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RESUMO 

 

BEZERRA, Yohanna. A atuação do Cirugião-Dentista na UTI em 

tempos da COVID-19: uma revisão narrativa da literatura. 2021 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – 

Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da 

Saúde da Universidade de Brasília. 

 

O coronavírus SARS-CoV-2 teve sua primeira manifestação 

em dezembro de 2019 na China e, desde então, espalhou-se 

pelo mundo e infectou milhares de pessoas. Houve um número 

elevado de pacientes que necessitaram de internação para ter 

suporte de oxigênio ou, nas formas mais graves, um leito de UTI, 

o que gerou um colapso na saúde. Nesse aspecto, é importante 

ressaltar que a microbiota oral está intimamente relacionada às 

coinfecções por SARS-CoV-2 nos pulmões e na mucosa oral, 

principalmente em pacientes graves acometidos com a COVID-

19. Desse modo, é notório como é importante a necessidade dos 

cuidados com a saúde bucal desses pacientes, pois estudos 

comprovam que uma má higiene bucal ou a inexistência dessa 

ação geram acúmulo de micro-organismos gram-negativos. Tais 

patógenos podem migrar para os pulmões e provocar uma 

pneumonia nosocomial. Apesar dessa necessidade, no Brasil 

ainda não há uma Lei Federal que garanta cirurgiões-dentistas 

em âmbito hospitalar, apenas leis estaduais e municipais. Em 

vista disso, é importante que seja estabelecido um protocolo para 

realizar higiene bucal em pacientes hospitalizados por cirurgiões-

dentistas a fim de homogeneizar a prática na área. Diante de tal 

panorama, o objetivo deste trabalho é conhecer a atuação do 

cirurgião-dentista em UTIs no combate à pandemia da COVID-

19, no Brasil. Assim sendo, para que fosse possível essa 

atividade, foi realizado um levantamento de artigos na base de 

dados: Pubmed, Scielo, Lilacs, em sites de noticiários renomados 

e sítios eletrônicos institucionais da Organização Mundial de 
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Saúde, Organização das Nações Unidas, Ministério da Saúde, 

Senado e Diário Oficial da União, no período de março 2021 a 

setembro 2021, sobre o assunto. Foram selecionados 35 

publicações para realizar o trabalho. Desse modo, Além de os 

dentistas atuarem de maneira preventiva na luta contra a COVID-

19, sendo capazes de diminuírem complicações dos pacientes e 

possíveis internações mais prolongadas, tais profissionais são 

qualificados para contribuir com toda a equipe multidisciplinar 

com conhecimentos científicos a fim de buscar a melhor decisão 

de tratamento e diagnóstico do enfermo. Além disso, é 

importante que os hospitais adotem um protocolo para que seja 

realizada higienização bucal eficiente e homogeneizada dos 

pacientes cuja finalidade é diminuir a carga dos patógenos que 

se acumulam na mucosa.  
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ABSTRACT 

 

BEZERRA, Yohanna. The performance of the dentist in the ICU 

at the time of COVID-19: a narrative review of the literature. 

Undergraduate Course Final Monograph (Undergraduate Course 

in Dentistry) – Department of Dentistry, School of Health 

Sciences, University of Brasília. 

 

The SARS-CoV-2 coronavirus had its first outbreak in December 

2019 in China and has since spread around the world and 

infected thousands of people. There were a high number of 

patients who required hospitalization to have oxygen support or, 

in the most severe forms, an ICU bed, which led to a collapse in 

health. In this regard, it is important to emphasize that the oral 

microbiota is closely related to SARS-CoV-2 coinfections in the 

lungs and oral mucosa, especially in critically ill patients with 

COVID-19. Thus, it is notorious how important the need for oral 

health care is for these patients, as studies show that poor oral 

hygiene or the inexistence of this action generate an 

accumulation of gram-negative microorganisms. Such pathogens 

can migrate to the lungs and cause nosocomial pneumonia. 

Despite this need, in Brazil there is still no Federal Law that 

guarantees dentists in hospitals, only state and municipal laws. In 

view of this, it is important to establish a protocol to perform oral 

hygiene in patients hospitalized by dentists in order to 

standardize the practice in the area. In view of this panorama, the 

objective of this work is to understand the role of dentists in ICUs 

in combating the COVID-19 pandemic in Brazil. Therefore, to 

make this activity possible, a survey of articles was carried out in 

the database: Pubmed, Scielo, Lilacs, in renowned news 

websites and institutional websites of the World Health 

Organization, United Nations Organization, Ministry of Health , 

Senate and Official Gazette of the Union, from March 2021 to 

September 2021, on the subject. 35 publications were selected to 
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carry out the work. Thus, in addition to the fact that dentists act 

preventively in the fight against COVID-19, being able to reduce 

patient complications and possible longer hospital stays, such 

professionals are qualified to contribute to the entire 

multidisciplinary team with scientific knowledge in order to seek 

the best decision for the treatment and diagnosis of the patient. In 

addition, it is important that hospitals adopt a protocol to carry out 

efficient and homogenized oral hygiene for patients, whose 

purpose is to reduce the burden of pathogens that accumulate in 

the mucosa. 
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RESUMO 

 

A atuação do Cirugião-Dentista na UTI em tempos da COVID-19: 

uma revisão narrativa da literatura. 

 

Resumo 

 

O coronavírus SARS-CoV-2 teve sua primeira manifestação em 

dezembro de 2019 na China e, desde então, espalhou-se pelo 

mundo e infectou milhares de pessoas. Houve um número 

elevado de pacientes que necessitaram de internação para ter 

suporte de oxigênio ou, nas formas mais graves, um leito de UTI, 

o que gerou um colapso na saúde. Nesse aspecto, é importante 

ressaltar que a microbiota oral está intimamente relacionada às 

coinfecções por SARS-CoV-2 nos pulmões e na mucosa oral, 

principalmente em pacientes graves acometidos com a COVID-

19. Desse modo, é notório como é importante a necessidade dos 

cuidados com a saúde bucal desses pacientes, pois estudos 

comprovam que uma má higiene bucal ou a inexistência dessa 

ação geram acúmulo de micro-organismos gram-negativos. Tais 

patógenos podem migrar para os pulmões e provocar uma 

pneumonia nosocomial. Apesar dessa necessidade, no Brasil 

ainda não há uma Lei Federal que garanta cirurgiões-dentistas 

em âmbito hospitalar, apenas leis estaduais e municipais. Em 

vista disso, é importante que seja estabelecido um protocolo para 

realizar higiene bucal em pacientes hospitalizados por cirurgiões-

dentistas a fim de homogeneizar a prática na área. Diante de tal 

panorama, o objetivo deste trabalho é conhecer a atuação do 

cirurgião-dentista em UTIs no combate à pandemia da COVID-

19, no Brasil. Assim sendo, para que fosse possível essa 

atividade, foi realizado um levantamento de artigos na base de 

dados: Pubmed, Scielo, Lilacs, em sites de noticiários renomados 

e sítios eletrônicos institucionais da Organização Mundial de 

Saúde, Organização das Nações Unidas, Ministério da Saúde, 



22 
 

 

