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ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM 
TEMPOS DE COVID-19.



O QUE VEREMOS ?

1-Importância do atendimento odontológico no 
ambiente hospitalar

3- O que precisamos saber para atender em 
tempos de Covid- 19 em ambiente hospitalar

4-Procedimentos de emergência/ urgência

4- Biossegurança – protocolos

5- Atendimento oncológico e em Unidade de 
Terapia Intensiva

6- Considerações finais





IMPORTÂNCIA DO 
ATENDIMENTO 

ODONTOLOGICO EM 
AMBIENTE HOSPITALAR



EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

• O Cirurgião-Dentista reduz de 22,5% para 
3,5% a incidência de infecção apenas com 
adição do protocolo de higiene oral.

• Redução de 18,7% para 9,1% a taxa de 
pneumonia associada a ventilação 
mecânica, principal causa de morte na 
UTI.

• Instituição de protocolo de cuidados 
odontológicos básicos, como a higiene 
oral, reduz em 46% a incidência de 
pneumonia. 

(Journal of Intensive Care Medicine em 2009;    Revista Mineira de 
Enfermagem ; 2013)



LOBÃO, F, 2018



BIOFILME BUCAL = Agregado estruturado e não calcificado de microrganismos contíguos em matriz orgânica, constituída por
polímeros bacterianos e por substâncias da saliva e da dieta do hospedeiro.



BIOFILME BUCAL – IMPACTO LOCAL



Deshpande et al, Invasion Metastasis. 1998-1999. Khlgatian et al, Infect Immun. 
2202. Haraszthy et al, J Periodontol. 2009. Pataro et al. JAOS 2016.

BIOFILME BUCAL – IMPACTO SiSTÊMICO



DOENÇAS SISTÊMICAS X DOENÇAS BUCAIS

LOBÃO, F, 2018 LOBÃO, F, 2018





Odontologia Hospitalar

Cirurgia Ortognatica Trauma de Face
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ODONTOLOGIA 
HOSPITALAR

PREVENTIVA

PALIATIVA

TERAPÊUTICA

DIAGNÓSTICA

http://www.booking.com/city/br/brasilia.pt.html?aid=363180&label=msn-mB2rkFBzxzVhK*BCC4E7zA-6303898562&utm_campaign=Brazil&utm_medium=cpc&utm_source=bing&utm_term=mB2rkFBzxzVhK*BCC4E7zA

https://a2ua.com/hospital.html

(Secretaria de Estado da Saúde, 2012)



DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE

• Ao compor a equipe de saúde em
unidades hospitalares, a
Odontologia tem um importante
papel nesse espaço, contribuindo
na assistência integral e de forma
direta na redução do tempo de
internação.





SARS-CoV-2

• China

• Cerca de 80% podem ser
assintomáticos e cerca de 20%
dos casos podem requerer
atendimento hospitalar por
apresentarem dificuldade
respiratória e desses casos
aproximadamente 5% podem
necessitar de suporte para o
tratamento de insuficiência
respiratória (suporte
ventilatório).

OMS, 2020; MS, 2020



DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Bahia totaliza 36.401 casos 
confirmados de Covid-19. Do 
total de pacientes infectados, 
15.486 estão recuperados.

 Salvador (8.236,27)

(Boletim SESAB 14/06/20)



PRINCIPAIS SINTOMAS

• Tosse

• Febre

• Coriza

• Dor de garganta

• Dificuldade para respirar

(MS, 2020)



SALIVA E SARS-CoV-2 – HIPÓTESES 

1) o vírus presente nas vias respiratórias
inferior e superior trato entra em
contato direto com a via oral c,
contaminando esta região;

2) o vírus no sangue pode acessar a
cavidade oral via líquido crevicular
gengival, através da específica
exsudato que contém proteínas
locais presentes em a matriz
extracelular e proteínas derivadas do
soro;



HIPÓTESES

3) SARS-CoV-2 pode estar presente
cavidade oral devido à infecção das
glândulas salivares menores e
maiores, com liberação subsequente
de partículas virais no saliva por
dutos salivares;

4) presença do Receptor de células
ACE2 na mucosa oral e glândulas
salivares.



SALIVA E DIAGNOSTICO
Uso da saliva para diagnóstico e 

monitoramento da SARCS-Cov-2

Uma das novas iniciativas está 
sendo feita em parceria entre o 
Hospital Sírio-Libanês e o 
laboratório brasileiro Mendelics.

 reconhece o material genético 
viral.

Neste momento, está sendo 
realizado projeto-piloto com 50 mil 
pacientes



O QUE PRECISO SABER

Conhecimento da patologia ;

Repercussão da doença no 
organismo;

Terapêutica ;

Relatório médico recente ;

Contato Cirurgião-Dentista / 
Médico / equipe.





A pandemia de COVID-19 alerta

os cirurgiões dentistas a se
preocupar com a propagação de
doenças respiratórias infecciosas,
especialmente em relação à
formação de aerossóis durante o
atendimento odontológico







O QUE MUDOU?







