mobile Health 

(mHealth), em atual expansão mundial6. Dados brasileiros de 2016 revelam 

proporções significativas de acesso à internet, mesmo nas classes menos 

favorecidas: 61% das pessoas em geral, 66% na classe C e 35% nas classes D/E, 

sendo via celular 93% dos usuários em geral, 92% na classe C, e 94% nas classes 

D/E7. 

Dentre os trabalhos revisados, encontraram-se alguns atuais sobre aplicativos 

em saúde 8,9,10, porém nenhum semelhante ao tema do presente estudo.  

Essas informações motivaram a criação do protótipo de um aplicativo sobre 

higiene bucal para idosos com demência, voltado aos seus cuidadores, com atenção 

especial à disfagia orofaríngea, denominado “Saúde bucal em demência e disfagia”, 

cuja descrição é objeto desse trabalho.  
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2.4 MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência, cujo protocolo 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, no 2.063.509. 

As informações contidas nesse relato se originaram das narrativas verbais e 

do registro escrito e iconográfico das autoras dessa pesquisa, com áreas de 

expertise e interesse relacionados à temática, sendo duas delas também autoras do 

aplicativo e responsáveis pela construção do mesmo. 

Também se utilizaram, nesse estudo, os relatos escritos de duas revisoras do 

material – uma fonoaudióloga (parecerista A) e uma dentista (parecerista B), ambas 

especialistas em Gerontologia e Doutoras em Ciências, docentes em Instituições de 

Ensino Superior paulistas, com experiência prática extensa na assistência de idosos 

com demência e seus cuidadores.  
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2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O site escolhido para o desenvolvimento do aplicativo foi SeuApp.com, com 

seleção do plano promocional, sem custos financeiros. A plataforma permite que se 

criem aplicativos de maneira simples e intuitiva, possíveis de serem disponibilizados 

para Android, Iphone, Windows e HTML5, sem necessidade de programação, 

disponibilizando, também, um site em versões para celular e desktop. A submissão 

nas Apps Stores é realizada pelo autor, mediante pagamento de uma taxa. 

O Quadro 1 apresenta as fases e etapas de desenvolvimento do protótipo, 

que foram concluídas com êxito.   

Quadro 1. Fases e etapas de desenvolvimento do protótipo de aplicativo “Higiene 
bucal em demência e disfagia” 
 

FASE 1 

Planejamento 

- questões norteadoras elencadas pelas pesquisadoras, com base no seu 
expertise 

- pesquisa de modelos de outros aplicativos gratuitos sobre orientação 
em saúde  
- pesquisa na literatura científica (PubMed, Scielo, Lilacs, sites de 
Instituições de Ensino) 

Construção do 

protótipo do 

aplicativo 

- elaboração do conteúdo escrito do aplicativo em linguagem 
“intermediária” em termos de acessibilidade (planejada para técnicos de 
enfermagem, situada entre a linguagem técnica e a coloquial) 
- simplificação da linguagem escrita de uma parte desse conteúdo, para 
gerar uma “amostra” de conteúdo, inserida no protótipo, para análise das 
pareceristas (próxima etapa) 
- personalização do design (escolha de cores, módulos e estilo de 
navegação) 
- produção e inserção, no protótipo, de fotos e gravação de vídeos 
explicativos dessa amostra  

Avaliação dos 
pareceristas 

- envio do conteúdo escrito e do protótipo para as pareceristas, em 
formato digital 
- avaliação escrita do conteúdo e protótipo pelas pareceristas 

FASE 2 Adequações do 
conteúdo 

- apreciação da análise e contribuições feitas pelas pareceristas 
- adequação do protótipo e do conteúdo segundo a pertinência da análise 

FASE 3 Planejamento  
final  

Planejamento das ações para transformar o protótipo na versão 1.1 do 
aplicativo:  
- transformação da linguagem técnica em linguagem coloquial de todo o 
restante do conteúdo 
- produção das fotos, vídeos e demais imagens ilustrativas do material 
- publicação do aplicativo (Google Play) 
- avaliação do aplicativo pelos usuários – processo constante 

 

A partir da literatura utilizada ao longo da Fase 1 6,11,12,13,14,17 o protótipo ficou 

dividido em “Guia do Aplicativo”, “Por que limpar a boca”, “Relações com a saúde”, 

“Quando limpar a boca”, “Posição Adequada”, “Quem faz o quê”, “Materiais 

necessários”, “Como limpar a boca”, “Dicas de Ouro”, “Vídeos” e “Feedback”, 

parcialmente ilustrados na Figura 1. O conteúdo desses itens, em linguagem 

“intermediária”, está no Anexo 2, enquanto a amostra do conteúdo escrito, já 

simplificado para a linguagem coloquial, encontra-se no Anexo 3. 
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Figura 1. Ilustrações de telas do protótipo de aplicativo “Higiene bucal em demência e 
disfagia” 

 

Nos Quadros 2 e 3, pode-se verificar que a avaliação das pareceristas foi 

favorável ao protótipo do aplicativo. As contribuições realizadas diretamente no texto 

enviado foram categorizadas no Quadro 2, e apresentadas separadamente no 

Anexo 4.  

 

Quadro 2. Avaliação, pelas pareceristas, do protótipo* de aplicativo “Higiene bucal em 
demência e disfagia” 

                Pareceristas 
Questões 

Parecerista A Parecerista B 
Valor* Observações Valor* Observações 

a. conteúdo: suficiente para se 
compreender as razões de se fazer a 
higiene bucal? 

10 - 10 - 

b. conteúdo: suficiente para se 
compreender como se faz a higiene 
bucal? 

10 

“Reforçar que, para pacientes 
com disfagia é necessário 

retirar o volume de água que 
fica na escova para o paciente 

não engasgar”. 

10 

“Penso que deve dividir em 
estágios da demência, pois 

cada estágio exige abordagem 
específica”. 

c. conteúdo: coerente com a literatura? 10 - 10 -  

d. conteúdo: coerente com as 
necessidades dos cuidadores? 

10 - 10 
“Importante informação sobre 
próteses fixas e removíveis 

(...)”. 

e. fortalezas do conteúdo 10 
“O conteúdo e o passo a 
passo auxiliam muito na 

realização do procedimento”. 
10 

“A informação, a relação da 
saúde bucal na saúde geral”. 

f. adequação da redundância (conteúdo 
não repetitivo) 

10 

“Não, mas talvez possa ser 
mais simplificado ainda para 

que o cuidador não tenha 
preguiça de ler”. 

10 
“A repetição é favorável à 

compreensão”.  

g. fraquezas do conteúdo -  - -  -  

Contribuições feitas pelas pareceristas diretamente no texto enviado, modificando-se o 
mesmo como se o “corrigissem” 

Categorias das contribuições feitas pelas 
pareceristas diretamente na redação do 
texto enviado 

Sugestões e complementações 
Correções, sugestões e 

complementações 

Notas: 
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* O valor consiste na avaliação de cada aspecto (questão) por cada parecerista, numa escala de Likert de zero (0) 
(“muito ruim”) a dez (10) (“muito bom”). 

 
 

Quadro 3. Avaliação, pelas pareceristas, do protótipo* de aplicativo “Higiene bucal em 
demência e disfagia” 

Aspecto avaliado 
Avaliação da 
Parecerista A 

Avaliação da Parecerista B 

Utilidade 5 5 

Facilidade de uso 5 5 

Linguagem fácil 5 5 

Qualidade dos vídeos 5 
3  

(“som muito baixo, não consegui escutar”) 

Qualidade de figuras e fotos 5 5 
Notas: 
* O que está sendo denominado protótipo aqui é a versão do aplicativo contendo a amostra de conteúdo escrito, 

vídeos e fotos, e os títulos dos módulos, além de avaliação do usuário e informações sobre uso do aplicativo 
**Escala de Likert de zero (0) (“muito ruim”) a cinco (5) (“muito bom”).  