Senado e Diário Oficial da União, no período de março 2021 a 

setembro 2021, sobre o assunto. Foram selecionados 35 

publicações para realizar o trabalho. Desse modo, Além de os 

dentistas atuarem de maneira preventiva na luta contra a COVID-

19, sendo capazes de diminuírem complicações dos pacientes e 

possíveis internações mais prolongadas, tais profissionais são 

qualificados para contribuir com toda a equipe multidisciplinar 

com conhecimentos científicos a fim de buscar a melhor decisão 

de tratamento e diagnóstico do enfermo. Além disso, é 

importante que os hospitais adotem um protocolo para que seja 

realizada higienização bucal eficiente e homogeneizada dos 

pacientes cuja finalidade é diminuir a carga dos patógenos que 

se acumulam na mucosa. 
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COVID-19; Unidade de Terapia Intensiva; Cirurgião-Dentista. 
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ABSTRACT 

 

The performance of the dentist in the ICU at the time of COVID-

19: a narrative review of the literature 

 

Abstract 

 

The SARS-CoV-2 coronavirus had its first outbreak in December 

2019 in China and has since spread around the world and 

infected thousands of people. There were a high number of 

patients who required hospitalization to have oxygen support or, 

in the most severe forms, an ICU bed, which led to a collapse in 

health. In this regard, it is important to emphasize that the oral 

microbiota is closely related to SARS-CoV-2 coinfections in the 

lungs and oral mucosa, especially in critically ill patients with 

COVID-19. Thus, it is notorious how important the need for oral 

health care is for these patients, as studies show that poor oral 

hygiene or the inexistence of this action generate an 

accumulation of gram-negative microorganisms. Such pathogens 

can migrate to the lungs and cause nosocomial pneumonia. 

Despite this need, in Brazil there is still no Federal Law that 

guarantees dentists in hospitals, only state and municipal laws. In 

view of this, it is important to establish a protocol to perform oral 

hygiene in patients hospitalized by dentists in order to 

standardize the practice in the area. In view of this panorama, the 

objective of this work is to understand the role of dentists in ICUs 

in combating the COVID-19 pandemic in Brazil. Therefore, to 

make this activity possible, a survey of articles was carried out in 

the database: Pubmed, Scielo, Lilacs, in renowned news 

websites and institutional websites of the World Health 

Organization, United Nations Organization, Ministry of Health , 

Senate and Official Gazette of the Union, from March 2021 to 

September 2021, on the subject. 35 publications were selected to 
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carry out the work. Thus, in addition to the fact that dentists act 

preventively in the fight against COVID-19, being able to reduce 

patient complications and possible longer hospital stays, such 

professionals are qualified to contribute to the entire 

multidisciplinary team with scientific knowledge in order to seek 

the best decision for the treatment and diagnosis of the patient. In 

addition, it is important that hospitals adopt a protocol to carry out 

efficient and homogenized oral hygiene for patients, whose 

purpose is to reduce the burden of pathogens that accumulate in 

the mucosa. 
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COVID-19; Intensive Care Unit; Dentist. 
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Resumen 

 

La actuación del Cirujano Dentista en la UCI en la época del 

COVID-19: una revisión narrativa de la literatura. 

 

Resumen 

 

El coronavirus SARS-CoV-2 tuvo su primer brote en diciembre de 

2019 en China y desde entonces se ha extendido por todo el 

mundo e infectado a miles de personas. Hubo un elevado 

número de pacientes que requirieron hospitalización para recibir 

soporte de oxígeno o, en las formas más graves, cama de UCI, lo 

que provocó un colapso en la salud. En este sentido, es 

importante enfatizar que la microbiota oral está estrechamente 

relacionada con las coinfecciones por SARS-CoV-2 en los 

pulmones y la mucosa oral, especialmente en pacientes 

críticamente enfermos con COVID-19. Así, es notorio lo 

importante que es la necesidad de cuidados de la salud bucal 

para estos pacientes, ya que los estudios demuestran que una 

mala higiene bucal o la inexistencia de esta acción generan una 

acumulación de microorganismos gramnegativos. Dichos 

patógenos pueden migrar a los pulmones y causar neumonía 

nosocomial. A pesar de esta necesidad, en Brasil todavía no 

existe una Ley Federal que garantice a los dentistas en los 

hospitales, solo leyes estatales y municipales. Ante esto, es 

importante establecer un protocolo para realizar la higiene bucal 

en los pacientes hospitalizados por odontólogos con el fin de 

estandarizar la práctica en el área. Ante este panorama, el 

objetivo de este trabajo es comprender el papel de los 

odontólogos en las UCI en el combate a la pandemia de COVID-

19 en Brasil. Por ello, para hacer posible esta actividad, se 

realizó un relevamiento de artículos en la base de datos: 

Pubmed, Scielo, Lilacs, en reconocidos sitios de noticias y sitios 
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web institucionales de la Organización Mundial de la Salud, 

Naciones Unidas, Ministerio de Salud, Senado y Gaceta Oficial 

de la Unión, de marzo de 2021 a septiembre de 2021, sobre el 

tema. Se seleccionaron 35 publicaciones para realizar el trabajo. 

Así, además de que los odontólogos actúan de forma preventiva 

en la lucha contra el COVID-19, pudiendo reducir las 

complicaciones del paciente y posibles mayores estancias 

hospitalarias, dichos profesionales están capacitados para 

aportar a todo el equipo multidisciplinario con conocimientos 

científicos con el fin de buscar la mejor decisión para el 

tratamiento y diagnóstico del paciente. Además, es importante 

que los hospitales adopten un protocolo para llevar a cabo una 

higiene bucal eficiente y homogeneizada de los pacientes, cuya 

finalidad es reducir la carga de patógenos que se acumulan en la 

mucosa. 

 

Palabras clave 

 

COVID-19; Unidad de terapia intensiva; Cirujano Dentista. 
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1. Introdução 

 

Ao longo dos últimos cem anos, o mundo foi acometido por 

algumas pandemias que se caracterizaram por elevadas taxas 

de morbi-mortalidade.(1) No contexto histórico, essas 

enfermidades tiveram repercussão tanto no setor econômico- 

social quanto no avanço da medicina e da saúde pública. Um 

exemplo disso foi o desenvolvimento de vacinas e o incentivo 

quanto aos hábitos de higiene.(2) 

Entre essas pandemias, pode-se citar como as mais 

emblemáticas, em 1918, a gripe espanhola, em 1957, a gripe 

asiática, em 1968, a gripe de Hong Kong, em 2002, a síndrome 

respiratória aguda grave (SARS), em 2009, a gripe suína e em 

2014, o Ebola.(1, 3 e 4) 

Nota-se que a maioria das pandemias tiveram início na 

China e isso se deve ao fato desse país ser o mais populoso do 

mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, compondo 19% da 

população global.(5)   

Em dezembro de 2019, em Wuhan, China, ocorreu a 

primeira notificação dessa infecção provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave) o qual causa 

a doença denominada como COVID-19.(7) 

Em 30 de janeiro de 2020, o Diretor-Geral da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

anunciou o surto de um novo coronavírus, como uma emergência 

de saúde pública de interesse internacional, pois a doença já 

contava com 98 casos confirmados em 18 países fora da China. 

