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RESUMO 

 

OBJETIVO: Identificar o acúmulo de biofilme oral e os fatores associados em 

pacientes hospitalizados. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e 

observacional realizado com 220 pacientes internados no Hospital Regional do Seridó 

Telecila Freitas Fontes, localizado em Caicó – Rio Grande do Norte, entre os meses de 

janeiro a julho de 2020, por meio de amostragem por conveniência. O acúmulo de 

biofilme oral foi medido pelo Índice de Placa Visível (IPV) e verificadas associações 

quanto ao perfil socioeconômico, de internamento e condição de saúde bucal, por meio 

do teste estatístico qui-quadrado, com intervalo de confiança de 95%. Posteriormente, 

foram observadas associações simultâneas ao acúmulo de biofilme oral por análise 

multivariada do tipo regressão de Poisson com variância robusta. Considerou-se a cárie 

visível, abscessos dentários e dentes indicados para exodontia, como condições de saúde 

bucal preexistentes ao internamento e a deposição amolecida de biofilme como 

resultante do processo de hospitalização. RESULTADOS: 43,6% das faces dentárias 

examinadas apresentaram biofilme. A gengivite (63,2%)(RPa:0,815/ICa:0,757-0,877) e 

a cárie visível (56,3%)(RPa:0,932/ICa:0,878-0,990) foram as doenças bucais mais 

prevalentes, estando associadas a um alto acúmulo de biofilme em pacientes 

hospitalizados, junto com aqueles que possuíam dentes indicados para exodontia 

(RPa:0,930/ICa:0,882-0,981).CONCLUSÕES: Observou-se um alto acúmulo de 

biofilme oral entre os pacientes examinados, indicando uma higienização insatisfatória, 

com baixa adesão de itens de higienização. Houve uma relação de maior acúmulo de 

biofilme oral entre os pacientes que apresentavam gengivite, lesões cariosas e dentes 

indicados para exodontia.  

Palavras-chave: Placa dentária, higiene bucal, hospitalização, equipe hospitalar de 

odontologia. 

  

 

 

 

 



ABSTRACT 

OBJECTIVE: Identify oral biofilm accumulation and associated factors in hospitalized 

patients. METHODS: This is a cross-sectional, descriptive and observational study 

performed with 220 patients admitted to Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas 

Fontes, located in Caicó - Rio Grande do Norte, between the months of January and 

July of 2020, through convenience sampling. The accumulation of oral biofilm was 

measured by the Visible Plaque Index (VPL) and associations regarding socioeconomic 

profile, hospitalization, and oral health condition were verified using the chi-square 

statistical test, with a 95% confidence interval. Subsequently, simultaneous associations 

to oral biofilm accumulation were observed by multivariate analysis of Poisson 

regression type with robust variance. Visible caries, dental abscesses, and teeth 

indicated for extraction were considered as oral health conditions preexisting to 

hospitalization and softened biofilm deposition as a result of the hospitalization process. 

RESULTS: 43.6% of the dental faces examined showed biofilm. Gingivitis 

(63.2%)(PRa:0.815/CIa:0.757-0.877) and visible caries (56.3%)(PRa:0.932/CIa:0.878-

0.990) were the most prevalent oral diseases, being associated with a high accumulation 

of biofilm in hospitalized patients, along with those who had teeth indicated for 

extraction (PRa:0.930/CIa:0.882-0.981). CONCLUSIONS: A high accumulation of 

oral biofilm was observed among the patients examined, indicating unsatisfactory 

hygiene, with low compliance of hygiene items. There was a relationship of greater 

accumulation of oral biofilm among patients who had gingivitis, carious lesions, and 

teeth indicated for extraction.  

Keywords: dental plaque, oral hygiene, hospitalization, dental staff, hospital.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O contato do indivíduo com o ambiente hospitalar, conhecido como processo de 

hospitalização ou internamento, pode acontecer de forma mais frequente ou esporádica, 

conforme sua condição de saúde e os eventos decorrentes da vida, como nascimento e 

morte. Independente do motivo do internamento, a permanência em um leito hospitalar 

está associada com os hábitos de vida anteriores ao internamento, acarretando mudanças 

da rotina diária e prováveis consequências para a vida pós-alta hospitalar 

(DAMASCENA et al., 2017).  

 A hospitalização é um dos eventos mais comuns da área da saúde, presente em 

todas as Redes de Atenção à Saúde (RAS). Segundo dados do Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), no ano de 2019, foram registrados 

12.354.210 internamentos em todo Brasil, sendo 185.350 no estado do Rio Grande do 

Norte. Destes, 12.206 aconteceram na quarta região de saúde potiguar, região em que 

este estudo foi realizado. 

 O campo de pesquisa foi o Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes 

(HRSTFF), um equipamento de saúde que atua como referência para os 25 municípios 

que compõem a quarta região de saúde do Rio Grande do Norte, fundado em 1990, 

como unidade da Fundação Nacional de Saúde e, atualmente, é mantido pelo Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Seridó e Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Pela dinâmica do atendimento hospitalar, com um paciente deitado em um leito 

e uma exposição a diversos microorganismos, os riscos de infecções sistêmicas são 

constantes. Diante disso, as condições assépticas são importantes para manutenção da 

saúde do paciente, não somente por meio da higienização corporal externa, mas da 

assepsia bucal, pois microorganismos presentes na boca podem desencandear patologias 

sistêmicas na presença de um controle mecânico inadequado do biofilme (GOMES e 

CASTELO, 2019). 

 Esta microbiota é constantemente renovada, diante da interação do indivíduo 

com o meio hospitalar, como em situações de intubação, nas quais os demais sistemas 

do organismo passam a ter contato com microorganismos anaeróbios instalados 

inicialmente na cavidade oral, entre eles: Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae,  Escherichia coli (OTSUJI et al., 2019). A presença destes 

microorganismos no meio bucal é uma das razões por quais bactérias patogênicas, como 
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Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa,  se instalam no trato respiratório de 

pacientes hospitalizados sob ventilação mecânica, ocasionando a pneumonia 

nosocomial, uma das infecções respiratórias que mais aumentam a taxa de mortalidade e 

o tempo de internação (HAGHIGHI et al., 2017). 

 A inserção de equipes de profissionais da odontologia na rotina hospitalar visa a 

execução de protocolos de higiene bucal dos pacientes internados, principalmente 

aqueles em ventilação mecânica, para que o controle de biofilme minimize o risco de 

infecções e forneça um melhor conforto ao paciente. Mesmo assim, a presença deste 

tipo de serviço ainda não é unânime entre muitos hospitais brasileiros (SILVA et al., 

2020). 

 O  cirurgião-dentista é o profissional que busca a adequação da saúde bucal, com 

uma visão científica específica em relação aos demais profissionais da equipe 

multiprofissional hospitalar, como a observação e controle do biofilme oral, mensurado 

por diversos instrumentos epidemiológicos, entre eles, o Índice de Placa Visível (IPV), 

criado por Ainamo & Bay em 1975. O instrumento indica a quantidade de biofilme oral 

presente nas superfícies dentárias, cujos maiores índices indicam um comprometimento 

da saúde bucal, sendo utilizado em muitos estudos realizados em âmbito hospitalar. 

 As causas de internações por condições sensíveis à atenção primária formam um 

indicador de saúde usado para mensurar o motivo de internamento por doenças tratadas 

na atenção primária à saúde, agravadas pela falta ou fragilidade de cobertura das 

equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). Entre os fatores que mais interferem, 

estão as condições socioeconômicas do paciente e os cuidados de saúde preexistentes a 

admissão hospitalar, que influenciarão no tempo de permanência do indivíduo na rede 

hospitalar (PINTO JÚNIOR et al., 2020). 

 Assim, estudos que identifiquem fatores relacionados ao acúmulo de biofilme 

oral e sua relação com a condição de saúde bucal preexistente ao internamento são 

válidos para avanços de políticas públicas em saúde bucal na rede hospitalar. Este 

estudo procurou suprir uma carência de pesquisas semelhantes na localidade estudada, 

cujas informações, coletadas pelo IPV, reproduziram uma informação de saúde à 

direção hospitalar e comunidade científica, bem como promoveram saúde bucal aos 

pacientes participantes, por meio de orientações no leito. 
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2 OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 Identificar fatores que estão associados ao acúmulo de biofilme oral em 

pacientes internados, durante o período de hospitalização. 

