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RESUMO 

Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente destinado a assistir 
pacientes graves e instáveis necessitando de atenção contínua de uma equipe 
especializada multiprofissional, assim como uma proposta curativa ou em cuidados 
paliativos. Considerando a condição sistêmica, o paciente pode apresentar e 
desenvolver manifestações orais e nosocomiais graves decorrentes da doença de 
base. Da mesma forma, alterações e infecções orais podem influenciar de forma 
sistêmica, afetando o estado de saúde. Assim, elaboramos a hipótese de que as 
alterações orais são frequentes nos indivíduos internados na Unidade de Terapia 
Intensiva do Hospital Universitário Antônio Pedro. Objetivo geral: verificar a 
frequência das alterações orais nos indivíduos internados na Unidade de Terapia 
Intensiva. Material e Métodos: a amostra foi constituída por participantes internados 
na UTI. Foram coletadas informações do prontuário médico e realizado o exame oral 
e citopatológico. Todas as alterações orais foram devidamente documentadas e 
descritas em ficha clínica elaborada para pesquisa, e seu diagnóstico clínico realizado 
de acordo com os critérios descritos na literatura. Resultados: Foram 55 pacientes 
avaliados, 31 (56.4%) do sexo feminino e 24 (43.6%) do sexo masculino. Foram auto 
declarados como pardos 26 (47.3%), 22 (40%) brancos e sete (12.7%) pretos. A idade 
de 23 a 92 anos, com a média de 63 anos. O principal motivo da internação na UTI se 
revelou sendo neoplasias malignas (n=16; 29%), alterações cardiovasculares tiveram 
expressividade (n=8; 14,5%), seguido de insuficiência respiratória (n=5; 9,2%), 
equiparando-se com os casos de doença renal crônica (n=5; 9,2%), por motivo de 
sepse (n=12; 21,8%) e por motivos de pós operatório (n=9; 16,3%). As comorbidade 
mais frequente era a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (n=19; 52,7%), insuficiência 
respiratória (IR) (n= 15; 41,6%); neoplasias (n= 14; 38,8%) e diabetes (n=12; 33,3%). 
Após exame físico oral, 23 (41,8%) apresentaram a mucosa oral com aspecto clínico 
de normalidade, e em dois (3,6%) foram observadas placa brancas por toda extensão 
da mucosa oral. Foram identificadas lesões/alterações orais em 32 (58.2%) pacientes 
dos 55 examinados. A lesão oral mais frequente foi candidíase, observada em 26 
(47.3%) pacientes, seguida por infecção por herpes (HSV) em seis (10.9%) pacientes, 
úlceração traumática em um (1.8%) e ressecamento labial também em um (1.8%) 
paciente. Em dois pacientes identificou-se tanto lesão por candidíase como por 
infecção pelo HSV, concomitantemente. Entre os 26 casos sugestivos de candidíase, 
em 20 pacientes a lesão foi observada apenas na língua, em dois pacientes observou-
se na língua e no palato, em outros dois observou-se em toda mucosa oral. Em apenas 
um paciente foi observada na língua e gengiva vestibular (região anterior/superior) e 
em outro foi identificada em lábio inferior, concomitante à infecção pelo HSV. O 
aspecto clínico predominante das lesões sugestivas de candidíase foi de placa branca 
destacável. Em apenas um paciente foi observado o aspecto atrófico na língua, e em 
outro observou-se aspecto de petéquias no palato. Entre as seis lesões de HSV, três 
foram observadas no lábio inferior, uma no palato, uma na mucosa labial e uma na 
língua. Quanto à apresentação clínica, duas lesões em lábio foram descritas como 
ulcerações e uma como crosta. Tanto a lesão observada no palato como a observada 
na língua foram descritas como ulcerações. Apenas a lesão da mucosa labial inferior 
foi descrita como vesículas. Tanto a lesão identificada como úlcera traumática como o 
ressecamento labial, foram observados no lábio inferior. A avaliação citopatológica da 
mucosa oral identificou 27 com o diagnóstico de candidíase (49.1%) e 28 (50.9%) 
esfregaços com inflamação inespecífica. Na avaliação citopatológica da mucosa oral 
dos 32 pacientes com lesão ao exame físico, observou-se 18 (18/32- 56.2%) pacientes 



 

com diagnóstico de candidíase. Na avaliação citopatológica da mucosa oral dos 23 
pacientes que não apresentaram nenhuma lesão e/ou alteração ao exame físico, 
identificou-se nove (9/23 - 39.1%) com diagnóstico de candidíase. A citopatologia 
confirmou a presença de candidíase em 17 (65,4%) dos 26 pacientes com diagnóstico 
clínico de candidíase. Apenas três (50%) casos de infecção pelo HSV teve o 
diagnóstico clínico confirmado pela citopatologia. A avaliação citopatológica da lesão 
identificada como úlceração traumática, obteve-se o diagnóstico de processo 
inflamatório inespecífico com candidíase. Quanto ao ressecamento labial, as 
alterações citopatológicas foram compatíveis com o diagnóstico clínico. A citopatologia 
revelou na amostra de 55 pacientes o total 31 (56,4%) casos com o diagnóstico de 
candidíase (incluindo mucosa oral com lesões sugestivas e com aspecto clínico de 
normalidade) e três (5.5%) de infecção pelo HSV. Assim, obteve-se um total de 34 
(61.8%) de pacientes com lesão oral. Conclusão: O perfil demográfico dos indivíduos 
internados na UTI do HUAP se caracteriza por predominância do sexo feminino, com 
média de idade de 63 anos. A frequência das lesões aumenta quando o exame 
citopatológico (61.8%) é complementar ao exame clínico (58.2%). A realização do 
exame citopatológico se faz necessário para confirmação diagnóstica, uma vez que 
houveram discrepâncias significativas entre a avaliação clínica e a citopatológica. 
Além da confirmação diagnóstica, a citopatologia revela o diagnóstico de lesões ainda 
em fase subclínica.  
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ABSTRACT 
 

Introduction: The Intensive Care Unit (ICU) is an environment designed to assist 
critically ill and unstable patients needing continuous attention from a specialized 
multiprofessional team, as well as a curative or palliative care proposal. Considering the 
systemic condition, the patient may present and develop severe oral and nosocomial 
manifestations resulting from the underlying disease. Likewise, oral changes and 
infections can influence systemically, affecting health status. Thus, we elaborated the 
hypothesis that oral alterations are frequent in individuals admitted to the Intensive Care 
Unit of Hospital Universitário Antônio Pedro. General objective: to verify the frequency 
of oral changes in individuals admitted to the Intensive Care Unit. Material and Methods: 
the sample consisted of participants admitted to the ICU. Information was collected from 
medical records and oral and cytopathological exams were performed. All oral changes 
were properly documented and described in a clinical form prepared for research, and 
their clinical diagnosis was carried out according to the criteria described in the literature. 
Results: There were 55 patients evaluated, 31 (56.4%) female and 24 (43.6%) male. 
Twenty-six (47.3%), 22 (40%) white and seven (12.7%) black were self-declared as 
brown. The age ranges from 23 to 92 years old, with an average of 63 years old. The 
main reason for admission to the ICU was found to be malignant neoplasms (n=16; 29%), 
cardiovascular alterations were expressive (n=8; 14.5%), followed by respiratory failure 
(n=5; 9.2%) , equating to the cases of chronic kidney disease (n=5; 9.2%), for sepsis 
reasons (n=12; 21.8%) and for postoperative reasons (n=9; 16.3 %). The most frequent 
comorbidities were systemic arterial hypertension (SAH) (n=19; 52.7%), respiratory 
failure (RI) (n=15; 41.6%); neoplasms (n=14; 38.8%) and diabetes (n=12; 33.3%). After 
oral physical examination, 23 (41.8%) presented the oral mucosa with a normal clinical 
appearance, and in two (3.6%) white plaques were observed all over the oral mucosa. 
Oral lesions/alterations were identified in 32 (58.2%) patients of the 55 examined. The 
most frequent oral lesion was candidiasis, observed in 26 (47.3%) patients, followed by 
herpes infection (HSV) in six (10.9%) patients, traumatic ulceration in one (1.8%) and dry 
lip also in one (1.8% ) patient. In two patients, both lesions caused by candidiasis and by 
HSV infection were identified, concomitantly. Among the 26 cases suggestive of 
candidiasis, in 20 patients the lesion was observed only on the tongue, in two patients it 
was observed on the tongue and palate, in another two it was observed on the entire oral 
mucosa. In only one patient it was observed in the tongue and vestibular gingiva 
(anterior/superior region) and in another it was identified in the lower lip, concomitant with 
HSV infection. The predominant clinical appearance of lesions suggestive of candidiasis 
was a white detachable plaque. In only one patient, the atrophic aspect of the tongue 
was observed, and in another, the aspect of petechiae on the palate was observed. 
Among the six HSV lesions, three were observed on the lower lip, one on the palate, one 
on the labial mucosa and one on the tongue. As for the clinical presentation, two lesions 
on the lip were described as ulcerations and one as a crust. Both the lesion observed on 
the palate and the one observed on the tongue were described as ulcerations. Only the 
lesion of the inferior labial mucosa was described as vesicles. Both the lesion identified 
as a traumatic ulcer and lip dryness were observed on the lower lip. The cytopathological 
evaluation of the oral mucosa identified 27 with a diagnosis of candidiasis (49.1%) and 
28 (50.9%) smears with nonspecific inflammation. In the cytopathological evaluation of 
the oral mucosa of the 32 patients with lesions on physical examination, we observed 18 
(18/32-56.2%) patients diagnosed with candidiasis. In the cytopathological evaluation of 
the oral mucosa of the 23 patients who did not present any lesion and/or alteration on 



