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RESUMO
Queiroz, C. D. S. Característica clínicas e bucais de pacientes internados na UTI da
Fundação Pio XII - Hospital de câncer de Barretos-SP. [Dissertação de Mestrado].
Barretos: Curso de Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2013.

A necessidade de tratamento intensivo em pacientes oncológico tem aumentado
drasticamente. A própria neoplasia pode ocasionar complicações clínicas com risco
imediato de vida. Adicionalmente, a quantidade de biofilme e a prevalência de patógenos
bucais e respiratórios em pacientes de UTIs, aumentam com o tempo de internação. O
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito dos cuidados bucais sobre as condições clínicas e
bucais de pacientes internados a UTI da Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de
Barretos-SP. No período de março a maio de 2011, 73 pacientes foram avaliados e
receberam cuidados bucais durante o período em que permaneceram internados na UTI
da Fundação Pio XII. Foram analisadas as características sócio-demográficas e da
neoplasia, motivo da internação na UTI e tempo de internação, características bucais
(dentes hígidos, restaurados e cariados, presença de biofilme dental, saburra lingual,
eritema, úlcera, mucosite, candidíase) e o efeito dos cuidados bucal durante internação
(higiene bucal com clorexidina 0,12%, tratamento de candidíase com antifúngico e de
mucosite com laser). Os dados foram analisados pelo teste Qui-quadrado, Fisher e
ANOVA (p≤0,05). A correlação entre os achados durante a permanência do pacientes na
UTI, foi realizado pelo teste de correlação de Spearman (α=0,05). Pacientes desdentados
apresentaram frequência estatisticamente maior de indivíduos apresentando associação
dos fatores de risco (fumo e álcool) (35,5%), sendo acometidos por neoplasia digestiva
(45,2%). Enquanto que os pacientes dentados apresentaram predomínio de neoplasia
neurológica (40,5%). A taxa de letalidade foi de 21,9% após internação na UTI, sendo
62,5% decorrente de complicações da neoplasia pré-existente, 25% devido à septicemia e
12,5% devido à pneumonia nosocomial. A letalidade estava relacionada com os maiores
períodos de permanência na UTI (r=0,7; p=0,0003) e consequente desenvolvimento de
complicações clínicas, tais como, septicemia (r=0,74; p<0,0001), pneumonia nosocomial
(r=0,46; p=0,03) e alterações bucais, tais como, presença de úlceras bucais (r=0,6;
p=0,0045). Com o protocolo de cuidados bucais houve uma redução significativa de
43,5% na taxa de pacientes com biofilme dental e uma redução de 19,2% na frequência
de pacientes com saburra lingual. Conclui-se que o protocolo proposto de cuidados bucais
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realizados por meio de higiene bucal e tratamento específico para as alterações da
normalidade (mucosite, eritema, candidíase, xerostomia), foi capaz de controlar a
incidência de reservatórios bacterianos intrabucais durante a internação, entretanto, não
foi capaz de controlar a incidência de mucosite/ úlcera, possivelmente relacionadas com
os tratamentos quimio e radioterápicos.

Palavras-chave: Unidades de terapia intensiva, higiene oral, pneumonia nosocomial,
mucosite, úlcera, pacientes oncológicos.
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ABSTRACT

Queiroz, C. D. S. Oral and clinical characteristic in ICU patients of Foundation Pio XII Cancer Hospital of Barretos – SP, Brasil. [Dissertação de Mestrado]. Barretos: Curso de
Mestrado em Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2013.
The need for intensive care in oncology patients has increased dramatically. The cancer
itself can cause clinical complications with immediate life threat. Additionally, the
amount of biofilm and the prevalence of respiratory pathogens in intensive care units
(ICU) patients, increase with the length of stay. The aim of this study was to evaluate the
effect of oral care on the oral and clinical conditions of patients admitted to ICU of
Foundation Pio XII - Cancer Hospital of Barretos-SP. From March to May 2011,
profissionals evaluated 73 patients offered oral care during the period of patients stayed in
the ICU Foundation Pio XII. The socio-demographic and cancer characteristics were
analysed, such as reason for ICU admission and length of stay, features mouth (teeth
healthy, restored and decayed, the presence of dental plaque, tongue coating, erythema,
ulcers, mucositis and candidiasis). The effect of oral care during hospitalization was
performed by using 0.12% chlorhexidine. Antifungal drugs performed the treatment of
candidiasis and treatment of mucositis was performed by laser irradiation. Data were
analyzed by chi-square test, Fisher and ANOVA (p ≤ .05). The correlation between the
clinical findings of the patients during their stay in the ICU was performed by Spearman
correlation test (α = 0.05). Edentulous patients showed statistically higher frequency of
individuals acommitted by gastrointestinal neoplasia (45.2%) and association of risk
factors (smoking and alcohol) (35.5%). While dentate patients showed a predominance
of neurological neoplasm (40.5%). The fatality rate was 21.9% after ICU admission,
62.5% due to complications of pre-existing cancer, 25% due to septicemia and 12.5% due
to nosocomial pneumonia. Mortality was associated with longer periods of ICU stay (r =
0.7, p = 0.0003) and subsequent development of clinical complications, such as
septicemia (r = 0.74, p <0.0001), nosocomial pneumonia (r = 0.46, p = 0.03) and oral
changes such as the presence of mouth ulcers (r = 0.6, p = 0.0045). With the oral care
protocol was a significant reduction of 43.5% in the rate of patients with biofilm and a
19.2% reduction in the frequency of patients with tongue coating. It is concluded that the
protocol oral care performed by oral hygiene and specific treatment, was able to control
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the incidence of intraoral bacterial reservoirs during hospitalization, however, was not
able to control the incidence of mucositis / ulcer, possibly related to chemotherapy and
radiotherapy treatments.

Keywords: Intensive care units, oral hygiene, nosocomial pneumonia, mucositis, ulcers,
cancer patients.
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1 INTRODUÇÃO
A necessidade de tratamento intensivo em pacientes oncológico tem
aumentado drasticamente (Soares et al., 2010). A própria neoplasia pode
ocasionar complicações clínicas com risco imediato de vida, como na síndrome da
lise tumoral espontânea, ou a compressão tumoral, que pode causar insuficiência
respiratória, renal ou obstrução intestinal, levando o paciente à internação em UTI
(Hallahan et al., 2000). Adicionalmente, o estado de imunossupressão
representado, por exemplo, por uma neutropenia decorrente de tratamento
oncológico de radioterapia e quimioterapia, predispõe ao risco de desenvolver
infecção nosocomial (Hughes et al., 2002).
Uma das mais importantes complicações das que se listam durante
internação em unidades de terapia intensiva (UTIs) é a pneumonia hospitalar,
também denominada pneumonia nosocomial, que segundo o Ministério da Saúde
(Brasil, 2004), é qualquer infecção adquirida após hospitalização do paciente.
A pneumonia nosocomial tem sido foco de crescente preocupação aos
profissionais de saúde e aos órgãos públicos pelo fato de representar uma das
infecções nosocomiais mais freqüentes (10-68%), perdendo somente para a
infecção urinária (Fourrier et al., 2000; Yoneyama et al., 2002), sua incidência é
variável conforme população estudada e critério de diagnóstico, apresentando um
valor estimado entre 5 e 15 casos por 1000 admissões hospitalares. Atualmente
tem apresentado grande impacto público pelo fato dessas infecções ocasionarem
altas taxas de morbidade e mortalidade, podendo atingir até 80% dos pacientes
(Yoneyama et al., 2002; Scannapieco, 2006).
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Estudos recentes mostram que a quantidade de biofilme em pacientes
de UTIs, aumenta com o tempo de internação, ao passo que também ocorre maior
prevalência de patógenos respiratórios que colonizam o biofilme bucal
(Yoneyama et al., 2002; Scannapieco, 2006). Autores (Lotufo & Panutti, 2004;
Morais et al., 2006) relataram que a colonização microbiana presente na cavidade
bucal, constituída de bactérias, vírus e fungos, representa metade da colonização
encontrada em todo corpo humano.
Estudos