Como se tratava de uma enfermidade até então desconhecida, 

eram incertos quais tipos de danos podiam trazer para um país 

com sistema de saúde precário.(6) 

O contágio ocorreu tão rapidamente, de forma global, que, 

em 11 de março de 2020, a OMS declarou que deixava de ser 

um surto e se tornava uma pandemia, uma vez que já eram mais 
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de 118.000 casos em 114 países e 4.291 mortes, além de  

milhares de pessoas internadas nos hospitais.(8) 

O SARS-CoV-2 possui elevado grau de transmissibilidade e 

provocou disseminação global.(7) Como se trata de um vírus 

respiratório, é facilmente propagado por meio de contato, por 

exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa infectada e, em 

seguida, tocar nas mucosas nasais, orais ou bucais. A 

transmissão também pode ocorrer por gotículas: ao tossir ou 

espirrar a menos de 1 m de distância de outro indivíduo; e por 

aerossóis, gerados por cirurgiões-dentistas nos consultórios 

durante os procedimentos.(9) 

As manifestações clínicas da COVID-19 podem variar desde 

casos assintomáticos, leves com sintomas de febre, tosse, dor de 

garganta, ausência de sensação de paladar (ageusia), sensação 

de paladar diminuída (hipogeusia), distorção da percepção do 

paladar (disgeusia), diarreia, cefaleia até quadros mais graves 

caracterizados como a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Tal 

síndrome, se apresenta como um quadro de saturação abaixo de 

95%, dispneia, desconforto torácico o qual pode evoluir para 

pneumonia, septicemia, distúrbio em múltiplos órgãos e 

necessidade de internação em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI).(9)(17) 

Dessa forma, o diferencial da pandemia da COVID-19 das 

demais que já aconteceram é justamente sua alta 

transmissibilidade, pelo ar, de pessoa para pessoa, ocorrendo, 

em muitos casos, a propagação por indivíduos sem qualquer 

manifestação de sintoma.(10) Além disso, o vírus apresenta um 

tempo médio de incubação por volta de 5 a 6 dias, o que já 

dificulta a interrupção da cadeia de contaminação.(10)  

No que tange ao cenário brasileiro, fatores políticos e 

socioeconômicos vinculados à desigualdade social tornaram o 

enfrentamento adequado da pandemia mais difícil. Isso porque 

as medidas que surtiram resultados mais satisfatórios nos países 

que melhor tem enfrentado a pandemia foram o distanciamento 
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social, o uso de máscaras, higienização das mãos, vacinação, a 

quarentena e auxílios financeiros fornecidos pelo governo para a 

população mais vulnerável. Assim sendo, pesquisadores da 

Instituição Britânica “Imperial College London” realizaram 

estudos que comprovam que tais medidas foram mais eficazes 

para diminuir os casos da doença. Entretanto, essas ações não 

foram implementadas de forma coerente e sistemática em todo 

Território Nacional pelo Governo Brasileiro, fato esse que 

inviabilizou o isolamento social em seu sentido mais 

específico.(10)  

É em tal contexto de agravamento da saúde pública 

brasileira, ausência de leitos de UTI para todos, falta de 

medicamentos específicos para pacientes intubados, hospitais 

lotados, suspensão de cirurgias eletivas, profissionais exaustos 

fisicamente e psicologicamente, que há a necessidade 

proeminente de intensificar os cuidados orais a fim de evitar a 

piora do quadro clínico do indivíduo que já se encontra em uma 

situação delicada.(10) 

Nesse cenário, é comum, em uma ala de UTI, muitos 

pacientes ficarem intubados (ventilação mecânica), sedados, 

sem terem condições de se movimentarem, sem deglutir ou 

tossir, o que causa uma aglomeração maior de micro-organismos 

bucais. A higiene oral acaba não sendo prioridade no tratamento 

em questão. Assim, estando os pacientes com acúmulo de placa 

bacteriana, ficam mais propensos à pneumonia (segunda maior 

causa de infecção hospitalar), o que pode agravar o quadro do 

doente, retardar sua melhora e até mesmo provocar a sua 

morte.(11)  

Nesse contexto, o cirurgião-dentista desempenha um papel 

importante de diagnóstico, prevenção e tratamento em conjunto 

com toda equipe multidisciplinar no âmbito hospitalar.(11) 

Estudos comprovam que uma má higiene oral ou a 

inexistência desse ato acarreta em 48 horas a formação de placa 

incipiente composta principalmente por micro-organismos gram-
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negativos. Tais patógenos podem migrar para os pulmões e 

provocar infecções no trato respiratório. Há fundamentos 

científicos que indicam que pacientes com placa e cárie possuem 

maior chance de evoluir para uma pneumonia. A fim de prevenir 

que chegue nesse ponto tão crítico para alguém hospitalizado e 

já tão debilitado, há evidências de que o emprego de 

antissépticos de ação  bactericida, como a clorexidina, para 

realizar higiene bucal em pacientes ventilados, diminui as 

chances de desenvolver pneumonia associada à ventilação 

mecânica (PAVM).(12) 

Desse modo, o objetivo geral deste estudo foi conhecer a 

atuação do cirurgião-dentista em UTIs no combate à pandemia 

da COVID-19, no Brasil. E os objetivos específicos foram: a) 

descrever como iniciou a atuação dos cirurgiões-dentistas no 

âmbito hospitalar brasileiro; b) apresentar os protocolos 

desenvolvidos, para que seja realizada a higienização oral em 

pacientes hospitalizados. 

 

 

 

2. Metodologia 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica em que o processo de 

coleta do material ocorreu no período de março de 2021 a 

setembro de 2021. Utilizou-se as plataformas de banco de dados 

Pubmed, Scielo, Lilacs, sites de noticiários renomados, e sítios 

eletrônicos institucionais da Organização Mundial de Saúde, 

Organização das Nações Unidas, Ministério da Saúde, Senado e 

Diário Oficial da União, em que foram incluídos artigos e 

documentos dos últimos 11 anos (2010 a 2021) e analisados 

criticamente. 

 Os critérios de inclusão se deram por meio de artigos que 

discorriam acerca de: a) cirurgiões-dentistas em UTIs; b) 

cirurgiões-dentistas no combate à pandemia da COVID-19; c) 
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pneumonia associada à ventilação mecânica, higiene bucal em 

pacientes intubados; d) pandemia e microbiota oral relacionada à 

coinfecções por SARS-CoV-2; e e) legislações, dados e 

informações sobre a pandemia da COVID-19. O total de artigos e 

documentos inicialmente encontrados, após aplicação de critério 

de inclusão, foi de 217 publicações. Os tipos de estudos 

incluíram revisões sistemáticas, estudos observacionais, como 

também revisões de literatura narrativas e integrativas. Os 

critérios de exclusão foram: a) assuntos que fugiam ao tema; b) 

UTI pediátrica; e c) publicações fora do intervalo temporal 

definido.   

Após leitura do título e resumo, foram selecionados 52 

artigos e documentos para uma leitura mais detalhada; em 

seguida à lida do conteúdo em sua íntegra, chegou-se ao 

número final de 35 publicações.  

Visando maior precisão de busca, as pesquisas foram 

realizadas com palavras-chave específicas em português e em 

inglês, a saber: "COVID-19" OR "Unidade de Terapia Intensiva" 

AND "Cirurgião-Dentista", "COVID-19" OR "Intensive Care Unit" 

AND "Dentist". O foco foi selecionar artigos e documentos que 

identificavam a atuação do cirurgião-dentista em Unidades de 

Terapia Intensiva, principalmente no âmbito da pandemia da 

COVID-19. Foi necessário ampliar os textos utilizados para fora 

do Brasil em virtude de ser uma pandemia mundial e muito 

recente, para que fosse possível ter material suficiente.  