 

Essas informações voltadas à orientação ao cuidador de idoso com 

demência, com atenção especial à disfagia orofaríngea, compõem, nesse protótipo, 

conteúdo e formato inéditos, bem avaliados por especialistas no assunto, e de 

contribuição esperada, tanto em termos de aplicabilidade, quanto científicos, no 

sentido de incentivo a outros profissionais para ações similares 1,3,4,6,8,9,10,11,12,15,17.   

Tendo-se em vista a inexistência de informações unânimes acerca dos 

métodos mais eficazes de higiene bucal nessa população15, nem das barreiras e 

facilitadores da higiene bucal16, esse aplicativo tem como uma de suas limitações o 

fato de que as informações nele contidas estão sujeitas a críticas. 

Também é limitação o fato de esse aplicativo não ter sido testado em 

cuidadores, devido à dificuldade de se conseguir número suficiente nessa fase da 

pesquisa. Ressalte-se, porém, que a fase de planejamento do protótipo assegura a 

testagem da próxima versão por parte desse público. 

O fato de o financiamento dessa pesquisa ter sido oriundo unicamente de 

recursos pessoais resultou em limitações nos recursos disponíveis para sua 

confecção (incluindo-se os de obtenção e edição de imagens), menos opções de 

layout e ausência de programador. Exemplos disso são: a qualidade do vídeo e das 

imagens é limitada; os vídeos que ilustram os procedimentos de higiene bucal não 

podem ser inseridos no tópico cujo conteúdo está relacionado, estando todos os 

vídeos num tópico a parte (vídeos); os vídeos necessitam serem carregados do 

Youtube; a inexistência de narração auditiva do conteúdo escrito. 
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2.6 CONCLUSÃO 

A experiência relatada demonstrou que a construção do aplicativo se deu com 

êxito e avaliação positiva por pareceristas, com contribuição social almejada.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do protótipo do aplicativo e a sua descrição foram 

finalizados com êxito. Todos os conteúdos de embasamento teórico, juntamente 

com as complementações dos profissionais envolvidos neste trabalho, contribuíram 

para uma boa avaliação do conteúdo pelos pareceristas.  

Foram reunidos dados e informações relevantes para a prática da 

higienização bucal do paciente, pelo cuidador, com linguagem simplificada, de forma 

que venha a atingir e ser útil para a realidade desses indivíduos.  

Trata-se de um material inédito em formato e conteúdo em português, 

podendo servir, não só para orientação de cuidadores, como também para 

profissionais da saúde como um todo, que lidam, no seu dia a dia, com as questões 

abordadas, por apresentar riqueza de informações e relações com a saúde. Espera-

se, portanto, que o aplicativo vire referencia para orientações quando a higiene bucal 

em pacientes dependentes.  

Além disso, o desenvolvimento deste trabalho possibilitou uma vivência única 

da discente, contribuindo para a ampliação de seu interesse na área da tecnologia, 

bem como no esclarecimento da forte relação existe entre a Fonoaudiologia e a 

Odontologia. Acredita-se que devam ser feitos outros trabalhos com o foco da 

descrição de desenvolvimento de aplicativos, por se tratar de uma área em 

expansão no mercado, tendo grande contribuição para atualização dos profissionais 

da saúde.  

Vale ressaltar, ainda, a viabilidade, ainda que com limitações, de criação de 

aplicativos sem programadores, como o caso deste trabalho, e muitos profissionais e 

serviços com restrições de recursos financeiros e humanos. Para tanto, pode-se 

utilizar informações disponíveis na internet e um site que forneça as ferramentas 

necessárias.  
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ANEXOS 

Anexo 1 - Normas da Journal of Health Informatics  

 

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

Todas as submissões de manuscritos deverão ser feitas por meio do Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas utilizado pelo Journal of Health Informatics 

(J. Health Inform.). O J. Health Inform. aceita submissões de manuscritos escritos 

nos idiomas português, inglês e espanhol. Antes de submeter seu manuscrito, 

recomendamos a leitura das normas adotadas expostas abaixo. Estas normas são 

semelhantes às adotadas pelos principais periódicos científicos. Somente 

manuscritos que respeitarem estas normas serão aceitos para avaliação. 

CAPÍTULO I – O ARTIGO 

Título do Manuscrito 

O título no idioma original do manuscrito (português, espanhol ou inglês) deve ser 

conciso e ilustrativo da temática abordada; O título deve estar nas 3 versões 

(Português, Inglês e Espanhol), contendo no máximo 10 palavras; O Título do Artigo 

deve ser escrito por extenso sem abreviações; 

Autores/ Titulações 

Autores: O limite de Autores e suas Titulações são de no máximo cinco. Lembramos 

que a Titulação é o cargo mais alto e permanente do Autor. 

Ex.: Professsor Titular (Diretor, Chefe, Coordenador não é cargo permanente) do 

(Departamento), (Universidade) – (sigla), (cidade) (Estado), (País). Informar o nome 

do autor correspondente e e-mail para contato. 

Resumo 

Deverão estar nas 3 versões (Português, Inglês e Espanhol), contendo no máximo 

150 palavras. Para resumo de Artigos Originais (Pesquisa) é obrigatório que o 

mesmo esteja estruturado contendo os itens: Objetivos, Métodos, Resultados e 

Conclusão.  
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Descritores 

 Os autores devem indicar até três descritores nas 3 versões (Português, Inglês e 

Espanhol), que representem a temática abordada no manuscrito. Deve-se utilizar o 

vocabulário estruturado Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

(http://decs.bvs.br).  

Texto/ Conteúdo 

Esta seção do manuscrito deverá iniciar na sequência da seção anterior.  Deve 

apresentar, preferencialmente, as seguintes subseções: 1. Introdução; 2. Métodos; 

3. Resultados e Discussão; 4. Conclusão; 5. Agradecimentos (opcional); 

6. Referências. (Vancouver) limite de referências até 25. 

Apêndices e Dados Suplementares 

Apêndices na forma de tabelas ou gráficos que não possam ser incluídos no corpo 

do manuscrito deverão aparecer após as referências. Os autores devem fazer a 

citação descritiva no texto informando que a tabela ou gráfico encontra-se no 

apêndice. O J. Health Inform. aceita materiais suplementares eletrônicos para 

apoiar e melhorar a descrição do trabalho científico. Os arquivos suplementares 

oferecem ao autor possibilidades adicionais de publicar aplicações de suporte 

(softwares), filmes, sequência de animações, arquivos de som, formulários e 

questionários. Estes arquivos deverão ser disponibilizados sem que haja 

necessidade de qualquer processamento, sendo recomendados arquivos com 

formato compatível para acesso internet. Os autores devem submeter estes 

materiais suplementares, se for o caso, juntamente à submissão do artigo e oferecer 

uma citação descritiva para cada arquivo, para o e-mail jhi@sbis.org.br. 

 

CAPÍTULO II – FORMATAÇÃO DO ARTIGO 

Formato do Arquivo 

Os manuscritos devem ser editados em processador eletrônico de texto 

(preferencialmente Microsoft Word ou OpenOffice), utilizando-se um arquivo no 

formato.DOC (Documento de Texto do Word), .RTF (Rich Text Format) ou .ODT 

http://decs.bvs.br/
mailto:jhi@sbis.org.br
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(ODF Document Format, do OpenOffice ou BrOffice) Espaçamento 1,5 cm Margens 

2,5 cm em todos os lados. Fonte Arial tamanho 12. Tamanho A4 sem colunas.  

Termos estrangeiros ao longo do manuscrito devem ser grifados em itálico, com 

exceção dos nomes próprios. 