Objetivos específicos 

1. Avaliar a condição de saúde bucal dos pacientes internados, considerando os 

aspectos preexistentes (cárie, abscessos dentários e indicações para 

exodontia) e decorrentes do internamento (acúmulo de biofilme de deposição 

recente); 

2.  Caracterizar as práticas de higienização oral dos pacientes internados, por 

itens de higiene oral e necessidade de auxílio de cuidadores; 

3. Identificar a associação do acúmulo de biofilme oral com variáveis 

socioeconômicas; 

4. Caracterizar a associação do acúmulo de biofilme oral com o perfil de 

internamento dos pacientes hospitalizados; 

5. Identificar a associação do acúmulo de biofilme oral com a presença de 

comorbidades, entre elas consumo de álcool, tabagismo e doenças crônicas 

não-transmissíveis; 

6. Caracterizar o grau de comprometimento da saúde bucal do paciente 

decorrente da média do Índice de Placa Visível.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 O processo de hospitalização 

 Diferente de outras áreas da saúde, como os atendimentos da atenção primária, o 

ambiente hospitalar gera mudanças nas Atividades da Vida Diária (AVD), de forma 

não-programada, geralmente ocasionada por um processo cirúrgico de urgência, lesões 

corporais ou transtornos mentais (PINTO JÚNIOR et al., 2020). A dinâmica do 

processo de hospitalização estabelece um momento de passividade do indivíduo 

hospitalizado, com reduzidos vínculos diretos entre profissionais e pacientes, 

ocasionando uma dependência emocional do indivíduo, amenizada pela presença de um 

familiar acompanhante ou cuidador, que muitas vezes realiza ou auxilia os cuidados de 

higiene pessoal (BILLETT et al., 2019).  

O papel do acompanhante é fundamental na recuperação do paciente 

hospitalizado, diante do auxílio prestado mediante uma relação pessoal de parentesco, 

amizade ou um serviço profissional privado, nos cuidados de higienização no leito, 

orientada pela equipe de enfermagem, proporcionando assepsia para a recuperação 

clínica, principalmente na redução de contaminação por agente biológicos presentes no 

ambiente hospitalar (MEDINA et al., 2020).  

Um dos fatores que influenciam em um maior tempo de permanência do 

paciente no ambiente hospitalar é a escolaridade, pois quando reduzida compromete na 

adesão do paciente ao tratamento prescrito, ainda mais em caso de pacientes idosos 

acima de 70 anos, ou cuidadores que também possuam pouca escolaridade ou idade 

avançada (ZIELINSKI et al., 2013). Cafagna e Seghieri (2017) relataram uma 

associação entre o alto índice de mortalidade de pacientes internados, com reduzidos 

níveis educacionais, principalmente quando há mais de 30 dias de admissão hospitalar, 

diante da ausência de maiores cuidados com à saúde, prévios ao internamento, e na 

adesão do tratamento no leito.  

Maiores cuidados com a saúde são consequências de uma maior escolarização, 

que proporciona uma melhor qualidade de vida, cuja literatura científica dispõe de 

estudos sobre a qualidade de vida durante o processo de hospitalização, em que se 

observa um impacto negativo do longo tempo de internamento no prognóstico do 

paciente, principalmente em seus aspectos físicos e emocionais, ainda mais acentuado 

em indivíduos idosos (OLIVEIRA et al., 2016). 
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Santos et al., 2017, em estudo sobre internações brasileiras de idosos com 

transtornos mentais, identificaram uma redução destas internações, no Brasil, entre os 

anos de 2008 e 2014, resultado de mudanças da reestruturação da rede de saúde mental 

brasileira, mas que o leito hospitalar ainda é uma das primeiras portas de entrada para o 

atendimento de idosos com patologias mentais, aumentando seu tempo de recuperação, 

diante de um tratamento em ambiente hospitalar com reclusão social e limitações 

estruturais dos hospitais.  

Os aspectos psicológicos gerados pela expectativa da recuperação pode 

desencadear uma associação do processo de hospitalização como um ponto de partida 

para transtornos mentais sobre a morte ou mudanças de hábitos de vida diante de 

reflexões sobre sua existência, conforme apresentado por Souza (2011) em pesquisa 

sobre a qualidade de vida em pacientes tratados em unidade de queimados, cujos 

resultados apontam a interferência da dor emocional e física na qualidade de vida dentro 

de um hospital. 

 O estado emocional de passividade encontrado no tratamento em ambiente 

hospitalar também repercute na qualidade do sono e instalação de distúrbios mentais 

como a ansiedade, diante de um longo período de internação, conforme visto nos 

estudos de Catalán et al., 2014 e Nieminen et al., 2015, que observaram uma associação 

da má qualidade do sono ocasionado pelo processo de hospitalização em pacientes com 

insuficiência cardíaca, associado com a falta de conforto do leito hospitalar e reduzida 

privacidade das enfermarias coletivas.  

 Medidas que possibilitem um melhor conforto ao paciente hospitalizado serão 

percebidas em sua qualidade de vida dentro do ambiente hospitalar e seu melhor 

prognóstico e rapidez para a alta, entre as quais se destacam o acolhimento, a escuta de 

histórias de vida e a higienização do paciente, sendo esta última a que mais influenciará 

a sua melhora clínica (RIBEIRO et al., 2017). 

3.2 O acúmulo de biofilme oral em virtude da internação e seus fatores associados 

A cavidade oral é formada por diversos habitats microbiológicos, como 

periodonto, dentes, língua e palato, onde há instalação da microbiota oral, como são 

conhecidos as bactérias, vírus e fungos que os colonizam. O periodonto mantém o sulco 

gengival em volta dos dentes, com presença de saliva, principal sítio de acúmulo destes 
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patógenos, cuja deposição inicial é conhecida como biofilme (SAMARANAYAKE & 

MATSUBARA, 2017).  

Devido à complexidade da cavidade oral e fácil eliminação da saliva, o biofilme 

oral não é retido em grandes concentrações por um longo período, mas novas 

deposições são formadas diante de uma falta ou deficiência de higienização (KUANG et 

al., 2018). 

Um estudo realizado no interior brasileiro identificou uma piora gradativa no 

acúmulo de biofilme oral em pacientes hospitalizados, de 05 a 10 dias de internamento, 

sendo apontada a necessidade da orientação e intervenção do cirurgião-dentista em 

ambiente hospitalar, diante da provável associação do acúmulo deste biofilme com o 

surgimento de outras patologias, principalmente respiratórias (LAGES et al., 2017). 

A condição de saúde bucal em pacientes hospitalizados requer atenção devido o 

processo de internação favorecer o acúmulo de biofilme oral e gradativamente a 

inflamação gengival com surgimento de doenças periodontais, como visto em pacientes 

internados em curto tempo de admissão hospitalar, por Sousa et al. (2014), que 

complementa a literatura na sugestão de protocolos de higienização oral dos pacientes 

internados, bem como práticas de promoção da saúde bucal no ambiente hospitalar. 

Em relação aos pacientes entubados em unidade de terapia intensiva, a literatura 

apresenta diversos estudos sobre os principais microrganismos encontrados na cavidade 

oral destes pacientes, como: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumonia e Escherichia coli, organismos causadores de infecções 

hospitalares mais prevalentes, principalmente por quebra da biossegurança, expondo o 

paciente a outras patologias, agravando sua condição de saúde (DAMASCENA et al., 

2017). 

Para Scannapieco & Shay (2014), a prevenção de infecções pulmonares em 

pacientes sob ventilação mecânica quanto em paciente idosos não-ventilados parte de 

profilaxia da cavidade oral, sendo conhecida a eficácia da clorexidina, com reduzidos 

relatos na literatura da remoção mecânica do biofilme. 

As correlações entre a microbiota oral e infecções sistêmicas estão mais 

associadas a doenças cardiovasculares, pulmonares e abscessos cerebrais, que a 
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depender da idade do paciente, sítio de início da propagação microbiológica e condição 

imunológica, poderá comprometer o prognóstico deste paciente (LE BARS et al., 2017). 

De acordo com Dho (2018), a prática da higienização oral em indivíduos adultos 

sofre influência de fatores socioeconômicos presentes, limitando-se à escovação 

dentária antes do sono noturno. Esta rotina pode continuar a ser reproduzida, durante o 

período de internamento hospitalar, o que somado à exposição dos fatores 

microbiológicos presentes no hospital, proporciona aumento dos riscos para uma 

satisfatória saúde bucal destes pacientes. 

