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RESUMO

O paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) necessita de constante
manutenção de sua saúde oral, tendo como principal finalidade a prevenção de
doenças infecciosas, bacteremia e doença periodontal. Na literatura, existem muitos
questionamentos sobre protocolos de higiene oral (HO) realizados em UTI, como quais
tipos de soluções antimicrobianas devem ser utilizados, frequência e técnicas de
aplicação. No entanto, ainda não existe um consenso em qual deve ser o protocolo
definitivo e qual solução deve ser empregada. O presente estudo teve como objetivo
realizar uma revisão da literatura sobre soluções antimicrobianas utilizadas em UTI. O
meio químico de controle de biofilme oral se dá por meio das soluções
antimicrobianas, tais como: clorexidina, dióxido de cloro, polihexanida (PHMB), iodopovidine (PVP-I), óleos essenciais ou soluções enzimáticas. A literatura mostra que o
efeito da clorexidina na HO tem-se mostrado eficiente na prevenção de PAVM e de
outras afecções hospitalares relacionadas ao trato respiratório. O dióxido de cloro,
além de ser altamente indicado para pacientes que sofrem com o mau hálito, atua na
saburra lingual, sem, contudo, alterar a microbiota natural da boca. Alguns estudos
têm mostrado efetividade do PHMB semelhante ao da clorexidina na ação sobre cepas
orais. Contudo, apresenta a desvantagem de ser agressivo às mucosas, devendo
passar por uma diluição em doses adequadas para prover biocompatibilidade e
efetividade antisséptica. Em hospitais, o PVP-I é amplamente utilizado para a
realização de antissepsia extra e intraoral; no entanto, atualmente não é tão comum o
seu emprego em UTI quando comparado à clorexidina no que diz respeito à HO. Os
óleos essenciais têm longa história de uso contra os microrganismos orais. Quando
usados na prática de HO, reduzem os níveis de microrganismos que causam odores
fétidos, proporcionando sabor agradável e frescor à cavidade oral. No entanto, muitos
pacientes se queixam de ardência bucal, e, por isso, não os utilizam. A definição de
uma solução enzimática como método auxiliar na redução de biofilme oral se dá pela
ausência, em sua composição, de substâncias irritantes, como álcool, detergente e
corantes, que podem prejudicar ainda mais a mucosa oral que já se encontra
comprometida. O presente estudo mostrou, por meio de uma revisão da literatura, as
características das principais soluções presentes no mercado. Cabe ao cirurgiãodentista determinar qual delas utilizar e qual protocolo de HO estipular para o serviço
de UTI em que ele se encontra, levando-se em consideração os recursos disponíveis
no hospital.
Palavras-chave: Antimicrobianos; UTI; Antissepsia; Higiene Oral.
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1. INTRODUÇÃO

O paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) necessita
de constante manutenção de sua saúde oral, tendo como principal finalidade a
prevenção de doenças infecciosas, bacteremia e doença periodontal. 1 A
condição de saúde oral acarreta grande impacto no estado geral do paciente,
pois focos de infecção ativos como raízes residuais, acúmulo de biofilme e
cáries extensas podem exacerbar patologias de base, ocasionando diminuição
da qualidade de vida e, possivelmente, também ocasionando bacteremia
transitória e sepse em pacientes imunossuprimidos e/ou debilitados.2
A higiene oral (HO) deficiente é um dos fatores de risco para a
ocorrência de infecções respiratórias nosocomiais, como a pneumonia
associada à ventilação mecânica (PAVM), pois o biofilme dental e a saburra
lingual, resultantes da má HO, podem servir como um reservatório para
diversos tipos de microrganismos.3 A implementação de cuidados direcionados
ao aparelho de ventilação mecânica associada a elaboração de um protocolo
de HO, reduz significativamente as taxas de PAVM.4 O emprego da clorexidina
com concentração de 0,12% e da escovação dentária a cada 12 horas tem sido
sugerida como parte de um plano efetivo de cuidados orais.5
Na literatura, existem muitos questionamentos sobre protocolos de HO
realizados em UTI, como quais tipos de soluções antimicrobianas devem ser
empregadas, frequência de aplicação, técnicas de realização e dispositivos
associados.6 Atualmente no mercado, existem diversas opções de soluções
que podem ser utilizadas para a realização da HO em UTI, como o dióxido de
cloro, iodo-povidine (PVP-I), óleos essenciais e a clorexidina a 0,12%, sendo
esta última já anteriormente citada.7 No entanto, ainda não existe um consenso
em qual deve ser o protocolo definitivo e qual solução antimicrobiana deve ser
empregada.
Assim sendo, o presente estudo propõe investigar mais a fundo na
literatura sobre as soluções antimicrobianas utilizadas em UTI bem como os
protocolos de HO realizados neste ambiente, visando-se estabelecer qual o
melhor método e solução empregados, sem, contudo, deixar de levar em
consideração o custo, materiais e equipamentos necessários, riscos e
benefícios ao paciente.
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2. OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão da literatura
sobre soluções antimicrobianas utilizadas em UTI, buscando uma melhor
compreensão das características de cada uma delas e, dessa forma,
permitindo de maneira mais adequada a elaboração de protocolos de HO para
aplicação em UTI.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Microbiologia Oral