Seções da Revista 

O J. Health Inform. publica os seguintes tipos de contribuições: 

Artigos Originais: trabalhos de pesquisa com resultados inéditos e que agreguem 

valores à área de informática em saúde, com no máximo, 15 laudas. 

Artigos de Revisão: destinados a englobar os conhecimentos disponíveis sobre 

determinado tema, baseados em uma bibliografia pertinente, crítica e sistemática, 

acrescido de análise e conclusão, com no máximo, 12 laudas. 

Relato de Experiência: destinados a descrever analiticamente a experiência 

decorrente da aplicação da tecnologia da informação e  comunicação nas diferentes 

áreas da saúde e do ensino, limitada a 8 laudas. 

Atualização: destinados a abordar informações atuais sobre temas de interesse da 

área, potencialmente investigativos, com no máximo, 5 laudas. 

Resenhas: revisão crítica da literatura científica publicada em livros, orientando o 

leitor, em uma lauda, quanto às suas características e usos potenciais. Deve conter 

a referência completa do trabalho comentado. 

Cartas ao Editor: destinadas a comentários de leitores sobre trabalhos publicados na 

Revista, podendo expressar concordância ou discordância com o assunto abordado, 

em uma lauda. 

Informe técnico: descrever o processo, os progressos ou resultados de investigação 

científica ou técnica ou o estado de um problema de investigação científica ou 

técnica. Também pode incluir recomendações e conclusões da investigação, 

limitada a 2 laudas. 

OBS. No limite de laudas está incluído: Título, Resumo, Autores/titulações; 

Tabelas/Gráficos/Figuras, Referências. 
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Unidades de Medidas 

As unidades de medida devem ser abreviadas com exatidão. 

Abreviações 

As abreviações podem ser usadas para evitar a repetição, mas somente usando-se 

a forma consistente dentro de um domínio. Abreviações devem ser introduzidas 

entre parênteses após a frase completa ter sido apresentada pela primeira vez no 

manuscrito (em seu corpo propriamente, não nos metadados). As abreviações 

devem ser evitadas em títulos, subtítulos e no resumo. A colocação de pontos ou 

espaços nas abreviações deve ser evitada. 

Figuras, Tabelas e Gráficos 

As figuras e tabelas, incluindo gráficos, fotografias, esquemas, telas de computador 

e outros devem ser incluídas no manuscrito em seu local apropriado (no máximo 10 

tabelas/gráficos/figuras/fotos/esquemas/telas de computador). As tabelas devem ser 

acompanhadas de cabeçalho e numeradas consecutivamente em algarismos 

arábicos. O mesmo se aplica para as figuras ou gráficos. As figuras devem ter 

qualidade suficiente para serem reproduzidas (impressas). As telas de computador 

devem ser completamente legíveis. 

Agradecimentos 

Aqueles que contribuíram para a confecção do manuscrito, mas não se enquadram 

como autores (co-autores), como definido acima, deverão ser listados na seção de 

Agradecimentos. Os autores devem revelar se tiveram algum tipo de assistência 

(financeira ou não) e identificar a entidade que providenciou este tipo de assistência. 

Apoio financeiro como bolsas de estudo e pesquisa devem também ser 

mencionados na seção de Agradecimentos. 

Citação de Referências 

Cada citação de referência deve ser identificada no texto por números 

sobrescritos (por exemplo, ";;;;... conforme terminologias médicas controladas3";;;;...) 

de acordo com sua ordem de entrada e deve estar listada no final do manuscrito em 

ordem numérica.  O estilo de listagem de referência adotado é o de Vancouver (por 



30 

 

favor, sempre consulte o endereço 

 http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html para exemplos). Vale 

ressaltar que o estilo Vancouver deve ser aplicado no mesmo idioma do conteúdo da 

referência em questão. Abreviações para revistas são aquelas usadas no MeSH 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh), publicadas pela U.S National Library of Medicine. 

Referências a documentos eletrônicos deverão ser acompanhadas de sua URL 

completa e a data da última visita. Preferencialmente deve-se usar WebCite 

(http://www.webcitation.org) para referências na web para manter sua citação na 

web permanente. Ainda, preferencialmente o artigo deverá conter uma citação do J. 

Health Inform. 

Exemplos: 

Artigos de Periódicos 

Com um autor 

Müller H. A review of content-based image retrieval systems in medical applications 

clinical benefits and future directions.  Int J Med Inform. 2004;73(1):1-23. 

Com 3 autores 

Morais E, Silva S, Caritá E. Business intelligence utilizando tecnologias Web para 

análise de fatores de risco na ocorrência de doença arterial coronariana. J. Health 

Inform. 2010; 2(1):7-13. 

Com 6 ou mais autores 

Camps-Valls G, Porta-Oltra B, Soria-Olivas E, Martín-Guerrero JD, Serrano-López 

AJ, Perez-Ruixo JJ, et al. Prediction of cyclosporine dosage in patients after kidney 

transplantation using neural networks. IEEE Trans Biomed Eng 2003;50(4):442-8. 

Livro na íntegra 

Hannah KJ, Ball MJ, Edwards, MJA. Introdução à informática em enfermagem. 3a 

ed. Porto Alegre: Artmed; 2009. 

Capítulo de Livro 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/mesh
http://www.webcitation.org/
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Monard MC, Baranauskas JA. Conceitos sobre aprendizado de máquina. In: 

Rezende SO. Sistemas inteligentes fundamentos e aplicações. Barueri: Manole; 

2005. p.89-114. 

Dissertação/Tese 

Medeiros R A. Estudo de três casos de telemedicina no Brasil nos períodos de 2005 

e 2006: contexto e desdobramentos [tese]. São Paulo: Universidade Federal de São 

Paulo- Escola Paulista de Medicina; 2009. 

Instituição como autor 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise de Situação em Saúde. Mortalidade por acidentes de transporte terrestre no 

Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Análise de Situação em Saúde. – Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2007. 

Instituição como autor/documento eletrônico 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. Dados de Acessos Móveis em 

Operação e Densidade, por Unidade da Federação, do Serviço Móvel Pessoal. 2009 

Mai [citado 2009 jun 01]. Disponível em: http://www.anatel.gov.br 

Resumo apresentado em evento/documento eletrônico 

Ferreira D, Miranda C, Costa C. Construção de um Ambiente de BI (Business 

Intelligence) na Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de São Paulo. In: Anais do 

XI Congresso Brasileiro de Informática em Saúde; 2008. nov. 29 – dez. 12; Campos 

do Jordão. São Paulo. [Internet] [citado 2011 jan 25]. Disponível 

em: www.sbis.org.br/cbis11 

 

 

 

 

http://www.anatel.gov.br/
http://www.sbis.org.br/cbis11


32 

 

Anexo 2 – Conteúdo do aplicativo após avaliação das pareceristas 

 

1.Diante de tantas tarefas do cuidador de idoso com demência, por que não deixar 

de lado a higiene bucal? 

  

Fazer a higiene da boca do(a) idoso(a) de que você cuida irá trazer benefícios para 

ele, mas também para você, cuidador.  Entenda o por que. 

 

A higiene bucal é a remoção de restos de alimentos e outros resíduos como 

secreções e excesso de saliva, tarefa nem sempre fácil no(a) idoso(a) com 

demência.  

Está claro para todos que a higiene da boca ajuda a manter a saúde dos dentes, 

pois auxilia no controle da doença cárie (sim, a cárie é uma doença!), diminuindo o 

risco de ela acontecer, bem como de inflamação da gengiva. 

Mas nem sempre se sabe – ou se lembra – que mesmo quando a pessoa não tem 

dentes, é fundamental os cuidados com os tecidos bucais, ou seja, com as outras 

partes da boca além dos dentes.  