O prognóstico da condição de saúde do paciente hospitalizado sofre interferência 

dos fatores socieconômicos, considerando os cuidados com à saúde preexistentes ao 

internamento, que também influenciarão no maior acúmulo de biofilme oral pela baixa 

adesão às práticas de higienização oral antes e durante o internamento (PINTO JÚNIOR 

et al., 2020). Este acúmulo compromete ainda mais a condição sistêmica de pacientes 

graves, como casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que fragilizados por 

limitações motoras de membros, poderão negligenciar ou serem negligenciados por 

cuidadores, às práticas de escovação e serem submetidos a quadros de edentulismo, 

conforme observado no estudo de Lawal et al. (2019) com pacientes nigerianos. 

Estudos com pacientes pediátricos hospitalizados também verificam influências 

de escolaridade e renda dos pais e responsáveis, na condição de saúde bucal dos 

menores, observando uma abordagem hierárquica dos cuidados da saúde que refletirá no 

processo de hospitalização, como aumento do tempo de internamento e consequências 

pós-admissão hospitalar, entre elas os traumas psicológicos e as hospitalizações 

corriqueiras (MORAES et al., 2019). 

3.3 A higienização oral do paciente internado 

 A importância da presença do cirurgião-dentista na rotina hospitalar é necessária 

para a execução de procedimentos curativos e preventivos em saúde bucal, na busca da 

assepsia e melhoria do quadro clínico do paciente, considerando uma possível 

negligência com sua higiene oral, diante da preocupação direcionada a sua condição 

sistêmica (LIMA et al., 2011). 

 Não somente como função dos profissionais de odontologia, a higienização oral 

do paciente internado também pode ser uma prática multiprofissional, principalmente 
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pela equipe de enfermagem, em hospitais que não contam com equipe de odontologia, 

conforme demonstrado no estudo de Coan et al., 2019 sobre a interprofissionalidade 

entre enfermagem e odontologia, observando bons resultados de graduandos de 

enfermagem em adquirir mais informações sobre a higienização oral dos pacientes 

hospitalizados. 

 Quando não realizada por profissionais da odontologia, a higienização oral no 

leito pode se limitar somente na remoção de restos alimentares com gaze e clorexidina, 

principalmente naqueles pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo vista 

por muitas equipes de enfermagem como um protocolo de baixa prioridade, mediante o 

foco da equipe se voltar para situações sistêmicas críticas do paciente (SREENIVASAN 

et al., 2018). Diante desta realidade está a importância da atuação do cirurgião-dentista 

para promoção da saúde bucal do paciente hospitalizado, para realização da escovação 

dentária e da língua, remoção de biofilme por meio da raspagem e alisamento radicular, 

influenciando, a curto e longo prazo, na diminuição de doenças periodontais, sem 

graves efeitos adversos (BELLISSIMO-RODRIGUES et al., 2018). 

 Para Dagnew et al. (2020) e Jansson et al. (2018) a maioria dos profissionais 

enfermeiros relatam a necessidade de maiores informações sobre os cuidados em saúde 

bucal para os pacientes hospitalizados, cujo trabalho interprofissional com profissionais 

dentistas é de fundamental importância. Esta importância é principalmente para 

pacientes usuários de próteses dentárias, que necessitam de orientações para 

higienização das peças protéticas e remoção durante o sono noturno, que ainda é uma 

informação desconhecida por muitos pacientes hospitalizados, conforme estudo de 

Cakan et al. (2015) em um hospital universitário. 

 Fonseca et al. (2019) apontaram que as limitações das equipes de enfermagem 

com a saúde bucal dos pacientes hospitalizados usuários de prótese dentária são as 

divergentes orientações de acondicionamento das peças e a falta de registros sobre o 

referido uso, principalmente nos pacientes transferidos para a terapia intensiva, tornando 

o uso menos perceptível por outros profissionais, por não ter o hábito de registrar em 

prontuário.  

O uso constante da prótese dentária, sem remoção para o sono, favorece o 

acometimento de lesões traumáticas e infecções por candida albicans, que, presentes 

durante o internamento, causam o desconforto para a ingestão de alimentos sólidos, 
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como tornam-se um meio de retenção de biofilme oral e consequentemente o 

acometimento de doenças bucais, entre elas a cárie e doença periodontal, nos elementos 

dentários presentes (POSADA-LÓPEZ et al., 2016). O aumento e maior poder de ação 

da microbiota oral acomente mais os pacientes que possuem dentes naturais do que os 

edêntulos, desde que estes possuam próteses dentárias bem higienizadas, inibindo a 

retenção de biofilme (CRUZ et al., 2014). 

Medicações que apresentam hipossalivação como efeito adverso, bem como 

pacientes com desidratação oral por manterem a boca aberta por um longo período de 

tempo, são outros fatores que favorecem a atividade microbiológica do biofilme oral, 

sendo situações que precisam de uma maior atenção da equipe assistente, pois quanto 

maiores as origens de biofilme e seu acúmulo, mais riscos à contaminação sistêmica por 

via oral (DE MARCO et al., 2013). 

O uso de protocolos de procedimentos odontológicos a serem realizados no leito 

hospitalar é uma prática organizativa das unidades hospitalares, favorecendo a boa 

prática profissional do cirurgião-dentista e um adequado tratamento ao paciente. Cada 

unidade hospitalar é responsável pelo seu protocolo de atendimento ao paciente no leito 

e há diversos materiais que podem ser usados no controle do biofilme oral de pacientes 

hospitalizados, como: swab de espuma, colutórios e digluconato de clorexidina, que são 

usados conforme disponibilidade (BLUM et al., 2017). 

3.4 A presença da Odontologia no ambiente hospitalar 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua o ambiente hospitalar como 

uma organização de caráter médico-social que assegura assistência multiprofissional 

curativa a uma determinada população, cujos serviços externos atingem a célula 

familiar, sendo uma parte integrante de um sistema de saúde, podendo ser um ambiente 

de formação de profissionais de saúde e de pesquisas científicas (BEZINELLI, 2014). 

 O reconhecimento da odontologia em âmbito hospitalar, denominada como 

Odontologia Hospitalar ocorreu por meio das resoluções nº 162/2015 e 163/2015 do 

Conselho Federal de Odontologia (CFO), que posteriormente aprovou as resoluções 

nº203/2019 e 204/2019 que regulamentou a necessidade de habilitação em Odontologia 

Hospitalar para cirurgiões-dentistas que atuam neste campo da saúde (SILVA et al., 

2020).  



15 

 

A Odontologia Hospitalar é considerada uma área recente de atuação do 

cirurgião-dentista, considerando a regulamentação por meio do Código de Ética 

Odontológico (Resolução CFO nº118/2012) que garante ao cirurgião-dentista o direito 

de internamento e assistência ao paciente, em hospitais públicos e privados, respeitando 

as normas éticas-administrativas dos estabelecimentos. Esta regulamentação se torna 

tardia, considerando a regulamentação do exercício da odontologia, no Brasil, realizada 

em 1966 (lei federal nº 5.081 de 24 de agosto de 1966) (AMARAL et al., 2018).  

Cada unidade hospitalar pode desenvolver seu protocolo de atendimento ao 

paciente internado, cabendo ao cirurgião-dentista desenvolver sua atenção profissional 

ao tratamento de doenças bucais, na medida em que a cavidade oral é comprometida por 

estas patologias, proporcionando a assepsia oral, tão importante para um bom 

prognóstico de recuperação hospitalar (SOUTO et al., 2019). 

Apesar do conhecimento sobre a importância da inserção do cirurgião-dentista 

na rotina hospitalar, a produção científica nacional ainda é pequena comparando com 

publicações internacionais, conforme apontado por Corrêa et al. (2020) que aponta 

falhas na elaboração de protocolos em saúde bucal em âmbito hospitalar, uso 

inadequado de tecnologias, deficiência de formação profissional e cultura de segurança 

ao paciente hospitalizado fragilizada. Estes achados, confirmam um vasto campo para 

estudos posteriores. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1Posicionamento ético 

 A pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) sob o parecer 3.637.784, 

estando de acordo com a resolução nº466/2012. 

4.2 Desenho do estudo 

 Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e observacional realizada em 

pacientes hospitalizados, com objetivo de identificar fatores que estão associados ao 

acúmulo de biofilme oral durante o processo de hospitalização. 