 

physical examination, nine (9/23 - 39.1%) were identified with a diagnosis of candidiasis. 
Cytopathology confirmed the presence of candidiasis in 17 (65.4%) of the 26 patients 
with a clinical diagnosis of candidiasis. Only three (50%) cases of HSV infection had a 
clinical diagnosis confirmed by cytopathology. The cytopathological evaluation of the 
lesion identified as traumatic ulceration resulted in the diagnosis of a nonspecific 
inflammatory process with candidiasis. As for lip dryness, cytopathological changes were 
compatible with the clinical diagnosis. Cytopathology revealed a total of 31 (56.4%) cases 
in the sample of 55 patients with a diagnosis of candidiasis (including oral mucosa with 
suggestive lesions and with normal clinical appearance) and three (5.5%) of HSV 
infection. Thus, we obtained a total of 34 (61.8%) patients with oral lesions. Conclusion: 
The demographic profile of individuals admitted to the ICU of HUAP is characterized by 
a predominance of females, with a mean age of 63 years. The frequency of lesions 
increases when the cytopathological examination (61.8%) is complementary to the 
clinical examination (58.2%). The Pap smear test is necessary to confirm the diagnosis, 
since there were significant discrepancies between the clinical and cytopathological 
evaluation. In addition to diagnostic confirmation, cytopathology reveals the diagnosis of 
lesions still in the subclinical phase. 
 
 
Keywords: Intensive Care Units; Oral Manifestations; pathology; Dental Service, 
Hospital; Patient Care Team.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente destinado a assistir 

pacientes graves e instáveis e é considerado de alta complexidade, por contar com 

aparato tecnológico e informatizado de ponta, no qual são realizados procedimentos 

complexos e invasivos. (FERNANDES, 2010) Esses pacientes podem se encontrar em 

possibilidade de recuperação e necessidade de atenção contínua de uma equipe 

especializada multiprofissional, assim como em proposta curativa ou em cuidados 

paliativos (FERNANDES, 2010; LIMA, 2013) 

Os motivos pelos quais levam um paciente à necessidade de uma estadia nessas 

Unidades Intensivas são diversos. (ARANEGA, 2012) Acidentes automobilísticos, 

acompanhamento pós cirúrgico, problemas respiratórios, hemorragias internas e 

complicações de doenças crônicas e sistêmicas se apresentam como os grandes 

motivadores da internação. (ARANEGA, 2012; BAEDER, 2012) 

O estudo de França (2013) em uma UTI geral do estado da Paraíba mostrou que 

a prevalência de pacientes internados era do sexo masculino (55,9%), sendo Diabetes 

Mellitus (DM) e cardiopatia as comorbidades relacionadas como as mais frequentes 

causas de internação. Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgou em 2010 que o padrão de óbitos nas UTI tem sido decorrentes de doenças 

crônicas, degenerativas e, também, por causas externas ligadas a acidentes e à 

violência.  

Considerando a condição sistêmica, o paciente pode apresentar e desenvolver 

manifestações orais e nosocomiais graves decorrentes da doença de base. (SANTANA, 

2012) Da mesma forma, alterações e infecções orais podem influenciar de forma 

sistêmica, afetando o estado de saúde geral. (SANTANA, 2012; SCHLESENER, 2012) 

As condições de saúde oral do paciente pode refletir no quadro sistêmico dele, pois 

infecções ativas como gengivites, abscessos, celulite faciais, podem trazer problemas 

no sistema respiratório através da aspiração de patógenos nocivos, se o agente 

infeccioso percorrer o sistema circulatório, pode comprometer órgãos como o coração 

causando endocardite bacteriana, exacerbar alterações sistêmicas pré existentes, 

comprometer funções essenciais no âmbito estomatognático, diminuindo a qualidade 

de vida do paciente, além da possibilidade de ocasionar sepse em pacientes 

imunossuprimidos e/ ou debilitados. (TENG, 2002) 
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Por outro lado, devido sua condição sistêmica, esses pacientes possuem a 

necessidade de medicamentos como auxiliares da terapêutica clínica de acordo com 

suas condições de saúde e indicações médicas. (LOUREIRO, 2004) Essas drogas, por 

sua vez, possuem efeitos adversos que eventualmente manifestam-se na mucosa 

bucal. (LOUREIRO, 2004) 

Uma das reações medicamentosas mais comuns é a estomatite ou inflamação da 

mucosa bucal. (KANE, 1993) A maioria dos casos de estomatite induzida por drogas 

não tem outra característica clínica além do eritema, acompanhado geralmente de dor. 

(KANE, 1993) Quarenta por cento (40%) dos pacientes que usam quimioterápicos para 

o tratamento de câncer desenvolvem algum tipo de complicação bucal como resultado 

do tratamento. (KANE, 1993) 

Em pacientes que necessitem de ventilação mecânica, a intubação orotraqueal pode 

causar perfuração ou laceração da laringe, faringe e esôfago, lesionar cordas vocais, 

culminar em fraturas dentárias, lesões traumáticas na mucosa oral e labial e facilitar 

infecções. (ABIDIA, 2007) Além disso, devido a constante abertura da boca associada 

a intubação é observada a desidratação da mucosa oral, tornando-a mais susceptível 

à ulcerações traumáticas. (ABIDIA, 2007; AMANTÉA, 2003) 

A intubação ainda dificulta a higienização oral, o que leva ao maior acúmulo de 

biofilme, sendo um nicho para microrganismos patogênicos. (ESTAJI, 2015) Este 

biofilme pode ser responsável por infecção oral e por aumentar a probabilidade de 

adquirir doenças infecciosas sistêmicas aumentando o risco de desenvolvimento de 

pneumonia, uma vez que se apresenta como reservatório de microrganismos que 

podem causar infecção à distância. (ESTAJI, 2015; BEDER, 2012; MORAIS, 2006; 

HAMURO, 2017) 

Porém, em algumas situações a avaliação clínica se torna limitada para 

diagnóstico de lesões orais subclínicas. (ESTAJI, 2015) A citopatologia vem se 

mostrando a técnica mais indicada para diagnóstico de lesões orais em pacientes 

críticos, uma vez que se caracteriza por ser uma técnica minimamente invasiva quando 

comparada com a biopsia incisional ou excisional, por se constitui em menor 

traumatismo. (RUBIN, 2002) Pode ser realizada no âmbito ambulatorial, minimiza a 

possibilidade de hemorragias e infecções em pacientes imunossuprimidos, e dispensa 

a necessidade da utilização de anestesia infiltrativa, representando assim, um método 

diagnóstico de baixa morbidade para o paciente. (RUBIN, 2002) 
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O exame citopatológico esfoliativo se baseia na coleta de células epiteliais 

superficiais, sendo indicado em lesões erosivas, ulceradas e quando há perda do epitélio 

com exposição do tecido conjuntivo. (TAMBOURET, 2013) Essa técnica permite a 

identificação de anormalidades no padrão citológico em lesões de mucosas através da 

coloração pelo Papanicolaou (PAPA). (TAMBOURET, 2013) Essas anormalidades 

podem se apresentar sob pleomorfismo nuclear, número de mitoses 

aumentado, padrão de invasão, infiltrado inflamatório, hipercromatismo. E através do 

método pelo ácido periódico de Schiff (PAS) facilita o diagnóstico da candidíase. 

