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Resumo: Trata-se de uma atividade oferecida, anualmente, pelos estudantes do grupo PET-Odontologia, 

aos estudantes de Enfermagem, que aborda a relação da saúde bucal com a saúde geral. Tem como 

objetivo informar os estudantes do curso de enfermagem da UFRGS sobre as principais doenças bucais, 

aspectos de prevenção e adequado manejo da higiene bucal em pacientes sistemicamente comprometidos 

que se encontrem em hospitais ou instituições especializadas. A literatura mostra que existe uma forte 

correlação entre higiene bucal e saúde geral e suas consequências sobre a qualidade de vida desses 

pacientes. Foram utilizados recursos audiovisuais para apresentação de uma palestra com os conteúdos 

teóricos e evidências científicas sobre o tema. Também foram apresentados vários casos clínicos com 

diferentes situações envolvendo higiene bucal de pacientes com deficiências motoras para a realização da 

própria higiene bucal, inconscientes, pós-cirúrgicos, etc. nas quais o papel do pessoal da enfermagem é 

extremamente importante no que se refere ao manejo da saúde bucal do paciente. Também foram 

utilizados materiais como manequins, próteses, escovas dentais e fio dental para atividades de 

demonstração e oficina de treinamento. Os estudantes do curso de odontologia tiveram oportunidade de 

compartilhar seus conhecimentos acerca da importância de uma boa higiene bucal relacionada à saúde 

sistêmica dos indivíduos sem condições de manter esse nível de autocuidado. Esta atividade retrata a 

importância da multidisciplinaridade, favorecendo a visão mais abrangente de promoção de saúde, 

possibilitando que os pacientes sejam cercados de cuidados básicos essenciais para a saúde geral, tendo 

relação direta com a sua qualidade de vida e bem-estar. Acredita-se no impacto positivo desta atividade 

tanto sobre a formação acadêmica dos estudantes de Odontologia como de Enfermagem. Espera-se, 

também, que tais conhecimentos tenham sido de valia na formação dos estudantes de Enfermagem, que 

possam ser multiplicadores desse conhecimento e que isto repercuta positivamente, de alguma forma, na 

saúde geral da população. 
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