comprovam

que

a

colonização

da

orofaringe

por

microrganismos Gram-negativos de pacientes intubados, ocorre nas primeiras 48 a
72 horas após admissão nas UTIs. Sugerindo que tal fato ocorre devido às
condições sistêmicas e bucais dos pacientes internados em UTIs, como a falta de
movimentação espontânea da língua, a hiposalivação e de deglutição e falta de
habilidade motora para a escovação dentária (Preston et al., 1999; Vincent, 2003).
Ademais, a intubação orotraqueal ou até mesmo a alteração do estado mental
dificultam ainda mais o controle da placa bacteriana (El-Solh et al., 2004).
O biofilme encontrado na saburra lingual, no biofilme dental, na
mucosa oral/ peribucal e no tubo orotraqueal, serve como reservatório de
patógenos

respiratórios

(Scannapieco,

1996;

Scannapieco,

2006)

e

microrganismos oportunistas como as espécies de Candida sp. e vírus (Herpes
simples) (Abidia, 2007). Além disso, aumentando o período de internação ocorre
aumento do acúmulo de biofilme na cavidade bucal com excessiva proliferação
microbiana, incluindo patógenos respiratórios que podem ser conduzidos à
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orofaringe, e atingir o trato pulmonar, diretamente através do tubo endotraqueal
(Oliveira et al., 2007).
Adicionalmente, alguns autores (Reilly & Glaffey, 2005; Williams et
al., 2005; Morais et al., 2006) relataram que a doença periodontal pode atuar
como fator de disseminação de microrganismos patogênicos com efeitos
metastático sistêmico, especialmente em pessoas com a saúde comprometida.
Estudos têm sugerido que o controle da infecção bucal, por métodos
mecânicos e químicos, pode reduzir a incidência de pneumonia nosocomial em
pacientes com cirurgia cardíaca (DeRiso et al., 1996; Houston et al., 2002; Segers
et al., 2006).
Considerando que a quantidade e a complexidade do biofilme bucal
aumentam com o tempo de internação e, que por outro lado, o biofilme pode
servir como reservatório permanente aos microrganismos; sugere-se que a
colonização do biofilme bucal por patógenos, especialmente os respiratórios, pode
ser uma fonte específica de infecção das vias aéreas superiores em UTIs, uma vez
que as bactérias presentes na boca podem ser aspiradas para o ambiente pulmonar,
levando às pneumonias por aspiração (El-Solh et al., 2004; Scannapieco, 2006).
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2 PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito dos cuidados bucais sobre
as condições clínicas e bucais de pacientes internados a UTI da Fundação Pio XII
- Hospital de Câncer de Barretos-SP.
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3 METODOLOGIA
Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de
Barretos – SP (processo nº 12105/2012), local onde o trabalho foi realizado. O
estudo foi delineado por meio de exame clínico dos pacientes internados nas
unidades de terapia intensiva (UTIs) da Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de
Barretos-SP internados no período de março a maio de 2011. O paciente ou o
responsável legal pelo mesmo previamente à internação, assinaram o Termo para
Consentimento Livre Após Informação por Escrito para autorização de exames e
tratamentos quando necessário.
Uma ficha padrão para tabulação das informações coletadas do
prontuário médico (Anexo 2) foi elaborada para aferição dos dados do paciente.
Foi analisado gênero, idade, cor e estado civil, fatores de risco, tipos de
neoplasias, tratamentos oncológicos, motivo da internação na UTI e tempo de
internação.
As características bucais foram obtidas a partir do exame clínico bucal
realizado pelos profissionais do programa odontológico hospitalar durante a
permanência do paciente na UTI. A higiene bucal era realizada pela equipe de
enfermagem da UTI da Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos, a qual
apresentava-se previamente, treinada e capacitada para executar o protocolo de
higiene bucal implantado no hospital desde 2008.
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Os dados coletados incluíram número de dentes (hígidos, restaurados
e cariados), presença de biofilme dental, saburra lingual, eritema, úlcera, mucosite
e candidíase, além da verificação se o paciente fazia uso de próteses bucais, o tipo
e localização da mesma.
Durante a permanência do paciente na UTI, foi verificada presença de
complicações clínicas sistêmicas, tais como, pneumonia nosocomial, insuficiência
respiratória, insuficiência cardíaca, neutropenia, óbito e causa do mesmo.
Indenpendente do tempo de internação do paciente na UTI foram
considerados os achados clínicos observados na primeira avaliação odontológica
na UTI e na última avaliação odontológica antes da alta da UTI. Os dados foram
digitados e armazenados no banco de dados do programa de avaliação
odontológica do hospital desenvolvido para esta finalidade.

3.1.CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídos no estudo os pacientes que estiveram internados na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de
Barretos, SP, no período de março a maio de 2011, que haviam sido submetidos à
avaliação das condições bucais no primeiro de internação.

3.2. CASUÍSTICA
Apesar da UTI da Fundação Pio XII dispor de 20 leitos, a amostra foi obtida
através do acompanhamento clínico de 73 pacientes que foram internados na UTI da
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Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos – SP, no período de março a
maio de 2011 e que haviam sido submetidos à avaliação bucal na internação.

3.3. DADOS CLÍNICOS

3.3.1. HIGIENE DENTAL
Para avaliação do grau de higiene dental, para os pacientes dentados,
foi utilizado o Índice de Placa Bacteriana Simplificado (IPB-S) (Green &
Vermillion, 1964) modificado, com o intuito de avaliar o acúmulo de resíduos
(biofilme) nas faces vestibulares de seis dentes representativos (primeiros molares
superiores e inferiores, direito e esquerdo, além do incisivo central superior direito
e do incisivo central inferior esquerdo). Na ausência de algum dos dentes préselecionados, dentes permanentes totalmente erupcionados adjacentes eram
escolhidos.

Para registro do grau de higiene dental, a superfície dos dentes

analisados foram divididos em 3 terços.
O Índice de Placa Bacteriana Simplificado (IPB-S) (Green &
Vermillion, 1964) é representado por escores que variam de 0 a 3, conforme
ausência e/ ou presença de biofilme dental presente nos terços de cada superfície
dental avaliada, como demonstrado abaixo.
Escore 0 – Inexistência de biofilme dental (Ausente);
Escore 1 – Biofilme dental cobrindo não mais que 1/3 da superfície
dental (Pouca placa);
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Escore 2 – Biofilme dental cobrindo mais que 1/3 da superfície dental
(Média placa);
Escore 3 – Biofilme dental cobrindo mais que 2/3 da superfície dental
(Muita placa).

3.3.2. Alterações da normalidade da mucosa bucal
Procedeu-se o exame fisico intrabucal para avaliar a ocorrência de
algum tipo de lesão ou desvio de normalidade em tecidos moles, em especial,
mucosa palatina, jugal, assoalho de boca, dorso lingual, lábios e mucosa labial,
bem como verificar a presenca de sinais sugestivos de comprometimento
sistêmico ou dos tecidos duros.

