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RESUMO

A alta incidência de lesões cariosas não tratadas e infecções periodontais, perda de elementos dentários devido a inadequada higiene oral e 
infecções causadas por prótese dentária mal higienizada são fatores preocupantes e de alta incidência no Brasil. O agravamento destas alterações 
da saúde bucal, tanto em pacientes internados em UTI quanto em indivíduos não internados da população aumenta a chance de ocorrência de 
dispersão destas infecções via corrente sanguínea e subsequente infecção do endocárdio, causando a endocardite infecciosa (bacteriana), 
condição que pode levar o indivíduo à morte quando não tratada. O estudo sobre os mecanismos de dispersão bacteriana e formação de 
endocardite a partir do agravamento de doenças infecciosas bucais mostra que é primordial ensinar a população que a higiene bucal adequada 
traz benefícios ao indivíduo, tais como a promoção da qualidade de vida e prevenção de doenças infecciosas secundárias e do óbito.  A 
endocardite é uma doença infecciosa grave que envolve inflamação alojada no endocárdio mural e uma ou mais valvas cardíacas ou defeitos 
septais, podendo causar insuficiência cardíaca e outras complicações sistêmicas. Os objetivos deste trabalho, portanto, foram estudar sobre as 
formas de atuação do enfermeiro na prevenção das endocardites em indivíduos acamados (homecare e/ou UTI); e propor estratégias de atuação 
deste profissional para adequada prevenção em saúde da família e saúde pública.  Foi realizado um estudo bibliográfico nas seguintes bases de 
dados: Scielo, LILACS e BDenf através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Para identificação de publicações nestas bases, os descritores da 
pesquisa usados foram: endocardite bacteriana e enfermagem, sendo encontrados 87 textos. Foram excluídos 75 textos pela análise do resumo, 
obedecendo-se aos critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos pelo grupo de pesquisa. Quatro textos foram excluídos por não ter sido 
possível o acesso aos textos completos. Após a análise dos 8 textos completos pelos autores, foram selecionados 5 textos.  Ainda foram incluídos 
textos de livros de microbiologia médica recém-publicados, totalizando 16 referências. A análise minuciosa dos textos permitiu identificar que os 
profissionais de enfermagem devem estar atentos á saúde bucal de seus pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva-UTI) e em 
homecare, cuidando para que esta higienização bucal seja rotineira, e encaminhando o paciente para atendimento odontológico (quando em 
condições de mobilidade), solicitando verificação da saúde bucal pelo dentista hospitalar, ou solicitando visita domiciliar do dentista (nestes dois 
casos para os pacientes impossibilitados de se deslocar até o consultório odontológico). Ao enfermeiro, identificou-se também a competência 
para orientar o indivíduo sobre os riscos cardiovasculares devido ao agravamento da saúde causado por inadequada higienização oral domiciliar e 
do não tratamento das periodontites (inclusive gengivites hemorrágicas) e lesões cariosas. O enfermeiro pode, portanto, se tornar eficaz na 
motivação de uma habilidade necessária, portanto acredita- se na capacidade deste profissional para transformar a realidade da saúde através da 
sua ação educativa. Conclui-se portanto que é necessário ampliar a capacitação dos profissionais de enfermagem de forma a treiná-los para 
participação em atividades educativas, inclusive em associação com profissionais de saúde de outras áreas, como médicos e dentistas. Faz-se 
necessário, também, discutir a educação preventiva interdisciplinar e principalmente seu estreito laço com a área da saúde, em especial a 
enfermagem, evidenciado assim a ampla variedade de oportunidades que este profissional de saúde poder vivenciar desde sua formação 
acadêmica, através do planejamento e da execução de práticas de educação com diferentes abordagens de ensino pertinentes à prevenção da 
endocardite ampliando a consciência da população.
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