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Pacientes internados em Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) precisam de cuidados especiais, não só 
para o tratamento do motivo que levou à interna-
ção, mas também para evitar que outros órgãos 
sofram prejuízos. Devido ao fato da Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica (PAV) possuir 
alta prevalência em pacientes sob cuidados na 
UTI, aumentando o tempo de internação e elevan-
do os gastos com a saúde, a prevenção traz bene-
fícios para o paciente e representa economia de 
recursos financeiros. Sabendo-se que o custo diá-
rio de manutenção de um paciente internado em 
UTI é bastante elevado, e havendo a possibilidade 
de diminuição de gastos com a prevenção da PAV, 
um Plano de Ação para evitar esta infecção hospi-
talar é muito relevante. Desta forma, a inserção do 
cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar da UTI 
é fundamental para prevenção da PAV. O profissio-
nal é capaz de realizar procedimentos odontológi-
cos visando a prevenção, detecção e remoção de 
focos infecciosos orais, Além disso, é capaz de de-
senvolver um Protocolo Operacional Padrão (POP) 
de Higiene Oral adequado, treinar e supervisionar 
a equipe de enfermagem para aplicação do POP. É 
primordial que o cirurgião-dentista devidamente 
habilitado em Odontologia Hospitalar componha a 
equipe multidisciplinar das Unidades de Terapia 
Intensiva nas diversas Organizações de Saúde da 
Aeronáutica, haja vista que, atualmente, a Força 
Aérea Brasileira possui um total de 66 leitos de 
UTI, distribuídos em 07 Organizações de Saúde no 
território nacional, decorrendo disso a necessidade 
de se ter preocupação com a gestão de recursos 
públicos. 
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Patients hospitalized in the Intensive Care Unit 
(ICU) need special care not only to treat the reason 
that led to hospitalization, but also to prevent other 
organs from suffering losses. Due to the fact that 
mechanical ventilation associated pneumonia 
(VAP) has a high prevalence in patients undergoing 
ICU care, increasing hospitalization time and in-
creasing health spending, prevention brings bene-
fits to the patient and represents savings of financi-
al resources. Knowing that the daily cost of mainte-
nance of an ICU patient is quite high, and with the 
possibility of reducing costs with the prevention of 
VAP, an Action Plan to avoid this hospital infection 
is very relevant. In this way, the insertion of the 
dentist in the multidisciplinary team of the ICU is 
fundamental for the prevention of VAP. The profes-
sional is able to perform dental procedures aimed 
at prevention, detection and removal of oral infecti-
ous foci. In addition, he is able to develop an appro-
priate Oral Oral Hygiene Standard Operating Proto-
col (POP), train and supervise the nursing staff for 
POP application . It is essential that the dental sur-
geon duly qualified in Hospital Dentistry compose 
the multidisciplinary team of Intensive Care Units in 
the various Aeronautical Health Organizations, gi-
ven that, currently, the Brazilian Air Force has a 
total of 66 ICU beds, distributed in 07 Health Orga-
nizations in the national territory, resulting in the 
need to be concerned about the management of 
public resources
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INTRODUÇÃO 

A cavidade oral tem interligação com diver-
sos sistemas. Sendo assim, as infecções orais po-
dem ocasionar alterações à distância, assim como 
diversas doenças sistêmicas apresentam também 
manifestações orais. Por isso, o paciente internado 
em ambiente hospitalar tem o direito ao atendimen-
to integral, que abrange atenção específica do ci-
rurgião-dentista como integrante da equipe multi-
disciplinar, inclusive nas Unidades de Terapia In-
tensiva. 

A Pneumonia Associada à Ventilação Me-
cânica (PAV) é uma das infecções hospitalares 
mais prevalentes em pacientes internados em UTI, 
sendo caracterizada pelo desenvolvimento de in-
fecção pulmonar após 48 horas da intubação oro-
traqueal e ventilação mecânica invasiva ou até 48 
horas após a extubação1. Cerca de 10% a 20% dos 
pacientes intubados desenvolvem a infecção e 
uma das consequências é o prolongamento da per-
manência hospitalar por 6 a 10 dias além do ne-
cessário2. Tal condição pode levar, ainda, à eleva-
ção substancial dos custos hospitalares, pois há o 
aumento da duração da internação, do número de 
exames, dos procedimentos e dos cuidados neces-
sários3. Além disso, aproximadamente 33% dos 
pacientes com PAV morrem em decorrência direta 
desta infecção4. 