Segue abaixo fluxograma explicando como foi feita a busca 

para melhor entendimento: 
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2.1 Fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total publicações 
encontradas 
n=217 

Após leitura do título 
e resumo 
publicações 
selecionadas 
n=52 

Total de publicações 
utilizadas  
n=35 

PubMed=168 
SciELO=10 
LILACS=21 
Ministério da Saúde=2 
CFO=2 
OMS=5 
Jornal=4 
ONU=1 
Senado=2 
Diário Oficial da União=2 

Publicações excluídas por 
não cumprirem critérios de 
inclusão 
n=165 

Publicações excluídas que 
fugiam ao tema. Título e 
resumo não condiziam 
com o texto 
n=18 
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3. Resultados 

 

Tabela 3.1- Principais características das 35 publicações selecionadas 

 

Autor(es) Tópico População 

alvo 

País Tipo de  

Estudo 

1.AKIN, L; 

GOZEL, M.G 

2020 

 

Dinâmica das 

pandemias 

 Mundial Turquia Artigo de  

Revisão 

2.SMITH, A.W 

et al 2020 

Diferença da 

pandemia 

SARS 2003 

para 2020 

 

Mundial Reino 

Unido 

Artigo de 

Revisão 

3.RICHARDSO

N,  E.T et al 

2016 

Pandemia de 

Ebola 2013-

2016 

 

Serra Leoa Serra 

Leoa 

Relato de 

Caso 

4.FRANCO, A. Responsabilida Brasileira Brasil Artigo de  



34 

 

G et al 2020 des do 

cirurgião-

dentista no 

combate à 

COVID-19 

 

Revisão 

 

5.AQUINO, 

E.M.L et al 

2020 

 

Importância do 

distanciamento 

social no 

combate à 

pandemia da 

COVID-19 

 

 

 Brasileira 

 

Brasil 

 

Artigo de 

revisão  

narrativa  

6.AMADO, B.P 

et al 2020 

Importância da 

atuação dos 

cirurgiões-

dentistas nas 

UTIs 

 

Brasileira Brasil Artigo  

de revisão  

7.MANGER, D Redução da Britânica Reino Revisão  
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et al 2017 pneumonia 

ventilatória por 

meio de 

medidas de 

higiene oral 

 

Unido Sistemática 

8.BAO, L et al 

2020 

Microbiota oral 

está 

relacionada à 

coinfecções por 

SARS-CoV-2 

nos pulmões 

 

Chinesa China Revisão de 

literatura 

9.ODEH, N.D 

et al 2020 

Prevenção, 

tratamento e  

manifestações 

clínicas 

relacionadas à 

prática 

odontológica 

 

   Mundial Árabia 

Saudita 

Revisão de 

 Literatura 
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10.AMORIM, J 

et al 2020 

Evidências 

sobre 

prevalências de 

sinais e 

sintomas orais 

de pacientes 

com COVID-19 

 

 Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil Revisão  

Sistemática 

 

11.SCHLESEN

ER, V.R.F et al 

2012 

 

Importância da 

higiene bucal 

em pacientes 

na UTI 

realizada por 

um cirurgião-

dentista 

 

 

Brasileira 

 

Brasil 

 

Revisão de 

Literatura 

12.FERREIRA, 

J.A et al 2017 

Importância da 

presença do 

cirurgião-

Brasileira Brasil Revisão de  

literatura 
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dentista na UTI 

 

13.SILVA, 

G.E.M et al 

2020 

 

Odontologia 

hospitalar 

Brasileira Brasil Revisão de 

 Literatura 

14.GERSHON

OVITCH, R et 

al 2020 

Higiene bucal 

na incidência 

de PAV em 

pacientes 

intubados em 

UTIs 

 

Mundial Israel Revisão de  

Literatura 

 

15.SILVA, 

D.H.F et al 

2020 

 

Importância de 

protocolos de 

higiene bucal 

para pacientes 

em ventilação 

mecânica 

 

 

Mundial 

 

Brasil 

 

Revisão de 

 Literatura 
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16.SÁ, J.C.R 

2014 

Protocolo de 

higiene bucal 

 

Mundial Brasil Revisão de  

literatura  

17.VICK, M 

2020 

A história das 

doenças que se 

alastraram pelo 

mundo 

 

 Mundial Brasil Jornal 

18.JÚNIOR, E 

2020 

População 

mundial atingiu 

7,6 bilhões de 

habitantes 

 

Mundial  ONU ONU News 

19.GHEBREY

ESUS, T. A 

2021 

Declaração do 

Diretor-Geral 

da OMS sobre 

o Comitê de 

emergência do 

RSI 

Mundial OMS OMS 

 

20.GHEBREY

 

Discurso de 

 

 Mundial 

 

OMS 

 

OMS 
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ESUS, T.A 

2020 

abertura do 

Diretor-Geral 

da OMS para a 

mídia sobre 

COVID-19 

 

21.BRASIL, 

Ministério da 

Saúde 2021 

Como é 

transmitido o 

vírus da 

COVID-19 

 

Brasileira Brasil Ministério  

Da Saúde 

22.COVID-19 

OMS 2021 

Painel do 

coronavírus 

 

Mundial  OMS OMS 

23.COVID-19 

OMS 2021  

 

Sintomas Mundial  OMS OMS 

24.BRASIL, 

Ministério da 

Saúde 2010 

Resolução nº 7, 

de 24 de 

fevereiro de 

2010 

Brasileira Brasil Diário  

Oficial da  

União 
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25.BRASIL, 

Ministério da 

Saúde 2010 

Portaria nº 

1.032, de 5 de 

maio de 2010 

 

Brasileira Brasil Ministério  

Da Saúde 

26.BRASIL. 

Conselho 

Federal de 

Odontologia 

2015 

 

Resolução 

CFO nº162, de 

03 de nov de 

2015 

 

Brasileira Brasil Diário  

Oficial  

da União 

27.CALAZANS

, M 2019 

Bolsonaro veta 

projeto que 

garante 

assistência 

odontológica a 

pacientes em 

regime de 

internação 

hospitalar 

 

Brasileira Brasil CFO 
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28.BRASIL, 

Congresso. 

Senado 2013 

Estudo do Veto  

nº 16/2019: 

Veto total 

aposto ao 

Projeto de Lei 

da Câmara nº 

34, de 2013. 

 

Brasileira Brasil Senado 

29.Brasil 2021 Estudo atribui 

fracasso do 

Brasil na 

pandemia ao 

Governo 

Federal 

 

Mundial Brasil Jornal 

30.COVID-19 Como vacinar Mundial OMS OMS 

     

31.BRASIL 

Congresso. 

Senado 2013 

Projeto de Lei 

da Câmara nº 

34. de 2013. 

Senado 

Brasileira Brasil Senado 
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Federal: Torna 

obrigatória a 

prestação de 

assistência 

odontológica a 

pacientes em 

regime de 

internação 

hospitalar 

 

 

32.BRUM, E 

2021 

 

A COVID-19 

está sob 

controle do 

Bolsonaro 

 

Mundial 

 

Espanh

a  

 

Jornal El 

 País 

 

33.COSTA, 

A.G 2021 

 

Especialistas 

apontam 

situações em 

que Brasil viveu 

colapso na 

 

Mundial 

 

Brasil 

 

CNN Brasil 
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saúde  e 

comparam com 

situação atual 

causada pelo 

coronavírus 

 

34.CALAZANS

, M 2021 

 

 

 

 

 

 

 

35.LEE, Y et 

al, 2020 

Presidente do 

CFO destaca a 

importância do 

Cirurgião-

Dentista no 

cuidado com a 

vida em UTIs 

covid-19. 

