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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar a efetividade de um protocolo de higiene bucal na 

diminuição de infecções pós-operatórias quando comparado às práticas habituais, realizadas 

na atualidade, em pacientes internados em unidade de cardiologia, previamente à cirurgia 

cardíaca. Trata-se de um estudo prospectivo, de natureza experimental e abordagem 

quantitativa, do tipo ensaio clínico de prevenção, randomizado, controlado e cego. 

Participaram pacientes adultos com mais de 40 anos, internados e que cumpriram critérios de 

elegibilidade estabelecidos. A amostra foi composta por 108 participantes, alocados 

aleatoriamente (randomização sem reposição) em dois grupos. O grupo controle (GC=53; 

uma perda por morte) solicitado a continuar realizando os procedimentos de higiene bucal e a 

limpeza das próteses que tinham por hábito diário e grupo experimental (GE=54) submetidos 

à intervenção padronizada de higiene bucal, realizada por cirurgião dentista, com base em 

limpeza mecânica e química de dentes e próteses, no dia anterior à cirurgia, por meio de uma 

profilaxia profissional, no leito, escovação de dentes e bochecho de gluconato de clorexidina 

0,12%. A coleta dos dados pós-intervenção foi realizada por um único profissional 

enfermeiro, cegado em relação à posição do participante. Os desfechos foram obtidos no 

prontuário eletrônico: Infecção da ferida operatória, Infecção respiratória, Infecção urinária, 7 

dias após a cirurgia; Dias de internação em Unidade Coronariana (UCO) e Dias de internação 

desde a cirurgia até alta. Foi realizada a análise descritiva dos dados dos participantes. Na 

comparação entre grupos, as variáveis dependentes analisadas foram relacionadas às 

ocorrências adversas no pós-cirúrgico, segundo intenção de tratar. Para determinar as 

diferenças entre os grupos, com relação às características demográficas e clínicas dos 

participantes foram aplicados testes Qui-quadrado e Exato de Fisher. Foram calculadas as 

medidas de efeito e a associação foi expressa em Razão de Chance, por meio da Regressão 

Logística Binária; IC 95%.  A ocorrência de infecção pós-cirúrgica foi maior no GC (n=7) 

(13,2%) que no GE (n=5) (9,3%), porém não havendo diferença estatística (p=0,518). Os 

participantes que receberam o protocolo de higiene bucal padronizado tiveram 30% (95% IC: 

-1,071 – 0,762) de redução na chance de desenvolver infecção pós-operatória. É necessário 

tratar 25 (NNT= 25; 95% IC: -12 – 6) pacientes com o protocolo padronizado de higiene 

bucal, que inclui uma limpeza mecânica e química, realizada no dia anterior da cirurgia, para 

evitar um caso novo de infecção pós-cirúrgica. O protocolo aplicado não foi mais efetivo que 

as práticas habituais dos participantes. Este estudo ressalta a importância de implementar 

estratégias de higiene bucal a pacientes submetidos à cirurgia cardíaca para prevenção de 

ocorrências adversas, como as infecções. Além disso, almejou-se contribuir com a melhoria 

da atenção à saúde bucal no âmbito hospitalar, visando garantir a segurança do paciente.  

 

Registro do Ensaio Clínico: Site ensaiosclinicos.gov.br - número U1111-1214-2862 

Descritores: Doenças Cardiovasculares. Doenças Periodontais. Placa Dental.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to verify the effectiveness of an oral hygiene protocol in 

reducing postoperative infections when compared to the usual practices, performed today, in 

patients admitted to a cardiology unit, prior to cardiac surgery. This is a prospective, 

experimental study with a quantitative approach, of the type of clinical trial of prevention, 

randomized, controlled and blind. Participated adult patients over 40 years, admitted and who 

met established eligibility criteria. The sample consisted of 108 participants, randomly 

allocated (randomization without replacement) in two groups. The control group (CG = 53; a 

loss due to death) asked to continue performing oral hygiene procedures and cleaning the 

prostheses that they had as a daily habit and experimental group (GE = 54) submitted to 

standardized oral hygiene intervention, performed by dental surgeon, based on mechanical 

and chemical cleaning of teeth and prostheses, on the day before surgery, through professional 

prophylaxis, in bed, tooth brushing and mouthwash of 0.12% chlorhexidine gluconate. The 

post-intervention data collection was performed by a single nurse professional, blinded to the 

participant's position. The outcomes were obtained from the electronic medical record: 

infection of the surgical wound, respiratory infection, urinary tract infection, 7 days after 

surgery; Days of stay in the Coronary Unit (UCO) and Days of stay from surgery to 

discharge. A descriptive analysis of the participants' data was performed. In the comparison 

between groups, the dependent variables analyzed were related to adverse events in the post-

surgical period, according to the intention to treat. To determine the differences between the 

groups, regarding the demographic and clinical characteristics of the participants, Chi-square 

and Fisher's exact tests were applied. Effect measures were calculated and the association was 

expressed in Chance Ratio, through Binary Logistic Regression; 95% CI. The occurrence of 

post-surgical infection was higher in the CG (n = 7) (13.2%) than in the EG (n = 5) (9.3%), 

but there was no statistical difference (p = 0.518). Participants who received the standardized 

oral hygiene protocol had a 30% (95% CI: -1.071 - 0.762) reduction in the chance of 

developing postoperative infection. It is necessary to treat 25 (NNT = 25; 95% CI: -12 - 6) 

patients with the standardized oral hygiene protocol, which includes mechanical and chemical 

cleaning, performed on the day before surgery, to avoid a new case of post-infection -surgical. 

The applied protocol was not more effective than the participants' usual practices. This study 

highlights the importance of implementing oral hygiene strategies to patients undergoing 

cardiac surgery to prevent adverse events, such as infections. In addition, the aim was to 

contribute to the improvement of oral health care in the hospital environment, aiming to 

ensure patient safety 

 

Clinical Trial Registry: Site clinical trials. gov.br - número U1111-1214-2862. 

Keywords: Cardiovascular Diseases. Periodontal Diseases. Dental plaque. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue verificar la efectividad de un protocolo de higiene oral para 

reducir las infecciones postoperatorias en comparación con las prácticas habituales, realizadas 

hoy, en pacientes ingresados en una unidad de cardiología, antes de la cirugía cardíaca. Este 

es un estudio prospectivo, experimental con un enfoque cuantitativo, del tipo de ensayo 

clínico de prevención, aleatorizado, controlado y ciego. Participaron pacientes adultos 

mayores de 40 años, ingresados y que cumplieron con los criterios de elegibilidad 

establecidos. La muestra consistió en 108 participantes, asignados aleatoriamente 

(aleatorización sin reemplazo) en dos grupos. El grupo de control (CG = 53; una pérdida 

debido a la muerte) pidió continuar realizando procedimientos de higiene bucal y limpiando 

las prótesis que tenían como hábito diario y el grupo experimental (GE = 54) se sometió a una 

intervención estandarizada de higiene bucal, realizada por cirujano dental, basado en la 

limpieza mecánica y química de dientes y prótesis, el día antes de la cirugía, a través de 

profilaxis profesional, en cama, cepillado de dientes y enjuague bucal con gluconato de 

clorhexidina al 0,12%. La recopilación de datos posterior a la intervención fue realizada por 

una sola enfermera profesional, cegada a la posición del participante. Los resultados se 

obtuvieron del registro médico electrónico: infección de la herida quirúrgica, infección 

respiratoria, infección del tracto urinario, 7 días después de la cirugía; Días de estadía en la 

Unidad Coronaria (UCO) y Días de estadía desde la cirugía hasta el alta. Se realizó un análisis 

descriptivo de los datos de los participantes. En la comparación entre grupos, las variables 

dependientes analizadas se relacionaron con eventos adversos en el período posquirúrgico, 

según la intención de tratar. Para determinar las diferencias entre los grupos, con respecto a 

las características demográficas y clínicas de los participantes, se aplicaron las pruebas 

exactas de Chi-cuadrado y Fisher. Se calcularon las medidas del efecto y la asociación se 

expresó en Chance Ratio, a través de la regresión logística binaria; IC 95%. La aparición de 

infección posquirúrgica fue mayor en el CG (n = 7) (13.2%) que en el EG (n = 5) (9.3%), pero 

no hubo diferencia estadística (p = 0.518). Los participantes que recibieron el protocolo 

estandarizado de higiene oral tuvieron una reducción del 30% (IC 95%: -1.071 - 0.762) en la 

probabilidad de desarrollar infección postoperatoria. Es necesario tratar a 25 (NNT = 25; IC 

95%: -12-6) pacientes con el protocolo estandarizado de higiene oral, que incluye limpieza 

mecánica y química, realizada el día antes de la cirugía, para evitar un nuevo caso de 

infección posterior. -quirúrgico. El protocolo aplicado no fue más efectivo que las prácticas 

habituales de los participantes. Este estudio destaca la importancia de implementar estrategias 

de higiene oral para pacientes sometidos a cirugía cardíaca para prevenir eventos adversos, 

como infecciones. Además, el objetivo era contribuir a la mejora de la atención de la salud 

bucal en el entorno hospitalario, con el objetivo de garantizar la seguridad del paciente. 

 

Registro de ensayos clínicos: ensayos clínicos en el sitio.gov.br - número U1111-1214-2862 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese buscou estudar as condições da saúde bucal de pacientes com Doença 

Cardiovascular (DCV) que se encontram hospitalizados para realização de procedimento 

cirúrgico e a importância de aplicar um protocolo de higiene bucal que permita melhores 

condições de higiene e de saúde bucal para essas pessoas internadas.  

O interesse do estudo surgiu após conversas com a equipe de enfermagem do Instituto 

de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC) sobre a situação da saúde bucal dos pacientes 

internados e de uma constante preocupação sobre as condições bucais no momento da 

cirurgia.  

Nesse sentido, foram realizados estudos por membros do Grupo de Pesquisa 

Observatório Gestão do Cuidado à Saúde Bucal e apresentados sob a forma de Trabalhos de 

Conclusão de Curso no âmbito do curso de especialização em Atenção à Saúde do Idoso, 

promovido pelo NETI-UFSC, bem como Projetos de pesquisa de Iniciação Científica PIBIC-

CNPq-UFSC, no âmbito do curso de graduação de Odontologia da UFSC. Assim, frente aos 

resultados obtidos e à minha própria experiência durante o tempo que auxiliei nessas 

pesquisas realizadas no ICSC, o estudo proposto vai ao encontro dessa preocupação. Penso 

que este é um tema que muitas vezes está sendo deixado de lado e que a importância dos 

cuidados à saúde bucal de pacientes hospitalizados e que irão fazer cirurgia cardíaca é um 

assunto negligenciado em termos de aplicação de boa evidência científica.  

Diferentes estudos falam sobre a relação que existe entre a boca e o resto do corpo e 

como esta pode repercutir na saúde de todo o indivíduo. A maioria das doenças bucais é 

causada por uma deficiente higiene bucal, podendo levar a outras enfermidades, como as 

DCV.  Sabemos que os cuidados à saúde bucal são fundamentais para o bem-estar e a 

qualidade de vida das pessoas, bem como pode auxiliar na prevenção de doenças sistêmicas. 

Entretanto, muitas vezes nos hospitais esses cuidados não têm a relevância e a difusão 

adequada, porque o interesse está mais focado na saúde do paciente.  

O comprometimento dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais 

profissionais da saúde em relação aos cuidados à saúde bucal fornecido aos pacientes 

hospitalizados, assim como a atualização de seus conhecimentos e práticas, é fundamental 

para estarem melhor preparados nos aspectos relacionados à prevenção, promoção e 

manutenção da saúde bucal.  

A tese está estruturada em capítulos e segue o indicado no Regimento do Curso de 

Pós-graduação em Odontologia, Seção IV Da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso em 
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seu Art. 64. “Os Trabalhos de Conclusão de Curso poderão ser redigidos na forma 

tradicional ou na forma de artigo(s) científico(s). Parágrafo único. Quando o trabalho de 

conclusão de curso for redigido na forma de artigo científico, sua estrutura deverá conter: 

resumo, introdução, metodologia expandida, o(s) artigo(s), considerações finais e 

referências." 

Assim, o capítulo 1 corresponde à Introdução e justificativa para a realização do 

estudo e apresentação da Hipótese da pesquisa, que permitiu orientar e planejar o 

procedimento metodológico que foi desenvolvido. O capítulo 2 apresenta os objetivos 

propostos. O capítulo 3 apresenta a Revisão da Literatura narrativa, a qual foi desenvolvida 

em três tópicos fundamentais: Abordagem das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), Condição de saúde bucal e relação com as DCV, Cuidados bucais a considerar em 

pessoas com DCV. Foi realizada uma revisão cuidadosa da literatura científica para apresentar 

estudos desenvolvidos sobre as DCV e sua relação com a saúde bucal.  

O Capítulo 4 apresenta detalhadamente o Método que foi usado neste estudo, de forma 

expandida. Optou-se pela realização de uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo 

ensaio clínico randomizado (ECR). E por que ECR? Estes são importantes porque visam 

produzir novos conhecimentos e informações relevantes sobre uma determinada intervenção. 

Os ECR nos permitem saber se a intervenção a ser aplicada é mais eficaz do que a utilizada 

habitualmente ou placebo. Os ECR são ótimos para responder questões específicas e devem 

ser planejados de forma cuidadosa, proporcionando a segurança dos participantes. 

No capítulo 5 são apresentados os Resultados e Discussão no formato de um artigo 

científico o qual avalia a eficácia da aplicação de um protocolo de higiene bucal antes da 

realização da cirurgia cardíaca, considerando os níveis de placa bacteriana
1
, inflamação 

gengival e eventos pós-cirúrgicos. Por fim, o capítulo 6 apresenta as Conclusões da tese, em 

que são expostos, em resumo, os principais resultados, as contribuições deste trabalho de 

investigação e as limitações encontradas para realização desta pesquisa.  

  

                                                           
1
 A placa bacteriana é um biofilme arquetípico, composto de uma comunidade microbiana complexa. Schaudinn 

C et al. 2019, 140(8):978-68. Para este estudo optamos por utilizar a nomenclatura placa bacteriana como 

sinônimo de biofilme. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil vem experimentando uma radical transformação no seu quadro demográfico 

devido à queda da taxa de natalidade e mortalidade que, associadas ao aumento da expectativa 

de vida, resultam numa redução da população de jovens e um aumento da população adulta e 

idosa (MIRANDA; MENDES, SILVA, 2016). Acompanham essas modificações 

demográficas um quadro epidemiológico marcado pela ocorrência de enfermidades bastante 

complexas e de alto custo social, caracterizadas pela cronicidade e que, portanto, demandam 

cuidados de saúde contínuos e periódicos (VERAS, 2009). 

A projeção total da população brasileira em 2019, foi de 210.659.013 habitantes, 

sendo que a faixa etária de 40 a 59 anos foi 52.123.419 (24,7%) e a faixa de 60 anos a mais 

foi 28.143.225 (13,4%). No Estado de Santa Catarina, de um total de 7.179.056 habitantes, 

em 2019, a faixa etária entre as idades de 40 a 59 atingiu 1.859.505 (26%) e de 60 anos e mais 

foi 1.013.689 (14,1%) habitantes (IBGE, 2019).  

As doenças crônicas (DC) são um conjunto de condições crônicas, permanentes, que 

podem produzir incapacidades. São causadas por alterações patológicas irreversíveis, 

exigindo longos períodos de supervisão, observação ou cuidados (WHO, 2006; BRASIL, 

2013).  

As Doenças Crônicas do tipo não Transmissíveis (DCNT) são as responsáveis pela 

maioria de óbitos ocorrida no mundo. Entretanto, o modo como impactam nessas sociedades é 

distinto (WHO, 2006). Em países de baixa e média renda, o índice de mortes por DCNT é 

superior em relação aos países cuja renda é maior (DUNCAN et al, 2012). Isto se deve ao fato 

de os habitantes desses países estarem mais expostos aos diferentes fatores de risco e também 

por terem menor acesso a informações e aos serviços de saúde (WHO, 2014).  

As DCNT causam perda de qualidade de vida, limitação para a realização de 

atividades diárias, incapacidade e morte. Ressaltam-se neste grupo as DCV, os cânceres, o 

diabetes e as doenças respiratórias crônicas (MALTA et al, 2015). Especialmente, as DCV 

são uma preocupação no mundo todo, pois se destacam entre as DCNT por serem a principal 

causa de morte (KURUSHIMA et al., 2015). No Brasil, as DCV representam um problema de 

saúde pública devido aos altos custos e para o sistema de saúde para seu manejo, ocasionando 

um forte impacto econômico pela necessidade de procedimentos diagnósticos, internações 

hospitalares, acompanhamento médico e utilização de diversos medicamentos (BAHIA et al., 

2018).  
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As DCV têm caráter multifatorial, entre fatores hereditários e adquiridos, tais como 

idade elevada, obesidade, inatividade física, estresse, entre outros, que de forma individual ou 

combinados são os responsáveis pelo seu desenvolvimento (MONTENEGRO et al., 2019; 

MAGALHÃES et al., 2014). Segundo Guallar et al (2011), a hipertensão é um dos principais 

fatores de risco que podem ocasionar a morte por DCV em pessoas com 50 anos a mais. A 

presença de infecções e/ou de inflamação parece desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento de diferentes doenças. Assim, estudos referem sobre o possível papel das 

infecções de origem bucal no progresso das doenças sistêmicas (IGARI et al., 2014, 

MEURMAN; SANZ; JANKET, 2004). 

Em 2016, a Federação Dentária Internacional apresentou uma nova definição de saúde 

bucal, e passou a considera-la uma condição multifacetada, já que possui diferentes 

características, como a capacidade de “falar, sorrir, cheirar, provar, tocar, mastigar, engolir e 

transmitir emoções por meio de expressões faciais com confiança e sem dor, e é considerada 

como um componente fundamental da saúde e bem-estar físico e mental reflete dimensões 

fisiológicas, sociais e psicológicas que são essenciais para ter uma melhor qualidade de vida; 

e é influenciada pelas mudanças de experiências, percepções, expectativas e capacidade de 

adaptação da pessoa às circunstâncias” (FDI, 2016). A literatura relata a relação íntima que 

existe entre a boca e outras regiões do corpo (GLASCOE; BROWN; MAKHENE, 2016), 

assim, padecer de algum tipo de doença sistêmica, pode causar algum reflexo negativo na 

saúde bucal (BAUMGARTNER; SCHIMMEL; MÜLLER, 2015). Por isso, é importante 

conhecer a condição da saúde bucal para não somente identificar os problemas bucais, mas 

também relacioná-las ao impacto na sua saúde e qualidade de vida (BARBOSA, 2011). 

As doenças periodontais estão entre os problemas bucais mais prevalentes 

(THOMSON, 2014). Com o passar dos anos as estruturas da boca também passam por um 

processo de envelhecimento, o tecido periodontal sofre retração e perda de colágeno estando 

mais expostos à inflamação (SIMÕES E CARVALHO, 2011). 

A literatura cita quatro mecanismos pelos quais as bactérias da cavidade bucal e a 

presença da inflamação pode influenciar a saúde sistêmica: bacteremia, resposta autoimune, 

disseminação sistêmica da produção local de mediadores inflamatórios, e ingestão ou 

aspiração de conteúdos bucais (OPPERMANN; WEIDLICH; MUSSKOPF, 2012; 

PANAGAKOS E SCANNAPIECO, 2011).  

A placa bacteriana está constituída por microrganismos complexa sendo a principal 

causa de desenvolvimento da cárie e das doenças periodontais (DP), devido ao desequilíbrio 

na relação entre esta e o tecido hospedeiro (SENEVIRATNE; ZHANG; SAMARANAYAKE, 
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2011; LAMSTER et al., 2016). A estimulação da placa bacteriana pode elevar os níveis de 

citosina na corrente sanguínea periférica (SCANNAPIECO, 2014). 