Pacientes internados em UTI têm maior risco de desenvolver diferentes
enfermidades orais e sistêmicas de natureza infecciosa quando comparados a
outros pacientes, em função da administração de sedativos e relaxantes
musculares, estado de consciência, nutrição inadequada e uso de dispositivos
para respiração que podem ser colonizados por microrganismos ou permitir a
sua disseminação.8 Além disso, o ressecamento das mucosas orais e a
dificuldade de manter uma HO satisfatória, permitem que o biofilme atue como
reservatório de patógenos da microbiota autotócne e exógena.9
Cada milímetro cúbico de biofilme dental contém cerca de 100 milhões
de microrganismos, os quais podem ser encaminhados à saliva

e

possivelmente aspirados, causando infecções à distância.10 Em pacientes
graves, condições como: baixo fluxo salivar, reflexo de tosse diminuído, pouca
capacidade de HO e comprometimento físico associados à fatores que alteram
a microbiota corporal e debilitam a resposta imune; podem torná-los potenciais
vítimas de infecções respiratórias.11
A microbiota associada às infecções oportunistas e a quadros
septicêmicos é bastante complexa, e a boca pode, nesses pacientes, se
converter em um importante reservatório de microrganismos oportunistas, em
particular os membros das famílias Enterobacteriaceae e Pseudomonadaceae,
que apresentam notória resistência a agentes antimicrobianos, além dos
anaeróbios orais, frequentemente envolvidos em infecções periodontais e
outras doenças à distância, em função do envolvimento do sistema
cardiovascular.12,13,14 Essa microbiota, em profunda associação com as
deficiências imunológicas e de reparo desses pacientes, bem como a presença
de dispositivos para ventilação mecânica, pode aumentar a ocorrência de
aquisição de infecções nosocomiais, com elevado risco de mortalidade.15
A possibilidade da boca se converter em reservatório de microrganismos
de relevância médica vem sendo seriamente considerada. Além das famílias
Enterobacteriaceae e Pseudomonadaceae, já anteriormente citadas, destacamse os gêneros Staphylococcus e Enterococcus e as espécies E. faecalis e E.
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faecium, que são as mais comuns nos processos infecciosos oportunistas
ligados à boca, além de possuírem relevância em enfermidades infecciosas
sistêmicas em pacientes hospitalizados ou que receberam múltiplas terapias
antibióticas.16,17,18
Dessa forma, a determinação de fatores individuais capazes de facilitar o
desenvolvimento de quadros infecciosos, e a eficácia dos procedimentos
associados à prevenção dessas enfermidades em pacientes mantidos em UTI,
pode colaborar para que novos protocolos de atendimento sejam instituídos e
facilitem a recuperação desses pacientes.19