 

Prevalence and 

Duration of 

Acute Loss of 

Smell or Taste 

in COVID-19 

Patients 

Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coreana  

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coreia 

CFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato de Caso 
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4. Discussão 

 

Após diversas pandemias que o mundo já sofreu provocadas 

por vírus influenza, a ciência pôde se aprofundar um pouco mais 

nos últimos anos nos estudos para sequenciamento do genoma 

desses micro-organismos.(13) 

As bases dos números epidemiológicos apresentaram que 

as coinfecções por bactérias aumentaram a mortalidade e a 

morbidade da contaminação por influenza. Um exemplo disso foi 

a gripe espanhola, em 1918. Dados mostram que essa pandemia 

de vírus da gripe foi a mais mortal do século XX, pois teve 95% 

da mortalidade em virtude de coinfecção bacteriana.(13) 

 Além disso, com a gripe suína, em 2009, ocorreu que 

praticamente um a cada quatro doentes teve complicações 

causadas por bactérias oportunistas.(13) 

Por conseguinte, é importante ressaltar que a microbiota oral 

está estreitamente relacionada às coinfecções por SARS-CoV-2 

nos pulmões, principalmente em pacientes graves acometidos 

com a COVID-19. Desse modo, evidencia-se a necessidade dos 

cuidados com a saúde bucal a serem efetivados com esses 

pacientes, a fim de reduzir os danos e melhorar o prognóstico do 

quadro clínico que já é tão delicado nesses pacientes. E para 

que essa ação seja eficaz, é imprescindível que seja feita por um 

profissional qualificado.(13) 

Nesse aspecto, o aparecimento do SARS-CoV-2 foi notado 

pela primeira vez em 2019 quando ocorreram casos de 

pneumonia sem origem definida na cidade de Wuhan, China. 

Desde então, espalhou-se pelo mundo. Segundo dados da OMS, 

a doença já conta com mais de 225 milhões de casos e 4,6 

milhões de vidas perdidas no mundo.(13) 

Nesse contexto, considerando dados epidemiológicos do dia 

15 de setembro de 2021, o Brasil se encontra em terceiro lugar 

no ranking mundial de países que apresentam o maior número 

de
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novos casos de COVID-19, passando dos 21 milhões no total 

(21.006.424).(14) 

A maior parte dos indivíduos acometidos pela doença COVID-

19 apresenta sintomas leves, parecidos com o da gripe, como por 

exemplo: febre baixa, tosse seca, coriza, cansaço. Porém, tais 

doentes podem aparecer manifestações moderadas caracterizadas 

como: conjuntivite, diarreia, dores de cabeça etc. Entretanto, ainda 

há a forma mais grave, que se caracteriza com: dispneia, dificuldade 

de respirar, dor no peito, saturação abaixo de 95% com ou sem 

dispneia, perda dos movimentos, falência múltipla dos órgãos. Há, 

ainda, alguns casos em que a pessoa se apresenta como 

assintomática, mas as tomografias computadorizadas mostram 

características de lesões nos pulmões que se assemelham com as 

da pneumonia viral.(15) 

Em muitos casos nos consultórios odontológicos, os pacientes 

são submetidos a procedimentos de rotina que geram aerossóis, o 

que deixa essa classe de profissionais em um dos grupos de maior 

risco de transmissão e contração do coronavírus. Além disso, há 

várias particularidades da doença COVID-19 que são pertinentes à 

prática odontológica, as quais estão relacionadas à prevenção, ao 

diagnóstico e ao tratamento.(16) 

A respeito do tratamento, até hoje não existe nenhum 

comprovado cientificamente eficaz para combater a COVID-19.(17) 

Com relação às manifestações orais, existem particularidades 

que são de interesse do cirurgião-dentista, como por exemplo: 

distúrbios do paladar.  Acredita-se que as lesões que aparecem na 

mucosa oral em pacientes com o vírus são indicativos da imunidade 

baixa, reações adversas e são comuns em indivíduos com doença 

sistêmica.(17) 

 

4.1 SARS-CoV-2 na saliva 

 

O SARS-CoV-2 foi identificado na saliva da maior parte dos 

indivíduos acometidos por essa doença. É pertinente citar que, em 
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alguns casos, o vírus foi encontrado apenas em fluído oral sem 

estar presente na nasofaringe. Isso implica dizer que existe a 

probabilidade de infecção pela dispersão de saliva, que ocorre até 

mesmo durante a respiração espontânea.(16) 

Assim sendo, é possível fazer coleta de amostra de saliva, 

pedindo para o paciente apenas cuspir em um frasco estéril, com a 

finalidade de detectar a carga viral.(16) 

É um procedimento simples, mais barato e mais confortável 

para o indivíduo, realçando um menor risco de infecção cruzada. Ou 

seja, mesmo em procedimentos odontológicos que não irão gerar 

aerossóis, ainda há o risco de pessoas assintomáticas transmitirem 

o vírus pela saliva.(16) 

Além disso, é interessante os dentistas divulgarem para seus 

pacientes o risco do tabagismo e o compartilhamento dos 

instrumentos utilizados para fumar, pois, conforme exposto acima, 

há grandes chances de contaminação pelo coronavírus na secreção 

salivar. (16) 

 

4.2 Distúrbios do paladar 
 

A perda do olfato e do paladar são uma importante 

manifestação de sintoma da COVID-19. A maioria dos doentes que 

relatam ter esses sintomas tiveram alterações no paladar antes da 

internação. Os cirurgiões dentistas devem ficar atentos, tendo em 

vista que podem atender pacientes no início dessas manifestações 

clínicas, por isso é tão importante uma boa anamnese antes da 

consulta em si, até mesmo para evitar o agravamento dos sintomas 

e possíveis complicações.(16) 

Estudos sugerem que há um maior número de pessoas com 

perda de olfato (anosmia) quando comparado ao distúrbio do 

paladar (ageusia). A ageusia pode ser resultado secundário da 

disfunção olfatória. (35) 
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4.3 Lesões da mucosa oral 

 

As lesões da mucosa oral apresentam variados aspectos 

clínicos, como por exemplo: placas brancas e eritematosas, bolhas, 

úlceras, petéquias e gengivite descamativa. Em casos leves da 

COVID-19 as lesões orais se desenvolveram antes ou ao mesmo 

tempo que as manifestações clínicas respiratórias. Em casos graves 

em que o paciente necessitou de internação e medicação, as lesões 

se desenvolveram  de 7 a 24 dias após o início dos sintomas. (17) 

 

4.4 Desenvolvimento Histórico 

 

Os primeiros relatos do aparecimento das Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs), no Brasil, aconteceram nos anos 70. Antes disso, o 

paciente em estado crítico era tratado em uma enfermaria comum, 

sem a assistência da equipe de saúde adequada e nem os materiais 

apropriados. (18) 

Os cuidados gerais do indivíduo internado em um leito de UTI 

ficam sob responsabilidade da equipe de enfermagem, como por 

exemplo, medicações, aferição de sinais vitais, higiene etc. Porém, 

esses profissionais relatam dificuldades em realizar a limpeza bucal 

dos enfermos intubados, uma vez que pouco ou nada se aprende 

no curso de formação do técnico em enfermagem a respeito de 

métodos, materiais e técnicas para realizar a higiene oral. (19) 

Portanto, fica notório o quanto é imprescindível a atuação de 

um cirurgião-dentista neste meio. Ele irá somar e compartilhar 

conhecimento em conjunto com toda equipe multidisciplinar, para 

chegar no diagnóstico certo, discutir sobre manobras necessárias, 

tudo em prol do melhor tratamento para o paciente, a fim de evitar 

eventuais complicações do quadro e a recuperação mais rápida.(19) 

Em 24 de fevereiro de 2010, o Ministério da Saúde publicou a 

resolução número 7 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que idealiza sobre os requisitos mínimos para o 
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funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTIS) gerais do 

país, sejam públicas, privadas ou filantrópicas; civis ou militares. 