Isso, por sua vez, pode estimular a produção hepática de proteínas de fase aguda, 

como a PCR. Estas proteínas poderiam então induzir lesão vascular, aterogênese, 

doença cardiovascular e derrame. Vários estudos mostraram que pacientes com 

doenças periodontais apresentam níveis elevados de PCR e fibrinogênio, assim 

como glóbulos brancos periféricos. Níveis elevados dessas proteínas têm sido 

sugeridos como fatores de risco para doença cardiovascular (SCANNAPIECO, 

2004, p. 22). 

 

 Dentro das DP com mais prevalência e motivo de investigação estão a gengivite e 

periodontite. As DP são uma condição bucal patológica, inflamatória de natureza infecciosa 

(TATAKIS E KUMAR, 2005). É caraterizada pela presença de placa dental supra-gengival e 

sub-gengival originando resposta do hospedeiro, afetando os tecidos de suporte dos dentes 

(OPPERMANN; WEIDLICH; MUSSKOPF, 2012). É uma das maiores causas de perda 

dentária, gerando destruição nos tecidos que suportam os dentes (PATTNAIK; DAS; 

BISWAL, 2017).  

Existem alguns estudos que referem que as infeções bucais, podem contribuir com o 

desenvolvimento de diferentes problemas sistêmicos como osteoporose, diabetes mellitus, 

infecções pulmonares, nascimentos prematuros com baixo peso, doenças cardiovasculares e 

infecções em outros locais do corpo, e até a morte. As infecções da cavidade bucal podem 

estar associadas ao infarto do coração, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica, 

aterosclerose, entre outras (MEURMAN; SANZ; JANKET, 2004). 

As DP podem influenciar no início e também na progressão de doenças sistêmicas. 

Estudos demostram que na presença da infecção, as bactérias passam pela corrente sanguínea 

chegando aos diferentes órgãos e tecidos (GLASCOE; BROWN; MAKHENE, 2016; IGARI 

et al., 2014; PANAGAKOS E SCANNAPIECO, 2011).  

As DP são um dos principais fatores de risco implicado no desenvolvimento das DCV. 

Esta relação vem sendo estudada em pacientes com infecções periodontais graves que 

apresentam maior probabilidade de desenvolver DCV. As bactérias da placa dental podem 

influenciar e contribuir ao desenvolvimento de doenças cardíacas coronárias, causando a 

aterosclerose. (BARTOVA et al., 2014). Embora existam estudos sobre a relação causal entre 

as DP e as DCV, ainda não existe evidência científica suficiente (DIETRICH et al., 2013).  

Da mesma forma que a utilização de próteses dentárias ocasiona um impacto positivo 

nas pessoas, pois melhora a função oral, a mastigação e a ter a vida social das pessoas, se não 

é realizada a limpeza adequada, pode trazer não só problemas bucais, como também 

sistêmicos, pelo acúmulo de placa nas superfícies sólidas (LOEWY et al, 2018). 
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As práticas de higiene bucal, com vistas ao controle e eliminação da placa dental, em 

pacientes hospitalizados e com algum grau de dependência, são escassas. É necessário incluir 

a saúde bucal como parte da consulta médica cardiovascular (SANCHEZ et al 2017). 

O paciente hospitalizado em geral, apresenta saúde debilitada, precisando de cuidados 

especiais. A higiene bucal deficiente pode ser motivo para o agravamento da condição de base 

ou desenvolvimento de outras enfermidades e piora no quadro geral do paciente 

(NEEDLEMAN et al, 2019; COSTA et al, 2016). Ressalta-se aqui a importância da presença 

do cuidado à saúde bucal em âmbito hospitalar. No Brasil, a Odontologia Hospitalar se define 

como “um conjunto de práticas seja de baixa, média ou alta complexidade, cujo objetivo é 

prevenir e tratar as doenças, sendo seu foco principal o cuidado de pacientes críticos e que 

necessitam de tratamento especial” (SALDANHA et al., 2015, p. 59).  

Pelo exposto, defende-se a importância da incorporação de práticas de higiene bucal, 

que sejam realizadas rotineiramente pela equipe de saúde, para o cuidado do paciente 

hospitalizado. O estudo do seu efeito é fundamental para a definição de procedimentos 

padronizados, com vistas à melhoria da qualidade do cuidado à saúde, na perspectiva da 

atenção integral.  

Partindo desses pressupostos, este trabalho apresenta a seguinte pergunta de pesquisa: 

Qual a efetividade de um protocolo de higiene bucal na diminuição de infecções pós-

operatórias, realizado um dia antes da cirurgia, quando comparado às práticas 

realizadas habitualmente em pacientes internados em unidade de cardiologia?  

A hipótese deste estudo: O protocolo de higiene bucal padronizado proposto para 

pessoas internadas em unidade de cardiologia será melhor que as práticas habituais vigentes, 

realizadas no ICSC, em termos de prevalência de infecção pós-operatórias, quantidade de dias 

de internação na Unidade Coronária (UCO) e quantidades de dias de internação desde a 

cirurgia até a alta e pode impactar positivamente, evitando ocorrências adversas no tempo 

pós-cirúrgico. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a efetividade de um protocolo de higiene bucal na diminuição de infecções 

pós-operatórias quando comparado às práticas habituais, realizadas na atualidade, em 

pacientes internados em unidade de cardiologia, previamente à cirurgia cardíaca. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a condição de saúde bucal, especialmente os níveis de placa bacteriana e 

inflamação gengival, em pacientes internados em unidade de cardiologia antes da cirurgia 

cardíaca; 

 Comparar a prevalência de ocorrências adversas à intervenção cirúrgica cardíaca no 

grupo de pacientes internados em unidade de cardiologia incluídos em um protocolo de 

higiene um dia antes da cirurgia versus grupo com higiene bucal habitual. 

 Comparar a quantidade de dias de internação pós-cirurgia no grupo de pacientes 

internados em unidade de cardiologia incluídos em um protocolo de higiene bucal um dia 

antes à cirurgia versus grupo com higiene bucal habitual. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 DCV NO CONTEXTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

(DCNT) 

 

As transformações demográficas e epidemiológicas atualmente trouxeram mudanças 

rápidas nas condições de saúde da população, destacando-se a DC. Por esse motivo no Brasil, 

esse aumento considerado acelerado, tem sido responsável pela alta porcentagem de mortes e 

por maiores gastos com tratamentos e internações hospitalares (BRASIL, 2015; AMBROSIO 

et al., 2015).  

As doenças crônicas compõem um conjunto de condições crônicas. Em geral, estão 

relacionadas a causas múltiplas e caracterizadas por início gradual, de prognóstico 

usualmente incerto, com longa ou indefinida duração. Apresentam curso clínico que 

muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar 

incapacidades. Requerem intervenções com o uso de tecnologias leves, leve-duras e 

duras, associadas a mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo 

que nem sempre leva à cura (BRASIL, 2013, p. 5). 

 

Para a OMS o termo DC é definido como um processo de longa duração e lenta 

progressão que exige de um acompanhamento contínuo por um período de tempo (WHO, 

2005). As DC debilitam a saúde das pessoas, seu estado físico não só se ve comprometido, 

também pode ver-ser afetado seu estado emocional e social. Por isso, é necessário que os 

profissionais da saúde adotem uma abordagem integral do paciente, estarem atentos aos 

fatores de risco e aos sintomas que são mais comuns para que possam atuar preventivamente, 

desenvolverem cuidados centrados no paciente e não apenas na doença (AMBROSIO et al., 

2015).  

As DCNT, nas últimas décadas, no Brasil, estão relacionadas ao incremento de óbitos 

na população, destacando-se entre estas as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e 

doença respiratória crônica, representado também um grande problema saúde pública 

(MALTA et al., 2015).  

Segundo a OMS (2019), 17,9 milhões de pessoas falecem por DCV no mundo, 

representando aproximadamente 31% das mortes global. Em países da Europa, a porcentagem 

de mortes por DCV é de 45%, sendo considerada a primera causa de morte (TOWNSEND; 

NICHOLS; SCARBOROUGH; RAYNER, 2015). No Brasil, em 2016, os óbitos causados por 

DCV atingiram 35,5%. O estado de Santa Catarina, em 2011, apresentou uma proporção de 

óbitos por doença do aparelho circulatório de 30,8% (BRASIL, 2016). Essas doenças e suas 

complicações ocasionam ampla utilização dos serviços de saúde e altos custos para o Sistema 
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Único de Saúde (SUS) e a consequente necessidade de reestruturar o modelo assistencial 

(FIGUEIREDO et al., 2013). 

As DCV são um grupo de afeções do sistema circulatório que incluem vasos 

sanguíneos e coração. As principais DCV são: doenças cardiovasculares devido à 

aterosclerose como: doença cardíaca isquêmica ou doença das artérias coronárias, doenças 

cerebrovasculares; doenças da aorta e artérias, e outras DCV como: doença cardíaca 

congênita; cardiopatia reumática; cardiomiopatias e arritmias cardíacas (WHO, 2011; 

LOCKHAR et al., 2012; LIU; DALAL; STOLLENWERK, 2013; GLASCOE; BROWN; 

MAKHENE, 2016). 

Os fatores de risco ligados ao desenvolvimento das DCV são fatores não modificáveis 

(que não podem ser alterados) como: idade, gênero, raça e fatores modificáveis (que podem 

ser alterados): obesidade, inatividade física, estresse, infeções, tabagismo e etilismo (LANAS 

et al., 2007). Possuir mais de um fator de risco significa maior probabilidade de apresentar 

DCV, e causa forte impacto na qualidade de vida (CHAVES et al., 2015). Assim, é 

fundamental ter atenção ao conjunto de fatores de risco e não só a cada um, separadamente 

(LEE et al., 2009). 

A complexidade do cuidado das pessoas com DCV tem demandado um 

posicionamento diferenciado dos serviços e profissionais de saúde, e impulsionado mudanças 

relacionadas à gestão dessas doenças, baseado na integralidade, no acompanhamento 

longitudinal e na organização de redes de atenção à saúde, bem como apoio social 

(ANDRADE et al., 2010; BRASIL, 2013).  

A atenção às pessoas portadoras de DC sob a forma de rede tem como objetivos 

assegurar e fortalecer o cuidado integral, abrangendo ações de promoção da saúde e 

prevenção do desenvolvimento de comorbidades e evitando complicações. Dentro do 

conjunto de temas que são prioridade na organização da rede de atenção estão as doenças 

cardiovasculares para as quais são desenvolvidas linhas de cuidado como foco em seus fatores 

de risco principais (BRASIL, 2013). 

O esquema apresenta cinco níveis de atenção (Figura 1) que consistem em diferentes 

ações para pacientes com DCV. O nível 1, está dirigido à situação de menor 

risco/vulnerabilidade no qual são desenvolvidas ações educativas, abordagem de fatores de 

risco e autocuidado, orientado aos fatores de risco ligados a comportamentos e ao estilo de 

vida. O nível 2, considerado baixo risco, está dirigido a pessoas com fatores biopsicológicos 

que vão precisar de apoio ao autocuidado e cuidado multiprofissional. O nível 3, chamado 

também de intermediário indica o tipo de atendimento fornecido pela equipe de saúde. O nível 
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4, considerado de alto risco, são ações para as pessoas que apresentam doença crônica 

complexa e que precisam de cuidados especiais e individualizados por parte dos profissionais 

de saúde. O nível 5 corresponde às pessoas que dependem de maiores cuidados e atenção dos 

profissionais da saúde, incluindo o âmbito domiciliar (STÜRMER; BIANCHINI, 2012). 

 

Figura 1 – Diferentes níveis de risco e ações predominantemente recomendadas para DCV. 

 

 
Fonte: Stürme e Bianchini (2012) 

 

Nesse sentido, e considerando o quadro epidemiológico atual, serão priorizadas na 

organização da rede as doenças cardiovasculares, um dos eixos temáticos prioritários, dentro 

do qual serão desenvolvidas as linhas de cuidado para as doenças/fatores de risco mais 

prevalentes. No desenho de cada linha de cuidado são definidas as atribuições de cada ponto 

de atenção, a constituição de fluxos de usuários e de informações e critérios para referência e 

contrarreferência. Ainda, é fundamental que as condutas estejam embasadas em protocolos e 

diretrizes clínicas, com recomendações claras para cada nível de atenção (BRASIL, 2012).  

Segundo Karunathilake e Ganegoda (2018), existem três maneiras de prevenir as 

doenças: prevenção primaria, são comportamentos que o próprio individuo realiza para evitar 

uma doença, como por exemplo, um melhor estilo de vida; a prevenção secundaria se dá por 

meio do diagnóstico precoce, este vai evitar situações de risco de vida no paciente e por 
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último a prevenção terciária, esta permite aumentar a qualidade de vida do paciente por 

comprometimento de doença. Para os autores, com relação à DCV, um diagnóstico precoce 

seria fundamental nesses pacientes porque vai possibilitar proporcionar os cuidados 

necessários e melhorar a qualidade de vida. Por isso é essencial à identificação dos diferentes 

fatores de risco que permitam um tratamento adequado.  

Por essa razão devem ser elaboradas diretrizes com “o objetivo de orientar o cuidado, 

a partir da compreensão ampliada do processo saúde-doença, com foco na integralidade, 

incorporando as melhores evidências da clínica, da saúde coletiva, da gestão em saúde e da 

produção de autonomia” (BRASIL, 2012, p. 23).  

 

3.2 CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL E RELAÇÃO COM AS DCV 

 

A FDI World Dental Federation General Assembly, em 2016 aprovou uma nova 

definição de saúde bucal, um conceito que permita reconhecer esta como parte do direito 

fundamental de cada indivíduo e que este dentro das politicas públicas. É um “elemento 

fundamental da saúde e do bem-estar físico e mental” (FDI, 2016). 

Uma pobre condição de saúde bucal pode contribuir com aumento dos níveis de 

morbidade e mortalidade (BERKEY; SCANNAPIECO, 2013), podendo originar aumento da 

prevalência de diferentes doenças como diabetes mellitus, doenças pulmonares, artrite 

reumatoide e cardiovascular (SYRJALA et al., 2010). Os problemas que prejudicam a saúde 

bucal são perda de dentes, lesões na mucosa bucal, cárie coronária e radicular e a doença 

periodontal (CASTREJÓN-PÉREZ et al., 2012).  

Entre as pricipais DCV estão: doença cardíaca coronária, doença arterial periférica, 

infartos do miocárdio, aterosclerose severa (espessura da parede intima medial carotídea 

espessa) e síndrome coronariana aguda (DIETRICH et al., 2017). Segundo Offenbacher et al 

(2009) as DP podem estar presentes no desenvolvimento de algumas DCV. Entretanto, os 

autores afirmam que poucos estudos demostram que a intervenção periodontal pode diminuir 

os marcadores de risco cardiovascular. Lam et al (2011), referem que as pessoas com doença 

periodontal apresentam aumento de alguns marcadores de inflamção, como, IL-6 (GIANNESI 

et al., 2007) e a proteína C-reativa (PCR) (SABATINE et al., 2007)
2
. Corroborando com o 

exposto, segundo Montenegro et al (2019), o risco de que uma pessoa desenvolva DCV, pode 

também estar associado à inflamação sistêmica elevada, medida por altos níveis de (PCR) e 

                                                           
2
 São marcadores de inflamação que estão associados às DCV; pessoas com doença periodontal apresentam estes 

marcadores aumentados. 
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interleucin 6 (IL-6). Segundo Brinson et al (2016), o progresso das DP trazem a liberação de 

endotoxina (lipopolissacarídeo) e citocinas inflamatórias, especialmente tromboxane A2, 

prostaglandina E2, interleucina (IL) 1L = 1α e fator de necrose tumoral beta, dando inicio à 

aterosclerose. Segundo Scannapieco (2004), esta seria a forma como os produtos da placa 

bacteriana vão produzir eventos inflamatórios sistémicos que conduzem a ateroscleroses.  

Durante as últimas décadas as pesquisas sobre a existência da relação entre a placa 

dentária bacteriana, periodontite e DCV têm aumentado, podendo haver uma interligação. 

Segundo Bartova et al (2014), as bactérias da placa dentária não só influenciam na condição 

da cavidade bucal, mas também podem contribuir para o desenvolvimento de algumas 

doenças sistêmicas graves. 

Miller em 1891 explicou por meio de sua teoria da infecção focal, como se da à 

relação entre as doenças bucais e sistêmicas. Segunda esta teoria,  

Os microrganismos entram na corrente sanguínea acessando a partes do corpo que 

estão próximos ou distantes da boca causando outas doenças. Assim, infecções na 

boca podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento de doenças que 

envolvem outras partes do corpo (IGARI et al., 2014, p. 1).   

 

As bactérias que se encontram na cavidade bucal e a presença de inflamação podem 

influenciar o desenvolvimento de doenças sistêmicas de quatro formas: via processo de 

bacteremia, via provocação de uma resposta autoimune, via disseminação sistêmica da 

produção local de mediadores inflamatórios, ingestão ou via aspiração de conteúdos bucais. 

Existe a possibilidade das bactérias da cavidade bucal e da inflamação influenciarem no início 

e, também, na progressão destas doenças (PANAGAKOS; SCANNAPIECO, 2011).  

O acúmulo de placa bacteriana provoca uma resposta inflamatória nos tecidos 

periodontais e, posteriormente, formação de tártaro. O tecido periodontal ao entrar em contato 

com as bactérias da placa dental, produzem uma resposta inflamatória como mecanismo de 

defesa (BARTOVA et al., 2014; TASDEMIR; ALKAN, 2015).  

A placa bacteriana é uma película que está constituída por uma comunidade 

microbiana complexa de diferentes espécies o acúmulo desta afeta aos tecidos de cavidade 

oral levando à inflamação crônica da gengiva (ADOLPH et al., 2017; ZANATTA et al., 

2012; FROD et al., 2010). Especificamente na superfície do dente ao redor da margem 

gengival e áreas interproximais, sendo a gengivite a primeira manifestação, já que, estas 

bactérias entram no epitélio gengival produzindo uma resposta do hospedeiro 

(OPPERMANN; WEIDLICH; MUSSKOPF, 2012).  

As DP são enfermidades inflamatórias de origem infecciosa, multifactoriales cuja 

causa principal deve-se pela formação de placa bacteriana, e se caracteriza pela destruição dos 
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tecidos de suporte e sustentação dos dentes (HARVEY, 2017). As DP podem ser classificadas 

em gengivite e periodontite. A gengivite é uma inflamação reversível que normalmente só 

atinge ao tecido de suporte, que com uma adequada intervenção é revertida ao estado de saúde 

(PATTNAIK; DAS; BISWAL, 2017). A periodontite é uma infecção bucal microbiana, esta 

doença afeta aos tecidos de sustentação do dente (cemento, ligamento periodontal e osso), 

levando à reabsorção do osso alveolar podendo provocar a perda do dente (BOILLOT et al., 

2017; BARTOVA et al., 2014; BOUCHARD et al., 2010; BAHEKAR et al., 2007).  

Uma metanálise realizada por Xu et al (2017), concluiu que pessoas que apresentam 

DP  tem um maior risco de desenvolver infarto ao miocárdio. Existem diferentes estudos que 

descrevem que as DP são um fator de risco para doença cardíaca coronária e aterosclerose, 

mas Thai et al (2014), referem que ainda é desconocida qual seria a causa da associação entre 

ambas enfermidades, pois todavia, não existem suficientes pesquisas que corroborem essa 

relação. As doenças cardiovasculares e a doença periodontal possuem similaridade, ambas são 

crônicas e causadas por diferentes fatores risco como hereditários (BOUCHARD et al., 2010). 

Pesquisas realizadas nas últimas décadas demostram que existe uma associação entre 

as doenças coronárias e algumas bactérias específicas da placa bacterian (BARTOVA et al., 

2014). A aterosclerose inicia com uma reação inflamatória, as bactérias periodontopatas como 

“Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia e Aggregatibacter actinomycetemcomitans”. Estas e seus produtos também 

contribuem para o desenvolvimento destas doenças, invadindo e aderindo-se na parede do 

vaso sanguíneo (JANGID et al., 2015; BELINGA et al., 2018).  