A higiene bucal favorece um hálito agradável, permitindo um melhor convívio social, 

Torna, inclusive, a própria assistência prestada pelo cuidador mais agradável. 

Poucos sabem, porém, que a higiene bucal é uma medida de prevenção para 

doenças da boca (mesmo na ausência de dentes!) e outras doenças do corpo todo, 

e que, portanto, a falta da higiene pode piorar a saúde geral, com possibilidade de 

piorar a dependência do(a) idoso(a) e, consequentemente, a sobrecarga e o 

estresse do cuidador. A higiene bucal diminui o risco a complicações de saúde, tais 

como envolvimento cardíaco (endocardite bacteriana), e pulmonar (pneumonias), 

pois diminui a proliferação de bactérias. Além disso, já estão surgindo estudos que 

sugerem que a inflamação da gengiva exacerba as demências.  

O hábito de realizar sempre a higiene também contribui para que o indivíduo tenha 

uma adequada sensibilidade para sentir as próprias partes da boca, e as 
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propriedades dos alimentos, incluindo paladar, sentindo melhor o sabor dos 

alimentos, favorecendo a qualidade da alimentação, uma vez que uma boca com 

bactérias apresenta um gosto azedo. Atua, inclusive, como um fator que estimula a 

melhoria do processo de deglutição.  

 

Vale ressaltar que existe um mito sobre a relação entre envelhecimento e perda de 

dentes. Além disso, muitas vezes os cuidadores não cuidam de sua própria boca, 

não valorizando a saúde. Assim, o que fazem para ele, fazem para o(a) paciente; 

confiam na higiene e não conseguem avaliar a qualidade da higienização que 

realiza, por falta de conhecimento.  

 

No indivíduo com demência os pontos levantados tem maior importância, (devido à 

sua saúde debilitada e às mudanças nas funções que podem tornar a higiene bucal 

mais difícil, como maior dependência ao realizá-la, somada as dificuldades de 

deglutição). Grande parte das mortes nos idosos com demência grave é causada 

pela dificuldade ao deglutir agregada a má higiene bucal, levando à aspiração de 

saliva infectada.   

 

Dessa forma, ao possibilitar que a saúde bucal e geral do(a) idoso(a) sejam 

melhores, existem menos “problemas” de saúde para você, idoso, cuidar, que sejam 

consequência da má higiene. Nossa preocupação, nesse aplicativo, é te dar 

informações e dicas que te permitam fazer essa higiene, pensando também em 

você, inclusive no tempo gasto, no estresse envolvido, possibilitando te dar também 

segurança de que está fazendo o correto, e o máximo de conforto durante essa 

tarefa. Ele morde o seu dedo? Não aceita a higiene bucal? Você não vê motivos 

para essa higiene porque ele não tem dentes? Você não acredita ter os materiais 

necessários, porque eles custam muito caro? Esperamos te ajudar nessas e outras 

questões. 

 

2.Quer saber um pouco mais sobre algumas dessas relações entre higiene bucal e 

outros aspectos da saúde? 

  

Saúde bucal x saúde geral: 
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Existe uma relação entre saúde bucal e saúde geral, em que más condições de 

saúde bucal, principalmente de dentes e próteses, são fatores predisponentes a 

doenças sistêmicas e/ou agravante da condição de saúde do indivíduo. Apesar dos 

problemas odontológicos na maioria das vezes não oferecerem risco de vida, eles 

podem levar a graves complicações de ordem local (na própria boca) e sistêmica (no 

restante do corpo), além de ter impacto significativo na qualidade de vida e no bem-

estar. Aspectos funcionais, sociais e psicológicos são consideravelmente afetados 

por uma condição bucal insatisfatória.  

Os idosos dependentes, seja essa dependência parcial ou total, necessitam de 

cuidados específicos. O ideal é que uma pessoa que cuida de um(a) idoso(a) 

dependente o auxilie constantemente em sua rotina diária e que esta pessoa 

(cuidador), por sua vez, receba orientações sobre a importância da manutenção da 

saúde bucal, como por exemplo, os cuidados necessários com as próteses, a 

maneira correta de realizar a higienização bucal, entre outros. 

Higiene bucal x disfagia x pneumonia aspirativa: 

A periodicidade da higiene bucal está diretamente relacionada ao número de 

bactérias na boca, em quantidade e variedade superior aquelas normalmente 

encontradas em indivíduos saudáveis, que tem a microbiota adequada. Essa 

proliferação anormal de bactérias é prejudicial ao sistema respiratório, 

representando um fator predisponente ao desenvolvimento de pneumonia aspirativa.  

  

A pneumonia aspirativa em idosos é frequentemente causada por disfunções na 

deglutição e no reflexo de tosse. Pacientes com problemas cerebrovasculares ou 

neurológicos apresentam uma diminuição da sensibilidade do reflexo de tosse. A 

disfagia, caracterizada pelo distúrbio da deglutição, está presente principalmente em 

pacientes com demência e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Tais disfunções 

levam a aspirações silenciosas, predispondo a infecções pulmonares bacterianas, 

quando o mecanismo de defesa pulmonar está debilitado. 

 

Higiene bucal x sabor e demais propriedades dos alimentos:  

Uma higiene bucal adequada resulta em uma cavidade oral limpa, com influência na 

percepção do sabor dos alimentos. Quando a superfície da língua e das mucosas 
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está espessa, com acúmulo de alimentos e proliferação de bactérias, cria-se uma 

barreira visível, impedindo que os alimentos tenham contato direto com as papilas 

gustativas e receptores sensoriais espalhados por toda a cavidade oral, 

responsáveis, por sua vez, pelo reconhecimento do sabor e sensibilidade dos 

alimentos.  

 

Higiene bucal x saliva como proteção: 

A saliva é um importante agente de proteção bucal, uma vez é um fluido 

corporal que desempenha o papel de manutenção da saúde bucal e sistêmica de um 

indivíduo. Na ausência, portanto, da higienização oral adequada, sua função é 

comprometida, com prejuízo na defesa do organismo, que começa pela boca. A 

saliva apresenta diversas funções, como limpar e proteger a boca, eliminar a placa 

bacteriana, auxiliar na mastigação e digestão, lubrificar a mucosa da boca, faringe e 

vias digestivas superiores, neutralizar os ácidos, bem como atuar na prevenção de 

cáries e do mau hálito.  

 

3.Quando fazer a higiene bucal? 

A limpeza de toda a boca, mesmo quando não há dentes, deve ser feita 

principalmente após cada refeição e/ou uso de medicamentos pela boca. Mas 

mesmo quando a pessoa recebe alimentos e medicamentos por sonda, de qualquer 

tipo, é necessário realizar essa limpeza.  

Quando não há nenhum dente na boca, também é importante fazer essa limpeza, 

pois há outras estruturas que devem ser limpas, principalmente a língua, que é como 

um tapete, acumulando as sujeiras nela. 

O cuidador deve avaliar e decidir a melhor ocasião para fazê-la, levando em conta o 

momento em que o(a) idoso(a) estava acostumado a fazer a sua higiene e em que 

hora do dia está mais receptivo ou cooperativo. Pode ser que, em algum momento, o 

cuidador necessite da ajuda de outra pessoa, como no caso em que o(a) idoso(a) 

fica muito agitado, como descreveremos melhor em outro tópico. 

Quando não for possível fazer a higienização após cada refeição e/ou uso de 

medicamentos, a mesma deve ser realizada no mínimo duas vezes ao dia: de 



36 

 

manhã e à noite. Se, ainda assim não for possível, deve-se priorizar a higiene da 

noite, antes de dormir, pois nesse período há uma diminuição do fluxo salivar, o que 

deixa o(a) idoso(a) mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças bucais.  

4.Em que posição a pessoa cuidada deve ficar? 

