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RESUMO

A endocardite é uma doença infecciosa grave, relativamente rara, de origem comumente bacteriana e que pode causar grandes sequelas e muitas 
vezes levar o paciente a óbito. Apresenta-se na forma aguda ou subaguda.  A forma subaguda da doença origina-se a partir da entrada direta de 
uma grande quantidade de microrganismo na corrente sanguínea durante a realização de procedimentos odontológicos, sendo os agentes 
etiológicos mais comuns as bactérias da flora bucal, tais como: estreptococos viridans, espécies de Actinobacillus, cardiobacterium, anaeróbios, 
Haemophilus, Eikenella, Kingella e Neisseria. Essas bacteremias podem acontecer durante a realização de simples procedimentos odontológicos 
sem a profilaxia antibiótica adequada ou a partir de lesões que se estabelecem devido à higiene oral (HO) deficiente associada a não adesão do 
indivíduo ao plano de rotina de visitas ao dentista. Diante desse cenário, o presente estudo objetivou avaliar o conhecimento de um grupo de 
indivíduos sobre a doença EI, assim como a percepção dos mesmos em relação a sua rotina de HO e sobre uma possível correlação das infecções 
da cavidade bucal com a doença que afeta o funcionamento cardíaco, podendo levar á morte.  O projeto de pesquisa foi previamente avaliado e 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE 55227816.7.0000.5284). Para este estudo, optou-se por uma pesquisa de campo com 
abordagem metodológica quantitativa. Foi entrevistada uma amostragem aleatória da população do Rio de Janeiro, totalizando 100 indivíduos de 
ambos os sexos que aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  O formulário de entrevista 
continha questões sociodemográficos e questões específicas, como: Você conhece a endocardite infecciosa? Você sabia que as infecções da 
cavidade bucal e as cáries não tratadas podem causar endocardite infecciosa? Você consulta o dentista regularmente? Os dados obtidos nas 
entrevistas foram registrados em uma planilha (Microsoft Office Excel), e avaliados na forma descritiva e inferencial após análise de frequência 
simples.  A análise dos dados sociodemográficos revelou que 88% dos entrevistados eram do sexo feminino, com faixa etária jovem/adulta (18 a 
35 anos) em 62% dos casos, com escolaridade variando em nível superior incompleto (40%) e superior completo (25%). Ao serem questionados 
sobre a frequência de realização de HO (escovação e uso correto de fio dental), 95% dos entrevistados afirmaram fazer a escovação dos dentes 3x 
ao dia, enquanto apenas 34% fazem uso rotineiro de fio dental. Além disto, a maioria dos entrevistados (88%) desconhecia a EI, e 75% não sabia 
que esta infecção afeta o coração, causando insuficiência cardíaca até o óbito, quando não-tratada.  Ainda, identificou-se que grande parte dos 
entrevistados (74%) desconhece que a HO irregular ou ausente e o não tratamento de possíveis infecções existentes (exs: gengivites e cáries) 
podem levar a EI. Conclui-se, portanto, que embora a importância da promoção de saúde bucal através das campanhas voltadas para a HO tenha 
evoluído nas últimas décadas, ainda é inadequada a realização da mesma, visto que uma grande parte dos entrevistados não utiliza o fio dental e 
não mantém rotineira visita ao dentista.  Os dados desta pesquisa levam a refletir que a EI, sua profilaxia, sinais, sintomas e agravamentos 
possivelmente ainda sejam desconhecidos por grande parte da população do RJ além da amostragem entrevistada neste estudo. Ainda assim, 
acredita-se que esta taxa percentual talvez seja inversamente proporcional à taxa de diagnósticos precoces realizados e tratamentos da EI. 
Portanto, a profilaxia durante atendimento odontológica e a conscientização da população acerca da importância da manutenção de rotina de HO 
e das consultas periódicas ao dentista são as ferramentas básicas para prevenir a EI e suas complicações, sendo significativo inserir estas 
informações desde a educação infantil até a fase adulta.
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