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RESUMO

A endocardite é uma doença infecciosa grave que envolve o endocárdio mural e uma ou mais valvas cardíacas ou defeitos septais, podendo 
cursar com importantes complicações cardíacas e sistêmicas durante o tratamento. Iniciada por uma bacteremia, a endocardite bacteriana (EB) 
pode acometer outras estruturas do coração, como o endocárdio das comunicações interventriculares e as próteses valvares. É uma doença rara, 
porém causa sequelas graves, muitas vezes levando a óbito. Raramente, também pode ocorrer em pessoas com coração normal/saudável. 
Entretanto, se a pessoa tem algum fator predisponente, há maior probabilidade de desenvolver endocardite infecciosa. Isto é particularmente 
importante no Brasil em função da alta frequência de outra doença, a febre reumática. Também ocorre devido à alta incidência de cáries nos 
dentes e de doença periodontal (gengivite e periodontite). O estudo sobre os mecanismos de dispersão bacteriana e formação de endocardite a 
partir do agravamento de doenças bucais mostra que é primordial ensinar a comunidade, os acadêmicos de saúde e a população em geral que a 
higiene bucal adequada traz benefícios ao indivíduo, tais como a promoção da qualidade de vida e prevenção de doenças infecciosas secundárias. 
De acordo com este panorama, delimitamos como objetivo desta pesquisa estudar o papel do dentista na unidade hospitalar para prevenção de 
endocardites em pacientes nas UTIs e na população. Realizou-se um estudo bibliográfico sobre o papel do profissional de odontologia na 
promoção da saúde bucal para prevenção de endocardites infecciosas. O levantamento bibliográfico foi realizado na biblioteca virtual de saúde, 
nas bases de dados Scielo e Medline, utilizando os descritores: odontologia, prevenção, atenção primária, endocardite bacteriana, dentista. Foi 
realizada uma leitura prévia dos textos coletados e foram selecionados 5 artigos científicos pertinentes ao tema. A análise dos dados coletados 
permitiu destacar as seguintes informações: a rotina de higiene bucal e visitas rotineiras ao dentista são ações eficazes no processo de 
manutenção da saúde bucal com prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de lesões cariosas e infecções periodontais, evitando assim o 
agravamento das mesmas; o dentista deve também atuar como agente educador para prevenção e tratamento da saúde bucal da família; a 
educação para o cuidado com a saúde bucal deve ser prioridade desde o início da erupção da dentição primária (“dentição de leite”), devendo ser 
realizada pelos familiares/responsáveis até a idade em que a criança esteja apta a realizar sua higienização sozinha, sendo supervisionada pelos 
familiares após o término da higiene; nem todos os tipos de endocardite podem ser prevenidos porém, se a pessoa tem algum doença 
cardiovascular e vai ser submetida a um procedimento odontológico, é essencial que o dentista esteja atento a esta informação durante a 
anamnese deste paciente especial, aplicando a profilaxia necessária; pessoas transplantadas cardíacas precisam manter a saúde bucal e precisam 
do atendimento de um cirurgião-dentista especializado, um profissional que compreenda a interação dos medicamentos consumidos com os 
prescritos pelo dentista e ainda conheça a prevenção de problemas que podem ocorrer, pois os medicamentos ingeridos por um transplantado 
reduzem sua imunidade. Conclui-se, portanto que o dentista–hospitalar de rotina deve integrar o quadro permanente dos centros hospitalares 
para realizar o acompanhamento da higienização bucal de pacientes em UTI, realizando o devido tratamento quando necessário, e auxiliando a 
equipe de enfermagem na observação das necessidades especiais de higienização e medicação daqueles pacientes. Sugere-se maior participação 
dos dentistas e dos acadêmicos de odontologia em ações educativas sociais que visem propagar os benefícios da saúde bucal para prevenção de 
endocardites.
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