Antes da posição propriamente dita, precisamos lembrar que o ideal é que a higiene 

bucal seja feita no banheiro, mas que o(a) idoso(a) deve estar em segurança e com 

conforto. Ele(a) pode estar sentado(a), inclusive na cadeira de rodas. Caso isso não 

seja possível, a higiene pode acontecer inclusive na cama do quarto. 

Para minimizar o risco de aspiração, tanto de água quanto de saliva, a higiene bucal 

de pacientes com dentição completa, parcial ou com prótese deve ser feita com o(a) 

paciente “semisentado” (inclinado) ou sentado, de forma que a cabeça esteja em 

nível mais alto que o restante do corpo. Certifique-se de que as pessoas em uma 

posição sentada tenham um bom suporte de cabeça. 

Se a pessoa não conseguir cuspir, mantenha a cabeça inclinada em direção ao 

peito, para o excesso de sujeira, incluindo bactérias, e outros materiais possam sair 

da boca ao invés de ela engolir. 

Se a pessoa cuidada estiver inconsciente a melhor posição é a que a cabeça 

do(a) paciente esteja voltada para frente, com a cabeceira do leito em nível normal 

ou levantada muito cuidadosamente, usando travesseiros extras. Colocar o(a) 

paciente nessa posição facilita o escoamento de água ou quaisquer secreções, 

evitando engasgos.  

 

5.O que o cuidador deve fazer, e o que a pessoa cuidada deve fazer? Ou seja, em 

que medida o cuidador ajuda?  

 

Se a pessoa cuidada consegue fazer a própria higiene bucal, o cuidador deve 

estimulá-la e providenciar o material necessário, orientando, dando apoio e 

acompanhando a atividade.  
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Se a pessoa cuidada não consegue fazer sua higiene bucal sozinha, o cuidador 

deve ajuda-la, colocando-a na posição adequada, em frente a pia ou na cama (com 

uma bacia), colocando pequena porção de creme (pasta) dental para evitar 

engasgos, ou não colocando nenhuma pasta (veja mais informações sobre isso no 

tópico “dicas de ouro”), e realizando a higiene propriamente dita. Antes de presumir 

que a pessoa é incapaz de realizar sua própria higiene, avalie seu nível de 

dependência e convide-o a participar da maneira que puder.  

  

Se a pessoa cuidada estiver inconsciente, todos os procedimentos serão 

realizados pelo cuidador, que deverá ter muito cuidado com o posicionamento do(a) 

paciente já descrito anteriormente.  

  

6.Que materiais são necessários? 

 

Em todos os casos devem-se lavar as mãos e, se possível, utilizar equipamentos de 

proteção individual - EPI’s (luvas, máscara e óculos), pois esse procedimento 

envolve gotículas e perdigotos potencialmente contaminantes.  

  

A limpeza da boca deve ser feita com uma escova de dente de cerdas muito macias, 

com cabo grosso e de preferência emborrachado (aumentando a firmeza), além de 

ter uma cabeça pequena, de um tamanho que possa percorrer todos os cantos da 

boca. As mesmas devem ser usadas por um período médio de dois meses, ou 

devem ser trocadas quando a integridade das cerdas estiver comprometida.  

 

Se o(a) idoso(a) não abre a boca nem a mantém aberta sozinho, podem ser 

necessárias duas escovas de dentes, com cabo grosso. Veja mais no item “dicas de 

ouro”. 

  

Conforme a necessidade pode ser recomendada por um dentista o uso de escovas 

interdentais, cujo tamanho reduzido possibilita a inserção e limpeza nos espaços 

entre dentes e ainda entre dentes e próteses fixas ou implantes.  
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Se o(a) paciente tiver condições de cuspir, deve-se usar creme dental com flúor 

(há outras partes desse aplicativo que também te dão dicas sobre isso). A 

quantidade de creme dental deve ser do tamanho de uma semente de ervilha.  

  

Se o(a) paciente não tem condições de cuspir, o ideal é o uso de sugadores ou a 

realização da higiene bucal sem creme dental, pois o foco da higienização da boca é 

a desorganização da placa bacteriana, e neste trabalho somente a escova de dente 

é efetiva. Além disso, pode ser retirado o excesso de saliva/água/secreção com 

gaze enrolada num abaixador de língua de plástico. Como abordado no 

posicionamento, deve-se inclinar a cabeça da pessoa com demência em direção ao 

peito, para o excesso de sujeira, incluindo bactérias, e outros materiais possam sair 

da boca ao invés de ela engolir. 

 Veja mais informações sobre isso no tópico “dicas de ouro”.  

 

Também são necessários fio dental (se o(a) idoso(a) tiver dentes), toalhas limpas, 

fraldas de pano (a depender da técnica usada, conforme explicado em outros itens 

desse aplicativo), e materiais adicionais para higiene da prótese dentária, como: 

sabão neutro, água corrente, pote com tampa para guardar as mesmas após a 

higiene. 

 

O enxaguante bucal (colutório) possui ações germicidas e bactericidas, mas não 

consegue remover as placas bacterianas nem os restos de alimentos entre os 

dentes. Por isso ele é considerado um complemento da higiene que é feita com 

escova de dente bem macia e fio dental. Sendo assim, ele não pode substituir a 

escovação. A única maneira de fazer a limpeza dos dentes é com escovação 

mecânica. Sem ela e o fio dental, a eficácia é bastante restrita. O enxaguante teria a 

função apenas de aromatizar a boca, momentaneamente. Mas como ele tem 

propriedades químicas importantes, ele deve ser recomendado também por dentista. 

 

Caso necessário, viável financeiramente, e bem tolerado pelo(a) idoso(a), pode-se 

utilizar escova de dentes elétrica, operada por bateria, ou escova de dentes com 

sugador acoplado, mas em todos os casos, bem macia. 
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Conforme explicado no passo a passo, se necessário, também pode ser utilizado 

hidratante labial. 

 

7.Na prática, como deve ser feita a higiene bucal? 

 

Antes de iniciar, deve-se explicar ao(a) paciente o procedimento, mesmo quando ele 

parece não entender o que se fala e faz. Em seguida, lavar as mãos, calçar os EPI’s 

(luva, máscara e óculos), para posteriormente começar a higienização.  

  

A seguir haverá um passo-a-passo de como fazer a higiene bucal em indivíduos 

com dentes e em indivíduos desdentados. Vale ressaltar que, se o(a) paciente tiver 

condições de fazer sozinho, o papel do cuidador é orientá-lo a seguir as etapas de 

forma correta. Caso o(a) paciente não consiga e precise que alguém faça por ele, o 

cuidador deverá seguir essas etapas. Aqui, o que varia será quem irá realizar a 

higiene, porém, as etapas são as mesmas.  

  

Se os lábios estiverem ressecados, pode-se aplicar a eles, antes e após a higiene, 

hidratante labial. Também se pode molhar os lábios com toalha limpa úmida antes 

de iniciar a higiene. 

 

Antes da escovação dos dentes, é preciso verificar e remover qualquer alimento 

presente boca. Para tal, podem-se usar os mesmos recursos e procedimentos que 

são propostos em outras partes desse aplicativo durante e após a escovação. 

 

Lembre-se de duas coisas: 1. as gengivas devem estar sem sangramento durante a 

escovação, com coloração rosa, não inchada, indicando saúde. O sangue é o 

alimento para as bactérias mais virulentas da cavidade bucal; 2.muito cuidado com 

traumas na mucosa, causados pela escova de dentes. Já existem no mercado 

escovas com a cabeça emborrachada, com o intuito de prevenir esses acidentes.  