Segundo tal resolução:  
Seção IV 

Acesso a Recursos Assistenciais 
Art. 18. Devem ser garantidos, por meios 

próprios ou terceirizados, os seguintes serviços à 

beira leito:[...] 
VI- assistência odontológica[...](19) 

Essa resolução entrou em vigência 3 anos após essa 

publicação.(21) 

A Portaria nº 1.032, publicada em 5 de maio de 2010 pelo 

Ministério da Saúde, incluiu o procedimento odontológico na tabela 

de procedimentos, medicamentos, órteses, e materiais especiais do 

SUS para atendimento às pessoas especiais.(22) 

Entretanto, a prática da Odontologia Hospitalar pelo cirurgião 

dentista só foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia 

(CFO) por meio da Resolução 162/2015.(23) 

Como ainda não existe uma lei federal que garante o cirurgião- 

dentista nas UTIs de todo Brasil, estados e municípios criaram suas 

próprias leis. Segue a tabela 4.5 abaixo com as leis estaduais e 

municipais sobre o assunto:(22) 

 

Tabela 4.5- Leis estaduais e municipais do Brasil que 

garantem Cirurgião-Dentista nas UTIs 

 

Unidade de Federação Nº da Lei 

  

Paraná 18.120/2014 

Distrito Federal 5.744/2016 

São Paulo 16.860/2018 
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Alagoas 8.009/2018 

Mato Grosso do Sul 5.163/2018 

Minas Gerais 3.442/2021 

São Luís 490/2019 

Fonte: SILVA (2020) 

 

Em abril de 2019, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto 

de Lei 34/2013 que garantia cirurgiões-dentistas em hospitais 

públicos ou privados, mas a normativa foi vetada pelo presidente, 

Jair Bolsonaro, em junho.(24)  

Em tal ação de veto, o chefe de Estado justificou que 

aumentaria a despesa pública obrigatória sem ter a cessação de 

outra despesa equivalente, ou seja, não haveria fundo 

orçamentário.(25) 

O projeto foi escrito pelo deputado do Rio Janeiro Neilton 

Mulim, que alegou o seguinte para justificar a necessidade da lei: 
Os pacientes internados em Unidades de 

Terapia intensiva (UTIs) devem receber - como o 

próprio nome sugere -  cuidados especiais e 

constantes[...] Esse atendimento específico busca 

manter a higiene bucal e a saúde do sistema 

estomatognático do paciente durante sua 

internação, controlando o biofilme e prevenindo e 

tratando a cárie, a doença periodontal, as infecções 

perimplantares, as estomatites e outros problemas 

bucais. 
Acrescenta-se, ainda, que o atendimento 

odontológico do paciente crítico também contribui 

na prevenção de infecções hospitalares, 

principalmente as respiratórias, entre elas a 

pneumonia nasocomial, ou hospitalar, uma das 

principais infecções em pacientes de UTI 

favorecidas por microrganismos que proliferam na 

orofaringe. Sua ocorrência é preocupante, pois é 
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bastante comum entre esse grupo de pacientes, 

provocando um número significativo de óbitos, 

prolongando a internação do paciente[...] 
Considerando, também, que a grande maioria 

dos pacientes de UTI não tem como se queixar de 

seu estado e de seus incômodos, os profissionais 

responsáveis por cuidarem da manutenção de suas 

vidas e saúde devem estar presentes na equipe 

multiprofissional, que deve ser a mais completa 

possível. Com isso, requeremos a presença dos 

cirurgiões-dentistas.[...](26)  

Desse modo, os esforços dos deputados agora seguem para 

aprovação do novo Projeto de Lei 883/2019  que torna obrigatória a 

presença de profissionais de odontologia nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTIs) e demais unidades hospitalares de internações 

duradouras.(24) 

 

4.6 Atuação do Cirurgião-Dentista nas UTIs 

 

Ventilação mecânica é um suporte ventilatório ofertado ao 

paciente por meio de um aparelho, o qual é utilizado quando o 

indivíduo não é capaz de respirar sozinho pelas vias áreas comuns, 

devido a doenças, cirurgias, acidentes, etc.(27) 

À vista disso, a principal complicação em decorrência da 

instalação de um tubo endotraqueal é a que é chamada de 

pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), a qual 

aumenta os dias de permanência de internação do paciente e, 

consequentemente, amplia o risco de morte.(27) A PAVM ocorre a 

partir de 48 horas de intubação orotraqueal e até 24 horas após 

extubação.(29) 

Para que seja possível a inserção desse tubo, é necessário 

sedar o indivíduo, a fim de ser um procedimento o mais confortável 

que se pode realizar. Como resultado da sedação, o mecanismo 

fisiológico de defesa espontânea fica prejudicado, como por 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192355
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exemplo, a tosse, responsável por expelir bactérias infecciosas do 

organismo.(27) 

Além disso, durante a internação, há o uso de terapia 

medicamentosa que altera o fluxo salivar, o que facilita a formação 

de microbiota oportunista.(27) 

Desse modo, esses micro-organismos alcançam os pulmões 

quando há secreção no tubo e esse fluído corporal é aumentado 

quando o paciente permanece em decúbito dorsal, o qual é 

empurrado pela pressão positiva do dispositivo da ventilação. (27) 

Diante desse cenário, observou-se a necessidade de criar um 

protocolo para higienização oral a ser realizado por um profissional 

qualificado (cirurgião-dentista), concomitante com a equipe de 

enfermagem.(28)  

Segundo autores, tal procedimento consiste em a cada 12 

horas: paramentação adequada dos EPI's, posicionar o paciente em 

decúbito dorsal em um ângulo aproximado de 45 graus, calçar luvas 

estéreis, aspirar boca e orofaringe , embebedar gaze com gluconato 

de clorexidina 0,12% e esfregar no tubo, dentes, mucosa, palato e 

língua, sempre de trás para frente, e em seguida aplicar hidratante 

na boca para melhorar o ressecamento.(29)  

 

4.7 O enfrentamento da pandemia pelo Governo 

Federal  

 

A respeito disso, uma publicação feita na revista científica 

Science relatou que o Brasil fracassou no combate à pandemia de 

covid-19, pois houve muitos erros e omissões por parte do Governo 

Federal, como por exemplo, o incentivo ao uso do kit de 

medicamentos preventivos contra a COVID-19, mesmo com a falta 

de evidências científicas sobre sua eficácia.(30)  

Já no jornal El País, opinou-se que a população foi jogada ao 

vírus enquanto a maior autoridade do país fornecia informações 

falsas e se recusava a adotar as normas sanitárias, as quais 

ajudariam a reduzir a propagação da doença.(31) 
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Assim, diante de todas essas dificuldades que o país enfrenta, 

formou-se o panorama necessário para a piora da crise 

sanitária.(31) 

Nesse contexto, o vírus age de forma silenciosa, muitas 

pessoas o contraem e só procuram atendimento médico quando a 

carga viral já está muito replicada no organismo, colocando-as em 

uma situação mais preocupante e com a premência de serem 

internadas, em muitos casos na UTI, sendo que essas internações 

levam um tempo prolongado para a completa recuperação daqueles 

pacientes que não são fatais.(31)  