4.3 Universo do estudo 

 A pesquisa foi realizada nas dependências do Hospital Regional do Seridó 

Telecila Freitas Fontes (HRSTFF), localizado no município de Caicó – Rio Grande do 

Norte. Segundo dados da direção hospitalar, o serviço prestado é referência para os 25 

municípios que compõe a quarta região de saúde do estado do Rio Grande do Norte, 

compondo a rede de urgência e emergência regional, além dos serviços hospitalares de 

clínica médica, clínica cirúrgica, leitos psiquiátricos e unidade de terapia intensiva. Ao 

todo, são 74 leitos, sendo 35 de clínica médica, 15 de clínica cirúgica, 10 de UTI, 14 no 

pronto socorro (8 na área amarela e 6 área vermelha).  

Em 2020, o HRSTFF, campo de estudo desta pesquisa, apresentava 626 

profissionais em atuação, com vínculos estautários, contratos temporários e termos de 

cooperação entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o município de 

Caicó/RN.  

O referido hospital também proporciona campo de formação profissional, com a 

presença de 02 cursos de residência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN): Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Residência Médica em 

Clínica Médica, ambas coordenadas pela Escola Multicampi de Ciências Médicas da 

UFRN. Além de formação em nível de pós-graduação, há espaço para estágio de 

acadêmicos de cursos de graduação da área da saúde de instituições presentes na região 

do Seridó Potiguar, como: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Universidade Potiguar (UNP) e UFRN. 

4.4 Critérios de inclusão  
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 Participaram deste estudo pacientes com admissão hospitalar superior a 72 

horas, período adotado pela literatura como mínimo para visualização do acúmulo de 

biofilme oral decorrente do processo de hospitalização, diante da alteração das 

atividades de vida diária do indivíduo. Os participantes também precisavam se encontrar 

em estado de consciência, sem limitações motoras dos membros superiores, pois são 

aspectos que facilitam a realização da higienização oral feita pelo próprio paciente. 

Os indivíduos necessitavam ter, no mínimo, a presença de um elemento dentário 

permanente, para medição do acúmulo de biofilme oral que o envolve. Assim, somente 

indivíduos maiores de 18 anos foram incluídos, sendo examinados apenas elementos em 

dentição permanente. Para excluir a interferência de restos alimentares no exame 

clínico, os pacientes foram examinados antes das refeições prescritas pela dieta 

hospitalar. 

4.5 Critérios de exclusão 

 Não participaram da amostra, pacientes em tratamento na UTI do HRSTFF e 

aqueles em leitos de clínica médica e cirúrgica com uso de medicação sedativa ou com 

limitações comunicativas que impossibilitassem a compreensão e resposta do 

questionário aplicado, sejam de origem patológica ou fisiológica.   

4.6 Tamanho amostral 

 O tamanho da amostra foi calculado a partir de um estudo similar realizado no 

maior hospital público do estado do Rio Grande do Norte (Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel - HMWG), localizado na cidade de Natal-RN, que considerou a 

prevalência estimada de doença periodontal ocasionada pelo acúmulo de biofilme oral, 

correspondente a 28% dos pacientes hospitalizados (LIMA, 2007). A amostra foi 

calculada com base na seguinte fórmula: 

 

Onde:  

 n – é o tamanho da amostra; 

z – é o valor da distribuição normal para um nível de confiança desejado de 95%, igual 

a 1,96; 
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P – é a prevalência estimada do fenômeno (28%); 

ℇ - é a margem de erro. 

 Considerou-se uma margem de erro de 15% e de não resposta de 20%. Assim, o 

tamanho da amostra foi calculado em 197 pacientes. 

4.7 Procedimentos para coleta dos dados 

Os pacientes que participaram do estudo foram abordados no leito em que 

estavam instalados, em período diurno, sendo informados sobre os objetivos da pesquisa 

e esclarecimentos presentes no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Após o consentimento, assinavam em duas vias, uma para si e outra para o pesquisador. 

A participação do indivíduo se dava por meio de resposta a um questionário 

semiestruturado, seguido de exame clínico oral e consulta ao prontuário do paciente, de 

acordo com anuência da direção do HRSTFF (anexo).   

A coleta dos dados aconteceu entre os meses de janeiro e julho de 2020, 

realizada por dois cirurgiões-dentistas, sendo um pesquisador externo e outro membro 

do quadro funcional do HRSTFF, então calibrados para aplicação do questionário e do 

IPV. O tempo para coleta dos dados foi estimado em 05 meses, sendo ultrapassado por 

causa do início da pandemia COVID-19, que por questões de biossegurança e 

orientação da direção do HRSTFF, exigiu adaptações nos equipamentos de proteção 

individual dos pesquisadores e limitações nas visitas aos leitos, para continuação da 

coleta de dados, devido a unidade hospitalar ser referência regional para pacientes em 

quadros graves da doença.  

A calibração aconteceu com 05 pacientes internados na clínica cirúrgica do 

HRSTFF, escolhidos aleatoriamente, no qual foi aplicado o questionário da pesquisa e 

feito o exame clínico da cavidade oral. Após 48 horas, os mesmos procedimentos foram 

refeitos nos mesmos pacientes, que ainda estavam em internação pós-cirúrgica. Na 

observância de um padrão de análise da quantidade de biofilme oral presente. Adotou-se 

como “presença de biofilme” a concentração de biofilme endurecido (deposição 

crônica) ou biofilme amolecido (deposição recente), então mensurado em porcentagem 

pelo Índice de Placa Visível (IPV), por exame clínico simples das faces vestibular e 

lingual/palatina de todos os elementos dentários presentes.  
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O IPV é um instrumento criado por Ainamo & Bay (1975) que identifica a 

quantidade de biofilme oral visível ao examinador, sendo apresentado em percentual, 

pela proporção de faces dentárias com biofilme e faces avaliadas. Para uso do 

instrumento, foram utilizadas gazes e espátulas de madeira de uso único e descartados 

em recipientes de lixo contaminante semicríticos. A visualização do acúmulo de 

biofilme oral presente foi feita com uso de iluminação natural e auxílio de iluminação 

artificial (lanterna).  

Informações adicionais, como histórico do internamento e presença de 

patologias foram coletadas em consulta ao prontuário do paciente, com acesso pelo 

posto de enfermagem. 

4.8 Descrição das variáveis do estudo 

 A saúde bucal do paciente hospitalizado foi observada conforme a influência da 

condição preexistente ao internamento, como a presença de cáries, abcessos dentários e 

dentes indicados para exodontia, ou da condição adquirida com o tempo de 

hospitalização, como a deposição de biofilme de característica recente. A presença de 

biofilme oral foi classificada como variável dependente e as variáveis independentes se 

configuraram como qualitativas nominais, apresentadas no quadro 01: 

Quadro 01 – Variáveis independentes do estudo. 

Nome da variável Tipo Codificação 

Sexo Qualitativa nominal (1) Masculino (2) Feminino 

Idade Quantitativa Em anos 

Escolaridade Qualitativa nominal 

(1) Até 09 anos de 

estudo  

(2) Acima de 10 anos 

Região de origem Qualitativa nominal 
(1) Seridó Oriental 

(2) Seridó Ocidental 

Admissão hospitalar Qualitativa nominal 
(1) Até 05 dias 

(2) Acima de 06 dias 

Infecção sistêmica durante 

internamento 
Qualitativa nominal 

(1) Ausente 

(2) Presente 

Higienização oral do Qualitativa nominal (1) Sem auxílio 
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paciente (2) Com auxílio 

Itens de higiene oral Qualitativa nominal 

(1) Ausente 

(2) Escova e dentifrício 

(3) Escova, dentifrício e 

fio dental 

(4) Somente colutório 

Tabagismo Qualitativa nominal 
(1) Ausente 

(2) Presente 

Consumo de álcool Qualitativa nominal 
(1) Ausente 

(2) Presente 

DCNT Qualitativa nominal 

(1) Ausente 

(2) Hipertensão ou 

diabetes 

(3) Outras DCNT 

Uso de prótese dentária Qualitativa nominal 
(1) Ausente 

(2) Presente 

Presença de gengivite Qualitativa nominal 
(1) Ausente 

(2) Presente 

Presença de abscesso 

dentário 
Qualitativa nominal 

(1) Ausente 

(2) Presente 

Presença de cárie visível Qualitativa nominal 
(1) Ausente 

(2) Presente 

Indicação para exodontia Qualitativa nominal 
(1) Ausente 

(2) Presente 

 

 A variável “escolaridade” foi coletada com informações do grau de escolaridade 

do paciente internado, de acordo com o prontuário do serviço social, referente aos níveis 

educacionais brasileiros (analfabeto, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior 

e pós-graduação). Por dicotomização, houve o agrupamento por tempo de estudo, 

considerando a média de 09 anos necessários para conclusão do ensino fundamental. 