3.3.2.1. Mucosite/ Úlceras
Quando detectada a mucosite, sua graduação, baseada em observações
clínicas, foi estabelecida segundo a escala de graduação de mucosite oral da
Organização mundial de saúde (Who, 1997). A escala de graduação da mucosite
oral variou de 0 a 4, como demonstrado a seguir:
 Escore 0 – Inexistência de alteração (Ausente);
 Escore 1 – Presença de eritema, irritação, dor (Pouco eritema);
 Escore 2 – Presença de eritema e de úlceras em uma estrutura da
cavidade bucal (Pouca úlcera);
 Escore 3 – Presença de úlceras em apenas duas estruturas da cavidade
bucal (úlcera moderada);
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 Escore 4 – Presença de úlceras em três ou mais estruturas da cavidade
bucal - A ingestão de sólidos ou de líquidos é impossível (muita
úlcera).

3.3.2.2. Saburra lingual
Para determinação do índice de saburra lingual, foi realizado exame
visual da presença da saburra lingual, classificando com escores 0 ou 1, como
demonstrado a seguir:
 Escore 0 – Inexistência de saburra lingual (Ausente);
 Escore 1 – Saburra cobrindo de 1/3 a mais de 2/3 do dorso da língua.

3.3.2.3. Lesão Fúngica/ Herpes

A condição da mucosa bucal foi avaliada considerando a presença e a
extensão de alterações na mucosa, como: lesão fúngica (presença de placas
brancas raspáveis e/ ou eritema) e herpes (presença de lesões vesículo bolhosas na
cavidade bucal), classificando com escores 0 ou 1, como demonstrado a seguir:
 Escore 0 – Inexistência de lesão fúngica/ herpes (Ausente);
 Escore 1 – Presença de lesão fúngica/ herpes.

19

3.3.3. Exame extra-bucal
O exame extra-bucal utilizado foi baseado nos critérios de diagnóstico
da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1997). Observou-se bordas
avermelhadas e comissuras na região peri-labial.

3.4. Orientações quanto à necessidade de tratamento

3.4.1. Orientações de higiene bucal
O protocolo de cuidados bucais e orientação já implantado para a
equipe de enfermagem a ser realizado foi de higienização bucal a cada 8 horas (no
mínimo 3 vezes ao dia), incluindo escovação dental, com escova de cerdas macias
e creme dental (fornecidos pelo hospital), escovação da língua dos pacientes, uso
de gaze estéril embebida em digluconato de clorexidina a 0,12%, quando da
impossibilidade de uso de escova dental.
Na presença de placa verificada pela equipe de Cirurgiões-Dentistas,
os mesmos orientavam a equipe de enfermagem para execução da higiene bucal
nos três períodos de trabalho (a cada 8 horas), com a prescrição de manter a
higiene (quando sem placa), melhorar a higiene (na presença de placa).
Na impossibilidade de higienizar com escova dentária e creme dental
a equipe de enfermagem foi orientada a higienizar as estruturas bucais com gaze
estéril embebida em digluconato de clorexidina a 0,12%, além de realizar a
higiene da língua com escova dentária ou espátula de madeira.
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3.4.2. Orientações de higiene da prótese dental
Quando o paciente utilizava próteses removíveis e/ ou totais e na
ausência de lesões na mucosa, a equipe de enfermagem foi orientada a remover a
prótese, higienizar a mesma com escova dentária e higienizar a mucosa com gaze
estéril embebida em digluconato de clorexidina a 0,12%. Na presença de
alterações da normalidade na mucosa, a equipe de enfermagem foi orientada a
retirar a prótese, suspendendo sua utilização durante a internação.
Adicionalmente, o tratamento de estomatite protética associada à
candidíase consistiu na combinação de antifúngico tópico, como o miconazol 2%
na forma de gel na frequência de duas a três vezes ao dia com duração de uma a
duas semanas e orientação quanto à higienização da prótese.

3.4.2. Orientações na presença de alterações da mucosa bucal
As orientações para a equipe de enfermagem dependiam dos aspectos
clínicos observados. Na ausência de alteração, a orientação clínica era de sem
necessidade de conduta clínica, na presença de alteração verificada pelo cirurgiãodentista, o mesmo realizaria o tratamento.
Eritema: realizava-se aplicação diária de laserterapia de baixa
potência (660nm) por 10 segundos com 25 mW na região avermelhada, e
orientação à equipe de enfermagem quanto à higene com gaze estéril embebida
em digluconato de clorexidina a 0,12%.
Úlcera: realizava-se aplicação diária de laserterapia de baixa potência
(660nm) por 10 segundos com 25 mW na úlcera, e orientação da equipe de
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enfermagem quanto à higiene com gaze estéril embebida em digluconato de
clorexidina a 0,12%.
Lesão fúngica: orientação da equipe de enfermagem quanto à higiene
com gaze estéril embebida em digluconato de clorexidina a 0,12%, e aplicação
diária de laserterapia de baixa potência (660nm) por 10 segundos com 25 mW na
área afetada, solicitação de avaliação da equipe médica e possível prescrição de
antifúngico sistêmico.
Herpes: aplicação do laserterapia de baixa potência 660nm por 10
segundos com 25 mW na área afetada pelo Cirurgião-Dentista, dose diária,
solicitação avaliação da equipe médica e possível prescrição de antiviral
sistêmico.

3.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Após codificação de cada uma das variáveis de interesse, foi
elaborado um banco de dados no programa Microsoft Excel. Os dados foram
submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk. Os dados experimentais foram
analisados pelo programa SPSS para o Windows® V. 19.0, para obtenção dos
resultados estatísticos.
Foram consideradas variáveis descritivas as variáveis sóciodemográficas, tais como gênero e idade, bem como as variáveis clínicas, tais
como tempo de internação na UTI, diagnóstico médico motivo de internação,
presença de co-morbidade, entubação endotraqueal e óbitos. Os dados foram
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comparados entre dentados e edêntulos, sendo utilizados os testes Qui-quadrado,
Fisher e ANOVA (p≤ 0,05).
Para a análise de correlação entre a ocorrência de pneumonia
nosocomial, tempo de internação, presença de dentes, co-morbidades, óbitos,
presença de biofilme dental, presença de saburra lingual, foi empregado do teste
de Correlação de Spearman (α=0,05).

23

4 RESULTADO
Para exposição dos resultados e visando atender ao propósito de
avaliar as condições clínicas da cavidade bucal dos pacientes críticos foi decidido
apresentar primeiramente, a caracterização dos pacientes críticos segundo
presença ou não de dentes, sendo posteriormente apresentados os resultados de
associação entre as condições clínicas e as co-morbidades, durante a internação na
UTI.

4.1. Caracterização dos pacientes críticos
Considerando-se que os pacientes foram divididos em dois grupos de
acordo com a presença (dentados) ou ausência de dentes (edêntulos), pode-se
dizer que os dois grupos apresentaram similaridade quanto ao número de
indivíduos, gênero, idade média e predomínio da cor branca (Tabela 1). Apesar da
similaridade da idade média entre os grupos, observou-se que o grupo de
pacientes edêntulos apresentou frequência estatisticamente maior de indivíduos
acima de 60 anos quando comparado ao grupo de pacientes dentados.
Adicionalmente, os pacientes dentados apresentaram predomínio de maior grau de
escolaridade (médio e superior). Este fato pode ser hipoteticamente justificado
pela facilidade de acesso à educação atual devido, principalmente, a incentivo
governamental, e exigência do mercado de trabalho com relação à qualificação
profissional.

