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Com o objetivo de melhorar a quali-
dade de vida dos pacientes com

entubação endotraqueal internados na
UTI, a dentista Thainah Bruna dos San-
tos desenvolve a pesquisa “Avaliação
da Eficiência da Escovação na Redução
da Microbiota Bucal Patogênica Asso-
ciada à Ventilação Mecânica em Paci-
entes Internados em Unidade de Terapia
Intensiva do Hospital Evangélico de Lon-
drina”, sob a orientação do professor
Ricardo Sérgio Couto de Almeida, do
Departamento de Microbiologia da UEL.

 A pesquisa é desenvolvida em par-
ceria com a empresa londrinense Den-
tal Clean, responsável por fornecer a
escova de sucção e o gluconato de
clorexidina em gel. O foco é avaliar a
eficiência da escovação na redução da
microbiota bucal patogênica associada
à ventilação mecânica em pacientes
internados na UTI do Hospital Evangé-
lico de Londrina.

“É um projeto de pesquisa que bene-
ficia o paciente e proporciona melhora
para o gestor do hospital. Quanto menor
o número de infecções, menos gastos e
assim a rotatividade dos leitos de UTI
aumenta, atendendo toda a demanda”
afirma o professor Ricardo Almeida.

Pesquisas avaliam atuação
de dentistas em UTIs

Estudos desenvolvidos no Hospital Evangélico de Londrina testam procedimentos
e produtos para prevenir doenças em pacientes entubados

“Um dos motivos para a pneumonia
ser a infecção mais recorrente associada
à ventilação mecânica é que na boca
existe o biofilme (a placa bacteriana), e
com os dias ela vai acumulando, porque
no procedimento é feita somente a re-
moção, e neste novo processo a escova
faz a sucção, então a bactéria não se
acumula”, explica Almeida.

O método de pesquisa adotado para
obter os resultados pretendidos é uma
avaliação comparativa com 45 pacien-
tes com higienização bucal padrão do
hospital e outros 45 pacientes com
higienização realizada por odontologis-
tas. A primeira etapa já foi concluída, e
neste material houve a incidência de
bactérias patogênicas, causadoras de
doenças. A segunda parte da pesquisa
está em andamento.

Para avaliar a eficácia do protocolo
de escovação feita com a escova desen-
volvida pela empresa são utilizadas
metodologias avançadas por meio de
medições automáticas da cobertura da
placa bacteriana sobre as superfícies
faciais de dentes, usando uma técnica de
imagem digital e comparando a varia-
ção da microbiota bucal e biofilme, atra-
vés dos protocolos de escovação.

A mestranda Bianca Gonçalves Dias

também colabora na coleta de material
e análise de dados da pesquisa realizada
por Thainah dos Santos, no entanto de-
senvolve dissertação com tema “Avali-
ação da Higienização por Sucção da
Microbiota Bucal Patogênica em Paci-
entes Internados em Unidade de Tera-
pia Intensiva Neonatal”. Serão incluí-
dos em sua pesquisa pacientes neonatos
de até 37 semanas internados na UTI do
Hospital Evangélico de Londrina que
estejam ou não sob ventilação mecânica
entubados ou traqueostomizados, com
ou sem sonda nasogástrica, sem diag-
nostico confirmado ou suspeito de pneu-
monia. Assim, neste trabalho serão
coletadas amostras de salivas nos perí-
odos antes e depois dos protocolos de
higienização bucal com o objetivo de
identificar espécies e quantidades de
microrganismos antes e depois.

“Com esta parceria estabelecida nes-
ta pesquisa entre as mestrandas da UEL,
a Dental Clean e o Hospital Evangélico,
vamos além da higiene oral, com a opor-
tunidades de trabalhar toda uma
profilaxia para prevenir outras anorma-
lidades dentro da cavidade oral”, afirma
o médico Ivan Pozzi, Diretor Técnico
Assistencial do Hospital Evangélico.

Protocolo atual – O procedimento

padrão de higienização bucal no Hospital
Evangélico é realizado três vezes ao dia
com uma escova normal, aplicando
clorexidina gel, um produto indicado
como muito efetivo para a higiene oral no
combate à pneumonia associada à venti-
lação mecânica. Tradicionalmente este
processo é um serviço realizado pela equi-
pe de Enfermagem, que não ficou sem
participar dessa atividade devido à pre-
sença de dentistas para a pesquisa.

No entanto, a diferença é que na
pesquisa o processo de higienização bu-
cal é aplicado pelos dentistas duas vezes
por dia com a clorexidina em gel em uma
escova especial de sucção desenvolvida
pela empresa parceira, um material em
fase de testes.

O professor Ricardo Almeida ressal-
ta a necessidade da integração da equipe
de Enfermagem com os dentistas. “Nos-
so objetivo é mostrar como a formação
de uma equipe multidisciplinar com qua-
lidade é essencial no tratamento de um
paciente crítico”, diz.

Novo campo de atuação - A pesqui-
sa desenvolvida pelas mestrandas
Thainah e Bianca é um caminho para
abertura de oportunidades de trabalho
para dentistas no hospital. De acordo
com Ivan Pozzi, a presença dos dentistas
no hospital é essencial “É um novo cam-
po de atuação para os profissionais da
área que além de proporcionar melhor
qualidade de internação para os pacien-
tes traz benefícios para a instituição com
redução de gastos”, afirma.

Conforme o avanço da pesquisa e a
eficácia do trabalho, a intenção - se-
gundo Pozzi - é estender a presença de
dentistas nestas ações.  Essa amplia-
ção do atendimento será analisada e
tem o apoio dos docentes de Odontolo-
gia envolvidos no projeto, Solange de
Paula Ramos,  Wilson Trevisan e
Ricardo Almeida.

 “A pesquisa é importante, porque
os pacientes das UTIs precisam de
auxílio diário em todas as atividades e
a Odontologia tem evoluído neste cam-
po de atuação há algum tempo”, relata
Ivan Pozzi.

Ivan Pozzi: oportunidades de trabalhar
toda uma profilaxia para prevenir

anormalidades dentro da cavidade oral

“É um projeto de pesquisa que beneficia o paciente e proporciona melhora
para o gestor do hospital”, afirma o professor Ricardo Almeida,

entre as mestrandas Thainah dos Santos e Bianca Dias