(LUCENA, 2001) 

Apesar de poucos estudos encontrados na literatura envolvendo manifestações 

orais em pacientes na UTI, muitos autores concordam que a intervenção precoce na 

saúde oral do paciente previne e controla infecções sistêmicas melhorando o desfecho 

desses pacientes na Unidade de Terapia Intensiva. (ORLADINI, 2012) 

Dessa maneira, a avaliação e tratamento das condições orais em pacientes 

internados na UTI é de extrema importância, pois contribui para o controle de infecções 

no ambiente hospitalar, e consequentemente na redução do tempo de internação. 

(GOMES, 2012) 

Considerando o exposto acima temos como hipótese científica que as alterações 

orais são frequentes nos indivíduos internados na Unidade de Terapia Intensiva 

do Hospital Universitário Antônio Pedro. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E A ODONTOLOGIA  

Em meados do século XIX, houve a separação da odontologia e da medicina com 

a criação da primeira Faculdade de Odontologia, em Baltimore. (KAHN, 2010) Esta 

mudança gerou um novo olhar sobre a relação da condição sistêmica do paciente com 

a cavidade oral, assim como a influência das doenças orais sobre a condição sistêmica 

do organismo. (KAHN, 2010) 

O aperfeiçoamento dos recursos humanos e recursos materiais, possibilitou uma 

melhor compreensão das condições fisiológicas e psicológicas do indivíduo. (ARAUJO, 

2009) Assim como o desenvolvimento de novas terapias voltadas para uma visão 

holística. (ARAUJO, 2009)  

Umas das pioneiras nas observações e iniciativas a respeito da necessidade de 

uma assistência contínua por uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar foi realizada 

pela Enfermeira britânica Florence Nightingale. Durante a Guerra da Crimeira em 1854 

a 1856 ao lado dos britânicos. (GRENVIK, 2009) Sua iniciativa foi organizar uma 

logística em que, através de uma triagem, os leitos dos soldados mais graves se 

localizavam mais perto do posto de enfermagem. (GRENVIK, 2009) Dessa maneira um 

olhar constante nas condições dos doentes proporcionava ajuda rápida quando 

necessária. Essa foi uma das primeiras tentativas de organização de uma Unidade de 

Terapia Intensiva. (GRENVIK, 2009) 

Somente em 1929 o Dr Walter Dandy, do Hospital Johns Hopkins, em Baltimore 

descreveu o uso de uma Unidade Pós Operatória especial para os seus pacientes 

neurocirúrgicos. (HANSON et al, 2001). E em 1927, durante uma epidemia de 

poliomielite, o médico dinamarquês, sugeriu realizar ventilação manual por pressão 

positiva intermitente resultando na queda da mortalidade dos pacientes caracterizando 

uma UTI respiratória. (GRENVIK, 2009) 

Para que os pacientes tivessem um cuidado contínuo com atenção em todas as 

necessidades sistêmicas, as Unidades de Terapia Intensiva foram criadas. (ARANEGA, 

2012). Porém, esse modelo só se deu início no Brasil na década de 70 do século XX, 

no governo do presidente Emílio Médici, onde o país se encontrava no auge do milagre 

econômico que, no contexto, privilegiava um modelo econômico concentrador de renda 

e uma política voltada à modernização e ao desenvolvimento, o que repercutiu no setor 

da Saúde. (GERMANO, 1983) 
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A Unidade de Terapia Intensiva é uma seção de alta complexidade, com 

aparelhos tecnológicos, nem sempre encontrados em outros setores de internação, 

projetados para pacientes com condições de saúde graves ou potencialmente graves. 

(LIMA, 2013) Esses pacientes podem se encontrar em possibilidade de recuperação e 

necessidade de atenção contínua de uma equipe especializada. (LIMA, 2013) No 

entanto, também são admitidos pacientes que não têm a possibilidade de regressão em 

seu estado clínico, o que destaca a necessidade de distinção entre a proposta curativa 

desse modelo e os cuidados paliativos. (LIMA, 2013) 

Diferentes causas podem levar um indivíduo a ser internado nas UTI, dentre elas 

podem ser citadas acidentes automobilísticos, acompanhamento pós cirúrgico, 

problemas respiratórios, hemorragias internas e complicações de doenças crônicas e 

sistêmicas. (ARANEGA, 2012) 

Porém, quando se trata de as infecções nosocomiais, o tempo de estadia na UTI 

é prolongado. Além de representar a principal causa de morte durante a internação. 

(CHASTRE, 2002) A pneumonia adquirida pelo uso de ventilação mecânica é a infecção 

hospitalar mais frequente em pacientes que se encontram na UTI. (CHASTRE, 2002) 

Uma incidência entre oito a 28% e taxa de mortalidade de até 76% quando a infecção 

pulmonar é causada por patógenos de alto risco. (CHASTRE, 2002) 

E embora estudos epidemiológicos não demostrem associação entre doença 

respiratória aguda e problemas de saúde bucal, na população há evidências de que a 

colonização oral pode servir como principal local de crescimento de microrganismos 

potencialmente patogênico. (FOURRIER, 1998) Dessa maneira a má higienização e 

falta de eliminação mecânica do biofilme pode contribuir para aspiração de bactérias da 

orofaringe, e fomentar o desenvolvimento de pneumonia nosocomial. (FOURRIER, 

1998) 

Hamuro et al, (2017) observou que a manutenção da higiene oral, em pacientes 

internados diminuía o risco de desenvolvimento de pneumonia, uma vez que suprimia o 

crescimento bacteriano intraoral. Ainda em Hamuro et al, (2017), dos pacientes 

internados, 263 obtiveram uma higienização oral padronizada com dentifrício, no 

período de um ano que se iniciou em abril de 2015, em que: quando fosse edêntulo total 

e utilizava prótese, era realizada a higienização da mucosa oral e higienização da 

prótese; quando edêntulo total sem uso de prótese, somente higienização da mucosa 

oral; e quando estivessem presentes alguns dente, era realizada higienização com 
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dentifrício. (HAMURO, 2017) O grupo controle com 259 pacientes, acompanhados 

durante um ano, com início em abril de 2014 não teve intervenção padronizada de 

higiene oral. (HAMURO, 2017) Foi observado que do grupo controle, 65 participantes 

apresentaram pneumonia. (HAMURO, 2017) Enquanto apenas 33 participantes, do 

grupo que teve a intervenção padronizada, tiveram manifestação da doença. 

A avaliação da condição bucal e necessidade de abordagem terapêutica em 

pacientes hospitalizados exigem o acompanhamento por um cirurgião-dentista 

habilitado evitando um aumento da proliferação de microrganismos e, 

consequentemente, infecções e doenças sistêmicas que representam risco para a 

saúde do paciente, principalmente a infecção nosocomial, promovendo o bem estar da 

saúde bucal do paciente. (GOMES, 2012) 

Por questões multifatoriais que levam a internação do paciente na UTI, a 

responsabilidade e execução dos procedimentos necessários, em tais circunstâncias, 

são compartilhadas por um grupo com profissionais de várias áreas e especialidades, 

como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, dentistas entre 

outros. (BAEDER, 2012) 

Porém, apesar da necessidade multiprofissional, apenas em 2008, foi decretada 

a Lei nº 2776/2008 e apresentada à Câmara dos Deputados do Estado do Rio de 

Janeiro, que torna obrigatória a presença do cirurgião dentista nas equipes 

multiprofissionais hospitalares e nas UTI, em que ratifica a contribuição da Odontologia 

para uma melhor e mais rápida recuperação do estado geral de saúde do indivíduo 

internado (GODOI et al, 2009).  

Em 2015, o Conselho Federal de Odontologia (CFO), através da Resolução CFO-

162/2015, reconheceu o exercício da Odontologia Hospitalar (OH) pelo cirurgião 

dentista, desse modo, a OH foi reconhecida como especialidade odontológica junto a 

Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas (ANEO). (CONSELHO 

FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 2015) 

Entretanto, a nível de território nacional, o Projeto de Lei 883/2019 ainda aguarda 

parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Familiar. Esse projeto de Lei 

estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades 

de terapia intensiva e demais unidades hospitalares pública e particulares de 

internações prolongadas e dá outras providências. (CONGRESSO NACIONAL, 2019) 



 

 

 

 

24 

 

 

Apesar disso, poucos estudos referentes às manifestações orais em pacientes 

internados na UTI foram realizados. 