24

Tabela 1 – Frequência dos dados demográficos da população estudada

Variável

Categorias

Nº de Pacientes
Idade média
Idade (mínima-máxima)
até 19 anos
20-29 anos
30-39 anos
Idade
40-49 anos
50-59 anos
acima de 60 anos
Feminino
Gênero
Masculino
Branca
Raça
Negra
Parda
Solteiro
Casado
Estado Civil
Separado
Viúvo
Analfabeto
Fundamental
Incompleto
Fundamental
Escolaridade
Completo
Médio Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Trabalhador Rural
Aposentado
Estudante
Profissão
Profissional Liberal
Serviços em Gerais
Ignorado
a,b…

Edêntulos
n (%)

Dentados
n (%)

Total

31 (100%)a
57,7±18,8a
32 - 85
0 (0,0%) a
0 (0,0%) a
1 (3,2%) a
0 (0,0%) a
4 (12,9%) a
26 (83,9%) a*
18 (58,1%) a
13(41,9%) a
22 (71,0%) a*
3 (9,7%) a
6(19,9%) a
1 (3,2%) a
21 (67,7%) a*
2 (6,5%) a
7 (22,6%) a
9 (29,0%) a

42 (100%)a
57,3±19a
5 - 88
5 (11,9%) b
1 (11,9%) b
6 (14,3%) a
6 (14,3%) b
7 (16,7%) a
17 (40,5%) b*
21 (50,0%) a
21 (50,0%) a
31 (73,8%) a*
1 (2,4%) a
10 (23,8%) a
10 (23,8%) b
20 (47,6%) b*
4 (9,5%) a
8 (19,0%) a
7 (17,1%) a

73 (100%)
57,3±19
5 – 88
5 (6,8%)
1 (1,4%)
7 (9,6%)
6 (8,2%)
11 (15,1%)
43 (58,9%)
39 (53,4%)
34 (46,6%)
53 (72,6%)
4 (5,5%)
16 (21,9%)
11 (15,1%)
41 (56,2%)
6 (8,2%)
15 (20,5%)
16 (22,2%)

19 (61,3%)a*

21 (51,2%) a*

40 (55,6%)

2 (6,5%) a

2 (4,9%) a

4 (5,6%)

0 (0,0%) a
1 (3,2%) a
0 (0,0%) a
9 (29%) a
5 (16,1%) a
1 (3,2%) a
2 (6,5%) a
14 (45,2%) a*
0 (0,0%) a

7 (17,1%) b
0 (0,0%) b
4 (9,8%) b
13 (30,9%) a
1 (2,4%) b
6 (14,6) b
8 (18,5%) b
13 (31,7%) a
1 (2,4%) b

7 (9,7%)
1 (1,4%)
4 (5,6%)
22 (30,1%)
6 (8,3%)
7 (9,7%)
10 (13,9%)
27 (37,5%)
1 (1,4%)

Letras diferentes, nas linhas, significam diferença estatisticamente significante
entre os grupos, para p≤0,05, pelos testes Qui-quadrado e Fisher. *Diferença
estatística entre as categorias dentro de cada grupo (Teste ANOVA, p≤ 0,05).
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Analisando os fatores de risco aos quais os pacientes do estudo foram
expostos, observou-se predomínio de associação de fatores de risco (fumo e álcool),
de forma estatisticamente maior no grupo de pacientes edêntulos. Com relação ao
grupo de pacientes dentados, houve predomínio do fator “outros”, os quais podem
incluir hereditariedade, distúrbios nutricionais, doença virais (Herpes), ingestão,
inalação e/ ou contato com produtos químicos.

Tabela 2 – Frequência dos fatores de risco observados nos pacientes do estudo
Grupos
Fator Risco

Desdentados
31 (100%)

Edêntulos
42 (100%)

Total
73 (100%)

8 (25,8%) a
3 (7,3%) b
11 (15,1%)
Fumante
a
a
2 (6,9%)
5 (12,2%)
7 (9,6%)
Etilista
a*
b
11 (35,5%)
8 (19%)
19 (26%)
Fumo + Álcool
a
b
1 (3,2%)
6 (14,3%)
7 (9,6%)
Fumo + Álcool + Radiação solar
a
a
7 (22,5%)
7 (17,1%)
14 (19,2%)
Radiação solar
a
b*
2 (6,4%)
13 (30,9%)
15 (20,5%)
Outros
a,b…
Letras diferentes, nas linhas, significam diferença estatisticamente
significante entre os grupos, para p≤0,05, pelo Teste de Fisher.

Na amostra estudada, verificou-se predomínio de forma estatística, de
neoplasia digestiva e de neoplasia genital feminina nos pacientes do grupo
edêntulos. Enquanto que o grupo de pacientes dentados apresentou predomínio
estatístico de neoplasia neurológica. Tal fato pode ser decorrente da idade dos
pacientes, visto que no grupo de pacientes edêntulos, os quais apresentavam idade
superior a 60 anos, apresentavam menor acesso à programas de exames
preventivos, apresentavam durante toda a vida um padrão alimentar diferente,
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com maior ingestão de carboidratos, lipídeos e menor orientação quanto aos
cuidados de higiene.
Considerando o grupo de pacientes dentados, os quais apresentavam
predomínio pacientes jovens, predomínio de neoplasia neurológica, indicando que
esses pacientes mais jovens e dentados, foram menos expostos a fatores de risco
externos, como fumo, álcool e radiação solar, estando possivelmente associados
com fator genético.
Tabela 3 – Frequência dos sítios neoplásicos dos pacientes do estudo
Grupos
Total
Neoplasia
Desdentados
Edêntulos
73 (100%)
31 (100%)
42 (100%)
14 (45,2%) a*
12 (28,5%) b
26 (35,6%)
Neoplasia Digestiva
a
a
1 (3,2%)
3 (7,1%)
4 (5,5%)
Neoplasia Pulmonar
a
a
1 (3,2%)
2 (4,8%)
3 (4,1%)
Neoplasia de pele
a
a
2 (6,5%)
1 (2,4%)
3 (4,1%)
Mieloma Múltiplo
a
b
1 (3,2%)
0 (0,0%)
1 (1,4%)
Neoplasia Mamária
Neoplasia Genital
7 (22,6%) a
3 (7,1%) b
10 (13,7%)
feminino
1 (3,2%) a
1 (2,4%) a
2 (2,7%)
Neoplasia de próstata
a
a
2 (6,5%)
1 (2,4%)
3 (4,1%)
Neoplasia Renal
a
b
1 (3,2%)
17 (40,5%) *
18 (24,7%)
Neoplasia Neurológica
Neoplasia primário
1 (3,2%) a
2 (4,8%) a
3 (4,1%)
inespecífico
a,b…
Letras diferentes, nas linhas, significam diferença estatisticamente
significante entre os grupos, para p≤0,05, pelo Teste de Fisher. *Frequência
estatística entre as categorias dentro de cada grupo (Teste ANOVA, p≤ 0,05).

Houve predomínio de adenocarcinoma nos pacientes, sendo
estatisticamente maior no grupo de pacientes edêntulos (45,2%), se comparado ao
grupo de pacientes dentados (16,7%). Em segundo lugar, foi observada de forma
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similar, entre os grupos, neoplasia de células escamosas (Tabela 4).
Adicionalmente, no grupo de pacientes dentados, em terceiro lugar de freqüência
de acometimento neoplásico, encontram-se as neoplasias do sistema nervoso
central, glioblastoma (14,3%) e Meningioma (14,3%).