Vias de Contaminação Cruzada





ESTRATÉGIAS PARA A REALIDADE

PRECAUÇÃO PADRÃO:

CONJUNTO DE MEDIDAS QUE 
DEVEM SER APLICADAS NO 
ENTENDIMENTO DE TODOS OS 
PACIENTES, INDEPENDENTE DO 
SEU ESTADO PRESUMÍVEL DE 
INFECÇÃO





Vírus parasita 
intracelular 
obrigatório de RNA

Envelopado

50 a 100 nm

Proteína Spike









CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO  DAS EQUIPES





Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Bahia 





CFO, 2020 ; ANVISA, 2020



CFO, 2020 ; ANVISA, 2020













PANDEMIA E OUTRAS DOENÇAS

Pandemia e o impacto no 
tratamento do câncer e seu 
prognóstico

Pacientes com medo de 
adquirir o Covid-19

Atraso no diagnóstico

Reflete negativamente no 
prognóstico

Alta taxa de mortalidade e 
morbidade







Tempestade de citocinas

Efeitos citotóxicos

Imunossupressão 

Comorbidades



Recomendações da ADA
( American Dental Association)

• Mucosites Orais

• Tratamento odontológico prévio procedimentos 
médicos

• Biopsias de tecidos moles e salivares

• Instalação de protetores bucais em Utis

• Lesões traumáticas  em Utis

• Reembasamento de próteses









Atuação da Odontologia Hospitalar em UTIs

• Beira Leito

• Adequação de meio bucal

• Remoção do foco infeccioso

• Exodontias

• Restaurações atraumáticas

• Tratamento periodontal

• Instalação de protetores bucais

• Orientação e treinamento da 
equipe



Microflora da Cavidade Oral

Streptococcus, Gemella, 
Eubacterium, Selenomonas, 
Veillonella, Actinomyces, 
Atopobium, Rothia, Neisseria, 
Eikenella, Campylobacter, 
Porphyromonas, Prevotella, 
Capnocytophaga, Fusobacterium
and Leptotrichia.

Souza et al , 2017



Evidencias Cientificas

Verificou associação entre a microbiota da cavidade oral e 
secreção do aspirado traqueal, especialmente em paciente com 

PAV.



Pneumonia Nosocomial  

• Aspiração do conteúdo da 
orofaringe

• Inalação de aerossóis infectados

• Disseminação da infecção 
através de áreas contíguas  e 
disseminação hematogênica 
através de áreas infecciosas 
extrapulmonares 



Cavidade Oral e Unidade de Terapia Intensiva

• Acumulo de biofilme

• Saburra lingual

• Mucosas e Lábios ressecados

• Infecções oportunistas

• Traumatismo em mucosa oral

• Exposição a microbiota 
patogênica da UTI

• Acumulo de Secreção



Controle do Biofilme Dental

Mecânico Químico 



PROTOCOLO DE HIGIENE BUCAL PARA 
PACIENTES EM UTI

• Gaze enrolada em espátula de 
madeira

• Swab oral
• Escova dental associada a 

aspiração
• De acordo com a CCIH
• Preferencia descartáveis
• Agua destilada
• Clorexidina 0,12% não alcoolica

Houston, et al , 2002 Franco, et al 2014



CONTOLE MECANICO DO BIOFILME

• DE 215 ARTIGOS, 12 FORAM 
ELEGÍVEIS 



Princípios ativos Classe 

farmacológica

Ação Efeitos adversos Formulações Posologia Marcas comerciais

CLOREXIDINA

(0,12 – 0,2%)

Bis-biguanida

(guanitidinas)

Bactericida, amplo espectro, lise 

da membrana bacteriana, alta 

substantividade, penetra em 

profundidade

Manchamento dental e 

mucoso, perda do 

paladar, favorece 

formação de cálculo 

supragengival

Bochechos: álcool 

+ ou –

Zn + ou –

CPC + ou -

Bochechos puros (0,12%) 2 

x ao dia, por 30 segundos 

(15mL)

Periogard

NoPlak

ÓLEOS 

ESSENCIAIS

Extratos de timol, 

mentol, eucaliptol e 

salicilato de metila 

Bactericida, amplo espectro, anti-

inflamatório, penetra em 

profundidade e neutraliza 

endotoxinas

Sem evidências de 

efeitos adversos

Bochechos:

álcool + ou 

Zn + ou –

Flúor + ou -

Bochechos puros 2 x ao 

dia, por 30 segundos 

(20mL)

Listerine

CLORETO DE 

CETILPIRIDÍNEO

(0,05 – 0,75%)

Compostos 

quaternários de 

amônia 

Bactericida, tensoativo catiônico, 

ação emulsificante

Manchamento dental e 

mucoso

Bochechos:

álcool + ou –

Flúor + ou –

Zn + ou -

Bochechos puros (0,05%) 2 

x ao dia, por 1 minuto 

(20mL)

Cepacol

Oral-B

Plax (exceto 

Whitening)

TRICLOSAN Composto fenólico Bactericida, inibição da atividade 

de enzimas, anti-inflamatório

Sem evidências de 

efeitos adversos

Creme dental:

Copolímero +

Flúor +

0,5g/escovação

2 a 3 x ao dia

Colgate total 12

FLUORETO DE

ESTANHO (0,4-

0,5%)

cátions metálicos Inibição de desmineralização, 

discreta ação antimicrobiana, 

redução de sangramento

Sem evidências de 

efeitos adversos

Creme dental:

Polifosfato+

0,5g/escovação

2 a 3 x ao dia

Oral B Pro-saúde



COLUTÓRIO – CHX
Eficácia clínica

67

Van Strydonck et al., J Clin Periodontol 2012

Enxaguatório com CHX associado a controle mecânico da 

placa promove redução significativa em placa e gengivite, 

porém aumento significativo de manchamento



CLOREXIDINA E SARS- COV-2



PEROXIDO E HIDROGENIO  1%



CONSIDERAÇÕES FINAIS

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO 
DENTISTA 

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS



andreialealfigueiredo@gmail.com

dra.thaisbarreto@gmail.com

mailto:andreialealfigueiredo@gmail.com