2.2 ALTERAÇÕES ORAIS EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI 

Durante o atendimento aos pacientes sob estadia na UTI, a importância dos 

cuidados bucais se faz presente em inúmeras investigações na literatura. (PACE, 2008; 

MORI, 2006) Uma vez que as alterações orais são comuns devido presença de 

comorbidades, de efeitos colaterais de medicações que são utilizadas para controle 

sistêmico, traumas na região, higienização inadequada, assim como a necessidade de 

intubação orotraqueal. (AMES, 2011) 

Manifestações como candidíase, herpes, úlceras traumáticas, saburra lingual, 

hipossalivação e ressecamento labial e oral podem estar presentes na avaliação do 

paciente crítico. (BAEDER, 2012; ASSIS, 2012; LUYT, 2007) Em pacientes internados, 

além das manifestações relacionadas ao estado sistêmico, podem estar presentes 

algumas alterações associadas ao uso dos medicamentos e dos equipamentos de 

ventilação. (COSTA, 2011) Dentre as alterações mais frequentes estão halitose, 

ulcerações e saburra lingual, porém outras podem ser observadas como a hiperplasia 

gengival, hemorragias, e infecções oportunistas como candidíase e herpes simples. 

(COSTA, 2011; CRUZ, 2011) 

Gemaque (2014) verificou em seu estudo, a prevalência das lesões orais em 

pacientes internados com as doenças infecciosas sistêmicas, onde as mais 

preponderantes eram tuberculose, seguido por infecção pelo HIV, hepatite tipo B e C, 

leishmaniose e meningite. Dos 105 pacientes incluídos no estudo, observou-se doença 

periodontal em 57,5%, Candidíase em 22,8%, úlceras em 12,6%, saburra lingual em 

5,5% e por fim, herpes e carcinoma de células escamosas (CCE) com 0,8% de 

representatividade. (GEMAQUE, 2014) 

Foi observado por Cruz (2011), que em 35 pacientes internado na UTI, seis pacientes 

(17%) apresentavam úlceras, candidíase em dois (5%) e vinte e nove pacientes (83%) 

apresentavam saburra lingual, sendo que a saburra lingual estava presente em mais de 

dois terços da língua em 24 pacientes (69%), até 2/3 em quatro pacientes (11%), até 1/3 

em um paciente (3%).  

Todavia, em um estudo realizado na Austrália por Estie Kruger e Marc Tennant em 

2015, foi analisado que em um período de 10 anos, em uma amostra de 11608, 1793 

pacientes (15,4%) foram internados no CTI devido infecções previamente causadas por 
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cárie dentária, 525 pacientes (4,5%) com alteração em glândula salivares e 268 

pacientes (2,3%) apresentaram úlceras em mucosa oral.  

2.2.1 Candidíase 

A candidíase é a infecção fúngica mais comum da cavidade oral, pode estar 

presente em 30% a 50% das pessoas, em qualquer fase da vida sem que haja 

manifestação clínica. (RIBEIRO, 2012) Embora o maior número de casos sejam 

relatados na infância ou na velhice. (RIBEIRO, 2012)  

Candida albicans é uma das principais espécies encontradas em associação com 

infecções fúngicas em humanos, sendo que estas ocorrem em decorrência de alteração 

imunológica do hospedeiro, do meio ambiente da mucosa bucal e da virulência da 

espécie, que apresenta plasticidade morfológica. (NEVILLE, 2009) 

A morfologia desse fungo, em um modelo Candida albicans, se caracteriza como 

uma levedura diploide com história de dimorfismo fúngico invertido. (BARBEDO, 2010) 

Encontra-se na natureza na forma leveduriforme, enquanto na fase miceliana, está 

associada com invasão dos tecidos do hospedeiro de maneira a apresentar a doença. 

(NEVILLE, 2009; BARBEDO, 2010) 

A fase unicelular leveduriforme pode gerar um broto e formar hifas verdadeiras. 

Entre esses dois extremos, brotamento e filamentação, o fungo ainda pode exibir uma 

variedade de morfologias durante seu crescimento, formando assim as pseudo-hifas, 

que na realidade são leveduras alongadas unidas entre si. (KIM, 2011) A alteração na 

morfologia de fase leveduriforme para filamentosa pode ser induzida por diferentes 

condições ambientais, como variação de temperatura e de pH. (KIM, 2011; BARBEDO, 

2010) 

A expressão genética é responsável pelas mudanças na micromorfologia, 

consequentemente, reflete na macromorfologia do desenvolvimento leveduriforme 

quanto à cor, que pode ser do branco ao creme, e ao aspecto, pastoso, brilhoso ou 

opaco. (KIM, 2011) Porém, o estado leveduriforme pode evoluir para filamentoso, ou até 

mesmo uma mescla de células fúngicas leveduriformes e filamentosas. (BARBEDO, 

2010) 

A candidíase da mucosa oral pode se apresentar de variadas formas clínicas. 

(SWEET, 1997) A candidíase pseudomembranosa é a apresentação mais conhecida, 

denominada popularmente no Brasil como “sapinho”. (SWEET, 1997) Essa se 

caracteriza por uma pseudomembrana de coloração do branco ao creme que, quando 
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removida, apresenta fundo avermelhado. (BARBEDO, 2010) No entanto, outras formas 

clínicas como a eritematosa, associadas à Cândida, são também frequentes na 

atualidade. (BARBEDO, 2010) Dentre os sintomas, o paciente pode se queixar de 

sensação de queimação na boca, gosto desagradável, e algumas vezes pode se referir 

a presença de “bolhas”. Porém, o que sentem são placas elevadas, e não vesículas 

verdadeiras. (NEVILLE, 2009; SWEET, 1997; BARBEDO, 2010)  

A forma eritematosa pode surgir como consequência da candidíase 

pseudomembranosa, ou instalar-se na mucosa oral, após tratamento com antibióticos 

de largo espectro, corticoides ou imunodepressores. (FOTOS, 1992)Podendo se 

apresentar na forma de candidíase atrófica aguda, a mucosa, ao contrário da 

pseudomembranosa, não apresenta manchas brancas. (NEVILLE, 2009; FOTOS, 1992) 

Apresenta-se com intenso eritema difuso observada no dorso da língua, 

pequenas placas e úlceras superficiais muito dolorosas que resultam da perda de 

papilas filiformes. (FOTOS, 1992) A forma aguda é o único tipo de candidíase dolorosa, 

podendo ocorrer em qualquer localização da cavidade oral e particularmente em 

pacientes mais idosos também. (FOTOS, 1992) A forma crônica, normalmente 

assintomática, era associada à má higiene oral e ao uso crônico de prótese, sendo, 

também, conhecida no passado como forma de Cândida associada à prótese, ou 

estomatite por dentadura. (NEVILLE, 2009; FOTOS, 1992) 

Uma variante eritematosa que se apresenta mais difusa pode ser observada em 

indivíduos que usam antibióticos de largo-espectro, em particular a tetraciclinas. (JIN, 

2000) Em situações como essa, os pacientes queixam-se de sensação de escaldado ou 

de ardência da boca e na superfície da língua. (JIN, 2000) 

A candidíase também pode se apresentar na forma de placa branca não 

destacável, o que faz necessário o diagnóstico diferencial. (NEVILLE, 2009) Essa forma 

denomina-se candidíase crônica hiperplásica, em que a Cândida induz lesões 

hiperceratóticas. (NEVILLE, 2009) O diagnóstico é confirmado pela presença de hifas, 

como também presença de alterações citopáticas de infecção e inflamação vistas ao 

microscópio. (NEVILLE, 2009) Em casos de candidíase crônica hiperplásica sem faz 

necessário biopsia da região hiperceratótica. (NEVILLE, 2009)  
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2.2.2 Infecção pelo herpes vírus simples 

O herpes vírus humano é classificado dentro de um grande grupo de vírus da 

família do herpesviradae e da subfamília Alphaherpesvirinae, gênero Simplexvirus. 

São oito tipos virais, sendo o mais comum o herpes vírus simples (HSV), também 

conhecido como HHV. (CLARKSON, 2017) De acordo com o International Commitee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV, 2020), existem dois sorotipos de HSV (HSV-1 e HSV-2). O 

HSV-1 afeta predominantemente a mucosa oral, é transmitido por saliva ou contato 

direto com as lesões mucocutâneas, enquanto o HSV-2 tem predileção pela mucosa 

genital e é transmitido através do contato sexual. (CLARKSON, 2017) Embora haja essa 

predileção, as infecções em ambos os sítios podem ocorrer com os dois vírus. 

(CLARKSON, 2017) 

 A gengivoestomatite é o padrão mais comum de patologia produzida pelo HSV, 

seguida por herpes labial, na maioria dos casos, relaciona-se à infecção pelo HSV- 1. 