Este é um dos motivos para o colapso da saúde: uma grande 

quantidade de pessoas doentes que necessitam, todas ao mesmo 

tempo, acometidas ou não por COVID-19, de uma vaga nos 

hospitais.(32) 

Dessa forma, para ampliar a capacidade de oferta de leitos, 

exigem-se recursos governamentais e mão de obra disponível. No 

entanto, a força de trabalho que atua nas UTIs demanda uma 

qualificação que não está prontamente à disposição no mercado de 

trabalho, o que dificulta a capacidade da criação dessas novas 

vagas nos hospitais.(32) 

Para conter essa pandemia de um vírus recém-conhecido, 

cientistas do mundo todo correram contra o tempo para desenvolver 

e fornecer vacinas eficazes e seguras. Esses imunizantes 

estimulam o sistema imunológico a identificar os micro-organismos 

específicos.(33) 

Após a vacina induzir o corpo a criar anticorpos, caso algum dia 

o indivíduo seja exposto a esses patógenos, o organismo estará 

preparado para lutar contra a doença ou evitar suas formas mais 

graves.(33) 

Segundo dados da OMS, em 15 de setembro de 2021 já tinham 

sido administradas mais de 5,5 bilhões de doses de vacinas pelo 

mundo todo (5.534.977.637) e no Brasil 195 milhões 

(195.324.776)(14) 
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Ainda assim, é importante ressaltar que a vacinação não 

impede de contrair o vírus e, por consequência, contaminar outras 

pessoas.(33)  

Em vista disso, quanto mais esse agente infeccioso se espalha, 

mais chances ele terá de sofrer mutação. Desse modo, a OMS 

recomenda continuar com todas as medidas preventivas após a 

vacinação: distanciamento social, com pelo menos 1 m de distância 

de outras pessoas; caso for tossir ou espirrar, cobrir  com o 

cotovelo; lavar com frequência as mãos com água e sabão ou fazer 

fricção com álcool a 70%; usar máscara; evitar ambientes cheios e 

mal ventilados. (33) 

Em uma reportagem no Jornal Nacional (TV Globo), realizada 

dia 26 de abril de 2021, o Presidente do Conselho Federal de 

Odontologia (CFO), Juliano do Vale, evidenciou a importância do 

Cirurgião-Dentista em UTIs no combate à pandemia da COVID-

19.(34) 

A atuação desses profissionais tem contribuído muito na 

recuperação de pacientes intubados por conta dessa doença.(34) 

Segundo Juliano do Vale, a maioria dos hospitais ainda não 

dispõe de Odontologia Hospitalar em caráter obrigatório no Brasil: 
 A assistência Odontológica pode ajudar a 

salvar vidas. No contexto pandêmico essa 

necessidade se agravou, quanto mais tempo de 

intubação, mais lesões e infecções na boca podem 

aparecer, aumentando o risco para o paciente. Nós 

temos 5 mil municípios e hospitais na grande 

maioria deles, e em pouquíssimas cidades, em 

pouquíssimas unidades nós temos o Cirurgião-

Dentista colaborando com a saúde pública no 

Brasil.(34) 

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, em todo o 

Brasil, são cerca de dois mil cirurgiões-dentistas hospitalares. Em 

Mato Grosso do Sul, por exemplo, apenas oito hospitais têm 

Cirurgiões-Dentistas disponíveis em UTIs. O Hospital Universitário 

de Campo Grande implantou o serviço em 2015. Desde então, 



54 

 

conseguiu reduzir em 75% as pneumonias associadas à ventilação 

mecânica.(34) 

De acordo com a cirurgiã-dentista do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP (Hospital Auxiliar de Suzano e 

Instituto Central), Juliana Franco, o cirurgião-dentista nunca foi tão 

necessário como agora:  
O paciente hospitalizado e que tenha 

assistência odontológica durante a sua internação 

tem uma recuperação, uma reabilitação muito 

maior do que o paciente que não tem assistência 

odontológica.(34) 
 

 

 

5. Conclusão 

 

Além de os dentistas atuarem de maneira preventiva na luta 

contra a COVID-19, sendo capazes de diminuírem complicações 

dos pacientes e possíveis internações mais prolongadas, tais 

profissionais são qualificados para contribuir com toda a equipe 

multidisciplinar com conhecimentos científicos a fim de buscar a 

melhor decisão de tratamento e diagnóstico do enfermo. 

Além disso, é importante que os hospitais adotem um protocolo 

para que seja realizada higienização bucal eficiente e 

homogeneizada dos pacientes cuja finalidade é diminuir a carga dos 

patógenos que se acumulam na mucosa.  

Porém, nota-se que essa categoria de profissionais ainda é 

pouco vista dentro dos hospitais, não recebendo a importância que 

deveria, pois por enquanto não existe uma Lei Federal que garanta 

o cirurgião-dentista nas UTIs.  

Apesar desse cenário, há estados e municípios no Brasil que 

criaram suas próprias leis para garantir uma qualidade no serviço 

prestado a toda população que necessita. 
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Anexos 

 

NORMAS DA REVISTA 

 

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são 

obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a 

todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem 

de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada 

para publicação por outra revista; caso contrário, deve-se justificar 

em "Comentários ao Editor". 

 Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft 

Word, OpenOffice ou RTF (desde que não ultrapassem 2MB) 

 URLs para as referências foram informadas quando 

necessário. 

 O texto possui título e resumo em português, inglês e 

espanhol, está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos 

(exceto resumo, abstract e resumen que é 10 pontos); emprega 

itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras 

e tabelas estão inseridas no texto, não no final do documento, como 

anexos. 

 O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos 

descritos em Diretrizes para Autores. 

 A identificação de autoria do trabalho foi removida do 

arquivo e da opção Propriedades no Word, garantindo, desta forma, 

o critério de sigilo no processo de avaliação por pares. 

 Artigos que são produzidos por meio de pesquisas, cujos 

procedimentos metodológicos abranjam a utilização de dados 

diretamente obtidos com os participantes ou fazem uso de 

informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores 
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do que os existentes na vida cotidiana, foram submetidos ao Comitê 

de Ética. 

 

Diretrizes para Autores 
 

Processo de Submissão 

 

Os artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus 

autores. As opiniões neles emitidas não exprimem, 

necessariamente, o ponto de vista dos organizadores da RAHIS. Os 

artigos deverão ser inéditos, excetuando-se trabalhos publicados 

em anais de congressos. 

Podem ser submetidos artigos nacionais e internacionais 

(redigidos em português, inglês ou espanhol) de orientação teórico-

empírico ou teórico. 

O conselho Editorial adota o sistema Blind Review na análise 

das contribuições enviadas para publicação.  

A RAHIS aceita artigos com no MÁXIMO 4 autores. 

 

Processo editorial 

 

Antes de ser enviado para os avaliadores, o artigos será 

analisado pela equipe editorial para verificar sua adequação às 

normas da revista. Os artigos que não atenderem às normas 

solicitadas, ao foco da revista e à natureza empirico teorica serão 

rejeitados antes do envio para os avaliadores.  