Segundo Rezzani et al (2016), existe evidências por estudos observacionais, sobre a 

associação entre as DPe a DCV, mas ainda, é necessária a realização de mais pesquisas de 

intervenção que reforcem essa relação. Autores como Sidhu (2016), referem que a 

periodontite é um possível fator de risco para diferentes doenças, especialmente para o infarto 

do miocárdio. Bactérias da placa dental passam pela corrente sanguínea chegando à parede do 

vaso, sendo responsáveis pelo desenvolvimento da aterosclerose (Figura 2), por meio da 

formação de placas de ateroma, levando ao infarto do miocardio (TASDEMIR; ALKAN, 

2015).  
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Figura 2 - Proposta de relação entre doença periodontal e aterosclerose. 

Fonte: 

Fonte: Rezzani et al (2016). 
 

Segundo Bartova et al (2014), a aterosclerose também se pode dever à presença de 

bactérias periodontopáticas que vão contribuir ao desenvolvimento da enfermidade. Existem 

vários mecanismos pelos quais as bactérias da placa dentária podem iniciar ou piorar os 

processos ateroscleróticos: ativação da imunidade inata, bacteremia relacionada com 

tratamento odontológico, envolvimento direto de mediadores ativados por antígenos da placa 

dental em processos de ateroma, envolvimento de citocinas e proteínas de choque térmico de 

bactérias da placa dentária e fatores predisponentes comuns que influenciam ambas as 

doenças.  

Bartavo et al (2014) referem que a aterosclerose apresenta diferentes fatores de risco, 

entres estes estão: “colesterol alto, hipertensão, tabagismo, obesidade, predisposição genética 

e diabetes”. Algumas destes fatores estão prsentes também nas DP como o tabagismo, 

obesidade e diabetes. Para os autores os pacientes com periodontite têm 20 a 25% maior risco 

de infarto do miocárdio já que uma das causas pode estar relacionada aos fatores de risco em 

comum que apresentam ambas as doenças (BARTOVA et al., 2014). 

Existem diferentes fatores de risco que associam a doença periodontal com as DCV. 

Para Sanchez et al (2017), a doença periodontal é um fator de risco para as DCV devido à 

elevada exposição de bactérias, o que geraria inflamação.    

Para Dyke e Starr (2015), a relação entre a DP e a DCV ainda continua sem resposta 

por dois pontos importantes: o primeiro está relacionado à “carga etiológica”, ou seja, os 

autores referem que é de conhecimento quais são as bactérias que ocacionam a periodontite, 

mas não se sabe qual é o papel que estas cumprem no desenvolvimento das DCV. Como 

segundo ponto, os autores propõem a realização de estudos mais apronfundados que ajudem a 

esclarecer essa possível relação, já que ainda é considerada uma relação causal, ou seja, sem 

que uma leve ao desenvolvimento da outra ou por fatores de risco comuns.  
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Nesse sentido, Bouchard et al (2010), defendem a necessidade de elucidar o tipo de 

relação existente entre DCV e as DP, já que os estudos existentes somente mencionam uma 

baixa relação entre ambas doenças. A realização de intervenção odontológica parece não 

contribuir diretamente na prevenção da DCV, especificamente na doença vascular 

aterosclerótica, mas, promoveria melhora da saúde bucal, repercutindo de maneira positiva na 

saúde (LOCKHART et al., 2012).  

Essa lacuna do conhecimento impacta a prática profissional e as decisões terapêuticas. 

Estudo procurou desvelar o grau de conhecimento que os médicos e cirurgiões-dentistas (CD) 

possuem sobre a existência da relação entre a doença periodontal e as DCV. Identificou-se 

que todos os CD participantes acreditam que possa ocorrer relação entre a doença periodontal 

e a cardiovascular. A grande maioria dos médicos acredita que a relação entre a doença 

periodontal e a cardiovascular possa ocorrer; e 59% dos cardiologistas referiram não 

apresentar preocupação com relação à saúde periodontal. Para os autores, seria importante 

conscientizar os profissionais, pois se pode diminuir a prevalência e incidência de doenças 

cardiovasculares, com intervenções mais baseadas em evidência científica (MAIA; SEABRA, 

2008).  

Para Loewy et al (2018), a prótese dentária causa um impacto positivo nas pessoas, 

elas não somente restauram a função e melhoram, também traz benefícios na saúde e 

qualidade de vida. Sem embargo, quando estas não são bem higienizadas formam em sua 

superfície acúmulos de placa bacteriana que podem contribuir para o desenvolvimento de 

lesões na cavidade bucal, mas também pode aumentar o risco de doenças sistêmicas.  

 

3.3 CUIDADO À SAÚDE BUCAL EM PESSOAS COM DCV 

 

As necessidades de abordagem odontológica aumentam, considerando-se 

indispensável à implementação de ações, que possam ser aplicadas com a finalidade de 

prevenir e melhorar as condições de saúde bucal da população (SIMÕES; CARVALHO, 

2011). O cuidado à saúde bucal é fator importante para um envelhecimento saudável e de 

qualidade, mas não é devidamente reconhecido e valorizado devido à falta de informação, de 

atitudes preventivas e cuidados especificamente relacionados à higiene bucal (SIMÕES E 

CARVALHO, 2011).  

O cuidado à saúde bucal aumenta com o avanço da idade. Especificamente a 

população idosa apresenta queda com relação à higiene bucal trazendo como consequência 

aumento das doenças bucais (MELLO; ZIMERMANN; GONÇALVES, 2012). Com relação 
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ao paciente que se encontra hospitalizado, a saúde bucal é parte fundamental na recuperação 

do seu estado de saúde. Focos infeciosos e a presença aumentada de placa bacteriana pode 

trazer prejuízo, principalmente naqueles que possuem afecções sistêmicas (DORO, 2006). 

Smith et al (2017) realizaram um estudo com a finalidade de aplicar um protocolo de 

higiene bucal em pacientes internados na UCI por AVC, que incluía limpeza da cavidade 

bucal, dentes e prótese dentária, sendo realizada pela equipe de enfermagem, também 

educação sobre saúde bucal e treinamento. Segundo os autores não existem protocolos e 

treinamento específicos para a equipe de enfermagem. 

Segundo Lima et al (2011), é necessária uma maior integração e difusão da saúde 

bucal como fator contribuinte na prevenção das doenças sistêmicas e na melhora das 

condições de saúde em pacientes hospitalizados. Haja vista que, frente a uma ameaça ou risco 

de morte, esses pacientes estão mais preocupados em enfrentar sua doença atual do que em 

cuidar da sua própria saúde bucal, isso quando ainda o podem fazê-lo. Assim a participação 

do cirurgião-dentista e da atenção odontológica, compartilhando responsabilidades na equipe 

de saúde, é parte primordial para promoção da saúde bucal, prevenir agravamento, bem como, 

melhorar o quadro clínico geral deste (LIMA et al., 2011).  

Sanchez et al (2017), realizaram um estudo qualitativo por meio de perguntas 

semiestruturadas com o objetivo de saber a percepção dos pacientes com DCV com relação à 

saúde bucal. Os autores concluíram que muitos desses pacientes tinham problemas bucais, 

mas não são cientes de como isto pode afetar sua saúde. Outro ponto foi a limitada 

informação que esses pacientes recebem da equipe cardiovascular. Os autores indicam a 

importância de desenvolver programas preventivos de saúde bucal no âmbito cardíaco.  

Melhorias na saúde bucal é um fator importante para a prevenção das doenças 

sistêmicas, segundo Gupta, Chanturvedi e Jain (2015), o tratamento das doenças periodontais 

deve ser considerado como parte do cuidado da saúde dos pacientes e não tratado em 

separado. É fundamental investigar mais sobre os fatores de risco que relacionam ou podem 

relacionar essas duas doenças e a comunicação entre os profissionais da saúde para um 

melhor cuidado dos pacientes.  

A limpeza mecânica através da escovação dentária como a utilização de gluconato de 

clorexidina é o método mais eficaz para a eliminação dos patógenos da placa bacteriana 

(GUPTA; CHANTURVEDI; JAIN, 2015). A recomendação da Associação Dental Americana 

é a escovação duas vezes ao dia com dentífricos fluoretados, esta técnica vai permitir 

melhorias na saúde bucal (ADA, 2015). Kuwabara et al (2016), realizaram um estudo 

epidemiológico com o objetivo de examinar a associação entre frequência de escovação 
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dentária e fatores de risco para algumas doenças sistêmicas entre elas a DCV. Foi realizado 

um questionário a 85.866 pacientes onde foram detalhadas as práticas de escovação realizada 

pelos participantes os quais foram distribuídos em três grupos: após de cada refeição, pelo 

menos uma vez por dia e menos de uma vez por dia.  Com esse estudo os autores concluíram 

que uma baixa frequência de escovação dentária esteve associada às prevalências de algumas 

doenças como diabetes e que possivelmente explicaria a associação entre escovação dentária e 

DCV, mas, todavia, é necessária a realização de mais estudos que consigam esclarecer esta 

possível relação.  

Vidal et al. (2017) realizaram um estudo prospectivo, randomizado, com o objetivo de 

verificar se a higiene bucal através da escovação dentária com clorexidina em gel a 0,12% 

reduz a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, esta foi comparada à 

higiene bucal somente com clorexidina, solução de 0,12%, sem escovação. Os autores 

concluíram que os participantes do grupo experimental no qual foi aplicada a intervenção, 

obtiveram uma redução significativa no tempo de ventilação e tempo de permanência na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os autores sugerem a realização de maiores estudos que 

consigam esclarecer o impacto da higiene bucal.   

O objetivo principal da assistência hospitalar é proporcionar um atendimento integral, 

sensibilizado e de qualidade à pessoa internada. Nesse contexto, a atenção odontológica 

demanda intercâmbio de informações e corresponsabilidade junto com outras áreas da saúde 

(COSTA et al., 2016). Devido à interação e à relação próxima que os profissionais da 

enfermagem têm com os pacientes hospitalizados, estes devem desempenhar importante papel 

no cuidado à saúde bucal. Sugere-se que a equipe de enfermagem capacite-se para avaliar 

necessidades, orientar pacientes e realizar intervenções adequadas de higiene bucal. Ainda, os 

pacientes acometidos por DCV com saúde bucal deficiente precisam ser informados e 

conscientizados sobre riscos associados à doença periodontal (SANCHEZ, et al., 2017). 

Ainda são poucos os estudos que indicam maior participação da equipe da 

enfermagem com relação à promoção do cuidado à saúde bucal em pacientes com DCV 

(SANCHEZ, et al., 2017). Kuramoto et al (2011) em seu estudo ressaltam que possivelmente 

a equipe de enfermagem considera “a realização da higiene bucal algo desagradável e 

demorado”, já que para Sanchez et al (2017), isto pode ser ocasionado pelo conhecimento e 

treinamento com relação a essas práticas, ou por não considerarem a saúde bucal como 

prioridade em pacientes com DCV, denotando a importância de uma maior interação entre a 

equipe de enfermagem e o dentista. 
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Gómes de Araújo et al (2009), realizaram um estudo em hospitais públicos e 

particulares localizados na cidade de Belém – PA, com o objetivo de avaliar a percepção e as 

ações da equipe da enfermagem quanto aos cuidados à saúde bucal. Foram realizadas 

entrevistas com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A maioria dos 

entrevistados mencionou a importância da saúde bucal para o resto do organismo, e quanto é 

necessária a higienização da boca nos pacientes internados; 58% dos participantes referiram 

realizar e fazer as orientações de escovação dental aos pacientes; somente 30% dos 

participantes referiram ter conhecimento sobre alguma técnica de escovação. Para os autores é 

necessária a realização de modificações com relação ao cuidado à saúde bucal dos pacientes 

hospitalizados, assim como a importância de capacitar à equipe da enfermagem neste tema.  

Existem poucas evidências relacionadas à realização de intervenções de educação em 

saúde bucal que possam ser traduzidas em mudança de práticas e incorporação de novos 

padrões de cuidado por parte da equipe de enfermagem. Segundo Sanchez et al (2017), é 

importante que os enfermeiros sejam capacitados, permitindo assim alcançar maior confiança, 

motivação e melhor conhecimento do tema. Para os mesmos autores, não foram identificadas 

ações em saúde bucal específica para a equipe de enfermagem que cuida de paciente com 

DCV no âmbito hospitalar. Ainda relatam a limitação relacionada à falta de ferramentas de 

avalição da saúde bucal confiáveis, válidas e de fácil utilização. Desse modo, considera-se 

importante a promoção do cuidado à saúde bucal como medida de prevenção de doenças 

sistêmicas, sobretudo nas DCV, compondo o conjunto de atitudes e práticas integrantes de um 

estilo de vida saudável (BOUCHARD et al., 2010; BRASIL, 2007).   
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4 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo prospectivo, de natureza experimental e abordagem 

quantitativa, do tipo Ensaio Clínico Randomizado (ECR), controlado e cego. Este foi 

desenvolvido de acordo com as normas do CONSORT Checklist (Consolidated Standards of 

Reporting Trials) (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010) que consta de uma lista de 22 itens 

permitindo medir a qualidade dos Ensaios Clínicos e, assim, determinar a confiabilidade dos 

resultados (ANEXO D). O estudo foi aprovado e registrado pelo Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos, com o número do UTN: U1111-1214-2862.  

Os ECRs são considerados padrão-ouro para determinar a eficácia e segurança de 

um tratamento.  Estes podem demonstrar a superioridade de um novo tratamento em 

relação a um tratamento padrão existente ou a um placebo (KABISCH et al., 2011 p. 

663).  

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada no ICSC, localizado em São José (SC). O município de São 

José situa-se 6,32 quilômetros de Florianópolis – capital do Estado de Santa Catarina, 

conhecido como o quarto mais antigo e está banhado pelas águas das baías norte e sul deste 

estado, divide espaço físico com o Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda 

Gomes desde o final do ano de 1987. Segundo projeções, para 2017, possuirá a uma 

população de 7.001.161, correspondendo 23,9% a faixa de 40 até 59 e 13,1% à faixa etária 

idosa (IBGE, 2017).  

O ICSC é centro de referência na área de cardiologia em atendimento de alta 

complexidade cardiovascular e atende usuários da região da grande Florianópolis, mas 

também do interior do Estado. Foi criado pelo Decreto GP - 28/05/62/1.508 e inaugurado em 

19 de abril de 1963 e tem como objetivo principal atender os indivíduos acometidos por 

doenças cardiovasculares, através de promoção e recuperação da saúde. Está ligado à 

Secretária Estadual de Saúde de Santa Catarina (SES-SC) que é a responsável pelo 

provimento dos recursos. Os serviços prestados são: alta complexidade, medicina nuclear, 

hemodinâmica, cirurgia cardíaca, estudo eletrofisiológico, métodos gráficos, reabilitação 

cardíaca. Foi o primeiro hospital público a realizar transplante cardíaco em Santa Catarina.  

O ICSC conta com 130 leitos, divididos em setores: 33 leitos na unidade A, 21 na 

unidade B, 20 na unidade C, 2 no setor de iodoterapia, 39 para emergência e 15 no setor de 

coronária. O Este estudo foi realizado nas unidades A e B, a unidade A, apresenta uma taxa de 

ocupação anual de 84,38% e a unidade B, com uma taxa de ocupação anual de 84,83%. A 
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média de dias de permanência do paciente nas unidades A e B variam entre 5 e 16 dias. A 

média anual das Unidades (A, B e C), no ano 2016, foi de 9 dias. 

Durante o ano 2016, foram realizados 1038 procedimentos no centro cirúrgico, sendo 

701 cirurgias cardíacas, uma média de 58,4 por mês e com relação às cirurgias vasculares, 

foram realizados a 337 pacientes com uma média de 28,1. 

A taxa de mortalidade por doença de aparelho circulatório em 2016 no ICSC foi de 

14,93% (BRASIL, 2016). A porcentagem de mortalidade em 2016 na unidade A foi de 

1,22%, na unidade B foi de 1,11% (BRASIL, 2016).  

Os pacientes internados no ICSC recebem os cuidados de médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, contando com profissionais altamente qualificados e em 

constante aperfeiçoamento, oferecendo assistência com qualidade técnica e administrativa, 

individualizando os cuidados e objetivando o atendimento das necessidades do paciente e dos 

familiares. 

O ICSC possui uma central de gerenciamento de leitos responsável pela organização e 

distribuição destes de acordo com a necessidade. Isso permite a diminuição da espera pela 

internação, garantindo acessibilidade ao usuário e consequente melhoria na qualidade do 

atendimento e na satisfação dos clientes. Os pacientes entram através de demanda espontânea 

que passa pela classificação de risco, onde é realizada uma triagem, os quais ficam na 

emergência aguardando vaga na unidade de internação para fazer as cirurgias. Também 

entram via regulação Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porta qualificada, 

quem regula isso é a Rede de Atenção às Urgências Emergências (RUE) portaria MS 

1.600/2011. Aqueles pacientes que fazem implante de CDI e Marcapasso eletivo vêm com 

internação agendado via ambulatório, via Sistema Nacional de Regulação (SISREG). 

 

4.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Foram considerados os participantes para esta pesquisa todos os pacientes que se 

encontravam internados no ICSC, que ainda não haviam realizado procedimento cirúrgico, 

durante o período da coleta de dados. Estes foram selecionados de acordo com os tipos de 

cirurgias cardíacas realizadas. Essas cirurgias ainda foram classificadas segundo o porte 

cirúrgico, ou seja, pela probabilidade de perda de fluídos e sangue durante a realização. 

 Grande porte: Revascularização Miocárdica, Implante de Prótese Valvar, Troca Valvar 

c/ Revascularização Miocárdica, Plástica, Valvar e/ou Troca Valvar Múltipla, 

Ressecção de Mixoma de Átrio Esquerdo e Correção de Disseção de Artéria Tipo A. 



38 
 

 Médio Porte: Implante de Cardioversor Desfibrilador (CDI) + Multissítio, Implante de 

CDI, Implante de Marcapasso Multissítio. 

Para esta pesquisa foram selecionados os participantes das unidades A e B do ICSC, se 

optou por essas unidades, pois se considera que nesses espaços configuram-se um maior 

percentual de internação de adultos e idosos, os quais permanecem por certos períodos, 

aguardando cirurgia ou outros procedimentos complexos.  

 

4.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Foram convidadas a participar desta pesquisa as pessoas que se enquadraram nos 

seguintes critérios: 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

   Estar aguardando a realização das cirurgias cardíacas mencionadas; 

  Ter 40 anos ou mais no momento da coleta dos dados; 

  Estar internado mais de um dia na unidade de cardiologia; 

  Estar em boa condição física e mental para a realização de exame clínico intraoral; 

  Possuir algum dente natural, com coroa íntegra ou prótese removível e total.  

 

4.3.2 Critério de exclusão 

Foram excluídos desta pesquisa os pacientes que não cumpriram os critérios de 

inclusão e, que: 

  Faziam uso de medicamentos imunossupressores ou antibióticos; 

  Possuiam contraindicações por tratamento de outra enfermidade; 

  Teriam realizado tratamento radioterápico perto da região de cabeça e pescoço; 

  Apresentaram marca-passo, desfibriladores implantados, clipes de aneurisma cerebral; 

 Que esteva fazendo uso de alguma solução bucal, que não possa ser interrompida; ou 

que apresentavam hipersensibilidade ao gluconato de clorexidina. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO 

 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, o participante foi esclarecido 

sobre os objetivos e método da pesquisa e foi convidado a participar. Aqueles que aceitaram, 

foram randomicamente alocados em dois grupos denominados: 
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Grupo C (controle) - GC: Foi solicitado aos participantes deste grupo continuar 

realizando os procedimentos de higiene bucal e a higienização das próteses que tem por 

hábito. Não foi dada qualquer orientação adicional. A equipe de enfermagem relatou aos 

pesquisadores que eram orientados a administrar bochecho de CLX 0,12% momentos antes da 

cirurgia, como parte do preparo prévio do paciente. Entretanto, esse procedimento não era 

padronizado, podendo até não ocorrer, ocorrer diluição do produto em água, ou ocorrer em 

duplicidade. 