3.2 UTI

A UTI é voltada às necessidades de atendimento do paciente cujo
estado exige uma assistência e observação contínua dos profissionais de
saúde. Equipes interdisciplinares e multidisciplinares fazem parte do dia a dia
desta unidade.20
O cuidado para com o paciente internado deve ser avaliado de forma
integral, envolvendo o maior número possível das diferentes áreas de saúde.
Uma sensação de conforto adequada é fundamental para melhorar a sobrevida
desses pacientes; porém, é de extrema dificuldade promover a qualidade de
vida em um ambiente onde a preocupação mais eminente é a luta contra a
morte.21 O paciente em UTI encontra-se em meio a uma situação que abrange
dificuldades familiares e psicossociais que podem agravar o quadro clínico;
assim sendo, é de suma importância, quando possível, a avaliação psicológica
ou psiquiátrica em conjunto com a avaliação médica e odontológica. 22
A Odontologia Hospitalar (OH) é uma especialidade relativamente nova
e que vai muito além da cirurgia bucomaxilofacial. São preconizados ao
paciente em tratamento intensivo, cuidados orais, tendo como finalidade a
prevenção de novas infecções em um ambiente tão crítico como a UTI. Uma
adequada avaliação odontológica pode determinar a necessidade e o tempo
apropriados para intervir em situações de riscos futuros de contaminação. Além
disso, a adequação oral pode determinar o desfecho clínico, eliminando ou
reduzindo o impacto de fatores negativos como a má HO e focos de infecção
ativos, os quais podem influenciar negativamente o tratamento sistêmico.23
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3.3 Higiene Oral

Os primeiros serviços odontológicos estabelecidos em um hospital
aconteceram em 1901, no Hospital Geral da Filadélfia, e tiveram como função o
cuidado dental dos pacientes e o treinamento de estudantes da área. 24
Indivíduos hospitalizados tendem a apresentar má HO, e a ausência de
atenção e cuidados adequados podem resultar no aumento e na complexidade
do biofilme dental.25
A HO deficiente pode desencadear uma série de doenças orais, tais
como: xerostomia, periodontite e gengivite; potencializando focos de infecções
que propiciam maior risco de complicações locais e sistêmicas. As primeiras
suspeitas de relação entre doenças orais e sistêmicas nos artigos científicos
datam de 110 a.C.; desde então, muitos pesquisadores têm se empenhado em
obter resultados que comprovem essa relação, indicando que problemas orais
como a periodontite, atuam como foco de disseminação de patógenos com
efeito sistêmico.26
O aumento do número de bactérias no interior do epitélio juncional e
consequente penetração das bactérias e seus subprodutos nos tecidos
gengivais, causam um processo inflamatório e todas as consequências deste.
A presença de bactérias na doença periodontal expõe o hospedeiro a uma
variedade de eventos nocivos, os quais podem predispor o paciente a doenças
cardiovasculares.27
O profissional especializado em OH pode trabalhar como consultor da
saúde oral e/ou prestador de serviços, seja em nível ambulatorial ou regime de
internação, sempre com o objetivo de colaborar, oferecer e agregar forças ao
que caracteriza a nova identidade hospitalar.28
A melhor forma de promover a saúde oral é controlando o biofilme dental
e a saburra lingual por meio do emprego de meios mecânicos e químicos. Os
meios mecânicos consistem na escovação, utilização do fio dental, escovas
interproximais e raspadores de língua. Para o paciente com incapacidade de
executar o controle mecânico do biofilme, está indicado o meio químico de
controle por meio das soluções antimicrobianas, tais como: clorexidina, dióxido
de cloro, polihexanida (PHMB), iodo-povidine (PVP-I), óleos essenciais ou
soluções enzimáticas.29
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3.4 Soluções Antimicrobianas