(CLARKSON, 2017) Geralmente ocorre a partir do contato com saliva contaminada ou 

contato direto com lesões ativas. (NEVILLE, 2009) As lesões herpéticas apresentam 

quantidades elevadas de partículas virais e infiltrados leucócitários que controlam a 

infecção. (NEVILLE, 2009) O início das manifestações se caracteriza por inúmeras 

vesículas puntiformes, que se rompem e formam lesões pequenas, ulceradas e 

eritematosas. (NEVILLE, 2009) Após 21 dias do aparecimento das lesões é possível 

observar, através do exame clínico, o estabelecimento de crostas que são resolvidas 

sem a formação de cicatrizes. (NEVILLE, 2009; LAWALL, 2005; ROIZMAN, 2013).  

O herpes labial recorrente caracteriza-se por vesículas induzidas pelo HHV-1 ou 

com menor frequência pelo HHV-2. (NEVILLE, 2009) Apresenta início, geralmente, após 

sensação de dormência, prurido, pontadas, dor e ardência nos lábios, que aparecem 

durante um período de aproximadamente quatro dias. Fatores que levam à recorrência 

como luz ultravioleta, febre, estresse, trauma físico, menstruação e imunossupressão 

podem ser citados. (MATEUS, 2006) As vesículas rompem-se em cerca de quatro a seis 

dias, ocorrendo formação de crosta, curando sem deixar cicatriz. (NEVILLE, 2009; 

MATEUS, 2006; CASTRO, 1999) 

O HSV-1 é caracterizado na forma primária, podendo ser assintomática, e na 

forma secundária através da reativação posterior à fase latente. (GLADWIN, 2014) Na 

infecção primária, o vírus migra até os gânglios sensoriais, afetando principalmente o 

gânglio trigeminal, no qual permanece latente até a reativação. (NEVILLE, 2009; 
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GLADWIN, 2014; WOO, 2012) O exato fator etiológico de reativação do herpes 

permanece desconhecido, mas acredita-se que é induzido pelo estresse, exposição ao 

sol, cirurgias e imunossupressão. (WOO, 2012) A reativação é episódica e ocorre com 

maior frequência e nos pacientes imunossuprimidos que estão em UTI. (EISEN, 1998) 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2017), em 2012, 

aproximadamente 67% da população apresentava infecção por HSV-1. Assumindo o 

topo do hanking de comorbidades mais comum, que antes era das doenças 

respiratórias. (CONSOLARO, 2009)  

Em pacientes imunocomprometidos e internados em UTI, as infecções pelo 

herpes podem agravar o estado sistêmico dos pacientes, principalmente naqueles com 

doenças respiratórias como pneumonia, tuberculose e broncopneumonia (RAMSEY, 

1982; LEMOS, 2012; LUYT, 2007) uma vez que os HSVs podem infectar vários orgãos, 

embora a frequência destas infecções seja relativamente baixa. (; LUYT, 2007) O HSV 

infecta o fígado (ALIDJINOU, 2015; GUTIERREZ, 2016) e os rins (CAPRETTI, 2013) 

produz sepse (HAAG, 2015) e lesões agudas no pulmão (ASTUTO, 2014; BERARDI, 

2015). 

Para diagnóstico clínico de infecção causada pelo herpesvírus é realizado pela 

identificação das lesões vesiculares organizadas de maneira agrupadas, eritematosas, 

apresentando pápulas crostosas durante um a três dias. (ROIZMAN, 2013). Porém o 

diagnóstico laboratorial pode ser através de cultura celular, detecção de anticorpos 

(Westem Blotting ou Ensaio Enzimático, também conhecido como ELISA), detecção do 

antígeno viral (Imunofluorescência, reação em cadeia da polimerase – PCR e PCR, 

sequenciamento) e raspado citopatológico. (ROIZMAN, 2013) 

 Essa técnica consiste no raspado da base da lesão vesiculosa da pele ou 

mucosa e coloração pela HE, para pesquisa de células gigantes multinucleadas com 

corpos de inclusão. (GELLER, 2012) Caso seja necessário a identificação de outras 

espécies de herpesvírus, a cultura viral pode ser empregada. (GELLER, 2012) 

O material é coletado com uma escova endocervical a partir de raspado de 

vesículas e semeado em meio de cultura. (GELLER, 2012) As alterações citopáticas são 

visualizáveis com 24 a 48 horas de incubação, através de microscopia de fase. 

(GELLER, 2012) Este exame é mais sensível para o HSV, em relação à cultura de 

células para outras espécies VZV (varicella zoster virus), CMV (citomegalovírus)], e 

proporciona tipagem da cepa. (GELLER, 2012) 
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Também pode ser observada alterações histológicas, através da histopatologia, 

em infecções primárias ou recorrentes por HSV. (GELLER, 2012) As primeiras células 

a se infiltrarem são células NK, APCs e células CD4+, seguidas dois dias após por 

células CD8+. (GELLER, 2012) Alterações citopatológicas são aquelas características 

de morte celular mediada por vírus, associadas à resposta inflamatória. (GELLER, 2012) 

Condensação cromatínica seguida de degeneração nuclear; solução de continuidade de 

membranas citoplasmáticas; degeneração vesicular queratinocítica; perda das 

proteínas de ligação matricial sobre a superfície celular, com despregamento celular de 

tecido circunjacente; desestabilização citoesquelética; diminuição de síntese 

macromolecular; inclusões virais eosinofílicas. (GELLER, 2012) Em casos atípicos e 

pacientes imunocomprometidos, a coloração direta por anticorpo fluorescente pode ser 

empregada. (GELLER, 2012) 

 

2.2.3 Lesões ulceradas 

As lesões de aspecto clínico ulcerado são classificadas como feridas com perda 

da continuidade do epitélio, com exposição do tecido conjuntivo subjacente. (NEVILLE, 

2009) 

De acordo com Regezi (2000), as úlcerações traumáticas agudas da mucosa 

bucal apresentam sinais e sintomas clínicos da inflamação aguda. Encontram-se 

circundadas por um halo eritematoso com membrana removível e cobertas por um 

exsudato amarelo-esbranquiçado e fibroporulento, podendo gerar dor e sensibilidade ao 

paciente. (MEURER, 2015) Porém, ocasionalmente, pode acontecer alterações 

morfológicas nas lesões denominada de vegetação, em que o tecido de granulação 

proliferativo subjacente pode resultar em uma lesão elevada parecida com um 

granuloma piogênico. (NEVILLE, 2009) 

Segundo Neville (2009), as ulcerações traumáticas acometem com maior 

frequência a mucosa jugal, borda da língua, lábios, gengivas e os palatos duro e mole. 

O tempo de duração varia de poucos dias a várias semanas, com a língua apresentando 

o maior tempo de evolução. (TOMMASI, 2013) Em relação ao tamanho e a forma, 

podem se apresentar variadamente, mas são geralmente lesões únicas. Se o agente 

traumático é removido não há recorrência. (TOMMASI, 2013) 

Porém, se o paciente apresenta úlceras recorrentes, se faz necessária uma 

criteriosa avaliação estomatológica para descartar outras doenças de natureza 



 

 

 

 

30 

 

 

sistêmica, tais como: Doenças dermatológicas (líquen plano, pênfigo vulgar, penfigóide, 

eritema multiforme, dermatite herpetiforme, epidermólise bolhosa e estomatite ulcerativa 

crônica); Doenças Infecciosas (estomatite herpética, herpes zoster, herpangina, 

mononucleose infecciosa, infecção pelo vírus HIV, GUNA, tuberculose, sífilis e infecções 

fúngicas profundas); Discrasias sangüíneas (anemia, leucemia, neutropenia; Doenças 

gastrointestinais (doença celíaca, doença de Crohn, colite ulcerativa) e Drogas (agentes 

citotóxicos). (SCULLY, 1998) 

 

2.2.4 Saburra lingual 

Uma concentração de mucina na saliva pode fazer com que haja aderência da 

mesma sobre o dorso lingual, com predileção pela região do terço posterior. (RIO, 2007) 

Assim como a aderência da saliva, ocorre também a aderência de células epiteliais 

provenientes de uma descamação da mucosa bucal e de microrganismos anaeróbios 

proteolíticos que aí encontram dois tipos de substratos: as proteínas da própria saliva e 

as proteínas das células epiteliais descamadas. (RIO, 2007) Este conjunto, 

microrganismos, incluindo as bactérias Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium 

nucleatum, entre outras, a saliva e células epiteliais descamadas, forma uma camada 

esbranquiçada nessa região da língua, podendo variar de extensão, espessura e 

viscosidade. (RIO, 2007) A essa camada esbranquiçada dá-se o nome de saburra 

lingual. Contudo, variações anatômicas da língua como língua fissurada, língua pilosa, 

podem contribuir para o agravamento. (RIO, 2007; AMORIM, 2011) 