Assim, a variável foi classificada em “Até 09 anos de estudo” e “Acima de 10 anos de 

estudo”. 



21 

 

 As informações sobre o município de origem do paciente foram agrupadas por 

regiões, de acordo com a divisão microrregional dos 25 municípios que compõe o 

Seridó Potiguar, em Seridó Oriental e Seridó Ocidental.  

Os pacientes residentes nos municípios de Caicó, São Fernando, Timbaúba dos 

Batistas, Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, 

Jucurutu e Santana do Matos, foram classificados como região de origem “Seridó 

Ocidental”. Aqueles residentes nos demais municípios (Currais Novos, Acari, Carnaúba 

dos Dantas, Parelhas, Santana do Seridó, Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, São 

José do Seridó, Cruzeta, Lagoa Nova, Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Bodó, São 

Vicente e Cerro Corá) foram incluídos na classificação “Seridó Ocidental”.  

Em relação a condição de saúde bucal do paciente hospitalizado, caracterizou-se 

como “presença de gengivite” sítios gengivais com sinais clínicos de inflamação 

(coloração avermelhada ou edema) que apresentavam biofilme endurecido ou 

amolecido, conforme estudo de Steffens e Marcantonio (2018) sobre a classificação das 

doenças periodontais. 

A “presença de abscesso dentário” foi caracterizada pela presença de fístula 

intraoral nos tecidos periodontais que envolvem a região periapical dos dentes. A 

classificação de um dente como “presença de cárie visível” levou em consideração a 

presença de cavitação oclusal com coloração enegrecida, conforme estudo de Fejerskov 

e Kidd (2005). 

Foram classificados como “dentes indicados para exodontia” elementos 

dentários com lesões cariosas visíveis que provocaram comprometimento pulpar visível, 

dentes com mobilidade acentuada, dentes com fratura coronária com comprometimento 

pulpar e dentes em situação clínica de restos radiculares. 

4.9 Procedimento de análise dos dados 

 Os dados obtidos foram digitados e analisados em um banco de dados no 

software SPSS versão 20.0, para análise descritiva e inferencial. A análise descritiva do 

estudo foi realizada a partir da distribuição da frequência das variáveis. A associação da 

variável dependente com as independentes foi analisada pela aplicação de teste 

estatístico Qui-quadrado, com obtenção das razões de prevalência e seus respectivos 

intervalos de confiança. Posteriormente, foi realizada uma análise multivariada do tipo 
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regressão de Poisson com variância robusta e suas respectivas Razões de Prevalência 

Ajustadas (RPa) com Intervalos de Confiança Ajustados (ICa) para conhecer como as 

variáveis independentes se associaram simultaneamente ao acúmulo de biofilme oral 

(IPV). Foi considerado um nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Análise descritiva do estudo 

Os pacientes incluídos na amostra apresentaram média de 43,60% das faces 

dentárias com biofilme visível, mensurado pelo IPV. 

A distribuição da frequência das variáveis foram agrupadas em quatro grupos: 

aspectos socioeconômicos dos pacientes, perfil de internamento e higienização oral, 

presença de comorbidades e condição de saúde bucal. Ao todo, foram coletadas 

informações de 220 pacientes. 

5.1.1Aspectos socioeconômicos dos pacientes internados 

 Conforme a tabela 01, observa-se que a amostra foi composta pela maior 

frequência de indivíduos do sexo masculino, com até 09 anos de escolaridade e 

oriundos de municípios do Seridó Ocidental. A média de idade foi de 53,95 anos (DV± 

20,6), com mínimo de 18 anos e máximo de 93 anos.  

Tabela 01 – Distribuição da amostra por sexo, idade, escolaridade e região de origem.  

 

Variável 

 

n % 

Sexo   

Masculino 121 55,0 

Feminino 99 45,0 

Total 220 100,0 

Idade   

18 a 54 anos 111 50,5 

55 anos ou mais 109 49,5 

Total 220 100,0 

Escolaridade   

Até 09 anos de estudo 136 61,8 

Acima de 10 anos 84 38,2 

Total 220 100,0 

Região de Origem   

Seridó Ocidental* 170 77,3 

Seridó Oriental** 50 22,7 

Total 220 100,0 

 

* Municípios de Caicó, São Fernando, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, 

Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, Ipueira, Jucurutu e Santana do Matos. 
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** Municípios de Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Santana do 

Seridó, Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, São José do Seridó, Cruzeta, Lagoa 

Nova, Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Cerro Corá, Bodó e São Vicente. 

 

5.1.2 Perfil de internamento e higienização oral  

Quanto ao perfil de internamento e higienização oral dos pacientes internados, 

apresentado na tabela 02, a maioria estava há mais de 06 dias em internação, 

considerando a data da coleta dos dados, e não apresentavam infecção sistêmica 

instalada após a admissão hospitalar. A higienização oral sem auxílio de cuidadores ou 

profissionais do quadro do HRSTFF foi vista em 68,6% dos pacientes. Entre os itens de 

higiene oral portados pelos pacientes, prevaleceu a escova de dentes e dentifrício, 

seguido da ausência de qualquer item de higiene oral entre os pertences pessoais.  

Tabela 02 – Distribuição da amostra pelo perfil de internamento e higienização oral. 

 

Variável 

 

n % 

Admissão hospitalar   

Até 05 dias 65 29,5 

Acima de 06 dias 155 70,5 

Total 220 100 

Infecção sistêmica 

durante internamento 
  

Ausente 198 90,0 

Presente 22 10,0 

Total 220 100,0 

Higienização oral do 

paciente 
  

Sem auxílio 151 68,6 

Com auxílio 69 31,4 

Total 220 100,0 

Itens de higiene oral   

Ausência de itens 57 25,9 

Escova e dentifrício 106 48,2 

Fio dental 26 11,8 

Colutório 31 14,1 

Total 220 100,0 

 

5.1.3 Presença de comorbidades e hábitos deletérios 
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Dados sobre comorbidades e hábitos deletérios, como consumo de álcool e 

tabagismo, foram coletados pois são fatores que podem potencializar a presença de 

doenças periodontais ocasionadas pelo acúmulo de biofilme. Observou-se uma maioria 

de pacientes não-tabagistas e não-etilistas, bem como a presença de diabetes de 

hipertensão arterial na maioria da amostra, conforme apresentado na tabela 03. 

Tabela 03 – Distribuição da amostra pelas comorbidades e hábitos deletérios do 

paciente hospitalizado. 

Variável 

 

n % 

Tabagismo   

Ausente 168 76,4 

Presente 52 23,6 

Total 220 100,0 

Consumo de álcool   

Ausente 164 74,5 

Presente 56 25,5 

Total 220 100,0 

DCNT   

Ausente 87 39,6 

Hipertensão ou diabetes 94 42,7 

Outras DCNT 39 17,7 

Total 220 100,0 

 

5.1.4 Condição de saúde bucal  

A tabela 04 apresenta a distribuição da amostra pela condição de saúde bucal dos 

pacientes internados. Os dados foram colhidos mediante exame clínico da cavidade oral, 

que percebeu metade dos indivíduos usuários ultilizavam algum tipo de prótese 

dentária, seja prótese total em uma arcada (quando a peça reabilita a ausência de todos 

os elementos dentários da arcada superior ou inferior) ou prótese parcial removível em 

uma ou nas duas arcadas (quando reabilita os elementos dentários ausentes). Não foram 

detectadas próteses sobre implantes. 

Considerando a condição de saúde bucal preexistente ao internamento, a 

presença de cárie visível, abscessos dentários e dentes indicados para exodontia são 

condições crônicas, ocasionadas pela insuficiência de higienização oral do paciente 

antes da admissão hospitalar. Percebe-se ausência destas condições entre as variáveis 

dentes indicados para exodontia (57,3%) e abscessos dentários (83,1%). Entretanto, 
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56,1% da amostra apresentou algum elemento dentário com cavitação característica da 

cárie visível. 