Por conseguinte, a inserção do cirurgião-

dentista na equipe multidisciplinar da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) é fundamental para preven-
ção da Pneumonia Associada à Ventilação Mecâni-
ca (PAV).   

Tendo em vista a relação existente entre a 
presença de micro-organismos patogênicos orais e 
o desenvolvimento de infecções respiratórias, pre-
tende-se demonstrar, inicialmente, que o profissio-
nal habilitado em Odontologia Hospitalar é capaz 
de realizar procedimentos odontológicos de pre-
venção, detecção e remoção de focos infecciosos 
orais, visando à prevenção da PAV. 

Ademais, o cirurgião-dentista é capaz de 
desenvolver um Plano de Ação que envolva a im-
plantação de um adequado Protocolo Operacional 
Padrão (POP) de Higiene Oral, o treinamento e a 
supervisão da equipe de enfermagem para aplica-
ção do POP.  
 

DESENVOLVIMENTO 

Pacientes internados em UTI precisam de 
cuidados especiais, não só para o tratamento do 
motivo que levou à internação, mas também para 
evitar que outros órgãos sofram algum prejuízo. 
Para possibilitar a recuperação e melhorar o prog-
nóstico, estes pacientes requerem cuidados de ex-
celência. Muitas vezes necessitam de ventilação 
mecânica, gerando um risco de desenvolver a 
PAV, que representa uma das infecções hospitala-
res mais frequentes. 
 

Atuação do cirurgião-dentista na UTI 
Com o objetivo de garantir o atendimento 

integral ao paciente internado, a equipe multidisci-

plinar da UTI deve ser composta por médicos, en-
fermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, nutricionistas e, mais recente-
mente, por cirurgiões-dentistas. Apesar de ainda 
haver obstáculos na aceitação deste profissional 
por parte dos demais integrantes da equipe, muitos 
avanços já ocorreram. 

Alterações como a presença de cárie dentá-
ria, doença periodontal, mobilidade dentária, infec-
ções bucais e outros, começaram a despertar nos 
profissionais dos hospitais a necessidade de uma 
avaliação específica, o que motivou o encaminha-
mento de demandas neste sentido à equipe de 
odontologia. Os problemas bucais começaram a 
incomodar os diversos profissionais que compõem 
as equipes de saúde5. 

Para assegurar uma atenção odontológica 
adequada, o cirurgião-dentista que atua em ambi-
ente hospitalar deve possuir o Curso de Habilitação 
em Odontologia Hospitalar reconhecido pelo Con-
selho Federal de Odontologia6. Tal formação pro-
porciona a adaptação do profissional à rotina e ao 
ambiente hospitalar, garantindo maior segurança 
na realização de procedimentos odontológicos de 
acordo com o quadro geral do paciente e as princi-
pais doenças sistêmicas em pacientes cardiopatas, 
psiquiátricos, neuropatas, nefropatas, hepatopatas, 
pneumopatas e oncológicos. Segundo Gomes e 
Esteves7: 

“A Odontologia hospitalar trabalha 
em uma equipe multidisciplinar vi-
sando o tratamento global do paci-
ente evitando infecções hospitala-
res relacionadas ao sistema esto-
matognático principalmente as in-
fecções respiratórias que prejudi-
cam a recuperação do paciente, 
diminuição do tempo de internação 
e do uso de medicamentos pelo 
paciente crítico, contribuindo de 
forma efetiva para o seu bem-estar 
e dignidade. Esta alternativa além 
de barata (pois se atua no nível pri-
mário de prevenção) é simples e 
viável e é de extrema importância e 
necessidade.” 7 

Para garantir a atuação odontológica o mais 
breve possível após a internação do paciente, é 
indicado que o profissional esteja presente na UTI 
diariamente, tanto para a avaliação inicial do paci-
ente, como para a realização dos procedimentos 
necessários, pois conforme descrito pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária: 

“A colonização da orofaringe por 
microorganismos gram negativos, 
em pacientes sob ventilação mecâ-
nica, tende a ocorrer nas primeiras 
48 a 72 horas após a admissão 
na UTI, e não raro, ocorrem ma-
nifestação ou agravo de infec-
ções periodontais, agudizações 
de lesões periapicais, mucosites, 
osteorradionecrose, infecções 
fúngicas, aumento da saliva resi-
dual mucinogênica e estagnação 
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da matéria orgânica. Estas con-
dições, associadas aos comuns 
e frequentes episódios de disfa-
gia, predispõem à migração dos 
microorganismos bucais para os 
pulmões, através da aspiração 
do conteúdo da cavidade bucal, 
via orofaringe.” 4 