 Grupo E (experimental) – GE: Participantes foram submetidos a um protocolo 

padronizado de higiene bucal: a intervenção proposta pelo estudo. O protocolo de intervenção 

para o GE compreendeu procedimento de higiene bucal que inclui limpeza mecânica e 

química, realizada no dia anterior ao dia da cirurgia do participante. A limpeza mecânica foi 

realizada por meio de uma profilaxia profissional com aparelho ultrassom portátil 

(NICOLOSI et al., 2014). Escovação dos dentes supervisionada direta, com escova dental 

(NICOLOSI et al., 2014; PEDERSEN et al., 2019) de cerdas macias e creme dental iguais 

para todos (itens fornecidos pelas pesquisadoras) e uso do fio dental (NICOLOSI et al., 

2014). Foi aplicado revelador de placa – meia pastilha por paciente com a finalidade de 

eliminar toda a placa bacteriana. Foi feita a aplicação de solução de gluconato de clorexidina 

0,12% (CLX 0,12%). Foi fornecido 10ml da solução num copinho plástico, para 30 segundos 

de bochecho (SEGERS et al., 2006; NICOLOSI et al., 2014; LIN et al., 2015; PEDERSEN et 

al., 2019). Aos pacientes portadores de próteses (tipo dentadura ou próteses parciais 

removíveis) foi realizada a higienização com outra escova de dente, sendo utilizado 

detergente neutro. As próteses froram enxaguadas. Foi aplicado gluconato de clorexidina 

0,12% com gaze umedecida na superfície interna (base) das próteses por 5 minutos 

(GONÇALVES et al., 2011). Foi orientado que o paciente não ingeriesse mais nada sólido ou 

líquido. De preferência não utilizar mais as próteses, somente se necessário. O tempo desta 

intervenção foi controlado paraque não ultrapasse os 30 minutos.  

 

4.5 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

A coleta de dados foi realizada um dia antes do agendamento da cirurgia, por um 

único cirurgião-dentista treinado. Foi registrada uma série de informações dos participantes 

por meio de um formulário, sendo estas: dados sócios demográficos; data da internação; 

motivo da internação; tipo de cirurgia que foi realizada; medicação atual. Para saber o grau de 

dependência do paciente foi realizado o questionário BOMFAQ, que avalia a capacidade 
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funcional dos indivíduos por meio de 15 questões que estão relacionadas a 8 AVD: deitar e 

levantar da cama, comer, cuidar da aparência, andar no plano, tomar banho, vestir-se, ir ao 

banheiro quando sente vontade e cortar as unhas dos pés, e 7 atividades instrumentais da vida 

diária (AIVD): subir escadas, tomar seus remédios na hora, andar perto de casa, fazer as 

compras, preparar as refeições, sair de ônibus ou taxi, fazer limpeza da casa (ROSA et al., 

2003).  

O resultado se dá por meio da somatória das dificuldades que o paciente refere para 

realizar estas atividades (ROSA et al., 2003). Sendo posteriormente dicotomizado da seguinte 

forma: abaixo de quatro para independência / pouco dependiente (código= 0), acima de quatro 

para moderada / muita dependência (código= 1) (ROSSI et al., 2013). Este questionário foi 

adaptado e aplicado com a finalidade de saber o grau de independência ou dependência dos 

pacientes internados no ICSC; atendimento odontológico prévio pelo cirurgião-dentista de 

apoio do ICSC; e presença de dor dentária no momento do exame. 

Além disso, foi realizado exame clínico visando registrar número de dentes naturais 

presentes com raiz e coroa integra; número de lesões cavitadas por cárie aguda e crônica sem 

restauração, perda de tecidos duros dentais (PITTS et al., 2017); número de raízes residuais, 

condição crônica que se caracteriza pela perda de estrutura dentária (MARTINS; 

DALBERTO; HUGO, 2015); presença de fístula, pequena bolha de pus na gengiva ou no 

interior da boca se forme durante a fase aguda (KIRCHHOFF; VIAPIANA; RIBEIRO, 2013); 

presença de sulco com exsudato purulento, presença de pus (KIRCHHOFF; VIAPIANA; 

RIBEIRO, 2013); e presença de mobilidade dental, movimento do dente mais de um 1 mm da 

sua posição normal em qualquer direção (STEFFENS E MARCANTONIO, 2018). Essas 

avaliações foram realizadas no leito no qual o paciente se encontrava, utilizando espelho 

bucal plano e sonda milimétrica, com luz artificial (lanterna de bolso).  

Para detecção da presença e quantidade de placa bacteriana e inflamação gengival foi 

utilizado, inicialmente o Índice de Placa em dentes de Silness e Löe (IP), este permite 

estabelecer graus de intensidade de formação de placa por elemento dental e cada qual recebe 

um score, sendo esta classificação como 0 = sem placa, 1 = placa leve que é revelada apenas 

com sonda, 2 = placa moderada ao redor da margem gengival que pode ser vista a olho e 3 = 

abundância de detritos moles ao redor da margem gengival, este índice nos permitiu avaliar a 

higiene bucal dos participantes. Os dentes são selecionados, tais como nas quatro superfícies 

vestibular distal, mesial e palatinas/lingual (SILNESS E LÖE, 1964; ZAFAR-UL-ISLAM E 

MUBASSAR, 2014). São considerados 6 dentes: incisivo lateral superior direito (12), 

primeiro molar superior direito (16), primeiro pré-molar superior esquerdo (24), incisivo 
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lateral inferior esquerdo (32), primeiro molar inferior esquerdo (36) e primeiro pré-molar 

inferior direito (44) (ZAFAR-UL-ISLAM; MUBASSAR, 2014). 

Também foi utilizado o Índice Gengival de Löe e Silness (IG), com a finalidade de 

registrar a gravidade da gengivite. É utilizada uma sonda periodontal, de secção circular, a 

qual será inserida levemente, em torno de 0,5mm, na entrada do sulco gengival e passara por 

toda a sua extensão delicadamente, esperando um tempo e onde apresentei sangramento será 

anotado. Os dentes e as superfícies utilizadas são as mesmas do índice de placa dos mesmos 

autores. Este índice tem uma escala que vai de 0 a 3: 0 = gengiva normal, 1 = inflamação leve, 

ligeira alteração na cor, não sangramento à sondagem, 2 = inflamação moderada, sangra à 

sondagem e pressão e 3 = inflamação marcada, sangramento espontâneo (RONDAN, et al.; 

2015).  

Com relação aos participantes portadores de próteses, foi utilizado o índice de placa 

em próteses totais de Ambjornsen, para a avaliação da higiene por meio do acúmulo de placa 

bacteriana nas próteses (AMBJÖRNSEN et al.; 1982). Para a avaliação da prótese se utilizou 

cinco localizações: uma na área correspondente à papila incisiva; duas localizadas a um 

centímetro da linha mediana da prótese e no ponto médio entre a impressão do freio labial 

superior e o ponto mais posterior da linha mediana da prótese; e duas áreas localizadas nas 

porções mais posteriores das tuberosidades maxilares. Sendo quatro códigos ou escores 

possíveis: 0 = sem placa visível, 1 = placa visível apenas raspando a base da prótese com uma 

sonda, 2 = acúmulo de placa moderado de área visível e 3 = abundância de placa 

(AMBJÖRNSEN et al.,1982). A coleta para o estudo teve uma duração de 8 meses, de agosto 

de 2018 até abril de 2019. 

 

4.6 DESFECHOS 

 

4.6.1 Desfecho Primário 

 

Para obtenção de informações sobre as ocorrências adversas após a cirurgia que foi o 

desfecho primário, foram coletadas nos prontuários eletrônicos dos pacientes as complicações 

infecciosas mais frequentes no pós-operatório imediato (SOARES et al., 2011). Estas foram: 

infecção da ferida operatória; infecção respiratória; infecção urinária; infecção digestiva e 

sepse.  
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4.6.2 Desfecho Secundário 

 

Como desfechos secundários foram coletados os dias de internação na Unidade 

Coronária (UCO); dias de internação desde a cirurgia até alta; ventilação mecânica; uso de 

antibiótico e morte. 

Esta coleta foi realizada por uma aluna de mestrado em enfermagem, que desconhecia 

a qual grupo pertence cada participante. A coleta de dados para pacientes que permaneceram 

menos de sete dias na UCO ocorreu a partir da análise do prontuário até a alta e, pela busca de 

informações nas consultas ambulatoriais. Nesses casos, coletou-se o dado de quanto tempo 

percorreu da data do procedimento cirúrgico, até a data da primeira consulta ambulatorial.  

Foram analisadas as evoluções médicas e de enfermagem para identificar se houveram sinais 

de infecção e, caso esses fossem documentados pelos profissionais, buscou-se exames de 

cultura para confirmação da infecção e prescrição médica de antimicrobianos.  

 

4.7 CÁLCULO AMOSTRAL 

 

O cálculo da amostra foi realizado com auxílio da calculadora online de amostras Web 

Based Sample Size, da Universidade de British Columbia, Canadá, de domínio público 

(www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html), com aplicação de fórmula para duas amostras 

independentes, modelo bicaudal. Este cálculo baseou-se numa taxa de infecção pós-cirúrgica 

de 25%, segundo os resultados do estudo piloto. Foi estimada uma redução clinicamente 

relevante da taxa de infecção geral pós-cirúrgica de 4,7%, seguindo o relatório de infecções 

relacionadas à assistência a saúde referente ao primeiro semestre de 2018. Foi considerado um 

nível de confiança de 5% e um poder de 85%. Não foi estimada reposição por perdas. Assim, 

alcançou-se o número de 108 participantes, divididos em dois grupos de 54.  

 

4.7 RANDOMIZAÇÃO DA AMOSTRA  

 

4.8.1 Geração da Sequência de Randomização 

 

A randomização foi garantida por meio de um plano de randomização, sem reposição, 

visando, sobretudo, o controle de viés de seleção e de confundimento. Este foi realizado por 

meio de aplicativo www.randomization.com. Os participantes foram distribuídos em cada 

grupo. A pessoa que gerou a sequência de randomização não estava envolvida na etapa 

clínica.  

http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.htmi
http://www.randomization.com/
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4.8.2 Ocultação da Alocação 

 

Segundo o resultado do plano de randomização e para manter o sigilo foi colocado em 

envelopes lacrados que foi impossível a abertura sem rasgá-lo, e confeccionado com material 

opaco, sequencialmente numerado e que impossibilitou a visualização por transiluminação. 

Dentro deles foi colocado de acordo com a sequência gerada especificando o tipo de grupo, 

isto foi realizado por uma pessoa não envolvida na etapa clínica. 

 

4.8.3 Implementação 

 

O presente estudo constituiu-se por um cirurgião-dentista treinado com mais de 15 

anos formado que foi o responsável de realizar a intervenção, ou seja, a aplicação do 

protocolo padronizado de higiene bucal, outros dois colaboradores: aluno de doutorado em 

odontologia e aluna de graduação de odontologia, responsáveis por abrir os envelopes, revisar 

os prontuários e registraram as informações dos participantes de ambos grupos nas fichas, 

além de uma aluna de mestrado em enfermagem (enfermeira formada) que foi a responsável 

de coletar as informações pós-operatórias dos participantes e que não tinham conhecimento 

dos grupos alocados. 

 

4.8.4 Cegamento 

 

Aplicados os critérios de elegibilidade, não foi possível cegar a intervenção dos 

participantes de cada grupo, porque no momento de fazer o convite, o paciente pedia que 

fosse explicado que procedimento seria realizado, também porque coincidentemente alguns 

deles estavam internados no mesmo quarto do hospital. O cegamento que se conseguiu 

garantir foi da colaboradora que realizou a coleta pós-operatória já que desconhecia que 

participante pertencia a cada grupo e da pessoa que realizou a análise estatística dos dados. 

 

4.9 ESTUDO PILOTO 

 

O piloto é um instrumento capaz de reproduzir um estudo de pesquisa, tem a 

finalidade de testar o que é proposto, e se o que é planejado vai funcionar adequadamente.  

Um estudo piloto é definido como uma miniversão de uma pesquisa ou um ensaio 

conduzido na preparação de um estudo em grande escala. Um estudo piloto é 

fundamental para qualquer pesquisa, pois serve para ajudar a detectar possíveis 

falhas no instrumento de medida e se os conceitos foram adequadamente 

operacionalizados (DIKKO, 2016, p. 521). 
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Foi realizado o estudo piloto no mês de Junho de 2018, com objetivo de ajustar os 

procedimentos de intervenção no local, com participantes não incluídos no estudo. Foi 

realizado com 20 participantes, alocados 10 no GC e 10 no GE. Não foi necessário nenhum 

ajuste importante. Esses participantes não foram incluídos no presente estudo.  

 

4.10 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel®, 

após de verificar erros de digitação, os dados foram limpos, para logo criar o banco de dados 

que foi analisado no Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS para Windows, 

versão 23,0 2015, Armonk, NY: IBM Corp.). Foi realizada a análise descritiva dos dados dos 

participantes, nos dois grupos, por meio das variáveis de identificação, relacionadas às 

condições de saúde. Para determinar as diferenças entre os grupos, com relação às 

características demográficas e clínicas dos participantes, foi aplicado o teste do Qui-quadrado 

para amostras maiores de 5 e o teste Exato de Fisher para amostras menores de 5.   

Para o cálculo das medidas de efeito como o Risco Relativo (RR), a Redução Absoluta 

de Risco (RAR), Redução do Risco Relativo (RRR) e o Número Necessário para Tratar 

(NNT), foi utilizada a calculadora de intervalos de confiança do Physiotherapy Evidence 

Database (www.pedro.org.au/english/downloads/confidence-interval-calculator/). 

A associação foi expressa em Razão de Chance, por meio da Regressão Logística 

Binária, sendo a variável de desfecho primário (variável dependente) a ocorrência de IRAS 

dicotomizado em sim e não. As variáveis independentes são apresentadas no Quadro 1. Foram 

incluídas todas as variáveis que foram possíveis de realizar a regressão bruta considerando um 

p<0,20. Na regressão ajustada foi considerado p<0,05 (5%) como significância estatística e IC 

95%, na regressão ajustada é possível incluir variáveis que sejam importantes ou de confusão, 

por essa razão foi considerada a variável profilaxia-intervenção por ser a base deste estudo. 

  

http://www.pedro.org.au/english/downloads/confidence-interval-calculator/
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Quadro 1 - Variáveis Independentes. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

4.11 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este estudo seguiu as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo 

seres humanos que compõem a Resolução 466/2012. Obteve-se autorização por escrito da 

direção do ICSC para realização do estudo (ANEXO B). O projeto foi inserido na Plataforma 

Brasil em abril de 2018 e, portanto, encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo aprovado no dia 11 de maio 

de 2018, com número do parecer: 2.651.315 (ANEXO A).  

A todos os participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) Apêndice A com detalhamento de informações sobre os procedimentos 

da pesquisa (APENDICE). Aos participantes que aceitaram participar da pesquisa foram 

solicitados a assinatura do TCLE, que foi mantida com os pesquisadores. Foi esclarecido 

acerca dos objetivos e métodos, assim como dos riscos de participação na mesma, pleno 

acesso aos dados, preservação do anonimato e da possibilidade de desistência da pesquisa em 

qualquer fase, sem ônus ou penalizações.   

Variável Categorização 

Profilaxia-Intervenção Não=0 / Sim=1 

Tipo de cirurgia  
Grande porte=0 

Médio porte=1 

BOMFAQ 
Independente/pouco dependente=0 

Moderada/muita dependência =1 

Passou pelo dentista do hospital Não=0 / Sim=1 

Número total de dentes 0=0 / 1-20=1 / 21-32=2 

Presença de dor de dente Não=0 / Sim=1 

Presença de mobilidade dentária Não=0 / Sim=1 

Índice de placa total (IPT) 
0=0,00 – 0,83  / 1=0,84 – 1,30/ 2=1,31 – 1,60/ 

3= 1,61 -3,00 

Índice gengival total (IGT) 
0=0,00 / 1=0,01-0,20 / 2=0,21-1,00 / 3=1,01-

2,00 

Uso de antibiótico Não=0 / Sim=1 

Ventilação mecânica Não=0 / Sim=1 

Dias de internação na UCO 0=1-4 / 1=5-46 

Dias de internação desde a cirurgia até alta 0=1-10 / 1-=11-170 
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 5 RESULTADOS 

 

Os resultados dessa pesquisa são apresentados no formato de um manuscrito original a 

seguir apresentado. 

 

5.1 ARTIGO – HIGIENE BUCAL PRÉVIA À CIRURGIA CARDÍACA PARA 

DIMINUIÇÃO DE INFECÇÕES: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO. 

 

Oral hygiene prior to cardiac surgery to prevent infections: Randomized Clinical Trial. 

RESUMO 

Objetivo: Verificar a efetividade de um protocolo de higiene bucal na diminuição de 

infecções pós-operatórias quando comparado às práticas diárias, realizadas na atualidade, em 

pacientes internados em unidade de cardiologia, previamente à cirurgia cardíaca. Desenho, 

Cenário e Participantes: Ensaio clínico prospectivo, randomizado, cego, controlado, 

realizado no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), São José, sul do Brasil, entre 

agosto/2018 e abril/2019. Foram incluídas participantes com 40 anos ou mais; que estiveram 

aguardando a realização das cirurgias cardíacas durante a coleta de dados, 107 foram elegíveis 

para análise. Intervenção: Protocolo padronizado de higiene bucal que incluiu uma limpeza 

mecânica e química, realizada um dia anterior da cirurgia do participante. Desfechos: O 

desfecho primário foi a infecção e como desfechos secundários, dias de internação em UCO, 

dias de internação desde a cirurgia até alta, uso de antibiótico, ventilação mecânica e morte. 

Resultados: A ocorrência de infecção pós-cirúrgica foi maior no GC=7 (13,2%) que no GE=5 

(9,3%); p=0,518. Os participantes que receberam o protocolo de higiene bucal padronizado 

tiveram 30% (95% IC:- 1,071–0,762) de redução de chance de desenvolver infecção pós-

operatória. É necessário tratar 25 (NNT= 25; 95% IC: -12 – 6) pacientes com o protocolo 

padronizado de higiene bucal, para evitar um caso novo de infecção pós-cirúrgica. O 

protocolo aplicado não foi mais efetivo que as práticas habituais realizadas. Conclusões: 

Apesar de não ter havido diferença estatisticamente significativa entre protocolo e práticas 

habituais, a aplicação padronizada de procedimento de higiene bucal antes da cirurgia 

cardíaca pode contribuir para a redução de eventos adversos pós-operatórios, como infecções. 

Registro do Ensaio Clínico: Site ensaiosclinicos.gov.br - número U1111-1214-2862. 

 

Descritores: Doenças Cardiovasculares.Doenças Periodontais. Placa Dental.  
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INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são responsáveis por aproximadamente 30% de 

todos os óbitos no mundo. Estão ligadas a diferentes fatores de risco, entre eles os 

comportamentais como uso do fumo, dieta pouco saudável, excesso no consumo de álcool, 

pouca atividade física e fatores fisiológicos como hipertensão, colesterol alto e elevadas taxas 

de glicemia, todos associados a determinantes sociais, como nível de renda e processo de 

urbanização (WHO, 2016; SANCHEZ, 2017).  

Uma prevalência maior de DCV na população ocasiona, entre outras consequências, 

um aumento do número de pessoas que se submetem a cirurgias complexas, como as cirurgias 

cardíacas (SPREADBOROUGH et al., 2016; ANDRADE; BARBOSA; MATTIA, 2013).
 
A 

cirurgia cardíaca traz ao organismo importantes repercussões, que podem levar o paciente a 

um estado pós-cirúrgico crítico, com complicações difíceis de serem controladas. As 

infecções estão entre as complicações mais frequentes no período pós-cirúrgico, ocasionando 

prolongamento no tempo de recuperação, aumento nos dias de internação (NICOLOSI et al., 

2014; SEGERS et al., 2006), necessidade maior de terapia antimicrobiana (SEGERS et al., 

2006) e, consequentemente, dos custos para o sistema de saúde (PADOVEZE; FORTALEZA, 

2014; SEGERS et al., 2006).  