Tabela 4 – Frequência dos tipos histológicos das neoplasias observadas nos
pacientes do estudo
Grupos
Total
Tipo histológico
Desdentados
Edêntulos
73 (100%)
31 (100%)
42 (100%)
7 (22,6 %) a
7 (16,7%) a
14 (19,2%)
Neoplasia de células escamosas
a
b
1 (3,2%)
0 (0,0%)
1 (1,4%)
Neoplasia de células basais
a
a
2 (6,5%)
4 (9,5%)
6 (8,2%)
Papilomas
a
b
14 (45,2%) *
7 (16,7%)
21 (28,8%)
Adenocarcinomas
a
a
2 (6,5%)
2 (4,8%)
4 (5,5%)
Neoplasia císticas
a
b
2 (6,5%)
0 (0,0%)
2 (2,7%)
Carcinomas
a
b
0 (0,0%)
2 (4,8%)
2 (2,7%)
Sarcomas
a
b
0 (0,0%)
1 (2,4%)
1 (1,4%)
Craniofaringioma
a
b
0 (0,0%)
3 (7,1%)
3 (4,1%)
Astrocitoma
a
b
1 (3,2%)
6 (14,3%)
7 (9,6%)
Glioblastoma
a
b
0 (0,0%)
6 (14,3%)
6 (8,2%)
Meningioma
a
b
0 (0,0%)
2 (4,8%)
2 (2,7%)
Neuroma
a
b
0 (0,0%)
1 (2,4%)
1 (1,4%)
Linfoma não Hodgkin
a
b
2 (6,5%)
0 (0,0%)
2 (2,7%)
Mieloma múltiplo
a
b
0 (0,0%)
1 (2,4%)
1 (1,4%)
Leucemia mielóide aguda
a,b…
Letras diferentes, nas linhas, significam diferença estatisticamente
significante entre os grupos, para p≤0,05, pelo Teste de Fisher. *Frequência
estatística entre as categorias dentro de cada grupo (Teste ANOVA, p≤ 0,05).

Houve predomínio de indicação cirúrgica para tratamento das
neoplasias para os dois grupos, entretanto, a frequência de cirurgia nos pacientes
dentados foi estatisticamente maior se comparado aos pacientes edêntulos. Esse
achado deve-se ao fato de que os pacientes procuraram tratamento em fase inicial
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da lesão, e de que o tratamento eleito para neoplasia neurológica, normalmente é
cirúrgico, conferindo com os resultados de 52,6% de craniotomia para pacientes
dentados, o qual é estatisticamente maior que os 9,1% dos pacientes edêntulos.
A alta frequência de cirurgia para o grupo de edêntulos deve-se à
maior frequência de casos de neoplasia digestiva e consequente cirurgia digestiva
(digestivo alto e baixo), apresentando a frequência estatisticamente maior com
63,6% nos pacientes desdentados, se comparado aos 20,5% nos pacientes
dentados. Adicionalmente, verificou-se que os pacientes dentados não
apresentaram nenhum caso de tratamento radioterápico isolado e nem associado
com quimioterapia, além disso, não apresentou nenhum caso de tratamento
quimioterápico associado com cirurgia.
Tabela 5 – Frequência de tratamento oncológico aos quais os pacientes do estudo
foram submetidos
Grupos

Total
73 (100%)

Tipo de tratamento

Desdentados
31 (100%)

Edêntulos
42 (100%)

Cirurgia (CIR)

17 (54,8%)a*

32 (76,2%)b*

49 (67,2%)

Radioterapia (RT)

3 (9,7%)a

0 (0,0%) b

3 (4,1%)

Quimioterapia (QT)

3 (9,7%)a

1 (2,4%) a

4 (5,5%)

CIR+RT

3 (9,7%)a

4 (9,5%) a

7 (9,6%)

CIR+QT

1 (3,2%)

0 (0,0%) b

1 (1,4%)

RT+QT

2 (6,5%)

0 (0,0%) b

2 (2,7%)

CIR+RT+QT

1 (3,2%)

3 (7,1%)

a

4 (5,5%)

Nenhum tratamento

1 (3,2%)

2 (4,8%) a

3 (4,1%)

a,b…

Letras diferentes, nas linhas, significam diferença estatisticamente
significante entre os grupos, para p≤0,05, pelo Teste Qui-quadrado. *Frequência
estatística entre as categorias dentro de cada grupo (Teste ANOVA, p≤ 0,05).
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Considerando a condição bucal dos pacientes, somente 3 (7,1%) dos
pacientes dentados foram submetidos ao tratamento odontológico previamente à
internação. Todos os pacientes edêntulos (100%) utilizavam próteses totais
superiores e inferiores, enquanto que 15 (41,7%) pacientes dentados faziam uso de
próteses bucais. Oito pacientes dentados utilizavam prótese removível inferior,
três (3) pacientes utilizavam prótese removível superior e inferior e 9 pacientes
utilizavam prótese total superior. Os pacientes dentados apresentavam um número
mínimo de 1 dente e máximo de 32 dentes. Dos 42 pacientes dentados, 14
(33,3%) apresentavam dentes cariados e 27 (64,33%) apresentavam dentes
restaurados.
Considerando os motivos de internação, pode-se dizer que 61
pacientes, sendo 22 edêntulos e 39 dentados foram internados na UTI por
indicação do tratamento oncológico cirúrgico, 5 pacientes foram internados por
motivos não relatados, 7 pacientes foram internados devido à neutropenia (n=1,
dentado), insuficiência respiratória (n=1, dentado), insuficiência renal (n=1,
dentado e n=3, edêntulo) e septicemia (n=1, edêntulo).

4.2. Permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Para verificar possível associação e/ ou correlação entre os achados
durante a permanência do pacientes na UTI, foi realizado o teste de correlação de
Spearman (α=0,05), utilizando a amostra total de pacientes (n=73), independente
da presença ou não de dentes.
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Dessa forma, pode-se obervar que o período de internação na UTI foi
diretamente proporcional a elevação de taxas de morbi-mortalidade dos pacientes
críticos (r=0,69; p=0,0003). O tempo médio de permanência dos pacientes na
UTI foi de 11,9 dias (máximo de 51 e mínimo de 1 dia). Dos 73 pacientes
internados, dezesseis foram a óbito após 7,5 dias (máximo 8 e mínimo 7 dias) de
internação.