Tabela 04 – Distribuição da amostra pela condição de saúde bucal prévia e durante o 

internamento hospitalar. 

Variável 

 

n % 

Uso de prótese 

dentária* 
  

Ausente 111 50,4 

Presente 109 49,6 

Total 220 100,0 

Presença de gengivite   

Ausente 81 36,8 

Presente 139 63,2 

Total 220 100,0 

Presença de abscesso 

dentário 
  

Ausente 183 83,1 

Presente 37 16,9 

Total 220 100,0 

Presença de cárie 

visível 
  

Ausente 96 43,7 

Até 03 dentes 76 34,5 

04 ou mais dentes 48 21,8 

Total 220 100,0 

Indicação para 

exodontia 
  

Ausente 126 57,3 

Até 03 dentes 64 29,1 

04 ou mais dentes 30 13,6 

Total 220 100,0 

*Prótese Parcial Removível ou Prótese Total 

 

5.2 Análise bivariada do estudo 

 Após verificação da análise descritiva do estudo, foi realizada uma análise 

bivariada entre a variável dependente (acúmulo de biofilme oral) e das variáveis 

independentes na observância de associações significativas para o estudo. 
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 A tabela 05 apresenta uma análise bivariada sobre os aspectos socioeconômicos 

dos pacientes hospitalizados, em que não se encontrou diferenças estaticamente 

significantes (p<0,05). 

Tabela 05 – Análise bivariada das variáveis independentes sobre os aspectos 

socioeconômicas do paciente hospitalizado com o acúmulo de biofilme oral mensurado 

pelo Índice de Placa Visível (IPV). 

 Índice de Placa Visível (IPV)    

Variável 
Alto Baixo Total 

p RP 
IC 

(95%) n % n % N % 

Sexo       0,408 0,972 
0,654-

1,906 

Masculino 94 79,0 25 21,0 119 100,0    

Feminino 82 81,2 19 18,8 101 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Idade       0,073 0,896 
0,296-

2,357 

18 a 54 anos 84 75,7 27 24,3 111 100,0    

55 anos ou mais 92 84,4 17 15,6 109 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Escolaridade       0,077 1,119 
0,994-

1,372 

Até 09 anos 115 83,3 23 16,7 138 100,0    

10 anos ou mais 61 74,4 21 25,6 82 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Região de origem       0,429 0,968 
0,451-

1,694 

Seridó Ocidental 135 79,4 35 20,6 170 100,0    

Seridó Oriental 41 82,0 09 18,0 50 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

RP: Razão de prevalência 

IC: Intervalo de confiança com nível de significância de 5% 

p: p-valor (Teste Exato de Fisher) 

 

 

 Em uma análise sobre o perfil de internamento e higienização oral, apresentado 

na tabela 06, observa-se uma associação do acúmulo de biofilme oral com casos de 

infecção sistêmica pós-hospitalização, como também quanto aos itens de higiene oral 

presentes nos pertences pessoais dos pacientes.  
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Tabela 06 – Análise bivariada das variáveis independentes sobre o perfil de 

internamento e de higienização oral do paciente hospitalizado com o acúmulo de 

biofilme oral mensurado pelo Índice de Placa Visível (IPV). 

 Índice de Placa Visível (IPV)    

Variável 
Alto Baixo Total 

P RP 
IC 

(95%) n % n % n % 

Admissão hospitalar       0,316 0,954 
0,695-

2,069 

3 a 5 dias 55 77,5 16 22,5 71 100,0    

6 dias ou mais 121 81,2 28 18,5 149 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Infecção sistêmica 

durante 

internamento 

      0,040 0,820 
0,730-

0,922 

Ausente 155 78,3 43 21,7 198 100,0    

Presente 21 95,5 1 0,5 22 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Uso de itens de 

higienização 
      <0,001 2,726 

1,342-

3,273 

Sim 156 95,7 07 4,3 163 100,0    

Não 20 35,1 37 64,9 57 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Uso de escova e 

dentifrício 
      <0,001 0,713 

0,678-

0,867 

Sim 91 68,9 41 31,1 132 100,0    

Não 85 96,6 03 3,4 88 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Uso de fio dental       0,006 0,797 
0,698-

0,897 

Sim 17 65,4 09 34,6 26 100,0    

Não 159 82,0 35 18,0 194 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Uso de colutório       0,741 0,871 
0,775-

1,195 

Sim 22 71,0 09 29,0 31 100,0    

Não 154 81,5 35 18,5 189 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

          

Higienização oral do 

paciente 
      0,322 1,048 

0,451-

1,494 

Com auxílio 57 82,6 12 17,4 69 100,0    

Sem auxílio 119 78,8 32 21,2 151 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

RP: Razão de prevalência 

IC: Intervalo de confiança com nível de significância de 5% 

p: p-valor (Teste Exato de Fisher) 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson. 
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 A associação de comorbidades com acúmulo de biofilme oral pode ser vista na 

tabela 07, que apresenta um resultado significativo com os pacientes em relação a 

ausência de doenças crônicas não-transmissíveis. 

Tabela 07 – Análise bivariada das variáveis independentes sobre condições crônicas da 

saúde do paciente hospitalizado com o acúmulo de biofilme oral mensurado pelo Índice 

de Placa Visível (IPV). 

 Índice de Placa Visível (IPV)    

Variável 
Alto Baixo Total 

P RP 
IC 

(95%) n % n % n % 

Tabagismo       0,278 0,938 
0,658-

2,660 

Ausente 134 78,8 36 21,2 170 100,0    

Presente 42 84,0 08 16,0 50 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Consumo de álcool       0,208 1,082 
1,667-

2,029 

Ausente 133 81,6 30 18,4 163 100,0    

Presente 43 75,4 14 24,6 57 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

DCNT       0,017 1,150 
0,958-

1,322 

Ausente 69 87,3 10 12,7 79 100,0    

Presente 107 75,9 34 24,1 141 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

RP: Razão de prevalência 

IC: Intervalo de confiança com nível de significância de 5% 

p: p-valor (Teste Exato de Fisher) 

 

 A presença de biofilme foi verificada nas variáveis relacionadas a condição de 

saúde bucal preexistente e adquirida com a internação, como apresentado na tabela 08, 

que demonstra a associação do biofilme com a condição de saúde bucal do paciente 

internado. 

Tabela 08 – Análise bivariada das variáveis independentes sobre as condições de saúde 

bucal do paciente hospitalizado com o acúmulo de biofilme oral mensurado pelo Índice 

de Placa Visível (IPV). 

 Índice de Placa Visível (IPV)    

Variável 
Alto Baixo Total 

P RP 
IC 

(95%) n % n % N % 

Uso de prótese 

dentária 
      0,541 1,005 

0,787-

1,094 

Não utiliza 85 80,2 21 19,8 106 100,0    

Utiliza 91 79,8 23 20,2 114 100,0    
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Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Presença de 

gengivite 
      <0,001 0,556 

0,498-

0,697 

Ausente 45 53,6 39 46,4 84 100,0    

Presente 131 96,3 05 3,7 136 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Presença de cárie 

visível 
      <0,001 0,694 

0,593-

0,991 

Ausente 63 64,3 35 35,7 98 100,0    

Presente 113 92,6 09 7,4 122 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Presença de 

abscesso dentário 
      <0,001 0,761 

0,698-

0,897 

Ausente 140 76,1 44 23,9 184 100,0    

Presente 36 100,0 00 - 36 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

Indicação para 

exodontia 
      <0,001 0,696 

0,293-

1,571 

Ausente 85 67,4 41 32,6 126 100,0    

Presente 91 96,8 03 3,2 94 100,0    

Total 176 80,0 44 20,0 220 100,0    

RP: Razão de prevalência 

IC: Intervalo de confiança com nível de significância de 5% 

p: p-valor (Teste Exato de Fisher) 

 

5.3 Análise multivariada do estudo  

A tabela 09 exibe os resultados da análise multivariada para o acúmulo de 

biofilme oral e variáveis estaticamente significativas na análise bivariada. Foi possível 

verificar que algumas variáveis se mantiveram associadas ao desfecho da pesquisa, 

independente das outras variáveis do modelo.  

 

Tabela 09 – Análise multivariada das variáveis independentes prevalentes na análise 

bivariada com o acúmulo de biofilme oral, mensurado pelo Índice de Placa Visível 

(IPV). 