 

Pacientes dentados: 

1º passo – escovar as superfícies internas e externas dos dentes pressionando 

suavemente a escova, da gengiva até a ponta dos dentes. Devem ser realizados 
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movimento vibratórios (escovar como se estivesse tremendo), com a escova em um 

ângulo de 45º. Fazer isso em todos os dentes superiores e inferiores e também na 

parte de trás dos últimos dentes. Não existe um consenso do número de vezes em 

que deve ser realizado, mas deve ser observado se está sendo efetivo. Quanto à 

força de escovação, deve ser aplicada uma leve fricção, uma vez que o que importa 

para remoção das sujeiras é o número de vezes do movimento.  

  

2º passo – escovar a superfície superior do dente. O movimento é suave, de vaivém 

e deve ser feito em todos os dentes superiores e inferiores.  

  

3º passo – enrolar cerca de 40 cm de fio ou fita dental entre os dedos. Levar o fio até 

o espaço existente entre a gengiva e o dente e deslizá-lo delicadamente. O fio dental 

deve ser usado sempre que possível, pois complementa a limpeza da região 

interdental.  

  

4º passo – escovar a língua, para retirada de restos de alimentos e bactérias que 

provocam mau hálito. Fazer movimentos cuidadosos com a escova, “varrendo” a 

língua de trás para frente (até a ponta). Deve-se ter cuidado nessa hora, uma vez 

que o(a) paciente pode ter náuseas ou reflexo de vômito, por se tratar de uma área 

que ele não tem costume de realizar limpeza. Uma dica é não colocar a escova 

muito para trás e manter a escova lateralizada, evitando ânsia.  

 

Pacientes desdentados: 

1º passo – retirar a prótese e escová-la fora da boca, com escova de cerdas mais 

duras e sabão neutro ou creme dental, limpando as superfícies interna e externa e 

enxaguando com água corrente. A escova deve ser separada para essa função. 

Para retirar uma dentadura superior, segure firme a superfície da frente e palatal da 

mesma com o polegar e o indicador. Posicione o indicador sobre a borda superior da 

dentadura e pressione para soltá-la do céu da boca. Segure a dentadura com gaze 

porque a saliva pode fazer com que ela deslize. Para retirar uma dentadura inferior, 

segure firme a superfície da frente e lingual da mesma com o polegar e o indicador, 

levantando-a ligeiramente. Para retirar dentaduras parciais, primeiro pergunte ao(a) 

paciente ou ao responsável como a prótese fica presa e como retirá-la. Após 
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higienização adequada da prótese, coloque-a em uma vasilha sem água e em lugar 

seguro, para evitar queda.  

  

2º passo – antes de recolocar a prótese, escove dentes, língua, gengiva, céu da 

boca e assoalho da boca. Deve ser utilizada escova de cerdas mais macias. O 

movimento para escovação dos dentes pode ser de vaivém ou circulares, nas 

superfícies internas, externas e superiores, da gengiva para a ponta dos dentes. O 

movimento de limpeza da língua é realizado de dentro para fora, de maneira 

delicada para evitar traumatismos.  

  

3º passo – enxaguar bem a boca e recolocar a prótese. Se necessário, umedeça-as 

com água, para reduzir o atrito e facilitar sua colocação.  

   

Pacientes muito confusos devem ter suas próteses dentárias retiradas à noite e, 

após higienização, recolocadas pela manhã. Alguns pacientes não devem 

permanecer com a prótese mesmo durante o dia, pela possibilidade de a engolirem. 

Nestes casos é recomendado colocá-la somente no momento da refeição. 

  

Devido ao desgaste natural, durante certo tempo, a ponte móvel ou dentadura 

precisará ser reajustada, refeita ou recolocada. A prótese não estará mais em 

perfeitas condições quando começar a ficar solta, dificultando a mastigação e 

irritando a gengiva. Deve-se realizar avaliação profissional periódica da prótese para 

evitar o aparecimento de lesão causada pelo uso de prótese mal adaptada.  

  

Em pacientes com dificuldades cognitivas, não se deve usar os dedos como 

afastadores pelo risco de oclusão inesperada. 

  

Algumas vezes é muito difícil fazer com que o(a) paciente abra a boca para que se 

faça a higiene bucal. Existem vários tipos de abridores de boca no mercado, porém 

mostramos outras opções em “dicas de ouro”. Caso o(a) idoso(a) não tenha dentes, 

utilize o próprio dedo indicador envolto em gaze para que seja possível a 

higienização. Analise se essa sugestão é viável de ser realizada com o(a) paciente 

de que cuida, levando em consideração sua força de mordida, uma vez que, em 
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alguns casos, mesmo que o(a) paciente não tenha dentes, apresenta força suficiente 

para machucar seu dedo, apenas com apertamento da gengiva contra seu dedo.  

 

8.Dicas de ouro 

 

Aqui apresentaremos dicas valiosas (de ouro!) para tentar contornar problemas que 

são muito comuns no(a) idoso(a) com demência, e que podem atrapalhar no 

momento de fazer a higiene bucal. 

 

Veja se alguma(s) dessas dificuldades estão presentes no(a) idoso(a) de que você 

cuida, para ver as dicas que damos. É muito importante que você leia o conteúdo 

dos demais tópicos, pois eles também apresentam dicas neles. 

 

Dividimos as dificuldades e as dicas aqui em X tópicos, então leia primeiramente as 

dificuldades listadas em cada tópico e, caso lhe seja úteis, as dicas relativas a cada 

um deles. 

 

O(a) idoso(a) engasga? Tosse enquanto faz a higiene (ou quando se alimenta, ou 

bebe algo)? Ele não consegue cuspir? Não consegue engolir bem (saliva, alimento 

ou líquido)? Acumula saliva na boca? Ele esquece de engolir (quando se alimenta, 

ou às vezes até saliva?) Ele não consegue segurar o líquido na boca o tempo 

necessário? Ele não consegue bochechar? Eu peço para ele fazer determinado 

movimento que envolve a boca, e ele não auxilia (abrir a boca, colocar a língua para 

o lado, para fora ou para cima, mostrar os dentes etc.)? 

 

Podem ser devido à apraxia (dificuldade no comando dos movimentos) e disfagia 

(dificuldade para engolir, que vai além de a comida “descer” da boca para a 

garganta, mas sim uma série de habilidades que permitem que a comida vá até o 

estômago sem que se desvie do caminho, ou fique parada. Quem tem disfagia tem o 

risco de apresentar pneumonia (devido à entrada nos pulmões de saliva “suja” e 

com bactérias; de outras secreções também sujas e com bactérias; de alimento ou 

líquido), perda de peso (podendo levar à desnutrição), desidratação, perda do prazer 

alimentar e até a morte, comum nesse grupo de pacientes. Os sintomas da disfagia 
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nem sempre são associados, pelas pessoas que não a conhecem, a problemas para 

deglutir (engolir), e envolvem tosse, engasgo, demora para engolir, infecção 

respiratória sem motivo aparente, dentre outros, que iremos listar ainda nessa seção 

(dê uma olhada na lista que elaboramos).  

 

Dessa forma, no momento de realizar a higiene bucal, deve-se tentar contornar as 

dificuldades apresentadas, evitando que o líquido gerado ou os materiais usados 

nesse momento entrem nos pulmões do(a) idoso(a) (broncoaspiração), bem como 

que ele fique chateado, agitado, garantindo que a higiene aconteça, e que você não 

se desgaste durante essa atividade. 

 

Veja os sinais e sintomas que podem indicar a presença de disfagia: 

 dificuldade de mastigar 

 dificuldade de preparar o alimento 

 dificuldade para manter o alimento/saliva dentro da boca  

 saída do alimento/saliva pela boca (baba) 

 tempo prolongado para engolir 

 tempo prolongado para fazer uma refeição 

 dificuldade de engolir 

 dor ao engolir 

 sensação de alimento parado na garganta 

 mudança na voz após engolir (voz molhada – parecida com a “voz de 

gargarejo”, ou qualquer mudança na voz) 

 tosse ou pigarro constante durante a alimentação 

 falta de ar 

 engasgos durante as refeições ou ao deglutir saliva.  