3.4.1 Clorexidina

A clorexidina é um composto que, na sua estrutura, contém dois anéis
clorofenólicos e dois grupos bis-biguanida, ligados simetricamente por cadeias
de hexametilenica. Essa bis-biguanida é uma base forte, carregada
positivamente, praticamente insolúvel em água. Por isso, seu uso na
Odontologia é preconizado em forma de sal digluconato, proporcionando-se
maior solubilidade à substância.30
O digluconato de clorexidina possui ação bactericida de amplo espectro
contra bactérias gram-possitivas e gram-negativas, agindo no composto
aniônico da superfície da bactéria, afetando a aderência microbiana e
aumentando a coagulação e precipitação dos constituintes citoplasmáticos das
mesmas. A literatura mostra que o efeito da clorexidina na HO tem-se mostrado
eficiente na prevenção de PAVM e de outras afecções hospitalares
relacionadas ao trato respiratório.31
Dentre os antissépticos de uso oral, a clorexidina é um dos agentes
antimicrobianos mais potentes e estudados. É altamente eficaz e geralmente
utilizada como padrão em relação à potência de outros agentes. Quando usada
continuamente, reduz o número de microrganismos aeróbicos e anaeróbicos na
saliva em até 80 a 90%.32 A FDA (Food and Drug Administration) e a ADA
(American Dental Association), autorizaram o uso da clorexidina como agente
efetivo para o controle de biofilme em virtude das suas boas propriedades
biológicas.33
Na Odontologia Clínica, a clorexidina é utilizada para desinfetar campos
operatórios, antissepsia de canais radiculares, inibição da formação de
biofilme, cáries e gengivite. Outra propriedade importante é a sua capacidade
de adsorção no esmalte dos dentes e na mucina salivar, com posterior
liberação, exercendo assim um efeito residual chamado de substantividade.34
No tratamento de infecções causadas pelo acúmulo de biofilme dental, a
substantividade do agente antimicrobiano é muito importante, uma vez que os
agentes necessitam de certo tempo de contato para inibir ou matar um
microrganismo. Em cada bochecho realizado, 3% da clorexidina é deglutida,
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67% expectorada e 30% retida ou adsorvida à película adquirida, às proteínas
salivares e às mucosas orais.35 Até o momento, a clorexidina apresentou baixa
evidência de toxicidade sistêmica em seres humanos, além de não produzir
qualquer resistência apreciável dos microrganismos da boca. Também não tem
sido associada a quaisquer alterações teratogênicas.33
Diversos testes toxicológicos mostraram que a molécula de clorexidina é
altamente estável. Quando ingerida, quase a totalidade é eliminada pelas fezes
enquanto que quantidades mínimas são absorvidas pelo trato intestinal e
eliminadas pelas rotas normais (rins e fígado). Não há evidência de formação
de para-cloroanilina, que é uma perigosa substância cancerígena.35
As soluções de clorexidina a 0,12% e a 0,2% têm sido as mais utilizadas
por serem reconhecidas como “Padrão Internacional” e terem sido estudadas
extensivamente na literatura.36 Idealmente, os bochechos devem durar 1
minuto e serem realizados entre duas a três vezes ao dia com um volume de
15 mL da solução, o que é suficiente para prevenir a formação de biofilme e o
desenvolvimento de gengivite superficial. Não devem ser feitos antes das
refeições, pois afetam temporariamente a sensação gustativa. Também não
devem ser realizados imediatamente antes ou após a escovação com
dentifrícios convencionais, devido à competição pelos sítios de retenção.37
Na literatura, podem ser encontrados diversos protocolos de HO
utilizando a clorexidina a 0,12% em pacientes internados em UTI. Pode-se
associar a escovação dentária convencional prévia à aplicação da clorexidina,
ou realizar-se o emprego de swab para a realização da HO por meio da ação
conjunta de remoção e desorganização do biofilme, com aplicação da
clorexidina concomitantemente.31,36,37

3.4.2 Dióxido de Cloro

O dióxido de cloro é um agente oxidante altamente eficaz, geralmente
aplicado em processos que necessitam reduzir ou eliminar microrganismos
patogênicos. Está entre os mais nobres e eficientes agentes antimicrobianos
disponíveis no mercado, e tem a habilidade de oxidar os aminoácidos
metionina e cisteína, ambos precursores dos compostos sulfurados voláteis
(CSV). Por este motivo, é eficaz também no tratamento da halitose.38