A literatura tem apontado um aumento na prevalência das infecções relacionadas à 

assistência (IRAS) ao longo dos anos. O principal requisito para o desenvolvimento de IRAS 

é dado pela colonização de microrganismos altamente patógenos, que podem ser transmitidos 

de diferentes maneiras sendo a principal a própria flora microbiana do paciente 

(SAMARANAYAKE; MATSUBARA 2017, NICOLOSI et al., 2014).  

Algumas enfermidades bucais, especificamente as que estão relacionadas com a placa 

bacteriana, podem contribuir para o desenvolvimento de outras doenças que envolvem outras 

partes do corpo (IGARI et al., 2014). A falta de cuidado na higiene bucal contribui à 

formação acelerada de placa bacteriana (ZULUAGA et al., 2012) e, portanto, o 

desenvolvimento de IRAS, como a pneumonia (MILLNS et al., 2003; EL-SOLH et al., 2004).  

No âmbito hospitalar, os pacientes internados muitas vezes apresentam quantidade de 

placa bacteriana aumentada, aderida às superfícies de dentes e/ou próteses, devido a uma 

higiene bucal inadequada. Nesse contexto, isso ocorre por diferentes causas como frágil 

estado de saúde, maior dependência física, falta de material de higiene bucal e pouco interesse 

da equipe de saúde (AMARAL et al., 2018; SANCHEZ et al., 2017; TOLEDO; CRUZ, 

2009). Estas adversidades contribuem para a proliferação de microrganismos, influenciando 
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ao desenvolvimento de problemas bucais como doenças periodontais, que podem 

comprometer a saúde e acarretar no desenvolvimento de enfermidades, como as DCV 

(LOEWY et al., 2018). 

A higiene bucal por meio da limpeza mecânica dos dentes, via escovação dental com 

utilização de dentifrício, alcança bom controle da placa bacteriana (O’MULLANE et al., 

2016; LIMERES et al., 2014; SINGH et al., 2009; HUGOSON et al., 2007; MARTENS et 

al., 2000), permitindo reduzir a carga bacteriana na cavidade bucal (VIDAL et al., 2017). 

Além disso, vários estudos afirmam que o uso de produtos químicos, como a clorexidina, 

contribuem à redução de IRAS, como pneumonia, em pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca (SPREADBOROUGH et al., 2016; SILVESTRI et al., 2014; NICOLASI et al., 

2014; PHILIP et al., 2012; PRASAD et al., 2011; LOPEZ-JORNET et al., 2012; BRADY et 

al., 2006; SERGER et al., 2006; MORAN et al., 2005).  

Ainda assim, as práticas de higiene bucal, com vistas ao controle e eliminação da placa 

dental, em pacientes hospitalizados e com algum grau de dependência, são escassas. 

(SANCHEZ et al., 2017). Em geral, no âmbito hospitalar, as práticas de higiene bucal de 

pacientes internados não têm tido atenção e a difusão adequada, em termos padronizados, 

integrados à rotina de cuidado à saúde (ORY et al., 2017; LAM et al., 2011). 

Nesse contexto, a utilização de protocolos que incluam métodos mecânicos de higiene 

bucal podem permitir um melhor controle e redução da placa bacteriana nos pacientes 

internados. Dessa forma, é importante que os protocolos de higiene bucal sejam 

adequadamente planejados e implementados, com a finalidade de manter e melhorar as 

condições de saúde bucal (AMARAL et al., 2018; MARCHINI et al., 2018; MALIK et al., 

2018; ORY et al., 2017). A maioria dos estudos clínicos refere à aplicação de protocolos de 

higiene bucal realizado em pacientes pós-cirurgia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

para prevenir pneumonia por pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) (ORY et al., 

2017; NICOLASI et al., 2014; JÁCOMO et al., 2011; VIDAL et al., 2017; SILVESTRI et al., 

2014; LAM et al., 2011), sendo poucos os estudos que focam a aplicação de protocolos de 

higiene bucal antes da intervenção cirúrgica cardiovascular (NICOLASI et al., 2014; 

PEDERSEN et al., 2019 ). 

Existe pouca evidência científica que comprove a efetividade de um protocolo de 

higiene bucal, que seja adaptado à realidade dos hospitais e que seja utilizado de forma 

contínua e segura. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a efetividade de um protocolo 

de higiene bucal na diminuição de infecções pós-operatórias, aplicado previamente à cirurgia 
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cardíaca, quando comparado às práticas de higiene bucal realizada pelos pacientes internados 

e equipe de enfermagem (sem protocolo), em unidade de cardiologia. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um ensaio clínico prospectivo, randomizado, cego, controlado que foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina, com número do parecer: 2.651.315, e registrado em: ensaiosclinicos.gov.br, 

com o número U1111-1214-2862.  Foi realizado no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina 

(ICSC), localizado no município de São José, no estado de Santa Catarina, Brasil, obtendo 

prévia autorização do mesmo. Foi desenvolvido de acordo com as normas do CONSORT 

(Consolidated Standards of Reporting Trials) que permite medir a qualidade dos ensaios 

clínicos (SCHULZ; ALTMAN; MOHER; 2010). 

 

Participantes do estudo 

Os participantes foram pacientes que se encontravam internados nas unidades A e B 

do ICSC, e que ainda não haviam realizado procedimento cirúrgico durante o período da 

coleta de dados. Foram selecionados de acordo ao tipo de cirurgia cardíaca realizada, sendo 

estas de Grande porte: Revascularização de Miocárdica, Implante de Prótese Valvar, Troca 

Valvar c/ Revascularização Miocárdica, Plástica, Valvar e/ou Troca Valvar Múltipla, 

Ressecção de Mixoma de Átrio Esquerdo e Correção de Disseção de Artéria Tipo A e Médio 

Porte: Implante CDI + Multissitio, Implante de CDI, Implante de Marcapasso Multissitio. 

 

Critérios de elegibilidade 

Os participantes elegíveis foram recrutados entre agosto de 2018 até abril de 2019. 

Foram incluídas nesta pesquisa pessoas com 40 anos ou mais; que estiveram aguardando a 

realização das cirurgias cardíacas mencionadas; internados há mais de um dia na unidade de 

cardiologia, em boa condição física e mental para a realização de exame clínico intraoral e 

que possuíam algum dente natural, com coroa íntegra ou prótese removível e/ou total. Os 

critérios de exclusão incluíram: pessoas em uso de medicamentos imunossupressores ou 

antibióticos; as que possuíam contraindicações por tratamento de outra enfermidade; pessoas 

que haviam realizado tratamento radioterápico perto da região de cabeça e pescoço; pacientes 

que apresentassem marcapasso, desfibriladores implantados, clipes de aneurisma cerebral; que 
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estavam fazendo uso de alguma solução bucal, que não popudesse ser interrompida ou que 

apresentavam hipersensibilidade ao gluconato de clorexidina. 

 

Protocolo de Intervenção  

A alocação dos grupos foi dada da seguinte forma: 

Grupo C (controle) - GC: Se solicitou aos participantes deste grupo continuar 

realizando os procedimentos de higiene bucal e a higienização das próteses que tinham por 

hábito. Continuaram também com a administração do bochecho de CLX 0,12% antes da 

cirurgia que é distribuído pela equipe de enfermagem (práticas habituais realizadas em 

pacientes internados no ICSC). Grupo E (experimental) – GE: Os participantes foram 

submetidos a um protocolo padronizado de higiene bucal, incluindo uma limpeza mecânica e 

química, realizada no dia anterior da cirurgia do participante. Com relação à limpeza 

mecânica foi realizada uma profilaxia profissional com aparelho ultrassom portátil 

(NICOLOSI et al., 2014), escovação dos dentes supervisionada direta, com escova dental e 

uso do fio dental (NICOLOSI et al., 2014; PEDERSEN et al., 2019). Foi aplicado revelador 

de placa meia pastilha por paciente com a finalidade de eliminar toda a placa bacteriana. Foi 

feita a aplicação de solução de gluconato de clorexidina 0,12% (CLX 0,12%), sendo 

fornecido 10ml da solução num copinho plástico, para 30 segundos de bochecho (SEGERS et 

al., 2006; NICOLOSI et al., 2014; LIN et al., 2015; PEDERSEN et al., 2019). Nos pacientes 

portadores de próteses removíveis ou totais foi realizada a higienização com outra escova de 

dente, sendo utilizado detergente neutro e depois enxaguado as próteses. Em seguida, foi 

aplicado, sem fricção, solução de gluconato de clorexidina 0,12% com gaze umedecida no 

produto na superfície interna das próteses que está em contato com a mucosa por 5 minutos 

(GONÇALVES et al., 2011). O participante foi orientado a não ingerir sólidos ou líquidos e 

de preferência não utilizar mais as próteses somente se fosse muito necessário. 

 

Coleta de Dados e Instrumento e Índices utilizados 

 Todas as avaliações foram realizadas um dia antes do agendamento da cirurgia, no 

leito do participante e por um cirurgião-dentista treinado. Por meio de um formulário foram 

registradas informações sócio demográficas. Foi realizado o Questionário Brasileiro de 

Avaliação Funcional Multidimensional (BOMFAQ) para saber o grau de dependência do 

participante (ROSSI et al., 2013). O resultado se dá por meio da somatória das dificuldades 

que o paciente refere para realizar estas atividades (ROSA et al., 2003), sendo posteriormente 

dicotomizado da seguinte forma: abaixo de quatro para independência / pouco dependente 
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(código= 0), acima de quatro para moderada / muita dependência (código= 1) (ROSSI et al., 

2013). Além disso, foi realizado exame clínico bucal com o objetivo de saber a situação da 

saúde bucal dos participantes. Foi registrado número de dentes naturais presentes com raiz e 

coroa integra; número de lesões cavitadas por cárie aguda e crônica sem restauração, perda de 

tecidos duros dentais (PITTS et al., 2017); número de raízes residuais (condição crônica que 

se caracteriza pela perda de estrutura dentária) (MARTINS; DALBERTO; HUGO, 2015); 

presença de fístula (pequena bolha de pus na gengiva ou no interior da boca se forma durante 

a fase aguda da infecção) (KIRCHHOFF; VIAPIANA; RIBEIRO, 2013); presença de sulco 

com exsudato purulento, presença de pus (KIRCHHOFF; VIAPIANA; RIBEIRO, 2013); e 

presença de mobilidade dental (movimento do dente mais de um 1 mm da sua posição normal 

em qualquer direção) (STEFFENS E MARCANTONIO, 2018). Essas avaliações foram 

realizadas no leito no qual o paciente se encontrava, utilizando espelho bucal plano e sonda 

milimétrica, com luz artificial (lanterna de bolso).  

Para detecção da presença e quantidade de placa bacteriana foi utilizado o Índice de 

Placa em dentes de
 
Silness e Löe (IP), utilizando a seguinte classificação: 0 = sem placa, 1 = 

placa leve que é revelada apenas com sonda, 2 = placa moderada ao redor da margem 

gengival que pode ser vista a olho e 3 = abundância de detritos moles ao redor da margem 

gengival, este índice nos permitiu avaliar a higiene bucal dos participantes (SILNESS; LÖE, 

1964). O Índice Gengival de Löe e Silness (IG) foi aplicado com a finalidade de registrar a 

gravidade da gengivite, este índice apresenta a seguinte escala: 0 = gengiva normal, 1 = 

inflamação leve, ligeira alteração na cor, não sangramento à sondagem, 2 = inflamação 

moderada, sangra à sondagem e pressão e 3 = inflamação marcada, sangramento espontâneo 

(RONDAN, et al.; 2015). Para os participantes portadores de próteses foi utilizado o índice de 

placa em próteses de Ambjornsen, tendo o seguinte escore: 0 = sem placa visível, 1 = placa 

visível apenas raspando a base da prótese com uma sonda, 2 = acúmulo de placa moderado de 

área visível e 3 = abundância de placa (AMBJÖRNSEN et al.,1982),
  

 

Desfechos 

O desfecho primário foram as IRAS: infecção da ferida operatória, infecção 

respiratória, infecção urinaria, infecção digestiva e sepse (SOARES et al., 2011), para 

obtenção dessas informações foram coletadas dos prontuários eletrônicos dos participantes. 

Os desfechos secundários incluíram: dias de internação em UCO, dias de internação desde a 

cirurgia até alta, ventilação mecânica, uso de antibiótico e morte, essas informações foram 



52 
 

coletadas após da cirurgia do paciente. Essas informações foram coletadas por uma aluna de 

mestrado em enfermagem, que desconhecia a qual grupo pertence cada participante.  

 

Cálculo Amostral 

O cálculo da amostra foi realizado com auxílio da calculadora online de amostras Web 

Based Sample Size, da Universidade of British Columbia, Canadá, de domínio público 

(www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html), com aplicação de fórmula para duas amostras 

independentes, modelo bicaudal. Este cálculo baseou-se numa taxa de infecção pós-cirúrgica 

de 25%, segundo os resultados do estudo piloto. Foi estimada uma redução clinicamente 

relevante da taxa de infecção geral pós-cirúrgica de 4,7%, seguindo o relatório de infecções 

relacionadas à assistência a saúde referente ao primeiro semestre de 2018. Foi considerado um 

nível de confiança de 5% e um poder de 85%. Não foi estimada reposição por perdas. Assim, 

alcançou-se o número de 108 participantes, divididos em dois grupos de 54.  

  

Randomização 

Aplicado os critérios de elegibilidade, os participantes foram esclarecidos sobre 

objetivo da pesquisa e foram convidados a participar. Aqueles que aceitarão, foram 

randomizados, utilizando o aplicativo www.randomization.com criado por um único operador, 

sendo gerado um plano de randomização, segundo o resultado foi colocado em envelopes 

lacrados, opaco, sendo impossível a abertura sem rasgá-lo, sequencialmente numerado de 1 

até 108. Os participantes foram alocados em dois grupos: um denominado Grupo C 

(GC=controle) e outro chamado de Grupo E (GE=experimental), de acordo com o mapa 

cirúrgico do Centro Cirúrgico do ICSC. O responsável de realizar a intervenção foi a cargo de 

um cirurgião-dentista com mais de 15 anos formado, o segundo colaborador odontólogo 

formado, foi responsável de abrir os envelopes, revisar os portuários e o registo das 

informações dos participantes e o terceiro colaborador foi responsável de coletar as 

informações pós-cirúrgicas, ou seja, do desfecho.   

 

Cegamento 

Foi garantido o cegamento da colaboradora que realizou a coleta pós-operatória e de 

quem realizou a análise estatística dos dados. 

 

 

 

http://www.randomization.com/
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Estudo Piloto 

Antes da realização da intervenção clínica deste estudo, foi realizado um piloto no mês 

de junho de 2018 com 20 participantes, alocados 10 em cada grupo. Foi realizado com 

participantes não incluídos no estudo.  

 

Análises dos Dados 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do software Microsoft Excel®, 

para logo criar o banco de dados que foi analisado no Software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS para Windows, versão 23,0 2015, Armonk, NY: IBM Corp.). Foi realizada a 

análise descritiva dos dados dos participantes nos dois grupos, por meio das variáveis de 

identificação, relacionadas às condições de saúde. Para determinar as diferenças entre os 

grupos, com relação às características demográficas e clínicas dos participantes, foram 

avaliadas pelo teste do Qui-quadrado e Exato de Fisher para variáveis categóricas.  

Para o cálculo das medidas de efeito como o Risco Relativo (RR), a Redução Absoluta 

de Risco (RAR), Redução do Risco Relativo (RRR) e o Número Necessário para Tratar 

(NNT) com intervalos de confiança (IC) de 95%, foi utilizada a calculadora de intervalos de 

confiança do Physiotherapy Evidence Database (confidence-interval-calculator). 

A associação foi expressa em Razão de Chance, por meio da Regressão Logística 

Binária, sendo a variável de desfecho primário (variável dependente) a ocorrência de IRAS 

dicotomizado em sim e não. Como variáveis independentes foram profilaxia-intervençõa 

(Não=0/Sim=1), Tipo de cirurgia (Grande porte=0-20/2=21-32), /Médio porte=1, BOMFAQ 

(Independiente/pouco dependente=0/Moderado/muito dependente=1), Passou pelo dentista do 

hospital (Não=0/Sim=1), Número total de dentes (0=0/1=1), Presença de dor de dente 

(Não=0/Sim=1), Presença de mobilidade dentaria (Não=0/Sim=1), Índice de placa total 

(0=0,00-0,83/1=0,84-1,30/2=1,30-1,60/3=1,60-3,00), Índice gengival total (0=0,00/1=0,01-

0,20/2=0,21-1,00/3=1,01-2,00), Uso de antibiótico (Não=0/Sim=1), Ventilação mecânica 

(Não=0/Sim=1), Dias de internação na UCO (0=1-4/1=5-46) e Dias desde a cirurgia até alta 

(0=1-10/1=11-170). Foram incluídas todas as variáveis possíveis de realizar a análise bruta, 

considerando um p<0,20. Na regressão ajustada foi considerado p<0,05 (5%) como 

significância estatística e IC 95%. Na regressão ajustada é possível incluir variáveis que sejam 

importantes ou consideradas de confusão, por essa razão foi incluída a variável Profilaxia-

intervenção, por ser eixo de análise neste estudo. 
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RESULTADOS 

 

Características sócio demográficas  

Foram incluídos no estudo 108 participantes, dos quais 67(62,6%) foram homens e 40 

(37,4%) mulheres, com idades entre os 42 e 81 anos com uma média de 62,1 ± 9,8 anos, os 

quais atenderam os critérios de elegibilidade. Durante o período do acompanhamento, foi 

excluído um dos participantes do GC porque faleceu antes do procedimento cirúrgico, 

restando 53 participantes para o GC e 54 para o GE. Assim, um total de 107 participantes foi 

incluído para análise (Figura 1).  

A maioria dos participantes de ambos os grupos residia em municípios que se 

encontram na região Grade de Florianópolis 89 (83,17%); 67 (62,7%) eram aposentados, 

apresentavam uma média de 6,12 ± 4,1 anos de estudo (0-16 anos), 75 (70,1%) eram casados 

ou viviam com companheiro(a).  

 

Condições Sistêmicas 

Dentro dos tipos de cirurgias cardíacas efetuadas no ICSC, as de grande porte foram as 

mais realizadas, 40 (75,5%) do GC e 38 (70,4%) do GE. O número médio de patologias 

apresentadas por participante foi de 1,56 ± 1,02, entre as mais comuns foram: hipertensão 77 

(71,96%), colesterol alto 40 (37,38%) e diabetes 40 (37,38%), sendo que 37 (34,57%) 

apresentavam uma patologia e 30 (28,03%) até duas patologias. Com relação ao motivo da 

internação, os participantes apresentaram uma média de sintomas 1,5 ± 0,7, com uma mínimo 

de 1 e um máximo de 3 sintomas.  