O cirurgião-dentista desempenha um impor-
tante papel na adequação e no tratamento do am-
biente oral, por meio de procedimentos odontológi-
cos específicos, da remoção dos possíveis focos 
infecciosos e da prevenção da colonização por mi-
cro-organismos patogênicos que venham a contri-
buir para a instalação da PAV. Dentre os procedi-
mentos possíveis de serem realizados, podem ser 
citados: exodontias, raspagem periodontal, sela-
mento de cavidades de cárie dentária, tratamento 
de infecções fúngicas e virais com manifestações 
orais, tratamento de lesões traumáticas e de outras 
alterações bucais que causem risco ou desconforto 
ao paciente. 

Corroborando com essa ideia, Miranda6  
defende que a maioria dos pacientes internados 
apresenta um tempo de internação na UTI igual ou 
superior a 48 horas - período crítico - necessitando 
de ações odontológicas diárias para a prevenção 
de infecções hospitalares, como a pneumonia no-
socomial e a pneumonia associada à ventilação 
mecânica. E, devido ao perfil desses pacientes,  
faz-se necessária a assistência integral nas condu-
tas preventivas, educacionais e clínicas de promo-
ção de saúde bucal. 

Somente a partir do conhecimento do histó-
rico médico completo e das evoluções do paciente, 
é garantido a este um acompanhamento adequado, 
devendo ser realizado o exame clínico odontológi-
co inicial em até 48 horas após a internação. De 
posse de tais dados, deve ser traçado um plano de 
tratamento para a remoção dos focos de infecção, 
conduzindo para um melhor prognóstico do caso. 
Acredita-se que para a adequada atuação junto à 
equipe multidisciplinar, o cirurgião-dentista deva 
participar diariamente da discussão de caso de to-
dos os pacientes internados na UTI e realizar, tam-
bém, a avaliação odontológica diária, possibilitando 
a ação rápida em caso de alterações orais. 

 

Treinamento e supervisão da equipe de enfer-
magem 

A cavidade oral é um local que abriga gran-
de quantidade de micro-organismos potencialmen-
te patogênicos e que, caso não sejam removidos 
de maneira adequada e regular, se acumulam, for-
mando um biofilme que pode deslocar-se e atingir 
os pulmões, contribuindo para o desenvolvimento 
da PAV. 

 De acordo com Marino et al.8, a alta simila-
ridade entre os micro-organismos da placa dentá-
ria, lavados brônquicos indiretos e tubos endotra-
queais sugere que a cavidade oral é de fato um 
importante local envolvido na aspiração microbiana 
das vias aéreas inferiores e do tubo endotraqueal. 

Sendo assim, a manutenção de uma boa higiene 
oral é muito importante para limitar a aspiração de 
bactérias em pacientes vulneráveis. 

Além dos procedimentos para prevenção e 
remoção de focos de infecção para prevenção da 
PAV em pacientes sob cuidados intensivos, o cirur-
gião-dentista deve desenvolver um POP de Higie-
ne Oral para ser realizado pela equipe de en-
fermagem, adequado ao perfil do paciente que 
será atendido nos diversos tipos de UTI: para 
adultos, para crianças, para pacientes crônicos 
e pós-cirúrgicos. 

Segundo o Caderno de Medidas de Pre-
venção de Infecção Relacionada à Assistência 
à Saúde4, quatro medidas para a Prevenção 
da PAV fazem parte do pacote de medidas de-
senvolvidas pelo Institute for Helthcare Impro-
vement, devendo ser aplicadas em conjunto: 
manter decúbito elevado (30-45°), adequar dia-
riamente o nível de sedação e o teste de respi-
ração espontânea, aspirar a secreção subglóti-
ca rotineiramente e fazer a higiene oral com an-
tissépticos. 

