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No Projeto de Higienização Bucal os alunos orientam os pacientes e responsáveis a realizarem 
a higiene bucal de maneira correta. De acordo com as condições do paciente, grau de compreensão 
e habilidade motora, são passadas as técnicas mais adequadas à higienização. Observamos várias 
patologias bucais associadas à má higiene bucal, que apresentam sinais, dentre eles, o sangramento 
gengival, que atinge a gengiva e o periodonto, podendo trazer prejuízos a tecidos adjacentes. 
Diversos fatores como, má escovação, falta do uso do fio dental, excesso de força física no momento 
da escovação, bactérias alojadas e fármacos, têm contribuído para o sangramento gengival. Diante 
disso realizou-se um levantamento de dados para observar a incidência de sangramento gengival, 
sob o diagnóstico do cirurgião-dentista. Observou-se se existe sangramento gengival através de 
uma anamnese realizada com o auxílio de uma ficha clínica pré-existente de cada paciente, focando 
nas seguintes questões: o uso do fio dental, o número de realizações de escovação durante o dia, se 
possui sangramento gengival e a maneira como o paciente ou o responsável realiza a higiene bucal. 
A partir disso, é realizada a higienização bucal, sob a orientação dos alunos. O presente estudo 
mostrou que os pacientes apresentam sangramento gengival devido ao uso de medicamentos, a 
falta do fio dental, a má higiene bucal, força excessiva na escovação e até mesmo a presença de 
patologias. Concluiu-se que a maioria dos pacientes possui sangramento devido principalmente 
à precária higiene bucal.