4.3. Avaliação clínica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Como resultado da diversidade de complicações adquiridas durante a
permanência na UTI, observou-se que a maioria das infecções hospitalares
manifesta-se como complicações naturais de pacientes debilitados (Tabela 6). Os
resultados demonstram que 44,4% das complicações estavam associadas à
neoplasia, 22,2% à insuficiência renal, 13,9% à insuficiência respiratória.
Considerando a infecção hospitalar, 36,1% apresentaram septicemia e
13,9% tiveram pneumonia nosocomial.
A taxa de mortalidade foi de 21,9% após internação na UTI,
entretanto, 62,5% destes pacientes foram à óbito decorrente de complicações da
neoplasia pré-existente, 25% dos pacientes foram a óbito devido à septicemia e
12,5% devido à pneumonia nosocomial.
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Tabela 6 – Freqüência de complicações desenvolvidas durante permanência dos
pacientes na UTI.
Complicações na UTI

Total
73 (100%)

Candidíase
Pneumonia nosocomial
Insuficiência Renal

3 (8,3%)
5 (13,9%)
8 (22,2%)

Septicemia
Insuficiência respiratória
Neutropenia

13 (36,1%)
5 (13,9%)
2 (5,6%)

Parada Cardiorespiratória

2 (5,6%)

Neoplasia

16 (44,4%)

Total

37 (50,7%)

4.4. Avaliação da condição bucal do paciente na UTI
Considerando as características bucais, observou-se que 57,5% dos
pacientes apresentavam média de 7,2 dentes (máximo de 32 e mínimo de 1 dente).
Apresentavam média de 2,6 dentes restaurados (máximo de 18 e mínimo de 0
dente) e uma média de 0,6 dentes cariados (máximo de 10 e mínimo de 0 dente).
Em contrapartida, 42,5% dos pacientes eram edêntulos.
Observou-se que 83% dos pacientes dentados apresentaram biofilme
dental (escores de 1 a 3) no 1º. dia de avaliação. Entretanto, no último dia de
avaliação, foi observado que 60,5% dos pacientes não apresentaram biofilme
dental (escore 0), ou seja, houve uma redução significativa de 43,5% na taxa de
pacientes com biofilme (Tabela 7). Tal fato sugere que o tratamento de higiene
bucal proposto e utilizado no presente estudo, foi capaz de controlar a incidência
de biofilme dental durante a internação na UTI.
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Tabela 7 – Biofilme dental dos pacientes na UTI
1ª avaliação
Última avaliação
42 (100%)
42 (100%)
a
17%
Escore 0
60,5% b
35,1% a
28,9% a
Escore 1
Biofilme dental
7,9% b
Escore 2
27,4% a
2,6% b
Escore 3
20,5% a
a,b…
Letras diferentes, nas linhas, significam diferença estatisticamente
significante entre os grupos, p≤0,05, pelo teste Mc Nemar.
Grau

Além da técnica de realização da higiene dental a condição clínica
bucal dos pacientes foi supervisionada e monitorada diariamente por um
cirurgião-dentista capacitado para esta finalidade. Dessa forma, observou-se que
apesar da maioria dos pacientes apresentarem a mucosa saudável (89% com
escore 0 – mucosite e 100% com escore 0 – lesão fúngica/ herpes), 52,1% dos
pacientes apresentaram saburra lingual.
Na permanência do paciente na UTI, os mesmos foram submetidos a
procedimentos diários de higiene da língua com escova dentária ou espátula de
madeira para remoção da saburra lingual, sendo observada na última avaliação
houve uma redução de 19,2% na frequência de pacientes com saburra língual
(Tabela 8).
Cerca de 11% dos pacientes que apresentaram mucosite/ úlceras
(escores de 1 a 4) foram submetidos à aplicação de laserterapia e higiene com
gaze estéril embebida em digluconato de clorexidina a 0,12%, diariamente.
Entretanto, no último dia de avaliação, 22% desses pacientes apresentaram úlceras
(escores de 1 a 4).
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Tabela 8 – Características clínicas dos pacientes na UTI
1ª avaliação
Última avaliação
73 (100%)
73 (100%)
a
65 (89%)
57 (78%) a
Escore 0
4 (5,5%) a
Escore 1
8 (10,9%) b
2 (2,7%) a
Mucosite/ Úlcera
Escore 2
6 (8,3%%) b
1 (1,4%) a
1 (1,4%) a
Escore 3
1 (1,4%) a
1 (1,4%) a
Escore 4
73 (100%) a
73 (100%) a
Escore 0
Lesão fúngica/
Herpes
0 (0,0%) a
0 (0,0%) a
Escore 1
35 (47,9%) a
Escore 0
49 (67,1%) b
Saburra lingual
38 (52,1%) a
24 (32,9%) a
Escore 1
a,b…
Letras diferentes, nas linhas, significam diferença estatisticamente
significante entre os grupos, p≤0,05, pelo teste Mc Nemar.
Alterações

Grau

4.5. Correlação dos achados clínicos
Considerando o número de óbitos na UTI, pode-se verificar que a
letalidade (pacientes que faleceram decorrente de infecção hospitalar) foi de 8,2%.
Ressalta-se que a letalidade estava relacionada com os maiores períodos de
permanência na UTI (r=0,7; p=0,0003) e consequente desenvolvimento de
complicações clínicas, tais como, septicemia (r=0,74; p<0,0001), pneumonia
nosocomial (r=0,46; p=0,03) e alterações bucais, tais como, presença de úlceras
bucais (r=0,6; p=0,0045),
Foi