A saburra lingual além de ser um fator muito importante na formação da halitose, 

também funciona como retentora de biofilme. (CRUZ, 2014) Cerca de 100 milhões de 

microrganismos pode ser encontrados a cada milímetro cúbico de biofilme bucal, isso 

inclui bactérias, fungos e vírus, que podem servir como reservatório de patógenos em 

potencial. (CRUZ, 2014) Desse modo tais microrganismos podem ser aspirados ou 

alcançar a corrente sanguínea causando infecções à distância. (CRUZ, 2014) 

No caso de pacientes internados na UTI, se faz preciso ressaltar que, como esses 

pacientes se encontram em estado grave, é comum encontrar um baixo fluxo salivar, 

reflexo de tosse diminuído, pouca capacidade de higienização e o comprometimento 

físico, além de estarem presentes fatores que alteram a microbiota corporal e debilitam 

a resposta imune, tornando-os potenciais vítimas de infecções. (CRUZ, 2014) 



 

 

 

 

31 

 

 

 Dessa forma, limpadores ou raspadores linguais têm sido instrumentos 

constantemente utilizados na tentativa de remoção dessa camada esbranquiçada do 

dorso da língua. (RIO, 2007) Esses aparelhos são dispositivos desenvolvidos para a 

limpeza dessa região. (RIO, 2007) Porém, o uso inadequado desses raspadores leva a 

uma excessiva escoriação da superfície da língua com transudação e descamação, 

podendo causar desconforto ao paciente ao ingerir alimentos ácidos ou amargos. (RIO, 

2007) 

 

2.2.5 Halitose 

A halitose é uma condição do hálito na qual este se altera, de forma desagradável 

tanto para o paciente como para as pessoas com as quais ele se relaciona, podendo ou 

não significar uma condição patológica. (AMORIM, 2011)  

Essa condição pode estar associada a doenças otorrinolaringológicas, 

respiratórias, gastrointestinais e a algumas doenças da cavidade oral. (RIO, 2007) 

Dentre as doenças de cavidade oral, podem elas serem citadas as cáries dentais; 

doenças periodontais, saburra lingual, processos endodônticos, ferida cirúrgica, 

próteses porosas ou mal adaptadas, restaurações mal adaptadas, cistos com fístula 

drenando para a cavidade bucal, ulcerações e necrose. (RIO, 2007) Variações 

anatômicas da língua, tais como: língua fissurada, língua pilosa, língua ulcerada, podem 

contribuir para piorar a halitose (RIO, 2007) 

Além dessas questões mencionadas acima, também pode ser citado a microbiota 

da boca como um papel importante na origem da halitose. (ABREU, 2011) Em situação 

fisiológica, a composição da microbiota é constituída por cocos e bacilos Gram-positivos 

e Gram-negativos. (ABREU, 2011) Porém, a microbiota oral associada à halitose é 

predominantemente anaeróbia proteolítica Gram-negativa. (ABREU, 2011) Os produtos 

resultantes do metabolismo desses microrganismos são os compostos sulfurados 

voláteis. (ABREU, 2011) 

A decomposição do tecido, putrefação de aminoácido e diminuição do fluxo 

salivar podem ser fatores que causa halitose devido a liberação de compostos 

sulfurados voláteis. (ABREU, 2011) Todas essas condições resultam na liberação de 

compostos sulfurados voláteis. (ABREU, 2011) 

Em 1970, através de métodos químicos e instrumentais de análises direcionadas 

para a identificação de compostos causadores da halitose, a cromatografia gasosa, 
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tornou possível a identificação e mensuração diretas dos compostos sulfurados voláteis 

(H2S - sulfeto de hidrogênio, CH3SH -metilmercaptanas e CH3SCH3 - dimetilssulfeto) 

no hálito. (RIO, 2007) 

Entretanto, existe um teste subjetivo de detecção da halitose. (RIO, 2007) O teste 

organoléptico consiste em solicitar ao paciente que compareça ao consultório durante o 

período em que sentir o seu hálito pior. (RIO, 2007) No período de duas horas antes do 

teste, fica proibido ao paciente o uso de enxaguantes bucais, dentifrícios. (RIO, 2007) 

Nesse teste, pede-se ao paciente para respirar profundamente pelas narinas e expirar 

pela boca, enquanto o examinador avalia o ar expirado colocando-se a uma distância 

de aproximadamente 20 cm do paciente e considera desagradável ou não em uma 

escala de 0 a 10. (RIO, 2007) Por depender da capacidade olfatória do examinador, 

esse teste possui limitação, pois condições climáticas ou afecções que diminuam a 

sensibilidade do examinador podem mascarar o diagnóstico de halitose. (RIO, 2007) 

 

2.2.6 Ressecamento oral e hipossalivação 

A saliva é uma secreção exócrina mucosserosa clara e levemente ácida com o 

pH entre seis a sete. (SILVA, 2016) Os principais componentes químicos salivares são 

mucina, água, sais orgânicos e ptialina, existindo dois tipos de secreção: a) serosa mais 

fluída e produzida pelas glândulas parótidas; b) mucosa mais viscosa (alta concentração 

de mucina) produzida pelas glândulas submandibulares, sublinguais e as glândulas 

menores; e fluido gengival contendo bactérias orais e resíduos alimentares. (SILVA, 

2016; HUMPHREY, 2001) 

 As principais glândulas salivares incluem as glândulas parótidas, com drenagem 

localizada em frente aos primeiros molares superiores, e as glândulas submandibular e 

sublingual, encontradas no assoalho da boca. (SILVA, 2016) Os termos maior e menor 

referem-se ao tamanho anatômico das glândulas. (SILVA, 2016) O fluxo diário médio da 

saliva total varia em saúde entre 1L e 1,5 L.  (SILVA, 2016) As contribuições percentuais 

das diferentes glândulas salivares durante o fluxo não estimulado são as seguintes: 20% 

da parótida, 65% da submandibular, 7% a 8% da sublingual e menos 10% de numerosas 

glândulas menores. (SILVA, 2016; HUMPHREY, 2001) 

De acordo com os estudos de Mandel, (1987) e Moss (1995), a saliva possui um 

importante papel para manutenção da saúde bucal e na criação de um equilíbrio 

ecológico apropriado. Entre essas funções estão presentes a ação e liberação de 
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tampão, manutenção da integridade dentária, atividade antibacteriana, permitir sabor e 

digestão, e principalmente a lubrificação e proteção. (MANDEL, 1987; MOSS, 1995) 

A lubrificação e proteção ficam a cargo do revestimento mucosseroso que atua 

como uma barreira contra agentes irritantes. (HUMPHREY, 2001) Os melhores 

componentes lubrificantes da saliva são as mucinas excretadas das glândulas salivares 

menores. (HUMPHREY, 2001) As mucinas são moléculas proteicas complexas que 

estão presentes predominantemente em dois tipos de peso molecular e formado por 

cadeias polipeptídicas que se aglutinam. (HUMPHREY, 2001) Possuem propriedades 

de baixa solubilidade, alta viscosidade, alta elasticidade e forte 

adesividade. (HUMPHREY, 2001) Qualquer contato intraoral entre tecidos moles e 

dentes ou entre tecidos moles e próteses se beneficia da capacidade de lubrificação da 

saliva. (HUMPHREY, 2001) Dessa forma, a mastigação, a fala e a deglutição são 

auxiliadas pelos efeitos lubrificantes das mucinas. (HUMPHREY, 2001) 

Quando essa lubrificação sofre alteração na diminuição da quantidade e na 

qualidade, denomina-se hipossalivação. (TURNER, 2008) Essa mudança da 

normalidade é muito comum e pode levar a complicações orais, aumenta a 

susceptibilidade a infecções oportunistas e prejudica a retenção de próteses dentárias, 

favorecendo ao aparecimento de ulcerações traumáticas. (TURNER, 2008) Muitas 

vezes é confundida com a xerostomia que representa uma experiência subjetiva 

relatada pelo paciente como a sensação de boca seca. (TURNER, 2008)  Essa diferença 

é importante, pois nem sempre corresponde ao diagnóstico de hipossalivação. 

