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RESUMO 

1. INTRODUÇÃO 

 As unidades de terapia intensiva (UTI) são os locais mais apropriados para uma 

assistência a pacientes de média e alta complexidade, que necessitem de um 

cuidado especializado, ininterrupto e de profissionais capacitados e habilitados para 

o cuidado crítico. Entender a qualidade de vida (QV) do paciente politraumatizado na 

UTI é importante, para que possamos enquanto enfermeiros e gestores do cuidado, 

identificar precocemente sinais de complicações e assim estabelecer metas 

assistenciais para uma recuperação e reabilitação com mínimo de danos ou 

sequelas(Santos, 2012). 

 Os pacientes internados nas UTIS, na maioria das vezes não possuem uma 

higienização oral adequada, possivelmente pelo desconhecimento de técnicas 

adequadas pelas equipes de terapia intensiva e pela ausência do relacionamento 

interprofissional odontologia/enfermagem. Esta condição de deficiência de higiene 

oral em pacientes críticos podem desencadear frequentemente periodontites, 

gengivites, otites, rinofaringite crônica, xerostomia assim potencializando focos de 

infecções propícias à pneumonia nosocomial.1,2  

Os pacientes de terapia intensiva com frequência permanecem com a boca 

aberta, devido à intubação orotraqueal, permitindo a desidratação da mucosa oral. A 

diminuição do fluxo salivar permite o aumento da saburra ou biofilme lingual (matrix 

orgânica estagnada) no dorso da lingua, o que favorece a produção de componentes 

voláteis de enxofre, tais como mercaptanas e sulfidretos que tem odor desagradável 

e colonização bacteriana3-4. Diante dos riscos bacterianos oriundos da boca, 

preconiza-se a completa limpeza nos tecidos da cavidade bucal, incluindo: dentes, 

gengivas e língua; removendo restos alimentares e placa bacteriana, tem-se o intuito 

de promover um ambiente bucal "imune" às afecções orais. Pacientes com 

inadequada higiene oral e más condições dentárias apresentam maior risco de 

complicações 5, como a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM). 

Segundo as diretrizes brasileiras para tratamento das pneumonias, desde 2007, são 

dispostas normas sobre as pneumonias adquiridas no hospital e as associadas à 

ventilação mecânica. A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é 

aquela que surge em 48-72 h após a intubação orotraqueal em uso de Ventilação 



Mecânica (VM) invasiva. Já a pneumonia adquirida no hospital (PAH) é aquela que 

ocorre após 48h da admissão hospitalar geralmente tratada na unidade de 

internação (enfermaria/apartamento), não se relacionando à intubação orotraqueal 

ou à ventilação mecânica, embora, o paciente poderá ser encaminhado para 

tratamento em UTI quando apresenta ou evolui de forma grave. 12 

 Contudo, ressalta-se a importância da realização deste estudo, como meio de 

identificação de fatores relacionados à PAVM ou PAH, em pacientes críticos, a partir 

da avaliação e das condições relacionadas à higienização oral. Destaca-se os 

cuidados de enfermagem como potente agente na identificação precoce de 

complicações relacionadas à este tipo de infecção e como meio de estabelecer 

prioridades e assim, proporcionar uma segurança assistencial no que que tange ao 

cuidado intensivo.   

2. Objetivos 

 Identificar na literatura científica quais os fatores relacionados à infecção 

pulmonar  decorrente da higiene oral e o conhecimento da equipe multiprofissional 

em relação à associação da higiene oral e infecções pulmonares em UTI. 

3. Material e Método 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com análise quantitativa dos 

dados. A pesquisa será desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no site 

www.bvs.saude.gov.br, com busca nas bases de dados bibliográficos, Literatura 

Latino-Americano em Ciências de Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) em artigos de periódicos. A pesquisa também será realizada no 

acervo de livros de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta pesquisa serão 

incluídos artigos de periódicos publicados em português (Brasil e Portugal), no 

período de 2004 a 2014, capítulos de livros que abordarem os fatores relacionados 

às complicações pulmonares associados à higiene oral e o conhecimento da equipe 

multiprofissional em relação à esta associação. Serão excluídos artigos de 

periódicos de revisão bibliográfica, ensaios clínicos ou não respondiam um dos 

objetivos e enfoque em pediatria.  

4. Resultados Preliminares 

Foi realizado o cruzamento dos descritores Higiene Bucal, Saúde Bucal, 

Clorexidina, Antisséptico Bucal, Intubação, Traqueostomia, na base de dados 

LILACS e SciELO, disponível no site da Biblioteca Virtual de Saúde. Após a leitura 

http://www.bvs.saude.gov.br/


dos resumos das buscas, foram selecionadas as publicações de acordo com os 

critérios de inclusão e objetivo do estudo. Uma vez selecionada, foi realizada a 

leitura do artigo e preenchimento de uma ficha de catalogação do material 

bibliográfico. 

A partir dos cruzamento dos descritores foram encontrados 2594 artigos de 

periódicos, 36 destes artigos eram relacionados ao tema abordado a importância da 

higiene oral em pacientes internados na UTI. Após a leitura dos resumos 

disponíveis, 2558 artigos foram excluídos por não responderem aos objetivos do 

estudo e apenas 36 artigos foram incluídos na amostra do estudo. O cruzamento 

dos descritores realizado no SciELO, foram encontrados 146 artigos encontrados, 

após a leitura dos resumos e das publicações, apenas 14  foram incluídos na 

amostra. Os demais foram descartados por duplicidade, não atender ao objetivo e 

idioma.  
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