observado

que

os

pacientes

edêntulos

apresentavam

proporcionalmente, maior idade (r=0,82; p<0,0001) e apresentaram durante a
internação, elevação do índice de úlceras (r=0,7; p=0,0002). Estes achados
possivelmente estão relacionados à utilização das próteses dentárias, as quais
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invariavelmente causam trauma em mucosa desidratada e/ ou ressecada devido à
diminuição do fluxo salivar, condição esta persistente nos pacientes internados.
Outros fatores possivelmente relacionados são a utilização de medicamentos com
efeito xerostômico, sedação do pacientes com consequente permanência da boca
entre-aberta e diminuição do reflexo de auto-limpeza.
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5 DISCUSSÃO
Neoplasia vem sendo responsável por sete milhões de óbitos
registrados, anualmente, em escala global. Com o salto quantitativo demográfico
estima-se que, até o ano de 2020, mais de dez milhões de pessoas, no mundo,
desenvolvam alguma tipologia neoplásica (INCA, 2011).
No Brasil, o câncer representa a segunda causa de morte,
representando quase 17% dos óbitos de causa conhecida, notificados em 2007 no
Sistema de Informações sobre Mortalidade (INCA, 2010). Apresentando maior
incidência nas regiões mais desenvolvidas, como por exemplo, na região noroeste
do estado de São Paulo, com taxa de mortalidade de 38,4% entre 2000 e 2005
(Alvarenga et al., 2008).
Estudos enfocando a condição sócio-econômica e a incidência de
neoplasia demonstraram um aumento do risco com os menores graus de instrução,
com ocupações profissionais relacionadas à atividade rural (Elwood et al., 1984;
Carvalho et al., 2001) e consequentemente, mais sujeitos a apresentar condições
sócio-econômicas precárias (Ferraroni et al., 1989), o que poderia refletir
negativamente nos hábitos alimentares (pouca ingestão de frutas e vegetais,
nutrição e higiene bucal deficiente) e no estilo de vida dos indivíduos envolvidos
(maior consumo de fumo e álcool) (Hashibe et al., 2003). Tal fato pode justificar a
alta freqüência de neoplasia em pacientes com grau de escolaridade fundamental
incompleto, que trabalham com serviços gerais, independente da presença ou
ausência de dentes.
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Considerando os fatores de risco pode-se observar que nos indivíduos
desdentados a associação entre fumo e álcool foi o fator de risco mais frequente
relacionado com o acometimento neoplásico (35,5%). Ressata-se ainda que estes
indivíduos apresentaram maior idade (acima de 60 anos – 83,9%) e alta freqüência
de neoplasia digestiva (45,2%). Estando em concordância com a literatura, visto
que o tabaco é considerado o principal agente carcinogênico de lesões de pulmão,
laringe, cavidade bucal, faringe, esôfago, pâncreas e bexiga (Bordini et al., 2007).
Segundo Pinto (2000), associações dessas substâncias (tabaco e álcool)
apresentam efeito sinérgico, aumentando o risco em até 141,6 vezes para a
ocorrência do câncer de boca, esôfago, faringe e laringe supraglótica em pacientes
tabagistas inveterados e etilistas crônicos. Este fato hipoteticamente justifica a alta
frequência de pacientes com neoplasia digestiva que apresentavam hábitos de
fumar e beber.
Indiretamente, o alcoolismo pode provocar uma depressão do sistema
imunológico e uma alteração nutricional, decorrentes de cirrose hepática e de
subnutrição, que são condições comuns nos indivíduos alcoólatras, deixando-os
mais vulneráveis às ações dos agentes carcinogênicos (Genovese et al., 1997;
Tommasi, 2002; Cerri & Bordini, 2003).
Houve predomínio de neoplasia digestiva nos pacientes do grupo
desdentado. Entre os cânceres que acometem o sitema gastro-intestinal, os mais
incidentes são cólon e reto, estômago, cavidade oral e esôfago (INCA, 2012).
Considerando a neoplasia digestiva, pode-se dizer que os achados conferem com a
literatura (INCA, 2010), visto que no mundo, a incidência do câncer gástrico é a
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quarta causa mais comum e, em termos de mortalidade, é a segunda causa de
óbitos por câncer. Entretanto, a freqüência de neoplasia digestiva no grupo de
pacientes desdentados (45,2%) é estatisticamente maior que a frequência nos
pacientes dentados (28,5%). Acredita-se que este resultado deve-se à estratégias
para a prevenção do câncer gástrico incluindo melhorias no saneamento básico,
mudanças no estilo de vida da população, modificação do consumo alimentar
(aumento da ingestão de frutas, legumes e verduras, redução do uso do sal,
melhores métodos de conservação alimentar) (Resende et al., 2006; INCA, 2012;
Melo et al., 2012), bem como atitudes individuais como não fumar e manutenção
do peso corporal (INCA, 2012).
Apesar dos pacientes dentados apresentarem a neoplasia digestiva em
segundo lugar de frequência de acometimento, tiveram predomínio estatístico de
neoplasia neurológica (cerebral e do sistema nervoso central). Ressalta-se que
devido provavelmente à agressividade do procedimento cirúrgico das cirugias
neurológicas e consequente demora na recuperação e estabilização do quadro
clínico do paciente, aumenta-se o tempo de permanência do paciente internado na
UTI (1-51 dias). Tal fato possivelmente justifica um maior risco a choque séptico,
infecções oportunistas e insuficiência respiratória. Destaca-se ainda que 75% dos
pacientes que desenvolveram PN foram a óbito, demonstrando, dessa forma, que
os pacientes dentados apresentam risco aumentado para desenvolver complicações
na UTI, indicando a necessidade de cuidados bucais prévios à internação ou
durante a mesma.
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Dos 73 pacientes, 33,3% dos pacientes dentados ou parcialmente
desdentados apresentavam dentes cariados e 64,33% apresentavam dentes
restaurados. Este achado demonstra a realidade brasileria na qual a saúde bucal
tem sido relegada ao esquecimento, quando se discutem as condições de saúde da
população idosa, como no caso, acima de 60 anos (Brasil, 2010). Sabe-se que a
condição bucal interfere diretamente na saúde geral de um indivíduo e no caso de
pacientes internados em UTI, a precariedade da mesma pode aumentar o risco de
complicações, ficando evidente a importância de conhecer tal condição.
Uma das mais importantes complicações das que se listam durante
internação em unidades de terapia intensiva (UTIs) é a pneumonia hospitalar,
também denominada pneumonia nosocomial, que segundo o Ministério da Saúde
(Brasil, 2004) é qualquer infecção adquirida após hospitalização do paciente.
Estudos

comprovam

que

a

colonização

da

orofaringe

por

microrganismos Gram-negativos de pacientes intubados, ocorre nas primeiras 48 a
72 horas após admissão nas UTIs. Sugerindo que tal fato ocorre devido às
condições sistêmicas e bucais dos pacientes internados em UTIs, como a falta de
movimentação espontânea da língua, a ausência de salivação e de deglutição e
falta de habilidade motora para a escovação dentária (Fourrier et al., 1998; Preston
et al., 1999; Vincent, 2003). Fato este que possivelmente justifica o aparecimento
de casos de pneumonia nosocomial nos pacientes dentados (22,7%). Entretanto, a
pneumonia nosocomial é uma das principais causas de morbidade e mortalidade
dentre os pacientes internados (Scannapieco & Mylotte, 1996; Limeback, 1998;
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Fourrier, 2000; Quagliarello et al., 2005), fato este também observado nos
pacientes dentados do estudo, com frequência de óbito de 7,1%.
O biofilme encontrado na saburra lingual, no biofilme dental, na
mucosa oral/ peribucal e no tubo orotraqueal, serve como reservatório de
patógenos

respiratórios

(Scannapieco,

1996;

Scannapieco,

2006)

e

microrganismos oportunistas como as espécies de Candida sp. (Pires et al., 2011)
e vírus (Herpes simples) (Abidia, 2007).
Em pacientes saudáveis, a limpeza mecânica dos dentes e a utilização
de bochechos com anti-sépticos são fundamentais para prevenção de formação do
biofilme bacteriano e manutenção da saúde bucal (El-Solh et al., 2004).
Entretanto, em pacientes internados em UTIs, os cuidados em relação a higiene
bucal com procedimentos convencionais fica prejudicada e merece maior atenção.
Fato este que justifica a aplicação do protocolo de cuidados bucais de acordo com
as necessidades dos pacientes com intuito de prevenir complicações, como
remoção de saburra lingual, limpeza das próteses bucais, remoção de biofilme
dental e aplicação de laser para mucosite, eritemas e úlceras. Adicionado a
descontaminação do trato digestório (Collard et al., 2003), mudanças na posição
das camas dos pacientes (Choi; Nelson, 1992), aspiração das secreções bucais
(Valles et al., 1995) e redução da colonização do biofilme bucal por patógenos
respiratórios (Fourrier et al., 1998).
O efeito do controle químico com clorexidina foi avaliado por DeRiso
et al. (1996), Fourrier et al. (2005), Pedreira et al. (2009) e Jácomo et al. (2011). A
clorexidina é considerada padrão-ouro ou controle positivo, foi utilizado como
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antis-séptico nas concentrações de 0,12% (DeRiso et al., 1996; Houston et al.,
2002; Pedreira et al. 2009; Jácomo et al., 2011) e 0,2% (Fourrier et al., 2005).
Segundo DeRiso et al. (1999) e Van Strydonck et al. (2005), o uso da clorexidina
reduziu significativamente a incidência de infecções respiratórias, a necessidade
de antibióticos sistêmicos e a mortalidade de pacientes em ambiente hospitalar e
UTI. Resultados semelhantes foram observados nos estudos de Chlebicki, Safdar
(2007) e Panchabhai et al. (2009), os quais destacaram os benefícios da
higienização bucal com clorexidina em pacientes de UTIs. Observou-se que com
o protocolo de cuidados bucais, houve um aumento significante da frequência de
pacientes dentados sem placa, houve uma redução na frequência de pacientes com
saburra lingual, entretanto, houve um aumento na frequência de pacientes com
eritema e úlcera.
Khan et al. (2008) relataram que o uso de clorexidina 0,12% em
antisseptico bucal permitiu reduzir o índice de pneumonia em pacientes
hospitalizados entre 65 e 71% dos casos em ambientes de terapia intensiva.
A manutenção da alta incidência de mucosite/ úlcera nos pacientes do
presente estudo pode ser hipoteticamente justificada pela toxicidade do tratamento
antineoplásico, principalmente quimioterapia associada ou não à radioterapia.
Alguns autores relatam que a associação terapêutica de quimioterápicos à
radioterapia potencializa a incidência e gravidade da mucosite oral (Santos et al.,
2010; Centurion et al., 2012). Adicionalmente, autores (Worthington et al., 2009)
relataram a dificuldade em controlar e tratar a mucosite oral, ressaltando a
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inexistência de um protocolo definido com efetividade comprovada para o
tratamento da mucosite oral.
Dessa forma, o atendimento odontológico do paciente crítico pode
contribuir na prevenção de infecções hospitalares, principalmente as respiratórias,
dentre elas a pneumonia nosocomial, que é uma das principais infecções em
pacientes de UTIs. Além disso, a supervisão odontológica nas UTIs de forma
específica favoreceria o diagnóstico precoce e o tratamento das patologias bucais
que acometem com freqüências indivíduos internados e são desconhecidas por
outros profissionais. Neste contexto existe ainda a necessidade de elaboração de
protocolos efetivos e com intuito de prevenir ou atenuar o desenvolvimento de
sequelas do tratamento oncológico.
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6 CONCLUSÃO