 Índice de Placa Visível (IPV)    

Variável 
Alto Baixo 

RP IC p RPa ICa p 
n (%) n (%) 

Idade          

18 a 54 anos 84(75,7) 27(24,3) 0,896 0,296-

2,357 

0,073  1,020 
0,780-

1,350 
0,936 

≤ 55 anos 92(84,4) 17(15,6) 1      

Escolaridade          

Até 09 anos 115(83,3) 23(16,7) 1,119 0,994-

1,372 

0,077  1,400 
0,950-

2,080 
0,089 

≤ 10 anos 61(74,4) 21(25,6) 1      
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DCNT          

Presente 107(75,9) 34 (24,1) 1,150 
0,958-

1,322 
0,017  1,045 

0,996-

1,098 
0,075 

Ausente 69(87,3) 10(12,7) 1       

Infecção 

sistêmica 

durante 

internamento 

         

Presente 21(95,5) 1(0,5) 0,820 0,730-

0,922 

0,040 0,978 0,924-

1,035 

0,435 

Ausente 155(78,3) 43(21,7) 1     

Uso de itens 

de higiene 

oral 

         

Não 20(35,1) 37(64,9) 2,726 
1,342-

3,273 
<0,001  1,438 

1,275-

1,620 
0,363 

Sim 156(95,7) 07(4,3) 1       

Uso de escova 

e dentifrício 
         

Não 85(96,6) 03(3,4) 0,713 0,678-

0,867 

<0,001  1,39 1,040-

1,820 

0,033 

Sim 91(68,9) 41(31,1) 1     

Uso de fio 

dental 
         

Não 159(82,0) 35(18,0) 0,797 0,698-

0,897 

0,006  0,696 
0,617-

0,784 
0,061 

Sim 17(65,4) 09(34,6) 1      

Presença de 

gengivite 
         

Presente 131(96,3) 05(3,7) 1,796 
0,618-

4,399 
<0,001  0,815 

0,757-

0,877 
0,000 

Ausente 45(53,6) 39(46,4) 1       

Presença de 

cárie visível 
         

Presente 113(92,6) 09(7,4) 1,440 
1,166-

2,028 
<0,001  0,932 

0,878-

0,990 
0,022 

Ausente 63(64,3) 35(35,7) 1       

Indicação 

para 

exodontia 

         

Presente 91(96,8) 03(3,2) 1,436 
1,167-

2,030 
<0,001  0,930 

0,882-

0,981 
0,007 

Ausente 85(67,4) 41(32,6) 1       

RP: Razão de prevalência 

IC: Intervalo de confiança com nível de significância de 5% 

p: p-valor (Teste Exato de Fisher) 

RPa: Razão de prevalência ajustada 

ICa: Intervalo de confiança ajustado 
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6 DISCUSSÃO 

 Durante a coleta dos dados desta pesquisa, a OMS decretou estado de pandemia 

COVID-19, diante das infecções do novo vírus SARS-CoV-2, limitando a concretização 

deste e de inúmeros estudos no Brasil e no mundo. Com isto, o contato com o paciente 

hospitalizado foi continuado com reforço dos equipamentos de proteção individual, 

como uso de protetor facial (face shield), capote sobre o jaleco e máscaras N95 e PFF2. 

A OMS e o Ministério da Saúde brasileiro indicaram o distanciamento social e o 

uso de máscaras como principais meios preventivos de contaminação pelo SARS-CoV-

2, assim, houve redução ou paralisação de atendimentos odontológicos eletivos, a nível 

nacional, considerando a transmissão oronasal do vírus e a proximidade do contato oral 

entre paciente e profissional, tornando a Odontologia uma área crítica de contaminação, 

aumentando o debate e a procura por itens de biossegurança (MEDEIROS et al., 2020). 

Estas medidas protetivas representarão um impacto negativo nos índices de saúde bucal, 

aumentando a demanda reprimida dos serviços odontológicos e os procedimentos 

curativos pós-normalização das condições sanitárias do país, favorecendo uma baixa 

adesão à higienização por parte da maioria dos usuários do sistema público de saúde 

(NADANOVSKY & SANTOS, 2020). 

Este estudo foi realizado em um hospital público mantido pela rede estadual de 

saúde do Rio Grande do Norte, servindo de referência para 25 municípios, e como 

muitos serviços de saúde do SUS, atende a maioria da população brasileira mais 

vulnerável socioeconomicamente. Os dados encontrados sobre a condição 

socioeconômica da amostra indica a função social da unidade hospitalar na região do 

Seridó Potiguar, visto que 61,8% dos participantes apresentavam menos 09 anos de 

escolaridade, representando um ensino fundamental completo ou incompleto.  

Conforme Bastos et al. (2019) a reduzida escolaridade influenciará na procura 

rotineira pelos serviços de saúde da atenção primária, representando um impacto 

negativo na qualidade de vida dos usuários, podendo refletir no aumento das demandas 

dos serviços de média complexidade, pela baixa adesão à prevenção de doenças e 

higienização adequada. Sun et al. (2018) e Naimi-Akbar et al. (2019) citam a 

interferência da renda na procura pelos serviços de saúde, no qual indivíduos em 

condições desfavoráveis irão apresentar demora na recuperação da saúde por causa da 

progressão crônica de doenças, seja por falta do serviço público de saúde ou critérios 
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culturais adotados. Além de uma maioria de indivíduos com reduzida escolaridade, este 

estudo encontrou um tempo mínimo de internamento hospitalar de 06 dias (70,5%), 

indicando um perfil de maior tempo de hospitalização, provavelmente associado às 

condições socioeconômicas e aos cuidados de saúde preexistente ao internamento. 

Considerando um parâmetro local, Santos et al., (2019) desenvolveram um 

estudo sobre o perfil de internamento, entre os anos de 2008 e 2016, no estado do Rio 

Grande do Norte, e encontraram uma média de 8,92 dias mínimos de hospitalização, no 

triênio 2014 a 2016, com maior taxa de indivíduos do sexo masculino, no mesmo 

período (58%), estando de acordo com os achados deste estudo, que representou os 

casos de internamento de uma das oito regiões de saúde do Rio Grande do Norte.  

Ao caracterizar os serviços hospitalares por sexo, observa-se que existe uma 

expectativa de predominância de indivíduos do sexo masculino, diferente do perfil de 

atendimento dos serviços de atenção primária, em que a procura é maior pelo sexo 

feminino (DHO, 2018). O perfil de internamento por sexo varia conforme a causa da 

hospitalização, com destaque para internações causadas por acidentes automobilísticos, 

entre os homens e tratamento de lesões femurais, entre as mulheres, conforme 

encontrado no estudo de Vasconcelos et al., (2020) entre as causas de internações 

brasileiras, no período de 2008 a 2018. Na amostra, a presença de indivíduos do sexo 

masculino foi de 55%, índice próximo dos estudos semelhantes, desenvolvidos por 

Amaral et al. (2016), Alfosín et al. (2019) e Lima (2007) no qual a presença de homens 

hospitalizados foi acima dos 60%.  

A maioria dos participantes eram oriundos de municípios que compõe a região 

do Seridó Ocidental (77,3%), que apresenta o município de Caicó como maior cidade. 

Este resultado reflete a presença do Hospital Regional Dr Mariano Coelho, no 

município de Currais Novos, que recebe a maioria dos casos de atendimento hospitalar 

dos municípios que compõe a região do Seridó Oriental. 

A estrutura física do HRSTFF não conta com consultório odontológico para 

atendimento de pacientes hospitalizados ou acompanhantes, cuja intervenção 

profissional é feita no próprio leito, direcionado à orientações de higiene oral, 

recomendações para o serviço de atenção básica pós-alta hospitalar e remoção de 

biofilme amolecido, com gaze e clorexidina. A falta de estrutura para o atendimento 

odontológico hospitalar limita avanços da área na referida unidade hospitalar, 
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propiciando um maior índice de acúmulo de biofilme oral nos pacientes, como 

encontrado em 43,60% dos elementos dentários examinados neste estudo. Não há 

disponibilização de itens de higiene pessoal, cabendo ao paciente portar entre seus 

pertences e, apesar da maioria portar escova e dentifrício (48,2%), destaca-se que 25,9% 

não possuía nenhum item de higienização oral, que somado a um maior tempo de 

internamento poderá potencializar o avanço de doenças bucais, como cárie e doença 

periodontal. 