11

Além de ser altamente indicado para pacientes que sofrem com o mau
hálito, o dióxido de cloro atua na saburra lingual, sem, contudo, alterar a
microbiota natural da boca. Também não causa danos caso seja deglutido
acidentalmente durante a realização do bochecho, e como é um composto sem
álcool e sem açúcar em sua formulação, não causa irritação nas mucosas orais
e não contribui para a formação de cáries, respectivamente.39
A descoberta desse agente antimicrobiano foi um grande avanço na
área da saúde. O dióxido de cloro estabilizado dentro da formulação elaborada,
é um bactericida que se revelou altamente eficaz na prevenção e combate das
infecções e na eliminação das bactérias responsáveis pelas principais doenças
orais. Sua ação química impede a proliferação dos microrganismos, e o grande
diferencial do produto, frente a outros bactericidas de uso oral, é que não tem
contraindicação de uso. Possui efeito prolongado, pH balanceado (em torno de
6,9); ausência de corantes que mancham os dentes e ausência de agentes
carcinogênicos, podendo ser seguramente utilizado como complemento da HO
diária.40
Na literatura, existe uma carência muito grande de estudos avaliando a
ação do dióxido de cloro em pacientes internados em UTI. Assim sendo, novos
trabalhos devem ser realizados tendo em vista essa proposta.

3.4.3 Polihexanida (PHMB)

Em 1950, os compostos catiônicos biguanídicos, como a clorexidina e a
polihexanida (PHMB), foram descobertos na Inglaterra e reconhecidos como
antissépticos tópicos e desinfetantes. Estes fármacos seguiram então por vias
comerciais distintas, sendo o PHMB mais utilizado na desinfecção de piscinas,
lentes de contato e cicatrização de feridas. Só a partir da década de 1990,
começou a ser utilizado na descontaminação oral.41
Alguns estudos têm mostrado efetividade do PHMB semelhante ao da
clorexidina na ação sobre cepas orais.41,42 Ambos compartilham da vantagem
microbiológica de lise celular e inexistência de resistência; todavia devem ser
usados em dosagens adequadas, em meio líquido, ionizado e com acesso
direto ao biofilme. Os dois são ativos contra germes gram-positivos, gramnegativos e outros microrganismos. Contudo, apresentam a desvantagem de
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serem agressivos às mucosas, devendo passar por uma diluição em doses
adequadas para prover biocompatibilidade e efetividade antisséptica. 42
Fora do Brasil, o PHMB para uso oral já é utilizado há bastante tempo,
presente em produtos como o ProntOral®, da empresa alemã “BBraun”. No
Brasil, a Sanifill está comercializando o PHMB em solução de uso oral com
concentração de 0,35%. O “Sanifill Premium”, como é denominado este
produto, já foi inclusive testado em comparação com o Periogard® e o Noplak®
(ambos com clorexidina a 0,12%) na efetividade contra o Staphylococcus
aureus; porém, não foi tão eficaz quanto a estes dois últimos.43
Apesar de não ser uma substância nova, ainda é uma incógnita a sua
efetividade e as vantagens clínicas sobre a já consagrada clorexidina.

3.4.4 Iodo-povidine (PVP-I)

Na Odontologia, o iodo-povidine (PVP-I) é um agente antimicrobiano
utilizado na antissepsia, na prevenção de bacteremias e no tratamento da
gengivite e periodontite.44 O iodo foi descoberto em 1811, por Bernard Courtois;
entretanto, seu efeito bactericida foi descrito somente em 1880, por Davaine.45
O PVP-I é um iodóforo, ou seja, um composto formado pelo iodo molecular (I2),
que