O número médio de medicamentos diários por paciente foi de 10,18 ± 2,71, com um 

mínimo de 4 medicamentos e um máximo de 18 medicamentos. Entre os medicamentos mais 

comuns que eram administrados estavam os protetores de estômago como o omeprazol 85 

(79,43%), os anticoagulantes como enoxaparina 67 (62,62%), para alterações da 

movimentação do sistema digestivo como a metoclopramida 67 (62,62%), analgésicos e 

antipiréticos como a dipirona sódica 67 (62,62%), entre os anti-hipertensivos como o 

captopril, losartana, carvedilol, clonidina, atenolol, hidralazina, o mais usado foi o enalapril 

52 (48,59%), e o ácido acetil salicílico 58 (54,21%). Com referência ao grau de dependência 

dos participantes, estes tiveram média 4,86 ± 3,04 na pontuação do BOMFAQ, com um 

mínimo de 1 e máximo de 15 pontos, dos quais 54 (50,47%) dos pacientes apresentavam 

moderada/muita dependência.  
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Condições de Saúde Bucal 

Em relaçao ao número total de dentes, os participantes apresentaram média de 11,4 ± 

10,5; 4,9 ± 5,7 a média de superiores e 6,6 ± 5,4 de inferiores. O número total de dentes por 

participante apresentou no GC média de 11,4 dentes no GE média de 12 dentes, sendo um 

mínimo de 0 e um máximo de 32. A quantidade de dentes perdidos em cada faixa etária nos 

dois grupos foi de 29 (27,1%), sendo no GC de 18 (34%) e no GE de 11 (20,4%) dentes. O 

IPT foi maior no GC com relação ao GE (1,30 ± 0,60 versus 1,22 ± 0,60). Tanto os 

participantes do GC e o GE apresentavam acúmulo de placa que estava entre os graus 0 - sem 

placa e 3 - abundante placa. Com respeito ao índice gengival total (IGT), este foi maior no GC 

com relação ao GE (0,53 ± 0,47 versus 0,39 ± 0,50). Tanto os participantes do GC e o GE 

estavam entre os graus 0 e 2, ou seja, sem inflação gengival e inflamação gengival moderada. 

Dos 107 participantes 18 (16,8%) apresentaram raízes residuais, 17 (21,3%) tinham presença 

de cárie dentária, 2 (2,5%) apresentavam fístula, 2 (2,5%) exsudado purulento, 7 (8,8%) 

referiram dor de dente e 6 (7,5%) manifestaram mobilidade dentária.    

As características demográficas e clínicas da amostra, não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos de estudo (p>0.05) (Tabela 1), com exceção da 

variável presença de raízes residuais que apresentou uma diferença estatisticamente 

significativa (p=0,043) já que como se pode observar o número de raízes residuais foi um 

pouco mais que o dobro no GE. 

 

IRAS 

Com relação à ocorrência de IRAS após cirurgia, dos 53 participantes do GC 7 

(13,2%) apresentaram infecção, destes 3 (5,7%) na ferida operatoria, 1 (1,9%) infecção 

urinária, 2 (3,8%) infecção respiratória e 1 (1,9%) sepse (infecção generalizada), em 

comparação com os 54 participantes do GE com 5 (9,3%), destes 4 (7,4%) apresentaram 

infecção de ferida operatória e 1 (1,9%) infecção respiratória. O risco dos participantes do 

grupo que continuou com as práticas habituais foi 70% maior (RR=0,7; 95% IC: 0,234 – 

2,071) dos que receberam o protocolo padronizado de higiene bucal. Estes tiveram reduzido 

em 4% (RAR=0,04; 95% IC: -0,086 – 0,167) a probabilidade de desenvolver infecção pós-

operatória. Os participantes que receberam o protocolo de higiene bucal padronizado tiveram 

30% (RRR=0,3; 95% IC: -1,071 – 0,762) de redução de risco de desenvolver infecção pós-

operatória. Segundo a análise, é necessário tratar 25 (NNT= 25; 95% IC: -12 – 6) pacientes 

com o protocolo padronizado de higiene bucal, que inclui uma limpeza mecânica e química, 

realizada no dia anterior da cirurgia, para evitar um caso novo de infecção pós-cirúrgica. Com 
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respeito à morte, um total de 6 (5,6%) de ambos grupos faleceram, sendo 3 (5,7%) do GC e 3 

(5,6%) do GE. Os participantes do GC, 1 participante (1,9%) morreu de sepse e 2 (3,8%) 

morreram de complicações cardíacas pós-cirúrgicas. Com relação ao grupo que recebeu o 

protocolo padronizado de higiene bucal os 3 (5,6%) participantes também morreram de 

complicações cardíacas pós-cirúrgicas. Referente à profilaxia cirúrgica antimicrobiana, 87 

(81,31%) dos participantes de ambos os grupos receberam o antibiótico cafalozina 30 minutos 

antes da primeira incisão, dos quais 44 (83,02%) foram do GC e 43 (79,63%) do GE. Os 

participantes que realizaram cirurgia de grande porte 76 (71,03%) receberam este 

medicamento, sendo que 38 (71,7%) foram do GC e 38 (70,37%) do GE. Na análise não foi 

observada diferenças significativas entre os grupos ao associar infecção e o protocolo de 

higiene bucal aplicado (p=0,520). 

 

Dias de Internação 

Um total de 91 (85,1%) participantes passou pela UCO. A média de tempo de 

internação na UCO foi de 4,14 ± 5,7 dias, com um mínimo de 1 e um máximo de 46 dias, no 

GC foi um mínimo de 1 e um máximo de 18 dias e no GE com um mínimo de 1 e um máximo 

de 46 dias. Em ambas as unidades aonde foi realizada a coleta de dados, a média do tempo de 

internação desde a cirurgia até alta foi de 15,1 ± 17,9 dias, com um mínimo de 1 e um 

máximo de 83 dias no GC e um mínimo 2 e um máximo de 107 dias no GE. Tanto no GC 

como no GE 14 participantes ficaram 2 dias internados na UCO e com relação aos dias de 

internação desde a cirurgia até a alta 10 (9,3%) ficaram 2 dias e 10 (9,3%) ficaram 7 dias. 
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Figura 1 - Fluxograma dos participantes. 
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Tabela 1 - Característica Demográfica e Clínicas dos participantes do GC (Práticas habituais realizadas 

em pacientes internados no ICSC) e GE (Protocolo padronizado de higiene bucal). 

 

() Qui-quadrado Pearson, () Qui-quadrado de Tendência Linear, () Fisher.  

                                 no. (%) dos Participantes 
 

Variáveis 

Categoria 

GC (Práticas habituais realizadas em 

pacientes internados no ICSC) 

(n=53) 

GE (Protocolo padronizado de 

higiene bucal) 

(n=54) 

p-

valor 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Idade  

40-49 

50-65 

66-a mais 

 

31 (58,5%) 

22 (41,5%) 

 

7 (13,2%) 

20 (37,7%) 

26 (49,1%) 

 

36 (66,7%) 

18 (33,3%) 

 

7 (13,0%) 

31 (57,4%) 

16 (29,6%) 

 

0,382 

 

 

0,093 

 

BOMFAQ 

Independencia/Pouca 

Dependência 

Moderada/Muita 

Dependência 

 

26 (49,1%) 

 

27 (50,9%) 

 

27 (50,0%) 

 

27 (50,0%) 

 

 

0,922 

Número total de dentes 

0 

1 – 20 

21 – 32 

 

18 (34,0%) 

22 (41,5%) 

13 (24,5%) 

 

11 (20,4%) 

25 (46,3%) 

18 (33,3%) 

 

0,262 

 

Presença de raízes residuais 

Não 

Sim 

 

48 (90,6%) 

5 (9,4%) 

 

41 (75,9%) 

13 (24,1%) 

 

0,043 

 

Presença de lesão de cárie 

Não  

Sim 

 

28 (80,0%) 

7 (20,0%) 

 

35 (77,8%) 

10 (22,2%) 

 

0,810 

 

Presença de fístula 

Não  

Sim 

 

34 (97,1%) 

1 (2,9%) 

 

44 (97,8%) 

1 (2,2%) 

 

0,687 

Presença de exsudado 

purulento 

Não 

Sim 

 

34 (97,1%) 

1 (2,9%) 

 

44 (97,8%) 

1 (2,2%) 

 

0,687 

Presença de dor de dente 

Não 

Sim 

 

32 (91,4%) 

3 (8,6%) 

 

41 (91,1%) 

4 (8,9%) 

 

0,640 

Presença de mobilidade 

déntaria 

Não 

Sim 

 

32 (91,4%) 

3 (8,6%) 

 

42 (93,3%) 

3 (6,7%) 

 

0,536 

IPT 

0,00 – 0,83 

0,84 – 1,30 

1,31 – 1,60 

1,61 – 3,00  

 

15 (28,8%) 

10 (19,2%) 

13 (25,0%) 

14 (26,9%) 

 

14 (26,4%) 

16 (30,2%) 

12 (22,6%) 

 11 (20,8 %) 

 

0,613 

 

IGT 

0,00 

0,01–  0,20 

0,21 – 1,00 

1,01 - 2,00 

Consulta com dentista do 

hospital 

Não 

Sim 

 

12 (34,3%) 

3 (8,6%) 

18 (51,4%) 

2 (5,7%) 

 

 

42 (79,2%) 

11 (20,8%) 

 

20 (46,5%) 

5 (11,6%) 

17 (39,5%) 

1 (2,3%) 

 

 

46 (85,2%) 

8 (14,8%) 

 

0,559 

 

 

 

 

 

0,421 

 

Ventilação Mecânica 

Não 

Sim 

Uso de antibiótico 

 

37 (69,8%) 

16 (30,2%) 

 

40 (74,1%) 

14 (25,9%) 

 

0,624 

 

 

Não 

Sim 

9 (17,0%) 

44 (83,0%) 

11 (20,4%) 

43 (79,6%) 
0,653 
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Tabela 2 - Regressão Logística Binária Bruta para associação da variável desfecho infecção com as 

demais variáveis independentes. 

*Estatisticamente significante (p <0,20) 

  

   Analise de Regressão Logística 

Bruta (p<0,20) 

Evento 
Infecção 

não/sim 

n 

avaliado 
RC IC (95%) p-valor 

      

Profilaxia-Intervenção 
Não 

Sim 

 

46(86,8%)/7(13,2%) 

49(90,7%)/5(9,3%) 
107 

 

1.491 

1 

 

0,442-5,032 

 

 

0,520 

 

Tipo cirurgia 

Maior porte 

Médio porte 

 

67(85,9%)/11(14,1%) 

28(96,6%)/1(3,4%) 
107 

 

4,597 

1 

 

0,566-37,319 

 

 

0,153* 

 

BOMFAQ 

Independente/ Pouca 

Dependência 

Moderada/Muita 

Dependência 

 

49(92,5%)/4(7,5%) 

 

46(85,2%)/8(14,8%) 
107 

 

1 

 

2.130 

 

 

 

 

0,601-7,555 

 

 

 

 

0,242 

Soma Total de dentes  
0 

1 - 20 

21 – 32 

 

26(86,7%)/3(10,3%) 

40(85,1%)/7(14,9%) 

29(93,5%)/2(6,5%) 

 

107 

 

1,673 

2,573 

1 

 

0,259-10,811 

0,491-13,115 

 

 

0,589 

0,267 

 

Presença de Dor de dente 

Não 

Sim 

 

65(89,0%)/8(11,0%) 

6(85,7%)/1(14,3%) 

 

80 

 

0,738 

1 

 

0,079-6,942 

 

 

0,791 

 

Mobilidade Dentária 
Não 

Sim 

 

66(89,2%)/8(10,8%) 

5(83,3%)/1(16,7%) 

 

80 

 

0,606 

1 

 

0,063-5,860 

 

 

0,665 

 

IPT 

0,00 - 0,83 

0,84 – 1,30  

1,31 – 1,60 

1,61 – 3,00  

 

28(96,6%)/1(3,4%) 

24(92.3%)/2(7,7%) 

21(84,0%)/4(16,0%) 

20(80,0%)/5(20,0%) 

 

105 

 

1 

2,333 

5,333 

7,000 

 

 

0,199-27,355 

0,555-51,272 

0,758-64,606 

 

0,500 

0,147* 

0,086* 

Passou pelo dentista do 

hospital 

Não 

Sim 

 

 

78(88,6%)/10(11,4%) 

17(89,5%)/2(10,5%) 

 

107 

 

 

1,090 

1 

 

 

0,219-5,431 

 

 

0,916 

 

Ventilação Mecânica 

Não 

Sim 

 

72(93,5%)/5(6,5%) 

23(76,7%)/7(23,3%) 

 

107 

 

1 

4,383 

 

 

1,268-15,144 

 

 

0,020* 

Dias de internação UCO 

1 – 4 

5 – 46 

 

62(87,3%)/9(12,7%) 

17(85,0%)/3(15,0%) 

91 

 

0,823 

1 

0,200-3,378 0,786 

Dias de internação desde 

cirurgia até alta 

1 – 10 

11 – 107 

 

 

60(95,2%)/3(4,8%) 

35(79,5%)/9(20,5%) 

 

107 1 

5,143 1,305-20,270 

 

 

 

0,019* 



61 
 

Tabela 3 - Regressão Logística Ajustada para associação da variável infecção com variável Tipo de 

cirurgia, Ventilação mecânica e Dias de internação desde a cirurgia até alta. 

*Estatisticamente significante (p <0,05) 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Este estudo identificou a importância do desenvolvimento e aplicação um protocolo 

padronizado de higiene bucal que permitisse melhorar as condições de saúde bucal dos 

pacientes internados, como parte do preparo para o procedimento cirúrgico. Isso se confirma a 

partir dos resultados, que revelaram condições precárias de saúde bucal de pacientes que iriam 

realizar cirurgia cardíaca de grande e médio porte, considerando presença de placa bacteriana, 

gengivite, lesões de cárie e raízes residuais. O objetivo com a intervenção proposta foi 

aumentar a segurança do paciente com menor risco de complicações pós-cirúrgicas, como 

aquisição de infecções e redução do tempo de internação. 

Prevenir a ocorrência de infecções após a cirurgia cardiovascular é um desafio 

importante. Os achados deste estudo mostram que 81,3% (87) dos participantes receberam 

profilaxia antibiótica antes do procedimento cirúrgico, ou seja, 30 minutos antes da primeira 

incisão. Segundo o protocolo de profilaxia cirúrgica antimicrobiana do ICSC, nas cirurgics 

cardíacas de grande porte está indicada a utilização de cefaloxina, antibiótico da família das 

 Analises de Regressão Logística Ajustada 

(p<0,05) 

Evento RC IC (95%) p-valor 

 

Profilaxia-Intervenção 

Não  

Sim 

 

 

1,494 

1 

 

 

0,373-5,979 

 

0,571 

Tipo de cirurgia 

Grande Porte 

Médio Porte 

IPT 

0,00-0,83 

0,84-1,30 

1,31-1,60 

1,61-3,00 

 

1,679 

1 

 

1 

3,405 

10,578 

8,572 

 

0,160-17,586 

 

 

 

0,260-44,649 

0,908-123,250 

0,831-88,437 

 

0,666 

 

 

 

0,351 

0,060 

0,071 

Ventilação Mecânica 

Não 

Sim 

 

1 

3,528 

 

 

0,827-15,043 

 

 

0,088 

Dias de internação desde a cirurgia até a 

alta 

1 – 10 

11 – 107 

 

 

1 

4,980 

 

 

1,019-24,338 

 

 

0,047* 
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cefalosporinas. A cefaloxina é um medicamento reconhecido pela Society of Thoracic 

Surgeons por ter melhor ação sobre bactérias gram-positivas (COVE; SPELMAN; 

MACLAREN, 2013) e deve ser administrado 30 minutos antes da primeira incisão 

(NICOLASI et al., 2014), por atingir as concentrações plasmáticas máximas em 20 minutos 

(PEDERSEN et al., 2019).  As cefalosporinas são os mais utilizados para a profilaxia 

antimicrobiana em cirurgias cardiovasculares, devido à comprovada superioridade deste 

antibiótico com relação a outros (LADOR et al., 2012; VAN OOSTVEEN et al., 2018). 

Pedersen et al (2019) e Holmes et al (2016) ressaltam que o uso excessivo de antibióticos 

pode aumentar o risco de resistência antimicrobiana. Portanto, é fundamental implementar 

medidas que permitam diminuir a ocorrência de infecções, para além do uso antibióticos, o 

que continua sendo um desafio para os sistemas de saúde (PEDERSEN et al., 2019). 

De acordo com os resultados deste estudo, as condições de saúde bucal dos 

participantes que se apresentaram como ruins e inadequadas foram a presença de raízes 

residuais, lesões cavitadas de cárie, presença de dor de dente e presença de mobilidade 

dentária. A literatura tem apontado a pobre condição de saúde bucal que pacientes indicados 

para cirurgia cardíaca apresentam. Resultados de uma revisão sistemática da literatura 

relataram que pacientes que esperam para realizar cirurgia cardíaca apresentam problemas 

bucais como lesões profundas de cárie e abscessos agudos (COTTI; ARRICA; BASSAREO, 

2017). Kumar e Rai (2018) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o estado de saúde 

bucal e as necessidades de tratamento de pacientes que esperavam realizar cirurgia cardíaca, 

constatando que 41 (38,6%) dos pacientes do estudo apresentavam um ou mais dentes 

cariados. Os autores destacam que o principal resultado deste estudo que pacientes com DCV 

apresentavam problemas de saúde bucal. Estudo de abordagem qualitativa realizado por 

Sanchez et al (2017), ressaltou que 50% dos pacientes entrevistados com DCV apresentavam 

problemas dentais, com destaque para a dor de dente.  

Com relação à condição gengival, os participantes deste estudo apresentavam 

inflamação gengival entre moderada a severa (escores de 0,21 a 2). Um ensaio realizado por 

Vidal et al (2017), apontou que 72% dos participantes apresentaram problemas gengivais e 

periodontais previamente à intervenção. Os grupos que receberam as diferentes intervenções 

apresentaram no exame inicial uma média de acúmulo de placa bacteriana de 1,1 a 1,2 (escore 

de 0 a 5) (SCHIFFNER; BAHR; EFFENBERGER, 2007). Os achados deste estudo 

mostraram que antes do procedimento cirúrgico o acúmulo de placa bacteriana dos 

participantes se encontrava entre os níveis moderado e abundante (média de scores 1,31 a 3). 

Foi realizado um ensaio clínico por Lam et al (2013), demostrando que antes da aplicação das 
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intervenções nos três grupos, as pontuações do índice de placa bacteriana foram altas, estando 

entre 1,9 até 2,0. Entre os resultados de um estudo realizado por Kumar e Rai (2018), 

demostrou que os pacientes avaliados apresentavam acúmulo de placa bacteriana entre 1,0 a 

3,0 (escore de 0 a 3), sendo considerado entre regular e mal. Corroborando o anteriormente 

mencionado, Matsui et al (2017) ressaltou que antes da realização da intervenção, os escores 

de placa bacteriana no grupo controle foram de 1,78 e no grupo teste foi de 1,76 (escore de 0 a 

3), sendo também considerados altos. Um estudo observacional realizado por Needleman et al 

(2012), com pacientes internados em unidade de terapia intensiva revelou um acúmulo médio 

de placa bacteriana de 4,0 (escore de 0 a 3). Um estudo realizado por Zanatta et al (2012) 

observou que os participantes dos dois grupos apresentaram formação considerável de placa 

dentária de 3,68 e 3,76 (escore 0 a 5), antes da escovação dental.  

Em geral, as causas da má condição de saúde bucal estão associadas à dificuldade para 

acessar os serviços odontológicos, falta de orientação para realização da correta higiene bucal 

e despreocupação sobre a importância da manutenção da saúde bucal e seu impacto sobre o 

resto do organismo (SANCHEZ et al., 2017). Estes resultados apontam ser fundamental a 

efetivação de estratégias que impactem positivamente nas condições de saúde bucal dos 

pacientes hospitalizados para prevenir complicações que afetem sua saúde (NETO et al., 

2011).  

Outro dado revelado por este estudo foi a realização de consulta com cirurgião-

dentista no ambiente hospitalar, antes do procedimento cirúrgico, identificada somente em 

17,8% (19) dos participantes. Estudo realizado por Amaral et al (2018) reportou que 97,1% 

dos pacientes consideraram importante a presença do cirurgião-dentista no ambiente 

hospitalar para a realização de ações educativas e preventivas para o cuidado à saúde bucal. 

Kahn et al (2010) apontaram que apenas 27,3% dos médicos intensivistas e cardiologistas 

tinha o costume de pedir opinião aos cirurgiões-dentistas, revelando lacunas no trabalho 

interdisciplinar entre estes profissionais. 

Para este estudo foi proposto uma intervenção baseada na atuação do cirurgião-

dentista em ambulatório, associando controle mecânico e químico da placa bacteriana, por 

meio de uma profilaxia profissional com aparelho ultrassom para remoção total da placa 

bacteriana seguido de bochecho de gluconato de clorexidina 0,12%, no dia anterior à cirurgia.  

