
Setor Validade

Modelo

Nº
O que 

fazer?
 Imagem

1
Higienizar as 

mãos

2
Preparo para 

higiene oral 

Instrução  de Processo

 Realizar higiene oral 

diariamente (Higiene Oral)                   

Como fazer?

A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel.

A) Separar o material para higiene oral (luva de procedimento, gaze e água destilada ou filtrada)

 B) Observar se o recém-nascido está  em decúbito dorsal  e com                                                                                           

a cabeceira elevada entre 30° e 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                         

◆ C) Higienizar as mãos.                                                                                                                                                             

.

D) Assegurar a correta fixação e aderência do tubo antes de iniciar a higiene bucal. 

Angulação da cabeceira 
da incubadora30°a 45°

Água e sabão Álcool gel

Decúbito Dorsal



Limpeza da cavidade oral

 A) Realizar a inspeção da cavidade oral, observar se tem alterações;                                                                          

( comunicar enfermeiro ou médico);

B) Embeber a gaze na água destilada ou filtrada                                                                                                                            

C) enrolar a gaze no dedo indicador, introduzir na cavidade oral do récém-nascido

◆D) realizar movimentos delicados de trás para frente em toda extensão da boca do bebê (gengiva, 

bochecha e língua). Troque a gaze a cada lado e face da cavidade oral higienizada.

◆  Limpeza dos tubos e sondas/ aspiração:

H) Com gaze embebida na água, higienize as sondas e tubo orotraqueal.

I) Pacientes secretivos: aspirar a cavidade oral, com sugador ou sonda de aspiração antes, durante e 

após o procedimento.

Técnica da 

Higiene Oral 

(Retirada de 

biofilme = Placa 

branca)

3

Aspiraração da cavidade 
oral 

Limpeza dos tubos e 
sondas



4

Assegurar a 

qualidade da 

higiene oral

5
Finalizar 

Procedimento

◆ 1) Após a higiene oral, realize a inspeção da cavidade oral, observando:

a) se não resquicios de dieta ou crostas esbranquiçadas. 

                                                                                                                                  

◆ 2) Considerar adequado:

  b)se as superfícies do tubo orotraqueal e sondas estiverem sem cobertura de placa ou biofilme 

esbranquiçado.

A) Avaliar a posição e aderência da fixação do tubo                                                                                                                                                

B) Hidratar os lábios. 

Aspecto de língua sem dieta ou 
crostas esbranquiçadas



6
Higienizar as 

mãos

 ◆
  Dicas de Segurança

PONTOS CHAVE!!

A) 40 segundos com água e sabão ou 20 segundos com álcool em gel.

Água e sabão Álcool gel