Para atender às medidas de prevenção de 
PAV elencadas nas orientações da ANVISA, deve 
ser adotado um POP de Higiene Oral para a UTI a 
ser aplicado como rotina para a equipe de enferma-
gem, sob a supervisão do cirurgião-dentista. O pro-
tocolo deve descrever em detalhes os dispositivos 
necessários para a realização da higiene bucal, 
como, por exemplo, o uso de escovas, fio dental, 
gaze, espátulas e abridores bucais. Deve conter 
ainda as substâncias antimicrobianas mais efetivas 
para controle químico do biofilme e da saburra lin-
gual, descrevendo o modo e a frequência da reali-
zação do procedimento. 

Baptista et al.9 corroboram que a PAV está 
diretamente relacionada à uma higiene oral defici-
ente, destacando a necessidade de um protocolo 
terapêutico eficiente voltado para o combate à in-
fecção e confirmando a importância da interação 
entre Odontologia, Medicina e Enfermagem, espe-
cialmente nas unidades de terapia intensiva. 

Uma vez desenvolvido um POP de Higiene 
Oral, o cirurgião-dentista deve ser o responsável 
pela implantação do protocolo, realizando o treina-
mento da equipe de enfermagem por meio de pa-
lestras e demonstrações práticas à beira do leito, 
promovendo reciclagem periódica da equipe, bem 
como a revisão do protocolo na ocorrência de um 
evento adverso ou atualização científica. 

No estudo de Mogyoródi et al.10, para a im-
plantação do protocolo de prevenção de PAV, foi 
realizado treinamento com as enfermeiras da UTI 
sobre a importância dos métodos de prevenção, 
incluindo a elevação da cabeceira da cama, cuida-
dos orais, higienização das mãos, controle da pres-
são do “cuff”, técnica de sucção endotraqueal as-
séptica e manipulação do equipamento respiratório. 
Após a aplicação das medidas, houve uma redução 
do risco de PAV de 44%, diminuição das bactérias 
patogênicas e maior adesão da enfermagem aos 
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métodos de prevenção, destacando-se a importân-
cia da educação como método de prevenção. 

Ory et al.11 realizaram um estudo com 2861 
pacientes em UTI, comparando os custos com a 
implantação de um Protocolo de Higiene Oral com 
a economia obtida com a redução do número de 
casos de PAV. Os resultados demonstraram que, 
além de melhorar a qualidade do cuidado com o 
paciente, a implantação de Protocolo foi economi-
camente viável. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à relação existente entre a presença 
de micro-organismos patogênicos orais e o desen-
volvimento das infecções respiratórias, o controle 
das infecções orais contribui para a diminuição das 
taxas de PAV, condição que, em função da sua 
alta prevalência em pacientes sob cuidados na 
UTI, aumenta o número de dias de internação, po-
dendo levar ao óbito.  Sabendo-se que o custo diá-
rio de manutenção de um paciente internado para 
tratamento intensivo é bastante elevado, e haven-
do a possibilidade de diminuição de gastos com a 
prevenção da PAV, um Plano de Ação para evitar 
esta infecção hospitalar é muito relevante. Sendo 
assim, a inserção do cirurgião-dentista na equipe 
multidisciplinar da Unidade de Terapia Intensiva é 
fundamental para prevenção da Pneumonia Asso-
ciada à Ventilação Mecânica.  

Neste contexto, com a finalidade de preven-
ção da PAV, o cirurgião-dentista habilitado em 
Odontologia Hospitalar é capaz de realizar procedi-
mentos odontológicos visando a prevenção, detec-
ção e remoção dos focos infecciosos orais. Além 
disso, o profissional é capaz de desenvolver um 
Plano de Ação que envolva a implantação de um 
adequado Protocolo Operacional Padrão (POP) de 
Higiene Oral, o treinamento e a supervisão da equi-
pe de enfermagem para aplicação deste protocolo. 

A relevância do tema decorre do fato de a 
Força Aérea Brasileira possuir, atualmente, 04 hos-
pitais de 4° Escalão e mais 03 hospitais de 3º Es-
calão que possuem UTI, contabilizando um total de 
66 leitos. Pelo exposto, é primordial que os cirurgi-
ões-dentistas adequadamente habilitados em 
Odontologia Hospitalar sejam inseridos na equipe 
multidisciplinar das Unidades de Terapia Intensiva 
das diversas Organizações de Saúde da Aeronáuti-
ca, visando a prevenção da Pneumonia Associada 
à Ventilação Mecânica, proporcionando um cuida-
do integral e intensivo ao paciente, melhorando a 
sua qualidade de vida, além de diminuir o tempo de 
internação e, consequentemente, reduzir gastos 
com a assistência em saúde. 
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