Outros estudos já demostraram a importância de implementar um protocolo de higiene 

bucal em pacientes hospitalizados, capaz de melhorar as condições de as úde bucal 

previamente à cirurgia cardíaca.  
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Nicolosi et al (2014) testaram um protocolo de descontaminação oral que compreendia 

instruções sobre higiene bucal, escovação dental e utilização de fio dental, utilização de 

gluconato de clorexidina a 0,12% (cada 12 horas, 5 dias) e a realização de uma profilaxia 

profissional antes do procedimento cirúrgico. Pedersen et al (2019) realizaram a aplicação de 

um protocolo de higiene bucal dois dias antes e um dia depois do procedimento cirúrgico. 

Este incluiu escovação dos dentes e a realização de bochechos com gluconato de clorexidina 

0,12%, ambos quatro vezes ao dia.  

O uso da clorexidina também foi relatado por Lin et al (2015) na aplicação de um 

protocolo no dia anterior à cirurgia. Os pacientes realizavam bochecho com gluconato de 

clorexidina a 0,2%, três vezes ao dia por 30 minutos após cada refeição e 5 minutos após a 

escovação dos dentes na hora de dormir. Houston et al (2002) utilizaram 15 ml de gluconato 

de clorexidina a 0,12%, por 30 segundos, duas vezes ao dia, por dez dias, no pós-operatório 

até antes da intubação, traqueotomia, diagnóstico de pneumonia ou morte, sendo realizado 

pela equipe de enfermagem. Jácomo et al (2011) aplicaram um protocolo de higiene bucal 

realizado por profissional de enfermagem ou médico treinados, em crianças que seriam 

submetidas a cirurgia cardíaca no pré-operatório antes da intubação e duas vezes ao dia no 

pós-operatório até a alta ou morte. Este protocolo consistiu da realização da higiene bucal, 

com gluconato de clorexidina ao 0,12%, como enxague bucal por 30 segundos evitando a 

ingestão no pré-operatório, e no pós-operatório foi aplicada com uma espátula com gaze por 

30 segundos na superfície da mucosa oral, gengival, língua e dentes. Também foi proposto 

um protocolo por Segers et al (2006) que incluía descontaminação com solução de gluconato 

de clorexidina 0,12% como enxágue bucal e aplicado nas superfícies bucal, faríngea, gengival 

e dentária por 30 segundos, 4 vezes ao dia como bochecho, e como gel para aplicação nasal 

aplicada 4 vezes ao dia nas duas narinas, antes procedimento cirúrgico até a remoção da sonda 

nasogástrica, geralmente no dia seguinte à cirurgia.  

Neste estudo, dos 107 participantes 11,21% (12) desenvolveram infecção pós-

cirúrgica, das quais as mais prevalentes foram de ferida operatória 6,54% (7) e respiratórias 

2,80% (3). 

Outros ensaios clínicos testaram a efetividade de protocolos com o objetivo principal 

de diminuir as IRAS pós-cirurgia cardíaca, aplicados a maioria deles antes do procedimento 

cirúrgico e outros utilizados em duas etapas, antes e depois da cirurgia. A maior parte destes 

protocolos usou o gluconato de clorexidina 0,12%, outros empregaram métodos combinados, 

ou seja, a escovação dental e o gluconato de clorexidina, como enxaguatório bucal. 
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Nicolosi et al (2014) avaliou um protocolo de higiene bucal antes da cirurgia e 

determinou que efeito causaria sobre a ocorrência de PAV. Dos 300 participantes, 5,6% (17) 

desenvolveram pneumonia por ventilação, dos quais 2,6% (4) foram do grupo que recebeu a 

intervenção. Como conclusão deste estudo, o protocolo de higiene bucal aplicado diminuiu a 

incidência de PAV, assim como também o tempo de internação. O objetivo principal do 

estudo de Pedersen et al (2019) ressaltou a importância de realizar recomendações sobre 

higiene bucal antes da cirurgia cardíaca, com a finalidade de diminuir do uso de antibiótico 

após da cirurgia. Os autores concluíram que é possível a aplicação de um protocolo de higiene 

bucal que permita reduzir o uso destes no pós-cirúrgico. 

No estudo de Lin et al (2015), no grupo clorexidina ocorreu PAV em 8,5% (4) 

pacientes com relação ao 23,4% (11) no GC no após cirurgia cardíaca. Os autores concluem 

que realizar bochecho de clorexidina a 0,2% podem reduzir a ocorrência de PAV em 

pacientes após cirurgia cardíaca. Houston et al (2002) realizaram um ensaio clinico com a 

finalidade de testar a eficácia do enxágue oral de gluconato de clorexidina a 0,12% na 

diminuição de PAV em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca. Os autores concluíram que a 

taxa de PAV foi menor no grupo que recebeu o gluconato de clorexidina que no GC. Um 

ensaio clínico randomizado duplo-cego foi realizado com o objetivo de medir como desfecho 

primário incidência de pneumonia e PAV e como desfechos secundários dias na UTI, dias de 

internação entre outros. Não se observou significância estatística tanto nos desfechos 

primários como nos secundários, o tempo de estadia na UTI teve uma média de 3 dias no GE 

vs 4 dias no GC e com relação aos dias de internação teve uma média de 11 dias no GE vs 12 

dias no GC. Os autores concluíram que a aplicação do protocolo não reduziu a incidência de 

pneumonia e PAV, recalcando como uma limitação o tamanho da amostra que não foi a 

suficiente neste estudo (JÁCOMO et al., 2011). Um estudo realizado por Segers et al (2006), 

teve como objetivo determinar a eficácia do gluconato de clorexidina 0,12% como medida 

para redução das IRAS. Seus resultados demostraram que 96 participantes apresentaram 116 

eventos de infecções hospitalares, no GE e, no GC, 123 pacientes apresentaram 164 infecções. 

Houve maior prevalência para infecções de trato respiratório e de sítio cirúrgico. Os autores 

concluem que a utilização de clorexidina a 0,12% diminuiu significativamente as IRAS em 

pacientes submetidos a cirurgia cardíaca, ressaltando sua importância por ser produto seguro e 

barato que deveria ser aplicado no pré-operatório para pacientes que realizarão cirurgia 

cardíaca.  

De acordo com os resultados deste estudo, uma infecção pós-cirúrgica pode ser 

evitada se em 25 pacientes fora aplicado o protocolo de higiene bucal que inclui uma limpeza 
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mecânica (profissional, escovação dental e de próteses) e química um dia antes da cirurgia. 

Estes dados se aproximam dos obtidos em outras pesquisas. Uma metanálise realizada por 

Silvestri et al (2014) reportou ser necessário tratar 23 pacientes com gluconato de clorexidina 

via oral 0,12% para prevenir um caso de pneumonia. Segundo o estudo de Pedersen et al 

(2019) é necessário tratar 22 pacientes com o protocolo de higiene bucal que inclui limpeza 

mecânica e química para evitar que um paciente seja tratado com antibióticos até o quinto dia 

pós-operatório. Segers et al (2006) em seu estudo, precisavam tratar 16 pacientes com 

gluconato de clorexidina 0,12% bochecho, para evitar uma IRA.  

Com relação aos dias de internação dos pacientes na UCO e desde a cirurgia até alta 

por mais que os resultados não tenham sido estatisticamente significativos (p>0,786) os dias 

de internação na UCO, é importante destacar que os participantes que ficaram entre 1 a 4 dias 

internados na UCO, tem 17% menos chance de fazer infecção pós-cirúrgica que os que 

ficaram mais de 5 dias. Vidal et al (2017), em seu estudo demostraram que por mais que não 

foi significativa a permanência na UCI, se observou uma tendência na redução de internação 

no grupo que recebeu o protocolo de higiene bucal.   

Apesar dos avanços na medicina, antibioticoterapia e cuidados na assepsia, as 

infecções pós-cirurgia continuam complicando o pós-operatório dos pacientes e prolongando 

os dias de internação (SEGERS et al., 2006). Foi observado em um estudo de Nicolosi et al 

(2014) que a aplicação do protocolo de higiene bucal no grupo teste observou-se uma 

diminuição dos dias de internação de (9±3 dias) em comparação com o grupo controle (10±4) 

dias. Os autores ressaltam que a clorexidina deve ser incluída na preparação pré-operatória em 

pacientes que vão realizar cirurgia cardiovascular, já que ajuda na diminuição de IRAS, 

portanto diminuindo o tempo de internação.  

Os resultados da ocorrência de infecção, comparativos entre grupo intervenção e 

controle não alcançaram diferença estatisticamente significativa (p=0,520). Entretanto, pode 

evidenciar a importância da intervenção como uma estratégia para melhorar as condições de 

higiene e saúde bucal para pacientes internados que serão sometidos a procedimentos 

cirúrgicos cardíacos de alta complexidade. A aplicação de um protocolo de higiene bucal que 

seja viável e simples de ser empregado é uma estratégia a ser utilizada no pré-operatório de 

pacientes que vão realizar cirurgia cardiovascular (NICOLOSI et al., 2014). Assim, 

considera-se importante que pesquisas futuras enfoquem em identificar que intervenção de 

higiene bucal seria ideal e efetiva, considerando a realidade do hospital e de seus 

profissionais, bem como as estratégias seriam necessárias para o cuidado à saúde bucal de 

forma mais abrangente (NEEDLEMAN et al., 2012). 
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Pacientes internados muitas vezes dependem da equipe de enfermagem para o cuidado 

à saúde bucal. Embora o foco deste estudo não tenha sido as ações destes profissionais, é 

necessário ressaltar a importância destes no âmbito hospitalar e no cuidado integral e na 

promoção da segurança do paciente. Existem poucos estudos que referem iniciativa e uma 

maior participação desta equipe no cuidado à saúde bucal dos pacientes hospitalizados. 

(NEEDLEMAN et al., 2012). São necessárias mais capacitações que permitam criar uma 

equipe competente no cuidado à saúde bucal (MARCHINI et al., 2018). Sendo assim é 

importante a participação da equipe de enfermagem no cuidado à bucal em pacientes 

cardíacos, assim como também, é fundamental que esta equipe receba capacitações que os 

motive para desenvolver melhor esses cuidados (SANCHEZ et al., 2017). 

É importante destacar que este estudo apresentou diferentes limitações. Uma delas 

esteve relacionada à dificuldade de acesso por parte dos pesquisadores ao cronograma de 

cirurgias antecipadamente. Isso não permitiu saber com a devida antecedência qual paciente 

seria operado, limitando as possibilidades de realizar uma intervenção realmente padronizada 

com apoio da equipe de enfermagem, requisito dos ensaios clínicos. A falta de um protocolo 

de higiene bucal já estabelecido pelo ICSC e como eram realizadas essas indicações aos 

pacientes pela equipe de enfermagem também foi uma limitação que dificultou a descrição 

minuciosa do que realmente ocorre no grupo controle. Outra limitação deste estudo foi o não 

cegamento do paciente durante a realização da intervenção, que pode ter interferido nos 

resultados, uma vez que este pode ter implementado melhor higiene bucal no período. 

Sugere-se a realização de pesquisas específicas com poder de demonstrar evidência 

científica de qualidade que auxiliem no entendimento sobre como repercute a má condição de 

saúde bucal nos pacientes hospitalizados; na identificação das intervenções ou protocolos de 

higiene bucal com impacto positivo na diminuição de infecção pós-cirúrgica e dias de 

internação, tempo de UTI, uso de antibiótico, dentre outros. Estes devem ser viáveis e 

envolver não somente o cirurgião-dentista, mas toda equipe de saúde, em especial de 

enfermagem e o próprio paciente, para garantir a saúde bucal dos pacientes hospitalizados. 

 

CONCLUSÕES 

 

Em conclusão, o protocolo padronizado de higiene bucal que incluiu limpeza 

mecânica e química, um dia antes da cirurgia cardiovascular, não foi mais efetivo que as 

práticas habituais dos participantes realizadas no local do estudo em relação à diminuição de 

infecções. São necessárias mais pesquisas que permitam estabelecer a efetividade de 
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protocolos de cuidado à saúde bucal adaptados às necessidades dos pacientes internados em 

hospitais e que realizarão procedimentos cirúrgicos complexos, como as cirurgias cardíacas, 

de modo rotineiro, contínuo e seguro. 

 

REFERÊNCIAS  

 
Ambjörnsen E et al. Assessment of an additive index for plaque accumulation on complete 

maxillary dentures. Acta Oodontologica Scandinavica. 1982; 40(4):203-208. 

Amaral CF, Belon LMR, Silva EA, Nadai A, Amaral Filho MSP, Straioto FG. The 

importance of hospital dentistry: oral health status in hospitalized patients. Rev Gaúch 

Odontol. 2018; 66(1):35-41. 

 

Andrade EV, Barbosa MH, Mattia AL. Preditores de infecções relacionadas à assistência à 

saúde em cirurgia cardíaca. Rev. Eletr. Enf. 2013; 15(4):965-72. 

 

Brady M, Furlanetto D, Hunter RV, Lewis S, Milne V. Staff-led interventions for improving 

oral hygiene in patients following stroke. The Cochrane database of systematic reviews. 2006; 

4(4). 

 

Cotti E et al. The perioperative dental screening and management of patients undergoing 

cardiothoracic, vascular surgery and other cardiovascular invasive procedures: A systematic 

review. Europan Journal Preventive Cardiology. 2017; 24(4):409-425.  

 

Cove ME; Spelman DW, MacLaren G. Infectious Complications of Cardiac Surgery: A 

Clinical Review. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013; 26(6):1094-1100.  

 

El-Solh AA, Pietrantoni C, Bhat A, et al. Colonization of dental plaques: a reservoir of 

respiratory pathogens. CHEST. 2004; 126(5):1575-1582. 

 

Estado de Santa Catarina Secretaria de Estado da Saúde Instituto de Cardiologia Setor de 

Custos. 2016.  

 

Gonçalves LFF. Higienização de Próteses Totais e Parciais Removíveis. Revista Brasileira de 

Ciências da Saúde. 2011; 15(1):87-94.  

 

Holmes AH et al. Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance. 

Published online November. 2016; 9;387(10014):176-87. 

 

Houston B, Hougland P, Anderson JJ, LaRocco M, Kennedy V, Gentry LO. Effectiveness of 

0.12% chlorhexidine gluconate oral rinse in reducing prevalence of nosocomial pneumonia in 

patients undergoing heart surgery. Am J Crit Care. 2002; 11(6):567-70. 

 

Hugoson A, Lundgren D, Asklow B, Borgklint G. Effect of three different dental health 

preventive programmes on young adult individuals: a randomized, blinded, parallel group, 

controlled evaluation of oral hygiene behaviour on plaque and gingivitis. J Clin Periodontol. 

2007;34:407-415.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00123692/126/5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hougland%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12425407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12425407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaRocco%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12425407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kennedy%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12425407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gentry%20LO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12425407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12425407


69 
 

Igari K, Kudo T, Toyofuku T, Inoue Y, Iway T. Association between periodontitis and the 

development of systemic diseases. Oral Biol Dent. 2014; 2(4):1-7.  

 

Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Protocolo de Profilaxia Cirúrgica Antimicrobiana. 

2018. 

Kahn Sérgio et al. Evaluating the existence of oral infection control in patients admitted in 

state hospitals in Rio de Janeiro. Ciência & Saúde Coletiva. 2010;13(6):1825-1831. 

Kirchhoff AL; Viapiana R; Ribeiro RG. Periapical repercussion of pulpal necrosis. Revista 

Gaúcha Odontologica. 2013; 61(0):469-475. 

Kumar A, Rai, A. Oral Health Status, Health Behaviour and Treatment Needs of Patients 

Undergoing Cardiovascular Surgery. Braz J Cardiovasc Surg. 2018;33(2):151-154. 

Lador, A, Mansur N, Lelbovlcl L, Paul M. Antibiotic prophylaxis in cardiac surgery: 

systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2012; 67(3):541-550. 

 

Lam OLT, Zhang W, Samaranayake LP, Li LSW, McGrath C. A systematic review of the 

effectiveness of oral health promotion activities among patients with cardiovascular disease. 

International Journal of Cardiology. 2011; 151:261–267. 

 

Limeres J, Martinez F, Feijoo JF, Ramos I, Linares A, Diz P. A new indicator of the oral 

hygiene habits of disabled persons: relevance of the carer's personal appearance and interest 

in oral health. International journal of dental hygiene. 2014;12:121-126. 

 

Lin Y et al. Reduced occurrence of ventilator-associated pneumonia after cardiac surgery 

using preoperative 0.2% chlorhexidine oral rinse: results from a single-centre single-

blinderandomized trial. J Hosp Infect. 2015;91(4):362-6. 

 

Loewy ZG; Galbut S, Loewy E, Felton DA. Influence of the oral microbiome on general 

health. Oral Microbiology in Periodontitis. 2018; 7-18.  

 

Lopez-Jornet P, Plana-Ramon E, Leston JS, Pons-Fuster A. Short-term side effects of 0.2% 

alcohol-free chlorhexidine mouthrinse in geriatric patients: a randomized, double-blind, 

placebo-controlled study. Gerodontology. 2012;29:292-298. 

  

Malik N et al. A multi-centre randomised clinical trial of oral hygiene interventions following 

stroke-A 6-month trial. J Oral Rehabil. 2018;45(2):132-139. 

 

Marchini L et al. Iowa nursing facility oral hygiene (INFOH) intervention: A clinical and 

microbiological pilot randomized trial. Spec Care Dentist. 2018;38(6):345-355. 

 

Martens L, Marks L, Goffin G, Gizani S, Vinckier F, Declerck D. Oral hygiene in 12-year-old 

disabled children in Flanders, Belgium, related to manual dexterity. Community dentistry and 

oral epidemiology. 2000;28:73-80.  

 

Matsui S et al. Decreased frequency and duration of tooth brushing is a risk factor for 

endothelial dysfunction. Int J Cardiol. 2017;15(241):30-34. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26443484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29090475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28341376


70 
 

Millns B, Gosney M, Jack CI, Martin MV, Wright AE. Acute stroke predisposes to oral gram-

negative bacilli -- a cause of aspiration pneumonia? Gerontology. 2003;49:173-176.  

 

Moran J, Newcombe RG, Wright P, Haywood J, Marlow I, Addy M. A study into the plaque-

inhibitory activity of experimental toothpaste formulations containing antimicrobial agents. 

Journal of clinical periodontology. 2005;32:841.  

 

Needleman I et al. The impact of hospitalization on dental plaque accumulation: an 

observational study. J Clin Periodontol. 2012; 39(11):1011-6. 

 

Neto AG et al. Oral health status among hospitalized patients. Int J Dent Hygiene 9, 2011; 

21–29. 

 

Nicolosi LN, Rubio MC, Martinez CD, González NN, Cruz ME. Effect of Oral Hygiene and 

0.12% Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse in Preventing Ventilator-Associated Pneumonia 

After Cardiovascular Surgery. Respiratory Care. 2014; 59(4):504-509. 

 

Ory J, Cosserant B, Calvet L, Guelon D. Comparative study of 2 oral care protocols in 

intensive care units. American Journal of Infection Control. 2017; 45(3):245-250.  

 

O’Mullane DM, et al. Fluoride and Oral Health. Community dental health. 2016;33:69-99.  

 

Padoveze MC, Fortaleza CMCB. Healthcare-associated infections: challenges to public health 

in Brazil. Rev. Saúde Pública. 2014; 48(6):996-1001. 

 

Pedersen PU; Larsen P; Håkonsen SJ. The effectiveness of systematic perioperative oral 

hygiene in reduction of postoperative respiratory tract infections after elective thoracic 

surgery in adults: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews & 

Implementation Reports 2016;14(1):140-173. 

 

Pitts N. Early Childhood Caries: IAPD Bangkok Declaration. Int J Paediatr Dent. 2019; 

29(3):384–396. 