Dado o elevado número de submissões recebidas por esta 

revista, cada autor e coautor poderão realizar apenas duas 

submissões por ano. Haverá rejeição automática de artigos de 

mesmos autores a partir da terceira submissão no ano. 
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Inserção de informações dos autores e do artigo 

 

No processo de submissão, insira as informações completas de 

todos os autores no site da revista. Não insira as informações em 

caixa alta, ou seja, com todas letras maiúsculas. Utilize apenas a 

primeira letra de cada palavra como maiúscula no preenchimento 

dos nomes dos autores e do título do artigo. 

Não será permitido a inclusão de autores após o processo de 

submissão. 

  

Estrutura e formação do artigo 

 

Para a elaboração dos artigos, os autores devem atender aos 

seguintes requisitos gerais: 

• Papel: A4 (29,7 x 21 cm) 

• Fonte: Times New Roman 

• Medidas das margens da página: superior e esquerda: 3cm; 

inferior e direita: 2cm; 

• Alinhamento do texto: justificado 

• Espaçamento antes e depois: 0 pt (nenhum) 

• O texto do artigo deve conter, no máximo, 20 páginas, 

incluindo o títulos e resumos em portugês, inglês e espanhol, as 

referências bibliográficas e agradecimentos. 

• O texto para avaliação deve ser digitado no software Microsoft 

Word 2003 ou versão superior e deve ser submetido em arquivo 

com extensão “.doc” ou “.docx”. As figuras devem ser incorporadas 

ao texto como imagens. O texto deve conter, no máximo, 2 

Megabits (MB). 

•Identificação dos trabalhos: Deve ser eliminado na versão do 

trabalho encaminhado, via documento do Word, qualquer tipo de 

identificação dos autores, inclusive as de propriedades do arquivo. 

Os arquivos com identificação ou fora da formatação solicitada 

serão automaticamente rejeitados pelos editores. 
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Os trabalhos submetidos devem seguir a seguinte 

estrutura e ordem: 

 

• Título: deve ser capaz de expressar o trabalho. 

Formatação: alinhado à esquerda, em negrito, com 

espaçamento entrelinhas simples, fonte maiúscula (caixa alta), 

tamanho 12. 

• Título em inglês: idem “Título” 

• Título em espanhol: idem “Título” 

• Resumo estruturado deve conter: 

- Objetivo 

- Método 

- Fundamentação teórica 

- Resultados 

- Conclusões/contribuições. 

Formatação: o resumo estruturado precisa ter até 1200 

caracteres com espaço, espaçamento entrelinhas simples, 

justificado, fonte tamanho 10, sem recuo primeira linha. 

• Palavras-chave: máximo de três, logo abaixo do resumo, 

espaçamento simples, justificado, sem recuo de primeira linha. 

• Abstract: idem “Resumo” 

• Keywords: idem “Palavras-chave” 

• Resumen: idem “Resumo” 

• Palabras-clave: idem “Palavras-chave” 

• Introdução deve conter: 

- O assunto objeto de estudo 

- Antecedentes do assunto 

- Problema de pesquisa 

- O objetivo da pesquisa 

- O ponto de vista sob o qual o assunto está sendo abordado 

- Motivos/justificativa 
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Formatação: justificado, espaçamento entrelinhas simples, 

recuo de primeira linha de cada parágrafo de 1,25cm. 

• Referencial Teórico deve: 

- Indicar claramente qual é a opção teórica 

- Referenciar os trabalhos seminais e os mais recentes. 

Formatação: justificado, espaçamento entrelinhas simples, 

recuo de primeira linha de cada parágrafo de 1,25cm. 

• Metodologia deve: 

- Indicar claramente como o método se encaixa na 

epistemologia da pesquisa 

- Explicar como o método escolhido permitiu alcançar os 

objetivos 

Obs.: Essa seção deve ser capaz de expressas todos os 

passos da pesquisa, possibilitando sua replicação. 

Formatação: justificado, espaçamento entrelinhas simples, 

recuo de primeira linha de cada parágrafo de 1,25cm. 

• Análise e discussão dos resultados deve: 

- Apresentar os dados da pesquisa 

- Discutir constantemente os resultados com a literatura 

Formatação: justificado, espaçamento entrelinhas simples, 

recuo de primeira linha de cada parágrafo de 1,25cm. 

• Conclusão deve: 

- Retomar os objetivos e deixar claro se eles foram alcançados 

- Indicar explicitamente as contribuições do trabalho 

- Informar as limitações do trabalho 

- Sugerir estudos futuros 

Formatação: justificado, espaçamento entrelinhas simples, 

recuo de primeira linha de cada parágrafo de 1,25cm. 

• Referências bibliográficas: deve conter todas e somente as 

efetivamente citadas no texto.  

Formatação: entre linhas simples, sem recuo de primeira linha 

ou deslocamento. 

• Agradecimentos (se houverem): máximo de 5 linhas no final 

do trabalho. 
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OBS.: A estrutura apresentada refere-se aos trabalhos teórico-

empírico. Para os trabalhos teóricos o (s) autor(es) deverá 

desconsiderar os pontos que não se encaixam.  

 

Figuras e Tabelas 

 

Legendas, ilustrações, tabelas, mapas, e esboços gráficos devem 

ser numerados conforme a sequência com que aparecem no texto, 

seguindo as normas da ABNT. Esses elementos devem ser 

apresentados de forma nítida e acabada, incluindo as referidas 

fontes. Sugere-se nas tabelas e quadros a auto-formatação clássica 

com linha de título, apenas. 

 

Figuras (quadros, lâminas, plantas, fotografias, gráficos, 

organogramas, esquemas, desenhos e outros):  as legendas das 

ilustrações devem ser breves e claras, dispensando consulta ao 

texto. Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que 

se referem (Ver as normas completas em ABNT NBR 6023). 

 

Tabelas: o título é colocado na parte superior, precedido da palavra 

Tabela e de seu número de ordem em algarismos arábicos; as 

fontes citadas, na construção de tabelas, e notas eventuais 

aparecem no rodapé após o fio de fechamento; caso sejam 

utilizadas tabelas reproduzidas de outros documentos, a prévia 

autorização do autor se faz necessária, não sendo mencionada na 

mesma; devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a 

que se referem; se a tabela não couber em uma folha, deve ser 

continuada na folha seguinte e, nesse caso, não é delimitada por 

traço horizontal na parte inferior, sendo o título e o cabeçalho 

repetidos na folha seguinte; nas tabelas utilizam-se fios horizontais 

e verticais para separar os títulos das colunas no cabeçalho e fechá-

las na parte inferior, evitando-se fios verticais para separar as 

colunas e fios horizontais para separar as linhas (Ver as normas 

completas em ABNT NBR 6023). 
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Citações 

 

As citações devem seguir as normas da ABNT NBR 10520 

 

Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela 

instituição responsável ou título incluído na sentença devem ser em 

letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre 

parênteses, devem ser em letras maiúsculas (Consultar normas 

completas em ABNT NBR 10520). 

 

Especificar no texto a(s) página(s), tomo(s), ou seção(ões) da fonte 

de consulta, nas citações diretas. Este(s) deve(m) seguir a data, 

separado(s) por vírgula e precedido(s) pelo termo que o(s) 

caracteriza, de forma abreviada. Nas citações indiretas, a indicação 

da(s) página(s) é opcional (Consultar normas completas em ABNT 

NBR 10520). 

 

As citações diretas, no texto, de até três linhas devem estar contidas 

entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar 

citação no interior da citação. As citações diretas, no texto, com 

mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem 

as aspas (Consultar normas completas em ABNT NBR 10520). 

 

 Política de Privacidade 

 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados 

exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não 

sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

 

 

 


