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1. RESUMO 

A Odontologia Hospitalar é a área que analisa os cuidados das alterações orais que 

exigem procedimentos de equipes multidisciplinares de alta complexidade ao 

paciente.Nas Unidades de Terapia Intensiva(UTI),os pacientes um aumento de dez 

a cinco vezes o risco de contrair infecções. Este fato ocorre , pois pacientes sujeitos 

a essa atenção especial, são indivíduos com o comprometimento imunológico 

severo e assim, associado aos fatores de virulência e acúmulo de biofilmes orais 

tornam-se vítimas de infecções bucais tais como,cárie, gengivite e periodontite,além 

de repercussões sistêmicas por conta da ineficiência de protocolos clínicos  

profiláticos e ausência de cirurgiões dentistas no âmbito hospitalar. 

 2. INTRODUÇÃO 

A Odontologia Hospitalar é a área que analisa os cuidados das alterações orais que 

exigem procedimentos de equipes multidisciplinares de alta complexidade ao 

paciente. Nas Unidades de Terapia Intensiva(UTI),os pacientes tem um aumento de 

dez a cinco vezes o risco de contrair infecções. 

Devido a importância das possíveis e reais repercussões sistêmicas em pacientes 

internados nas UTI's, no dia  02 de outubro de 2013 o Senado Federal foi aprovada a 

Lei n.2776/08 a qual torna obrigatória a presença de cirurgiões-dentistas em todas 

as Unidades de Terapias Intensiva, assim como Clínicas e Hospitais de órgãos 

públicos e privados.  

A periodontite ou doença periodontal, é , atualmente, reconhecida como uma 

patologia de origem infecciosa e de natureza inflamatória, que abrange a destruição 

dos tecidos de suporte dentário por meio da ação direta de micro-organismos e de 

seus produtos, ou de forma indireta, onde as reações de destruição tecidual são 

realizadas pelo hospedeiro. Dentre as repercussões sistêmicas que estão 

relacionadas a doença periodontal destacam-se a pneumonia nosocomial, diabetes 

mellitus, cardiopatias, anemia falciforme.  

3. OBJETIVOS 

De acordo com o que foi abordado sobre a importância do cirurgião-dentista na UTI, 

este trabalho tem como objetivo avaliar , através de revisão da literatura, a 

incidência da Doença Periodontal e repercussões sistêmicas em pacientes, sob 



ventilação mecânica, internados nas Unidades de Terapia Intensiva em diversos 

centros de referência hospitalar. E o envolvimento do profissional cirurgião-dentista 

no tratamento da cavidade oral destes pacientes. 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão da literatura de 25 artigos científicos pertinentes ao estudo 

em diferentes fontes: via internet, nas bases de dados: Portal CAPES, LILACS, 

PubMed e Scielo, revistas odontológicas, trabalhos de conclusão de curso e revistas 

médicas. Nessas bases de dados foram cruzadas as seguintes palavras-chaves, nos 

idiomas português e inglês: biofilme dental; pneumonia nosocomial; pneumonia 

hospitalar; odontologia hospitalar. Os artigos selecionados são do período de 2006 a 

2016.  

5. Desenvolvimento 

Para o tratamento e diagnóstico das patologias orais é necessário a presença de um 

cirurgião-dentista em hospitais  e como auxiliar no tratamento médico, através de 

procedimentos de emergência em casos de trauma, procedimentos como prevenção 

à evolução da condição sistêmica ou o aparecimento de uma infecção de origem 

hospitalar e procedimentos curativos e restauradores para a integração clínica e 

maior conforto ao indivíduo internado(Rabelo,Queiroz,Santos, 2010). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Tópicos Informações do artigo Artigos 

A importância do 

Cirurgião- dentista na 

UTI(Unidade de Terapia 

Intensiva) 

24% dos artigos Aranega et al. (2012); 

Matos et al. (2013); 

Rabelo et al. (2010); 

Santana et al. (2012); 

Pinheiro et al. (2014). 

Repercussões sistêmicas 

relacionadas à doença 

periodontal 

• Diabetes mellitus = 

12% dos artigos 

• Cardiopatias= 20% 

dos artigos 

 

Alves et al. (2006); 

Llambés et al. (2015); 

Santana et al. (2007); 

Oliveira et al. (2011); 

Spolidorio et al. (2010); 



• Anemia Falciforme= 

8% dos artigos 

• Pneumonia 

nosocomial= 24% dos 

artigos 

 

 

 

Barilli et al. (2006); 

Paizan et al. (2009); 

Dias et al. (2007); 

Rodrigues et al. 

(2013); 

Soares et al. (2010). 
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