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RESUMO 

 

Em 2004 a odontologia foi legitimada pela a associação Brasileira de odontologia, onde 

foi encaminhada a câmara dos deputados do rio de Janeiro um projeto de Lei n 2776/08 

que obriga a presença do cirurgião-dentista nas equipes multidisciplinares UTIs.O 

objetivo desse trabalho foi de  realizar uma revisão de literatura sobre a 

importância do cirurgião-dentista no atendimento de pacientes internados em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como identificar os fatores 

predisponentes para o aumento de alterações bucais e descrever os protocolos 

de higiene oral utilizados durante a permanência desses pacientes nas UTIs. 

Metodologia Esse estudo foi realizado tendo como ferramentas norteadoras 

materiais já publicados sobre o tema em artigos científicos e em fontes 

eletrônicas nos seguintes bancos de dados SCIELO, LILACS, no período de 

2006 a 2015. Foram selecionados 15 artigos para revisão, esses artigos 

selecionam a importância do cirurgião-dentista na UTI e destacam a falta de 

profissionais capacitados para a função. Temos como resultados As condições 

odontológicas dos pacientes foram relatadas em 100% dos artigos, tais como 

ausência dentária total e parcial, dentes fraturados, cárie, doença periodontal, 

necrose pulpar, secura labial e fissuras na cavidade bucal. Foram encontradas 

citações de protocolos de higiene oral em 53,3% dos artigos revisados. Dentre 

esses, foram citados o uso de gaze e antisséptico oral em 5 artigos, porém 

apenas 4 descrevem o uso da clorexidina a 0,12%.Discussão temos critérios 

de inclusão textos completos disponível para acesso e publicados em 

português, critérios de exclusão artigos que não contemplaram os objetivos do 

presente trabalho. Concluímos que é imprescindível a padronização de 

protocolos de higiene oral e a presença de profissionais especializados nas 

unidades hospitalares, para que a higiene bucal e controle das alterações orais 

sejam realizados adequadamente e que haja efetiva redução das infecções nos 

pacientes hospitalizados. 

Descritores: Odontológia, Higiene Bucal, UTI.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

In 2004 dentistry was legitimated by the Brazilian association of dentistry, where 

a bill of law 2776/08 was sent to the Chamber of Deputies of Rio de Janeiro, 

which requires the presence of the dentist in the multidisciplinary teams UTIs. 

The objective of this work was to carry out a review of the literature on the 

importance of the dental surgeon in the care of patients hospitalized in the 

Intensive Care Unit (ICU), as well as to identify the predisposing factors for the 

increase of oral alterations and to describe the oral hygiene protocols used 

during the stay of these patients in the ICUs. Methodology This study was 

carried out having as guiding tools material already published on the subject in 

scientific articles and electronic sources in the following databases SCIELO, 

LILACS, from 2006 to 2015. We selected 15 articles for review, these articles 

select the importance of the dental surgeon in the ICU and highlight the lack of 

professionals qualified for the job. We have as results The dental conditions of 

the patients were reported in 100% of the articles, such as total and partial 

dental absence, fractured teeth, caries, periodontal disease, pulp necrosis, dry 

mouth and fissures in the oral cavity. Oral hygiene protocols were found in 

53.3% of the articles reviewed. Among these, gauze and oral antiseptic were 

mentioned in 5 articles, but only 4 describe the use of chlorhexidine at 0.12%. 

Discussion we have criteria for inclusion of complete texts available for access 

and published in Portuguese, exclusion criteria articles that did not contemplate 

the objectives of the present study. We conclude that it is essential to 

standardize oral hygiene protocols and the presence of specialized 

professionals in hospital units, so that oral hygiene and control of oral changes 

are performed properly and that there is an effective reduction of infections in 

hospitalized patients.  

Keywords:Dentistry, Oral Hygiene, UTI. 

 

 

 

 

 



 

 

 