está

intercalado

fisicamente

na

hélice

da

macromolécula

de

polivinilpirrolidine (povidine) por meio de pontes de hidrogênio. Em solução, o
iodo “ligado” está em equilíbrio com o iodo “livre”, sendo liberado do complexo
PVP quando o iodo “livre” é utilizado.46
O PVP-I é um microbicida de amplo espectro, efetivo para bactérias
gram-positivas e gram-negativas, fungos, micobactérias, clamídias, vírus e
protozoários. Sua atividade é resultante dos fortes efeitos oxidantes sobre os
grupos amino (NH), tiol (SH-) e hidroxifenólico (OH-), em aminoácidos e
nucleotídeos. O PVP-I também reage fortemente com as duplas ligações em
ácidos graxos insaturados na parede celular e nas membranas das
organelas.46
A irrigação subgengival com PVP-I pode reduzir a incidência de
bacteremia se empregada como um irrigante pré-procedimento, além de ser
um antisséptico seguro que não prejudica a cicatrização dos tecidos ou induz
resistência bacteriana.47,48 Em hospitais, o PVP-I é amplamente utilizado para a
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realização de antissepsia extra e intraoral; no entanto, atualmente não é tão
comum o seu emprego em UTI quando comparado à clorexidina no que diz
respeito à HO.
Na literatura atual, ainda não se observa uma concordância acerca da
concentração mais efetiva do PVP-I sobre os patógenos periodontais. Também
não se observam muitos estudos avaliando a sua efetividade no controle do
biofilme oral em pacientes internados em UTI. Novos estudos comparando a
sua ação com a de outros agentes antimicrobianos são necessários.

3.4.5 Óleos Essenciais

Os óleos essenciais têm longa história de uso contra os microrganismos
orais. Quando usados na prática de HO, reduzem os níveis de microrganismos
que causam odores fétidos, proporcionando sabor agradável e frescor à
cavidade oral.49 No entanto, muitos pacientes se queixam de ardência bucal, e,
por isso, não os utilizam.50
A literatura mostra que o uso de um enxaguatório de duas fases óleoágua, sendo a fase óleo constituída em óleos essenciais e a fase aquosa em
cloreto de cetilpiridínio, pode reduzir aproximadamente 80% de CSV; portanto,
sendo eficaz no controle da halitose.51
Ao observar o efeito após um período de 12 horas, o uso de
enxaguatório com óleos essenciais e cloreto de zinco a 0,09% mostra redução
na quantidade de bactérias anaeróbias e produtoras de CSV, tanto do biofilme
supragengival como da língua. Esta redução ocorre após um único bochecho,
com tendência a reduzir ainda mais após 14 dias de uso contínuo do produto.52
Bochechos com óleos essenciais, realizados duas vezes ao dia, podem
promover redução da bacteremia em pacientes portadores de gengivite leve a
moderada.53 A utilização de óleos essenciais também se mostrou eficaz na
redução de CSV em pacientes internados em UTI.50 No entanto, assim como
outras soluções antimicrobianas, atualmente seu emprego para controle de HO
em ambiente hospitalar também não é tão comum quanto o emprego da
clorexidina.
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3.4.6 Soluções Enzimáticas

A definição de uma solução enzimática como método auxiliar na redução
de biofilme oral se dá pela ausência, em sua composição, de substâncias
irritantes, como álcool, detergente e corantes, que podem prejudicar ainda mais
a mucosa oral que já se encontra comprometida.54 Soluções enzimáticas que
contém a lactoferrina, podem reduzir a incidência de C. albicans e C. krusei na
mucosa oral.55,56
A literatura mostra que o uso de solução enzimática à base de
lactoperoxidase, acarreta melhora na aparência inflamatória das gengivas, no
ressecamento oral, na halitose e durante a técnica de remoção de conteúdo
orgânico presente na cavidade oral. Estas condições favorecem a atuação da
equipe de enfermagem nos cuidados de HO, reduz os focos primários de
infecção na boca e permite aos cirurgiões-dentistas a participação na equipe
multidisciplinar de terapia intensiva.54
Dessa forma, conclui-se que o uso de soluções enzimáticas se mostra
eficiente na HO de pacientes em UTI, sendo uma válida alternativa à
clorexidina.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As soluções antimicrobianas desempenham um papel fundamental no
controle de HO em pacientes internados na UTI. O presente estudo mostrou,
por meio de uma revisão da literatura, as características das principais
soluções presentes no mercado. Cabe ao cirurgião-dentista determinar qual
delas utilizar e qual protocolo de HO estipular para o serviço de UTI em que ele
se encontra, levando-se em consideração os recursos disponíveis no hospital.
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