(TURNER, 2008) 

A sensação de boca seca pode ser causada por diversos fatores, entre eles 

podem ser considerados hábitos como: tabagismo, drogas, uso abusivo de álcool, uso 

exagerado de enxaguantes bucais, consumo de bebidas à base de cafeína, a 

hipossalivação e alguns medicamentos (figura 1). (SCULLY, 2013) Algumas doenças 

também podem contribuir para o ressecamento oral como Síndrome de Sjögren, Doença 

do enxerto vs hospedeiro, doença de glândulas salivares, agenesias glandulares, 

sarcoidose, cirrose biliar hepática, hepatite C, HIV, infecções, desidratação e fatores 

psicogênicos. (SCULLY, 2013) 

A hipossalivação também podem se apresentar clinicamente como consequência 

aos efeitos colaterais do uso de medicamentos. (ABDOLLAHI, 2003) Assim como a 

sensação de boca seca e ardência bucal, que no contexto hospitalar, são compatíveis 
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com o uso de medicações cardiovasculares, anticoagulante, respiratórias e 

psiquiátricas. (PAJUCOSKI, 2001) O uso concomitante dessas medicações aumenta a 

prevalência da hipossalivação e ou xerostomia, porém não parece influenciar 

diretamente na prevalência da ardência bucal. (PAJUCOSKI, 2001) 

 A ardência bucal pode ser atribuída a desidratação terapêutica, a qual é realizada 

para aumentar a função respiratória e cardíaca. (AMARAL, 2009) Associada a 

incapacidade de nutrição e hidratação enteral, gera a redução do fluxo salivar, 

favorecendo o desenvolvimento de cáries e de colonização por Cândida sp. (AMARAL, 

2009) A candidíase pode estar presente em paciente imunocomprometido e/ou quando 

também associada ao uso de inalatórios para controle de insuficiência respiratória. 

(AMARAL, 2009; ARAUJO, 2005) 

 

Figura 1: Classe de drogas que causam alterações salivares 

Medicamentos anticolinérgicos Relaxantes musculares esqueléticos 

Antidepressivos tricíclicos Agentes anti-enxaqueca 

Antagonistas do receptor muscarínico Benzodiazepínicos 

Antagonistas dos receptores alfa Hipnóticos 

Antipsicóticos Opióides 

Diuréticos Drogas de abuso 

Anti-histamínicos Antagonistas de H2 

Drogas simpaticomiméticas Inibidores da bomba de prótons 

Agentes anti-hipertensivos Drogas citotóxicas 

Antidepressivos Retinóides 

Supressores de apetite Medicamentos anti-HIV 

Descongestionantes Inibidores de protease 

Broncodilatadores Citocinas 

Fonte: Scully, C (2013) 

 

2.3 CITOPATOLOGIA ORAL 

Os primeiros relatos da introdução a citopatologia esfoliativa foram por George 

Papanicolau e Aureli Babes em 1928, tendo estabelecido o diagnóstico de carcinoma 

uterino a partir da secreção vaginal de mulheres. (BOON, 1982; FELIZZOLA, 1995) 
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Como um método eficaz para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de 

útero, os trabalhos de Papanicolau e Aureli tiveram consagração em 1943. (STABILE, 

2012) 

O exame citopatológico se baseia na coleta de células da região em que 

necessita de análise. (MAGALHÃES, 2001) Seja por meio aspirativo, através da punção 

aspirativa por agulha fina (PAAF), ou por meio da esfoliação. (MAGALHÃES, 2001) 

Nesse último caso sendo indicado em lesões que acometem o epitélio e/ou quando há 

erosão/ulceração, perda do mesmo, com exposição do tecido conjuntivo em lesões 

erosadas/ulceradas. (TAMBOURET, 2013)  

Esse método se destaca por ser simples, minimamente invasivo e de fácil 

realização. (GONTIJO, 2005; LUCENA, 2001) A partir da coleta, a fixação adequada é 

um passo fundamental para o preparo dos esfregaços, pois a partir desse processo 

ocorre a garantia de que as células possam ser bem coradas e visíveis para a análise 

microscópica. (ANDERSON, 1987) A fixação consiste na imersão imediata do 

esfregaço no fixador adequado (álcool a 96%) para conservar as características 

bioquímicas e morfológicas celulares, porém também pode ser lançado mão o fixador 

spray. (ANDERSON, 1987)   

Após a fixação, os esfregaços são corados pela técnica convencional de 

Papanicolau para avaliação em microscopia de campo claro. MILAGRES, 2007) 

Contudo outras colorações podem ser utilizadas, como o Ácido Periódico de Schiff 

(PAS), para identificação de microrganismos ou estruturas mais específicas. 

MILAGRES, 2007) Além da avaliação morfológica, a citopatologia possibilita a 

realização de outras técnicas para definição diagnóstica como de citomorfometria, 

imunocitoquímica e moleculares. (TAMBOURET, 2013; TAKAHASHI, 1998; 

MILAGRES, 2007) 

A análise citopatológica permite diagnosticar uma gama de lesões como as de 

origem infecciosa como a candidíase, infecção herpética, leucoplasia pilosa oral; (DIAS, 

1998, 2005; MILAGRES, 2007) lesões de origem inflamatória como úlcerações 

traumáticas e aftas (TILLISS, 2002); vesículo-bolhosas, como pênfigo vulgar; 

(TAKAHASHI, 1998; MILAGRES, 2007) podendo incluir também o diagnóstico de 

neoplasias, como o carcinoma de células escamosas. (FONTES, 2008).  

Essa técnica permite assim, o diagnóstico de lesões que persistam na mucosa 

bucal e não apresentam sinais de melhora; em lesões extensas ou múltiplas, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tambouret%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23314726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tambouret%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23314726
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selecionando o local mais adequado para se realizar a biópsia; no controle da evolução 

de certas doenças e em lesões aparentemente inócuas e em lesões que não 

apresentem possibilidade para a realização de procedimento cirúrgico para análise 

histopatológica. (LUCENA, 2011) 

 
3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a prevalência das manifestações orais nos indivíduos internados na 

Unidade de Terapia Intensiva. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Nos indivíduos internados na Unidade de Terapia Intensiva: 

3.2.1 Descrever o perfil demográfico; 

3.2.2 Verificar através do exame físico e citopatológico a frequência das 

alterações orais; 

3.2.3 Comparar os diagnósticos clínico e citopatológico das alterações/lesões 

identificadas; 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Este estudo caracteriza-se por ser transversal, prospectivo, com amostra de 

conveniência, durante o atendimento estomatológico dos indivíduos internados na 

Unidade de Terapia Intensiva do HUAP-UFF no período entre setembro do ano de 

2019 e março de 2020, sendo aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro-UFF sob o parecer nº 3.608.312 e CAAE: 17558719.2.0000.5243. 

(ANEXO1) 

 

4.1 AMOSTRA 
 

A amostra foi composta de 55 indivíduos dos quais se encontravam internados 

na UTI do Hospital Universitário Antônio Pedro – Universidade Federal Fluminense 

(HUAP-UFF). Todos os participantes foram informados dos objetivos, riscos e 
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benefícios do estudo através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 1), conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996). A participação no estudo foi autorizada com a assinatura do termo 

pelo paciente estivesse ou responsável pelo mesmo. 

 

4.1.1 Critérios de inclusão  

 Indivíduos com idade a partir de 18 anos, internados na UTI. 

 

4.1.2 Critérios de exclusão  

 Indivíduos com impossibilidade de realizar o exame clínico e/ou citopatológico; 

 Ausência de dados suficientes para realização do estudo. 

 

As informações referentes aos dados clínicos e demográficos dos participantes 

foram obtidas a partir do prontuário disponível na enfermaria e registrados em ficha 

desenvolvida para o estudo (APÊNDICE 2).  

Os dados demográficos na coleta correspondem a idade, sexo e cor da pele. A 

cor da pele baseia-se nos critérios de classificação do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) podendo ser adotada a cor branca, preta, amarela, parda, indígena 

e sem declaração. Dados como doenças sistêmicas e motivo da internação também 

foram coletados. 

 

4.2 EXAME FÍSICO 

 

O exame físico foi dividido em exame extraoral e intraoral. No exame extraoral 

foram avaliados os tecidos da face, pescoço e vermelhão dos lábios. No exame intraoral, 

realizou-se uma avaliação da região de mucosa jugal bilateral, língua, palato duro, palato 

mole, fundo de vestíbulo, mucosa labial, gengiva e dentes. Para a realização dos exames 

foram utilizadas espátulas de madeira, gaze estéril, bem como lanterna com diodo 

emissor de luz (LED). 

Os participantes foram examinados no próprio leito, apenas uma vez, por 

profissionais experientes em exame estomatológico, devidamente paramentados com 

barreiras de proteção individual. Todos os participantes foram examinados pelo mesmo 

profissional. A avaliação foi realizada de acordo com a rotina dos procedimentos da 
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UTI, em alguns casos com auxílio da equipe de enfermagem, sem interferência na 

conduta médica para o paciente hospitalizado. 