De acordo com os resultados de nossa pesquisa, podemos concluir que
o protocolo proposto de cuidados bucais foi capaz de controlar a incidência de
biofilme dental e saburra lingual durante a internação, mas não foi capaz de
controlar a incidência de mucosite/úlcera.
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Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética
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Anexo 2 – Ficha de Coleta de Dados
Identificação

1

2

Nome

2

3

Registro hospitalar

3

4

Data de nascimento

5

UF nascimento

5

6

UF residência

6

7

Cidade da residência

7

8

Endereço da residência

8

9

Profissão

1.

1

DD/MM/AAAA

4

Características sócio demográficas
10

9

Gênero
1- Feminino;
2- Masculino

10

11

Cor

12

Estado Civil
1- Solteiro; 2- Casado / União estável; 3- Divorciado / Separado; 4- Viúvo; 99- Ignorado
Escolaridade
1- Analfabeto; 2- Fundamental incompleto; 3- Fundamental completo; 4- Médio
incompleto;
5- Médio completo; 6- Superior incompleto; 7- Superior completo; 99- Ignorado
Consumo de bebida alcoólica
0- Não bebe; 1- Bebia no passado; 2- Bebe atualmente; 99- Ignorado

12

15

Tipo de bebida

15

16

Tempo de uso de bebida

17

Consumo de tabaco

18

Tempo de tabagismo

19

Nº de cigarros por dia

13

14

1- Branca; 2- Negra; 3- Parda; 4- Amarela; 99- ignorado

(em anos)
0- Não fuma; 1- Ex-fumante; 2- Fumante atual; 99- Ignorado
(em anos)

11

13

14

16
17
18
19

Características Clínicas
20

Diagnóstico principal

21

Tipo histológico

22

Cirurgia

23

Tipo de cirurgia

(CID-10)
(CID-O)
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado

20
21
22
23
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24

Quimioterapia

25

Data de início da quimioterapia

26

Data de término da quimioterapia

27

0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA
Radioterapia
0- Não; 1- Sim;

28

99- Ignorado
Data de início da radioterapia

29

Data de término da radioterapia

30

32

Data de entrada na UTI
DD/MM/AAAA
Data de alta na UTI
DD/MM/AAAA
Complicações na UTI

33

Tipo de complicação na UTI

31

34

DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

24
25
26
27
28
29
30
31

0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado

32
33

Pneumonia nosocomial
0- Não; 1- Sim;

34

99- Ignorado
35

Tratamento odontológico prévio

36

Tipo de tratamento odontológico prévio

37

Nº de dentes

38

0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
99- Ignorado
99- Ignorado
Uso de prótese
0- Não; 1- Sim;

35
36
37
38

99- Ignorado
39

Prótese Fixa

40

Localização Prótese Fixa

41

Prótese Parcial Removível

42

Localização Prótese Parcial Removível
1-Inferior; 2-Superior; 99-Ignorado; 88-Não se aplica
Prótese Parcial Total
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado; 88-Não se aplica
Localização Prótese Total
1-Inferior; 2-Superior; 99-Ignorado; 88-Não se aplica

42

45

Dentes hígidos

45

46

Nº de dentes hígidos

47

Dentes restaurados

48

Nº de dentes restaurados

43
44

49

0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado; 88-Não se aplica
1-Inferior; 2-Superior; 99-Ignorado; 88-Não se aplica
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado; 88-Não se aplica

0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado; 88-Não se aplica
99- Ignorado; 88-Não se aplica
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado; 88-Não se aplica
99- Ignorado; 88-Não se aplica
Presença de cáries
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado; 88-Não se aplica

39
40
41

43
44

46
47
48
49

53

50
51
52

Nº de cáries
999- Ignorado; 888-Não se aplica
Óbito durante a internação na UTI
0- Não; 1- Sim, por Câncer; 2-Sim, por outras causas;
99- Ignorado
Data do óbito durante a internação na UTI
DD/MM/AAAA

50
51
52

Internação
53
54

Data da primeira avaliação odontológica na UTI
DD/MM/AAAA
Higiene dental na internação

53
54

60

1- Sem placa; 2-Pouca placa; 3-Média placa; 4-Muita
placa; 99- Ignorado
Manter a higiene – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Melhorar a higiene – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Higiene (gaze+clorexidina) – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Remoção da prótese – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Higiene da prótese – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Higiene da língua – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado

61

Mucosa saudável – internação

61

55
56
57
58
59

62
66
64
65
66
67
68
69
70
71
72

0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa saudável – tratamento – internação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com eritema – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com eritema – tratamento – internação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com pouca úlcera – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com pouca úlcera – tratamento – internação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com média úlcera – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com média úlcera – tratamento – internação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com muita úlcera – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com muita úlcera – tratamento – internação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com lesão fúngica/herpes – internação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com lesão fúngica/herpes – tratamento – internação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado

55
56
57
58
59
60

62
66
64
65
66
67
68
69
70
71
72

54

Ultima Avaliação
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
88

89

90

91
92

Data da última avaliação odontológica na UTI
DD/MM/AAAA
Higiene dental na última avaliação
1- Sem placa; 2-Pouca placa; 3-Média placa; 4-Muita
placa; 99- Ignorado
Manter a higiene – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Melhorar a higiene – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Higiene (gaze+clorexidina) – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Remoção da prótese – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Higiene da prótese – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Higiene da língua – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa saudável – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa saudável – tratamento - última avaliação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com eritema – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com eritema – tratamento – última avaliação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com pouca úlcera – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com pouca úlcera – tratamento - última avaliação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com média úlcera – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com média úlcera – tratamento - última avaliação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com muita úlcera – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com muita úlcera – tratamento - última avaliação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Mucosa com lesão fúngica/herpes – última avaliação
0- Não; 1- Sim; 99- Ignorado
Mucosa com lesão fúngica/herpes – tratamento - última avaliação
1- Sem necessidade; 2- Higiene; 3- Laserterapia; 4- Medicação;
5- Avaliação médica; 6- Hidratante labial; 99- Ignorado
Data do levantamento
DD/MM/AAAA
Levantamento realizado por:

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
88

89

90

91
92