A otimização do controle do biofilme oral é essencial para saúde bucal, não 

podendo ser alcançada somente com uso de escova e dentifrício, devendo haver o uso 

de outros itens de higienização, como fio dental, escovas interdentais, limpador de 

língua e colutório, que embora sejam difundidos no âmbito comercial de produtos de 

higiene oral, ainda não apresentam adesão suficiente para controle de biofilme de 

pacientes hospitalizados (NG & LIM, 2019). A presença de itens de higiene oral entre 

os pertences do paciente não garante uma higienização eficaz, principalmente quando 

realizada esporadicamente ou de forma inadequada, como visto diante da prevalência de 

biofilme oral (43,6%), presença de gengivite (63,2%) e dentes com lesão cariosa 

(56,3%), que são condições ausentes ou reduzidas na cavidade oral, quanho há uma 

higienização oral adequada antes do internamento. 

Identificou-se um alto acúmulo de biofilme oral entre os pacientes que utilizam 

itens de higiene oral, entre eles, a escova e dentifrício, como os que não usavam fio 

dental. Este resultado demonstra a necessidade de uma melhor intervenção em saúde 

bucal aos pacientes hospitalizados no HRSTFF, acompanhando a qualidade da 

higienização, considerando que a maioria realiza esta higienização sem auxílio dos 

cuidadores ou profissionais do quadro do hospital (68,6%). Veitz-Keenan e Ferraiolo 

(2017) e Lertpimonchai et al., (2017) enfatizam que o uso de clorexidina contribui para 

o controle de biofilme oral em pacientes hospitalizados, não se limitando somente aos 

meios mecânicos disponíveis, pois a condição de hospitalização necessita de cuidados 

orais pelo cirurgião-dentista. 

A presença de lesão cariosa e gengivite podem ser controladas no âmbito 

hospitalar com procedimentos pouco invasivos, como o Tratamento Restaurador 

Atraumático (ART) e raspagem supragengival, objetivando uma melhoria na adequação 

do meio bucal até o momento da alta hospitalar, ou preparação para procedimentos 

cirúrgicos mais complexos (PORTO et al., 2016). Esta não é uma realidade do serviço 
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odontológico do HRSTFF, como de outras unidades hospitalares do país, pela falta de 

investimentos estruturais na área da Odontologia Hospitalar e o pouco tempo de 

formalização da especialidade no Brasil (2015) (SILVA et al., 2020). A falta de 

incentivo estrutural no serviço de Odontologia Hospitalar do HRSTFF pode justificar a 

associação de um maior acúmulo de biofilme entre os pacientes que apresentavam 

gengivite, dentes com lesões cariosas, abscesso dentário e dentes indicados para 

exodontia, pois a execução de procedimentos profiláticos menos invasivos poderiam 

diminuir este índice. 

Os estudos de Bezinelli (2014), Alfosín et al., (2019), Amaral et al., (2016) e 

Hagligli et al., (2017) corroboram com os achados desta pesquisa, quando associam a 

presença de biofilme oral em pacientes hospitalizados com a progressão da doença 

periodontal e lesões cariosas, durante o período de internamento, decorrente dos hábitos 

de higiene oral preexistente ao internamento. 

Segundo Carillho Neto et al., (2011) e Needlemann et al., (2012) o processo de 

hospitalização pode acarretar um estado de desmotivação no paciente para manutenção 

da higiene oral, sendo um dos fatores psicológicos que favorecem no acúmulo de 

biofilme, destacando a importância da dinâmica interprofissional em hospitais para 

discussão de casos e identificações de riscos para a saúde dos pacientes. Desta forma, a 

identificação da condição de saúde sistêmica do paciente é fundamental para observação 

de alterações com repercussões orais, como inflamação gengival em pacientes 

diabéticos descontrolados (ARTESE et al., 2015). 

 Este estudo identificou uma baixa frequência de tabagismo (23,6%) e consumo 

de álcool (25,5%) e ao considerar as doenças crônicas não-transmissíveis, a hipertensão 

e diabetes mellitus foram as mais encontradas (42,7%) e associadas a um alto acúmulo 

de biofilme oral. É de conhecimento que as respostas inflamatórias ocasionadas pela 

presença de doença periodontal está associada ao aumento de marcadores inflamatórios 

presentes em doenças crônicas instaladas, como a diabetes mellitus, justificando a 

necessidade de conhecer as condições sistêmicas do paciente, não somente as de saúde 

bucal (TEIXEIRA et al., 2020).  

 Apesar de não haver resultado estatisticamente significativo para associação de 

acúmulo de biofilme oral entre os pacientes com hipertensão e diabetes, faz-se 

necessária a realização de estudos posteriores, como caso-controle e coorte, para 
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observação da influência da condição sistêmica no acúmulo de biofilme oral. Estes 

estudos serão relevantes para a estruturação e aperfeiçoamento do serviço de 

Odontologia Hospitalar do HRSTFF. 
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7 CONCLUSÕES 

 O presente estudo foi proposto para identificar o acúmulo de biofilme oral e os 

fatores associados a este acúmulo. Diante dos resultados encontrados, observou-se uma 

alta presença de biofilme oral nos pacientes internados, com baixa adesão de itens de 

higiene oral, além da escova e dentifrício. 

 A higienização dos pacientes é realizada por meio de escova e dentifrício, mas 

executada de forma ineficiente, diante do alto índice de placa visível encontrado. 

A condição de saúde bucal dos pacientes internados é insatisfatória, 

independentemente se foi agravada ou não pelo processo de hospitalização.   

Existe uma relação de um maior acúmulo de biofilme oral com pacientes que 

apresentavam gengivite, lesões cariosas e dentes indicados para exodontia, cujas 

condições foram influenciadas pelos fatores socioeconômicos. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO 

 

DADOS GERAIS 

 

Código de Identificação:  

Idade: ______Sexo (M/F): ______ 

Cidade de origem: ____________________ Data de admissão: ___/___/___   

Tipo de leito (CM – clínica médica, C – cirúrgico, P – psiquiátrico): ______  

Escolaridade: ( ) Analfabeto ( ) Ens Fundamental ( ) Ens Médio ( ) Ens Superior 

Data do exame oral: ___/___/___ 

 

DADOS CLÍNICO RELACIONADOS À HOSPITALIZAÇÃO 

 

Motivo da internação ______________________________________________ 

Diagnóstico médico: ______________________________________________ 

Medicações prescritas: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Histórico de infecção hospitalar: ( ) Sim ( ) Não 

Presença das doenças a seguir (circular):  

1. Alcoolismo 

2. Alterações respiratórias 

3. Anemia 

4. Câncer 

5. Cardiopatia 

6. Dependência de drogas 

7. Desordem mental 

8. Diabetes 

9. Doença renal 

10. Epilepsia 

11. Hepatite 

12. Hipertensão 

13. IST 

14. Obesidade 

15. Sinusite 

16. Tabagismo 

17. Tuberculose
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Hábitos alimentares restrito à dieta hospitalar: ( ) Sim (  )Não 

 

DADOS RELACIONADOS AO EXAME DA CAVIDADE ORAL 

 

Foi examinado por um cirurgião-dentista? ( ) Sim ( ) Não 

Recebeu orientações de higiene oral, no hospital? ( ) Sim ( ) Não 

HIGIENIZAÇÃO ORAL 

O paciente higieniza a cavidade oral? ( ) Sim ( ) Não 

Característica da higienização: ( ) O paciente realiza sozinho ( ) Com auxílio de 

um acompanhante ( ) Com auxílio de profissional de saúde 

Presença de itens de higienização oral entre os pertences? ( ) Sim ( )Não 

Quais? ( ) Escova ( ) Dentifrício ( ) Fio dental ( ) Colutório ( ) Limpador de língua 

Há presença de pia e água encanada próximo ao leito? ( ) Sim ( ) Não 

PRÓTESE DENTÁRIA 

Usuário de prótese dentária: ( ) Sim ( ) Não Qual? ( ) PT ( ) PPR ( ) PF 

Higienização da prótese dentária: ( ) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica 

Candidíase relacionada a prótese dentária: ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica 

Recebimento de orientação sobre higienização da prótese dentária:  ( ) Sim  

( ) Não ( ) Não se aplica 

ELEMENTOS PRESENTES 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 

Indicados para exodontia: ____________________________ 

Motivo: ( ) abscesso ( ) cárie ( )doença periodontal  

 

ÍNDICE DE PLACA VISÍVEL 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

                

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UERN 
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