 

Prasad KV, Sreenivasan PK, Patil S, Chhabra KG, Javali SB, DeVizio W. Removal of dental 

plaque from different regions of the mouth after a 1-minute episode of mechanical oral 

hygiene. American journal of dentistry. 2011; 24:60-64. 

 

Philip G, Dayakar M, Divater V, Prasad S. Emerging concepts in oral chemical plaque 

control–an overview. International Journal of Dental Clinics. 2012;4. 

 

Ronda R et al. Prevalence and severity of gingivitis in school students aged 6–11 years 

in Tafelah Governorate, South Jordan: results of the survey executed by National Woman’s 

Health Care Center. BMC Res Notes, 2015; 8-662. 

 

Rosa TEC et al. Determinant factors of functional status among the elderly. Rev. Saúde 

Pública. 2003; 37(1):40-48. 

 

Rossi ALS et al. Profile of the elderly in physical therapy and its relation to functional 

disability. Braz J Phys Ther. 2013; 17(1):77 – 85. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22957747


71 
 

Samaranayake L, Matsubara VH. Normal oral flora and the oral ecosystem. Dent Clin North 

Am. 2017; 61(2):199-215. 

 

Sanchez, Paula et al. Oral Health care and Cardiovascular Disease A Scoping Review of 

Current Strategies and Implications for Nurses. J Cardiovascular Nurs. 2017; 32(3):1-17. 

 

Schiffner U, Bahr M, Effenberger S. Plaque and gingivitis in the elderly: a randomized, 

singleblind clinical trial on the outcome of intensified mechanical or antibacterial oral hygiene 

measures. J Clin Periodontol. 2007;34(12):1068-1073.  

 

Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for 

reporting parallel group randomised trials. Published online. 2010; 1-6. 

 

Segers P, Speekenbrink RGH, Ubbink DT, van Ogtrop ML, Mol BA. Prevention of 

nosocomial infection in cardiac surgery by decontamination of the nasopharynx and 

oropharynx with chlorhexidine gluconate a randomized controlled trial. JAMA. 2006; 

296(20):2460-2466. 

 

Silvestri L, Gregori D, Zandstra DF, van Saene H. Effectiveness of oral chlorhexidine on 

nosocomial pneumonia, causative micro-organisms and mortality in critically ill patients: A 

systematic review and meta-analysis. 2014; 80(7):805-820. 

 

Silness J, Löe H. Periodontal disease in pregnancy (II). Correlation between oral hygiene and 

periodontal condition. Acta Odontologica Scandinavica. 1964; 22:121-35. 

Singh A. Oral health knowledge, attitude and practice among NCC Navy Cadets and their 

correlation with oral hygiene in south India. Oral health & preventive dentistry. 2009;7:363-

367. 

 

Soares GMT et al. Prevalência das Principais Complicações Pós-Operatórias em Cirurgias 

Cardíacas. Rev Bras Cardiol. 2011; 24(3):139-146. 

 

Spreadborough P et al. A systematic review and meta-analysis of perioperative oral 

decontamination in patients undergoing major elective surgery. Perioperative Medicine. 2016; 

22(5):1-7. 

 

Steffens JP, Marcantonio RAC. Classificação das Doenças e Condições Periodontais e 

Peri-implantares 2018: guia Prático e Pontos-Chave. Revista de Odontologia da UNESP. 

2018; 47(4):189-197. 
 

Toledo GB, Cruz I. The importance of the oral hygiene in intensive care unit as a way of 

prevention of nosocomial infection - systematic literature review.  [revista em Internet]; 2009; 

acesso 22 de dezembro de 2019. Disponível em: 

http://www.jsncare.uff.br/index.php/jsncare/article/view/j.19834152.2009.2047/453. 

 

Townsend N, Nichols M, Scarborough P, Rayner M. Cardiovascular disease in Europe 2015: 

epidemiological update. Eur Heart J. 2015 Oct 21; 36(40):2673-4. 

 

Van Oostveen RB et al. Prevention of Infections in Cardiac Surgery study (PICS): study 

protocol for a pragmatic cluster-randomized factorial crossover pilot trial. Trials. 

2018;19(688):1-8. 

http://www.jsncare.uff.br/index.php/jsncare/article/view/j.19834152.2009.2047/453


72 
 

 

Vidal, CFL. et al. Impact of oral hygiene involving toothbrushing versus chlorhexidine in the 

prevention of ventilator-associated pneumonia: a randomized study. BMC Infectious 

Diseases. 2017;17(112):1-9. 

 

World Health Organization. Technical package for cardiovascular disease management in 

primary health care. p. 1-75, 2016.  

Disponível em: https://www.who.int/cardiovascular_diseases/hearts/Hearts_package.pdf. 

 

Zanatta FB, Antoniazzi RP, Pinto TMP, Rösing CK. Supragingival Plaque Removal with and 

without Dentifrice: A Randomized Controlled Clinical Trial. Braz Dent J (2012) 23(3): 235-

240. 

 

Zuluaga DJ, Ferreira J, Montoya JA, Willumsen T. Oral health in institutionalised elderly 

people in Oslo, Norway and its relationship with dependence and cognitive impairment. 

Gerodontology. 2012;29:e420-426. 

  

https://www.who.int/cardiovascular_diseases/hearts/Hearts_package.pdf


73 
 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito deste ensaio clínico foi verificar a efetividade de um protocolo 

padronizado de higiene bucal prévio à cirurgia cardíaca em pacientes internados em unidade 

de cardiologia com relação às práticas habituais realizadas.  

Com este estudo constatou-se que quase a metade dos participantes apresentava uma 

condição de saúde bucal desfavorável com relação aos os níveis de placa bacteriana, 

inflamação gengival e outros problemas bucais. O controle de placa via procedimento de 

higiene bucal é fundamental para a prevenção não só de doenças bucais, mas também, para 

evitar outros problemas de saúde, como as doenças de aparelho circulatório. No caso dos 

pacientes hospitalizados, por estarem fragilizados, esta relação assume especial importância, 

já que existem também outros fatores que vão contribuir para o agravamento da condição de 

saúde bucal.  

Outro ponto de destaque neste estudo, está relacionado à ocorrência de infecção pós-

cirúrgica, no qual 81% dos pacientes que participaram deste ensaio clínico receberam 

profilaxia antibiótica (protocolo estabelecido pelo ICSC), antes do procedimento cirúrgico 

como medida preventiva para evitar infecções após da cirurgia cardíaca. A aplicação deste 

protocolo, como uma medida de prevenção às infecções hospitalares, pode ter interferido em 

nossos resultados, ao reduzir a prevalência geral de infecções. 

O foco desta pesquisa não esteve na equipe de enfermagem, mas como se sabe são os 

profissionais que estão mais próximos ao paciente. Sendo assim, é fundamental promover um 

ambiente de trabalho que lhes permita ter maior conhecimento sobre os cuidados relacionados 

à higiene bucal e aplicá-los rotineiramente no âmbito hospitalar, assim como também maior 

integração da saúde bucal com as demais áreas atuantes nesse contexto. Sugerem-se estudos 

que avaliem a efetividade de práticas de higiene bucal realizadas pela equipe de enfermagem, 

parte do cuidado integral do paciente que irá realizar cirurgia cardíaca. Da mesma forma, 

ressalta-se a necessidade de estudar a efetiva participação do cirurgião-dentista no preparo 

pré-cirúrgico do paciente, com vistas ao controle das infecções. 

Ao analisar a associação entre a ocorrência de infecção com a intervenção de higiene 

bucal que foi aplicada, embora não ter havido diferença significativa com os grupos, 

considera-se relevante a continuidade de estudos na busca por um protocolo de higiene bucal 

que seja baseado em boa evidência científica, bem planejado, de fácil execução e adaptado à 

rotina e à realidade das unidades de internação e cirúrgicas.   
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APÊNDICE A – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Professora Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello, pesquisadora responsável, e a pesquisadora 

María del Rosario Ruiz Nuñez, aluna do Curso de Doutorado em Odontologia da  Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “Higiene bucal 

diária em pacientes internados em unidade de cardiologia: Ensaio Clínico Randomizado”, que 

tem como objetivo verificar a efetividade de um protocolo de higiene bucal diária em pacientes 

internados em unidade de cardiologia, antes da realização da  cirurgia. Este estudo será realizado nas 

unidades A e B do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, situado na 

Universidade Federal de Santa Catarina, no Prédio Reitoria II, Rua Vitor Lima, número 222, sala 401, 

bairro Trindade, em Florianópolis, Santa Catarina, CEP: 88040-400. Telefone: (48) 37216094, e e-

mail: cep.propesq@contato.ufsc.br. Este Comitê é responsável por analisar os projetos de pesquisa e 

aprovar se este estão de acordo com a legislação. Assim que declaramos que seguiremos a Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde 466/12 de 12/06/2012, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos 

participantes da pesquisa. Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar deste estudo. Caso o(a) senhor(a) 

decida participar, não terá qualquer vantagem ou desvantagem relacionada a sua estada nesta Unidade. 

Caso concorde, o(a) senhor(a) será colocado(a), por meio de um sorteio, em um dos dois grupos a 

seguir: OU no Grupo A - que realizará a higiene bucal rotineira, como sempre faz (duas vezes por dia), 

OU no Grupo B - que realizará a higiene bucal com escova e pasta de dentes e bochecho de 

clorexidina 0,12% (duas vezes por dia), com ajuda de um membro da equipe de enfermagem. Este 

bochecho é um antisséptico bucal de uso comum na Odontologia. Isso ocorrerá por um período de 15 

dias consecutivos. Os materiais (escova de dente, pasta de dente e solução para bochechar) serão 

fornecidos pelos pesquisadores. Antes e depois da higiene bucal vamos medir a quantidade de placa 

dental (sujeira nos dentes) e de inflamação que pode haver nas gengivas por meio de um exame clínico 

realizado por cirurgião-dentista, no seu leito. Também serão coletados dados no seu prontuário 

referente à medicações e ocorrência adversas após a sua cirurgia cardíaca. Os dados obtidos serão 

usados exclusivamente para esta pesquisa e com a finalidade prevista no projeto. Asseguramos o 

compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados utilizados, preservando integralmente 

o seu anonimato e a sua imagem, bem como a sua não estigmatização. Você não terá custos, nem 

compensações financeiras, no entanto, caso alguma despesa extraordinária associada à pesquisa venha 

a ocorrer, você será ressarcido nos termos da lei. De igual maneira, caso ocorra algum dano decorrente 

da sua participação no estudo, você poderá solicitar indenização de acordo com a legislação vigente e 

amplamente consubstanciada. Informamos que os riscos estimados devido a sua participação são: dor 

e desconforto bucal, sangramento das gengivas e gosto ruim na boca. Entretanto, sua participação trará 

benefícios para esta Unidade de Cardiologia, pois a equipe de enfermagem poderá saber como cuidar 

melhor da saúde bucal dos pacientes internados, qual o melhor modo de fazer a higiene bucal e, 

também, as cirurgias podem ter mais sucesso. Ao sentir-se desconfortável, você poderá solicitar para 

sair do estudo, a qualquer tempo. Caso tenhamos alguma dúvida em relação aos seus dados, é possível 

que o contatemos por telefone ou e-mail, conforme sua disponibilidade e aceitação. Você tem a 

liberdade de recusar a participar do estudo.  Caso aceite poderá retirar o seu consentimento a qualquer 

momento, por se tratar de uma participação voluntária. A recusa ou desistência da participação no 

estudo não implicará em sanção, prejuízo, dano ou desconforto. Os aspectos éticos relativos à pesquisa 

com seres humanos serão respeitados, mantendo o sigilo do seu nome e a imagem da instituição e a 

confidencialidade das informações fornecidas. Os dados serão utilizados exclusivamente em 

produções acadêmicas, como apresentação em eventos e publicações em periódicos científicos. Se 

houver exposição dos seus dados (quebra do sigilo), mesmo que por acidente (involuntário ou não 

intencional), você terá direito a pedir uma indenização. Você está recebendo este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para assinar e rubricar, em duas vias, ficando uma via com você e 

outra, com os pesquisadores. Guarde cuidadosamente a sua via, pois é um documento que traz 

importantes informações de contato e garante os seus direitos como participante da pesquisa.  Os 

mailto:cep.propesq@contato.ufsc.br
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pesquisadores Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello e María del Rosario Ruiz Nuñez estarão 

disponíveis para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que surjam no decorrer do estudo pelo telefone 

(48)99980-4966, pelos e-mails alfm2709@gmail.com e charoruizn@gmail.com, ou pessoalmente, no 

seguinte endereço profissional: Departamento de Odontologia, Centro de Ciências da Saúde, 1º andar, 

sala 146, Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Universitário Reitor João David Ferreira 

Lima, bairro Trindade, em Florianópolis (SC). O material coletado durante a pesquisa poderá ser 

consultado sempre que você desejar, mediante solicitação. 

 

Muito obrigada. 

 

Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos deste projeto e que recebi, de  

forma clara e objetiva, todas as explicações pertinentes ao projeto intitulado: HIGIENE BUCAL 

DIÁRIA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE CARDIOLOGIA: ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO.  

Declaro que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 

Nome por extenso:___________________________________ 

RG ou CPF_________________ Local e data:_______________  

Assinatura:______________________________________________ 

  

Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello 

Campus Universitário João David Ferreira 

Lima, Trindade 

Centro de Ciências da Saúde Departamento de 

Odontologia 

Sala 146 

880490 970 Florianópolis SC 

Tel (48) 99980 4966 ou 37215144 

e-mail: alfm2709@gmail.com 

María del Rosario Ruiz Núñez (Charo) 

Campus Universitário João David Ferreira 

Lima, Trindade 

Centro de Ciências da Saúde Departamento 

de Odontologia 

Sala 146 

880490 970 Florianópolis SC 

Tel (48) 996246925 

e-mail: charoruizn@gmail.com 

Endereço do CEP: 

CEPSH/UFSC - Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

Prédio Reitoria II (Edifício Santa Clara),  

R: Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 902, 

Trindade, Florianópolis/SC CEP 88.040-400 

Contato: (48) 3721-6094  

cep.propesq@contato.ufsc.br 

mailto:alfm2709@gmail.com
mailto:charoruizn@gmail.com
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APÊNDICE B – Fichas para coleta de dados: Pré-operatória e Pós-operatória 

 
Número do paciente: ___________________________ 

Data da coleta de dados pré-cirurgia: __________________________ 

 

Nome: 

Telefone: 

1. Município de Residência: 

2. Data de nasc.: 

3. Sexo:   1.masc  2.fem 

4. Estado Civil: (1)casado/com companheiro (2) solteiro (3) divorciado (4) viúvo (9999) não sabe 

5. Anos de estudo em escola formal: 

7. Ocupação atual: (1)trabalhador formal (2) trabalhador informal (3) aposentado (4) doméstico  

(9999) não sabe ou não quer informar 

Sobre algumas atividades no seu dia-a-dia: 

8. DEITAR E 

LEVANTAR DA 

CAMA 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

9. COMER 
(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

10. CUIDAR DA 

APARÊNCIA 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

11. ANDAR NO 

PLANO 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

12. TOMAR 

BANHO 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

13. VESTIR-SE 
(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 
14. IR AO 

BANHEIRO 

QUANDO SENTE 

VONTADE,  

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

15. SUBIR 

LANCE DE 

ESCADA 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

16. TOMAR SEUS 

REMÉDIOS NA 

HORA 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

17. ANDAR 

PERTO DE CASA 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

18. FAZER AS 

COMPRAS 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

19. PREPARAR 

AS REFEIÇÕES 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

20. CORTAR AS 

UNHAS DOS PÉS 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

21. SAIR DE 

ÔNIBUS OU 

TAXI 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 
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22. FAZER 

LIMPEZA DA 

CASSA 

(0) 

nenhuma 

(1) pouca 

dificuldade 

(2) muita 

dificuldade 
(3) não realiza 

(4) não sabe/ não  

quer informar 

23. DATA DA INTERNÇÃO  

24. MOTIVO DA INTERNAÇÃO  

JÁ SE CONSULTOU NO DENTISTA 

DO HOSP? 
 

MEDICAMENTOS QUE ESTÁ 

FAZENDO USO NO MOMENTO: 

 

 

26. OUTRAS PATOLOGIAS  

NÚMERO DE DENTES 
27. SUPERIOR:_____ 

28: INFERIOR: _____ 

29.LESÕES CAVITADAS POR 

CÁRIE  

(0) NÃO 

(1) SIM 

       (999) NSA 

30.Quantas? 

31. RAÍZES RESIDUAIS 

(0) NÃO 

(1) SIM 

32. quantas? 

33. PRESENÇAS DE FÍSTULA 

34. PRESENÇA DE SULCO COM 

EXUDATO PURULENTO 

(0) NÃO 

(1) SIM 

       (999) NSA 

(0) NÃO 

(1) SIM 

       (999) NSA 

35. SENTE DOR DE DENTE NO 

MOMENTO 

(0) NÃO 

(1) SIM 

      (999)  NSA/ não sabe ou não quer 

informar 

36. PRESENÇA DE MOBILIDADE 

DENTAL 

(0) NÃO 

(1) SIM 

       (999) NSA 

37. quantos? 

ÍNDICE DE PLACAS EM DENTE: 

0: não há placa;  

1: não há a olho nu mas tem quando 

passa a sonda; 

2: placa bacteriana a simples vista; 

3. tem placa bac a simples vista 

rodeando o dente , incluso por espações 

interdentais. Pode ter cálculo. 

38. DNT 12: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

39. DNT 16: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

40. DNT 24: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

41 DNT 32: 0  1  2  3 888 sextante excluído 

999 NSA 

42. DNT 36: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

43. DNT 44: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

ÍNDICE GENGIVAL DE 

SANGRAMENTO: 

0: Gengiva normal, sem inflamação, 

sem alteração na cor e sem 

sangramento; 

1: inflamação leve, vermelhidão, 

edema, não sangra a sondagem; 

2. moderada inflamação, vermelhidão e 

edema. Sangra ao sondar; 

44. DNT 12: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

45. DNT 16: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

46. DNT 24: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

47. DNT 32: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

48. DNT 36: 0  1  2  3 888 sextante 
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3. inflamação marcada, vermelhidão 

acentuada, edema, ulceração, tendência 

a hemorragia espontânea.  

excluído 999 NSA 

49. DNT 44: 0  1  2  3 888 sextante 

excluído 999 NSA 

ÍNDICE DE PLACA EM PRÓTESE 

SUPERIOR 

0: ausência de placa bacteriana; 

1: placa bacteriana detectada a 

sondagem; 

2. acúmulo de placa bacteriana visível; 

3. placa bacteriana abundante, restos 

alimentares; 

50. SITIO 1: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

51. SÍTIO 2: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

52. SITIO 3: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

53. SITIO 4: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

54. SITIO 5: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA 

EM PROTESE INFERIOR: 

0: ausência de placa bacteriana; 

1: placa bacteriana detectada a 

sondagem; 

2. acúmulo de placa bacteriana visível; 

3. placa bacteriana abundante, restos 

alimentares; 

55. SITIO 1: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

56. SÍTIO 2: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

57. SITIO 3: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

58. SITIO 4: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

59. SITIO 5: 0  1  2  3  888 sextante 

excluído 999 NSA 

DATA DE COLETA APÓS 

CIRURGIA 
 

INFECÇÕES PÓS-CIRURGIA 

60. RESPIRATÓRIA 

61. URINARIA 

62. FERIDA OPERATÓRIA 

63. DIGESTIVA 

64. SEPSE 

NÚMERO DE DIAS NA UTI  

NÚMERO DE DIAS INTERNADO 

DESDE A CIRURGIA ATÉ 

RECEBER ALTA 

 

MORTE 
(0) NÃO 

(1) SIM 

USO DE ANTIBIÓTICO 
(0) NÃO 

(1) SIM 

VENTILAÇÃO MECÂNICA 
(0) NÃO 

(1) SIM 
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ANEXO A - Documento de aprovação no Comitê de Ética 
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ANEXO B – Declaração de anuência do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina 
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ANEXO C – Registro de Ensaio Clínico  
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ANEXO D – CONSORT Checklist 
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