 (dificuldade para respirar por) pneumonia causada pela entrada de alimento, 

saliva ou secreção no pulmão 

 necessidade de engolir várias vezes para o alimento, líquido ou saliva descer 

 restos de comida dentro da boca após engolir 

 escape de alimento pelo nariz durante a alimentação 

 retorno para a boca do alimento engolido  
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 mudança na cor da pele durante ou após a alimentação  

 lacrimejar durante a deglutição / alimentação 

 espirrar durante a deglutição / alimentação 

 arrotos frequentes 

 ausência de tosse ou tosse fraca ou ineficaz  

 perda de peso 

 falta de interesse em se alimentar 

 necessidade de mudanças na consistência alimentos e líquidos engolidos 

(alimentos mais pastosos, e líquidos mais grossos, por exemplo) 

 

Dica 1: 

O creme dental (pasta de dentes) só deve ser usado quando um indivíduo pode 

demonstrar que pode cuspir e engolir corretamente. Se você sabe, ou se você 

desconfia de que haja dificuldades desse tipo, não a use, por que: 

 A ação de espuma aumenta o fluxo de saliva, diminui a visibilidade para o 

cuidador e aumenta o número de vezes que um indivíduo pode querer cuspir;  

 Se uma pessoa tiver um problema de deglutição, eles podem sufocar com a 

pasta;  

 O sabor forte de algumas pastas pode não agradar idosos e indivíduos com 

demência avançada, mesmo que tenham capacidade de engolir. 

 

Dica 2: 

Caso se opte por usar creme dental, escolha um que não espuma. 

 

Dica 3: 

Deve-se ter cuidado com excesso de líquido ou outro material, inclusive alimento, na 

boca durante ou após a higiene bucal, seja esse líquido a própria saliva acumulada 

e/ou pasta de dente e/ou outro.  

 O ideal é o uso de sugador, que pode ser encontrado para comprar inclusive 

já acoplado a uma escova de dentes. 
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 Como isso pode lhe custar caro, você pode retirar esse excesso com um 

abaixador de língua de plástico tendo sua ponta envolta por gaze, que se 

chama em muitos lugares popularmente de “boneca”. 

 Para o uso da “boneca” dita acima, alterna-se a escovação com a retirada do 

excesso de material com essa “boneca”, que segue movimentos de dentro 

para fora, ou de trás para frente.  

 Essa “boneca” pode ser molhada com água potável antes de ser colocada na 

boca, mas o excesso de líquido deve ser retirado antes de por na boca do(a) 

idoso(a), espremendo essa extremidade que tem a gaze com a mão.  

 Antes de colocar a boneca novamente na boca, verifique se a mesma está 

limpa. Caso contrário, passe-a na água, conforme dito acima, ou troque a 

gaze. 

 

Dica 4: 

 Pelos mesmos motivos ditos na dica 2, pode-se utilizar, ao invés da “boneca”, 

uma toalha seca e limpa, ou uma fralda de pano, principalmente se o(a) 

idoso(a) não tiver dentes. Mas atenção para não trata-lo de forma infantil se 

estiver usando a fralda.  

 

Dica 5: 

 Caso o(a) idoso(a) não consiga abrir a boca e a manter aberta, você pode 

utilizar duas escovas de dente que tenham o cabo emborrachado bem grosso 

(espessura). 

 Use uma delas para abrir um lado da boca, e com a outra escova limpe o lado 

oposto. 

 Depois que terminar esse lado, coloque o cabo desta na mesma posição em 

que está a outra, e tire essa segunda, que agora será usada para escovar o 

lado da boca ainda sujo. 

   

 Dica 6: 

O fonoaudiólogo e o dentista são profissionais que podem ajudar em todos os 

aspectos que são abordados nesse aplicativo. 
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Dica 7:  

Creme dental que possui Clorexidina em sua composição deve ser usado com 

cuidado (uma semana no mês). À medida que a demência progride, e o(a) 

paciente se torna dependente, pode ser aumentada para 2 semanas ao mês, ou 

dia sim dia não.   

 

Dica 8: 

Repositores de saliva (saliva artificial) é indicado em pacientes acamado(a)s que 

permanecem com a boca aberta. Mesmo que não se alimentem por via oral, o 

conforto deve ser priorizado.   

 

Dica 9:  

Lembrar que os idosos possuem pouca dor de dente frente ao envelhecimento bucal 

e, muitas vezes, a irritabilidade, resistência a ficar deitado e rejeição aos alimentos 

podem ser sinais de sensibilidade em idosos mais comprometidos cognitivamente.  
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Anexo 3 – Amostra do conteúdo do aplicativo com linguagem coloquial  

 

Tópico: Como limpar a boca – pacientes totalmente dependentes: 

 

Na prática, como deve ser feita a higiene bucal? 

 

Você tem dificuldade para limpar a boca do idoso porque ele não faz nada sozinho? 

Mal abre a boca? Então veja essas dicas.  

 

Siga o passo a passo abaixo para fazer a limpeza da boca (higiene bucal) do idoso 

com demência que não consegue fazer a higiene bucal sozinho e precisa que 

alguém faça por ele.  

 

Vale ressaltar que, se o paciente tiver condições de fazer sozinho, ou com ajuda, o 

seu papel, como cuidador, é dar as orientações necessárias para que ele consiga 

seguir as etapas da melhor forma.  

 

1º passo: escove o lado de dentro e de fora dos dentes, fazendo uma leve pressão 

na escova, desde a gengiva até a ponta dos dentes. Esse movimento deve ser feito 

tanto nos dentes de cima, como nos dentes de baixo. Não existe um número correto 

de repetição dos movimentos e não é necessário fazer força, o importante é que 

você observe se está conseguindo tirar toda a sujeira.  

 

2º passo: escove a parte de cima dos dentes, que é o lugar em que os dentes de 

cima encostam nos dentes de baixo. O movimento é suave, de vai-e-vem, e deve 

ser feito em todos os dentes de cima e de baixo.  

 

3º passo: enrole cerca de dois palmos (40cm) de fio dental entre os dedos. Passe o 

fio no espaço entre cada dente, encostando na gengiva e indo em direção à ponta 

dos dentes, para tirar alimentos que estejam ali parados.  

 

4º passo: escove a língua, para tirar restos de alimentos e bactérias que causam 

mau hálito. Faça movimentos cuidadosos com a escova, “varrendo” a língua de trás 
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para frente (até a ponta). Tome cuidado nessa hora; o paciente pode sentir enjoo ou 

vontade de vomitar, pois é uma área que ele não costuma encostar. Mesmo assim, 

não deixe de fazer.  

 

Se o paciente consegue cuspir, você pode usar creme dental com flúor, em pouca 

quantidade, do tamanho de uma semente de ervilha.  

 

Se o paciente não consegue cuspir, faça a escovação dos dentes sem creme dental. 

fique tranquilo, pois a limpeza vai ser feita da mesma forma, já que a escova de 

dente é quem tem maior importância nessa atividade.  

 

Tópico: Guia do aplicativo 

 

Bem Vindo ao aplicativo “Higiene bucal em demência: boca limpa”.  

 

Esse aplicativo foi pensado e desenvolvido para ajudar o cuidador nos cuidados 

relacionados à limpeza da boca do individuo com demência. Esperamos que ele 

consiga te ajudar a realizar essa atividade e também que tire algumas de suas 

dúvidas.  

 

Sua criação foi feita por professores e estudantes dos cursos de Fonoaudiologia e 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), se associando, inclusive, a 

trabalhos acadêmicos da faculdade (projetos de pesquisa e trabalho de conclusão 

de curso), por acreditarmos na nossa responsabilidade social.  

 

Na tela inicial você encontra todos os tópicos do aplicativo. É só clicar em cima 

daquele que quer visualizar para abrir.  

 

Tem mais conteúdo! Arraste a tela para baixo (arrastando o dedo indicador para a 

parte de cima da tela) para ver os outros tópicos.  

 

Para voltar à tela inicial, é só clicar na seta na parte de cima da tela, à esquerda.  
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No tópico de vídeos, é só clicar em cima do vídeo que quer assistir e o vídeo será 

carregado. Lembre-se de aumentar o volume do seu celular.  

Para nós, é muito importante que você nos conte o que achou desse aplicativo. Por 

isso, fizemos um tópico para você, em que pode dar notas, de zero (“muito ruim”) a 

cinco (“muito bom”) sobre o que achou. Basta arrastar o circulo de cada categoria 

até a nota que deseja ter.  

 

Abaixo, é possível que faça sugestões. Quando acabar, clique em “Enviar”.  

 

Ficaremos muito contentes com sua participação e ajuda.  

 

Tópico: Feedback 

 

Ajude-nos a melhorar o aplicativo pensando em você e no(a) idoso(a) de que cuida! 

Zero (0) corresponde a “muito ruim” e cinco (5) corresponde a “muito bom”: 

Utilidade: 0 – 5  

Facilidade de uso: 0 – 5  

Linguagem: 0 – 5  

Qualidade vídeos: 0 – 5  

Qualidade figuras e fotos: 0 – 5 

 

Você fez a limpeza da boca do(a) idoso(a) hoje? Quantas vezes? 

 Não fiz a limpeza da boca 

 Sim, fiz uma vez 

 Sim, fiz duas vezes 

 Sim, fiz três vezes 

 Sim, mais que três vezes 

 

O quanto cada um dessas barreiras interferiu na realização ou não da limpeza da 

boca do(a) idoso(a)? 

 Pouco tempo 

 Excesso de tarefas 

 Falta de colaboração 
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 Cansaço do cuidador  

 Insegurança do cuidador 

 Falta de experiência  

 Dor ou doença do cuidador 

 Faltou material 

 Idoso agitado 

 Idoso sonolento 

 Idoso me mordeu 

 Idoso não abriu a boca 

 Idoso não cospe 

 Idoso se engasga 

 Idoso não mexe bem a boca 

 Outro  

 

Dê sua sugestão. Vamos adorar saber o que pensa e sugere para melhorarmos o 

aplicativo.  
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Anexo 4 – Contribuições das pareceristas referentes ao conteúdo e ao 

protótipo 

 

Parecerista A:  

Conteúdo: 

- Acho necessário reforçar, talvez até repetindo o conteúdo, que para os pacientes 

com disfagia, no momento do enxágue ou mesmo da escovação da língua, muitas 

vezes é necessário retirar o volume de água que fica na escova para o paciente não 

engasgar.  

- Talvez o conteúdo possa ser mais simplificado ainda para que o cuidador não 

tenha preguiça de ler. Em contrapartida, às vezes é necessário repetir algumas 

informações. Fui sugerindo “reforços” ao longo do texto e no aplicativo, caso o 

cuidador abra apenas uma das abas e tenham colocado a importância de ler todos 

os conteúdos.   

- Acrescentaria “abaixador de língua de plástico”.  

- “e o ideal é X vezes”.  

- Tiraria abaixador de madeira, tem pacientes que mordem e quebram a espátula, 

deixando apenas o de plástico.  

Protótipo: 

- no passo a passo para idosos totalmente dependentes, seria interessante vir a dica 

de como manter a boca aberta para realizar a higiene, mesmo que essa orientação 

já tenha sido dada num outro momento e fique repetitivo, porque pode ser que o 

cuidador só acesse esta aba do aplicativo diretamente, sem olhar as outras.  

- na parte que o cuidador avalia o aplicativo, sugiro iniciar com a informação de que 

podem pontuar de zero a cinco, encerrar essa parte, e aí iniciar o bloco de análises 

“não fiz a limpeza da boca” como uma pergunta, igual foi proposto para as demais 

análises.  
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- padronizar: “e” ou “x” (alguns estão “HO x ...” e outros “HO e ...”).  

Parecerista B:  

Conteúdo: 

- Penso que deve dividir em estágios da demência, pois cada estágio exige 

abordagem especifica.  

- É importante colocar informação sobre as próteses fixas e removíeis e na 

dependência do estágio da doença: como higienizá-las, retirá-las e recolocá-las ou 

retirá-las definitivamente.  

- Penso que às vezes é interessante repetir, porém explicando de outra forma, seria 

muita pretensão acreditar que todas as pessoas entendam uma mesma informação 

da mesma maneira.   

- Informar que as gengivas devem estar sem sangramento na escovação, com a 

coloração rosa, não inchada, indicando saúde. O sangue é o alimento para as 

bactérias mais virulentas da cavidade bucal.  

- Lembrar que os idosos possuem pouca dor de dente frente ao envelhecimento 

bucal e muitas vezes a irritabilidade, resistência a ficar deitado, rejeição de alimentos 

pode ser sinal de sensibilidade em idosos mais comprometidos cognitivamente.  

- O idoso só tem excesso de saliva quando tem problema de deglutição – o que 

pode ser informado é o deposito de sujeira da língua criando o que se conhece de 

saburra (deve ser eliminada com cuidado, pois o idoso possui mucosa sensível, 

friável e boca seca).  

- A higiene melhora o paladar também, uma boca com placa bacteriana é uma boca 

azeda.  

- Usar escova de dentes de cabo grosso e de preferência emborrachado (aumenta a 

firmeza).  

- Para idosos os movimentos são vibratórios e a direção das cerdas voltadas para 

raiz do dente 45ª.  
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- Água sanitária só pode colocada nas dentaduras. Alguns pacientes usam prótese 

móvel e a agua danifica a parte metálica da prótese.  

- A cabeça do paciente deve esta voltada para frente, facilitando desse modo o 

escoamento de saliva e água, evitando engasgos.  

 

- O cuidador deve, sempre que possível, estar atrás do paciente no momento da 

higiene bucal, desse modo ira dar firmeza na execução do procedimento.  

 

- Muito cuidado com traumas na mucosa pela escova dentária. Já existe no mercado 

escovas com cabeça emborrachada.   

 

- Pastas dentifrícias que possuem em sua composição Clorexidina, devem ser 

usadas com cuidado (uma semana ao mês). À medida que o paciente se torna 

dependente pode ser aumentada para 2 semanas ao mês ou dia sim, dia não.   

 

- Repositores de saliva são indicados em pacientes acamados que permanecem 

com a boca aberta, mesmo que não se alimentem via oral, o conforto deve ser 

priorizado.   

Protótipo:  

- Escovação (de modo mais simples): 

   incline a escova na direção da raiz do dente (superior pra cima , inferior para 

baixo), na altura da borda inicial da gengiva;  

    vibre a escova sem retira-la do lugar;  

    após esse procedimento varrer na direção da ponta do dente.  

  

- Fio dental: é necessário inseri-lo no vão de 0,5 mm entre o dente e a gengiva.  

  

- Esses procedimentos de higiene, não devem causar sangramento se causar é 

porque a saúde bucal esta comprometida. A inflamação das gengivas está sendo 

relacionadas com diversas doenças sistêmicas, cardiopatias, DPOC, artrite, etc. Em 

2014, na época que estava escrevendo meu livro sobre Alzheimer, começaram a 
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aparecer os primeiros artigos relacionando a inflamação da gengiva e a possível 

exacerbação da doença de Alzheimer.  

 

 

 

 

 