 

4.2.1 Avaliação das Alterações Orais 

 As alterações orais foram avaliadas de acordo com a localização, conformação 

da lesão, coloração, característica da superfície, base, contorno, limite, consistência, 

tamanho e sinais clínicos. (APÊNDICE 2). A descrição das alterações orais foi baseada 

nos conceitos de Neville et al. (2009) e definições de Houaiss e Villar (2001). (ANEXOS 

2,3) 

 
4.3 EXAME CITOPATOLÓGICO 
 

O exame citopatológico foi realizado em todos os participantes do estudo 

independente da presença, ou não, de lesão oral. Foi adotado o seguinte protocolo:  

Em todos os indivíduos, mesmo com ausência de lesão, foi realizado um 

raspado de toda a mucosa oral, sendo um esfregaço corado pelo método Papanicolau 

e Ácido periódico de Schiff – PAPA/PAS (coloração desenvolvida pela Profª Eliane 

Pedra Dias, ainda não publicada).  

Nos indivíduos que apresentaram lesão, também realizou-se raspado para 

confecção de um esfregaço (1PAPA/PAS) de toda mucosa oral (exceto a área da 

lesão) e raspados da lesão para confecção de dois esfregaços, sendo um corado pelo 

método de Papanicolaou e outro pelo Ácido periódico de Schiff (1PAPA e 1 PAS).  

A coleta do material foi obtida através de raspados, utilizando-se escova 

endocervical (Kolplast®, São Paulo-SP, Brasil). Foram confeccionados esfregaços em 

lâmina de vidro adequadamente acondicionada em frascos plástico contendo álcool 

96o, para fixação. (FIG 2) Os frascos foram encaminhados para o Serviço de Anatomia 

Patológica do HUAP-UFF para montagem das lâminas e avaliação, com requisição 

devidamente preenchida. (ANEXO 4)  

A análise foi realizada em microscópio óptico de campo claro, por uma 

citopatologista experiente. O laudo foi anexado ao prontuário médico e, quando 

necessário, foram instituídos tratamentos e/ou condutas adequadas.  
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Figura 2 – Material utilizado para confeccionar e armazenar o esfregaço para o exame 

citopatológico 

 

                 

 

 

 
 
4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo serão realizados 

utilizando-se o programa estatístico SPSS Statistics 21.0.  

A descrição estatística das variáveis estudadas será feita por meio de proporções 

(quando as variáveis foram categóricas) e de médias, desvios padrões, valores 

mínimo-máximo, moda e medianas (quando as variáveis foram numéricas). Para 

avaliação da diferença entre duas ou mais variáveis categóricas, no objetivo de 

comparar as proporções, será utilizado o teste de Qui-Quadrado com correção de 

Fisher quando apropriado. O nível de significância estatística estabelecido para todas 

as análises será de 5% (p< 0,05). 

 

5 RESULTADOS  
 

5.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 

Foram avaliados 55 pacientes, entre os quais 31 (56.4%) eram do sexo feminino e 

24 (43.6%) do sexo masculino. Em relação a cor da pele, 26 (47.3%) foram declarados 

Fonte: Autora A - Material utilizado para confeccionar e armazenar o esfregaço 
depois do raspado do paciente: (1)lâmina de vidro; (2) escova endocervical; 
(3)recipiente com álcool a 96°. B - esfregaço em lâmina de vidro sendo 
confeccionado após raspado do paciente. 
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como pardos, 22 (40%) brancos e sete (12.7%) pretos. A idade de 23 a 92 anos, com a 

média de 63 anos.  (TAB 1) 

 

Tabela 1. Perfil demográfico dos pacientes internados na UTI 

                                                                                                        TOTAL 

 Feminino 

(N) 

% Masculino 

(N) 

% N % 

Sexo 31 56,4 24 43,6 55 100 

Cor Branco 10 45,4 12 54,5 22 40,7 

Pardo 13 52 12 48 25 46,2 

Negro 7 100 0 0 7 12,9 

Indígena 0 0 0 0 0 0 

Amarelo 0 0 0 0 0 0 

Não 

declarado 

0 0 0 0 0 0 

Faixa 

etária 

18-30 1 25 3 75 4 7,4 

31-40 3 75 1 25 4 7,4 

41-50 1 100 0 0 1 1,8 

51-60 3 30 7 70 10 18,5 

61-70 10 52,6 9 47,3 19 35,1 

71-80 8 72,7 3 27,2 11 20,3 

≥81 4 80 1 20 5 9,25 

Fonte: Autora 
 
 
5.2 DADOS REFERENTES À INTERNAÇÃO 

 
Em relação às informações referentes à internação, o principal motivo pela 

estadia dos pacientes na UTI se revelou sendo neoplasias malignas (n=16; 29%) 

como adenocarcinomas, linfomas, mielomas e metástases. Alterações 

cardiovasculares tiveram expressividade (n=8; 14,5%), seguido de insuficiência 

respiratória (n=5; 9,2%), podendo se apresentar de forma aguda ou crônica 

equiparando-se com os casos de doença renal crônica (n=5; 9,2%). Também foram 



 

 

 

 

41 

 

 

observados pacientes internados por motivo de sepse (n=12; 21,8%) e por motivos 

de pós operatório (n=9; 16,3%) (GRAF. 1).  

 

Gráfico 1. Motivo de internação 

 

 Fonte: Autora 

5.3  COMORBIDADES 
 

Em relação ao diagnóstico das doenças de base, foi verificado em prontuário que a 

comorbidade mais frequente era a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (n=19; 52,7%), 

seguido por insuficiência respiratória (IR) (n= 15; 41,6%); neoplasias (n= 14; 38,8%) e 

diabetes (n=12; 33,3%), (TAB. 2) sendo que oito pacientes apresentando HAS e 

diabetes concomitantemente. 

 
Tabela 2. Amostragem das comorbidades dos pacientes internados na UTI 

Comorbidades Presente 
(n)            % 

Ausente 
(n)            % 

HAS 19 52,7 17 47,2 

Diabetes 12 33,3 24 66,6 

Tabagista 7 19,4 29 80,5 

Doença Renal Crônica (DRC) 8 22,2 28 77,7 

Infecção 7 19,4 29 80,5 

Disturbios neurológicos 11 30,5 25 69,4 

Disturbios gastrointestinais 9 25 27 75 

Neoplasias 
malígnas; 

29%;  N= 16

Alterações 
cardiovascular
es; 14,5%;  N= 

8Insuficiência 
Respiratória; 
9,2%;; N= 5

Sepse; 
21,8%; N= 12

Doença Renal 
Crônica; 

9,2% ; N=5

Pós 
Operatório; 
16,3%  N= 9

MOTIVO DE INTERNAÇÃO
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Insuficiência respiratória 15 41,6 21 58,3 

Neoplasia 14 38,8 22 61,1 

Fonte: Autora     
 

5.4 AVALIAÇÃO ORAL - EXAME FíSICO 

Após exame físico dos 55 pacientes, 23 (41,8%) apresentaram a mucosa oral com 

aspecto clínico de normalidade, e em dois (3,6%) pacientes foram observadas placa 

brancas por toda mucosa jugal direita e esquerda.       

     Foram identificadas lesões/alterações orais em 32 (58.2%) pacientes dos 55 

examinados.  

A lesão oral mais frequente foi candidíase, observada em 26 (47.3%) pacientes, 

seguida por infecção pelo HSV em seis (10.9%) pacientes, úlcera traumática (FIG.3) em 

um (1.8%) e ressecamento labial (FIG.4) também em um (1.8%) paciente. Em dois 

pacientes identificou-se tanto lesão por candidíase como por infecção pelo HSV, 

concomitantemente. (QUAD.1) 

 

Figura 3. Ulceração traumática 

 

Fonte: Autora 
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Figura 4. Ressecamento labial 

 

Fonte: Autora 

 Candidíase 

Entre os 26 casos sugestivos de candidíase, em 20 pacientes a lesão foi 

observada apenas na língua, em dois pacientes observou-se na língua e no palato, 

em outros dois observou-se em toda mucosa oral (que envolve mucosa jugal e labial, 

palato e língua). Em apenas um paciente foi observada na língua e gengiva vestibular 

(região anterior/superior) e em outro foi identificada em lábio inferior, concomitante à 

infecção pelo HSV.  

O aspecto clínico predominante das lesões sugestivas de candidíase foi de placa 

branca destacável (FIG. 5). Em apenas um paciente foi observado o aspecto atrófico 

na língua (FIG. 6), e em outro observou-se aspecto de petéquias no palato (FIG. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

44 

 

 

Figura 5. Placa branca destacável em língua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

 

 

Figura 6. Língua com regiões de papila atrófica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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 Figura 7. Petéquias em palato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

 Herpes simples 

Entre as seis lesões de Herpes simples, três foram observadas no lábio inferior, 

uma no palato, uma na mucosa labial e uma na língua.  

Quanto à apresentação clínica, duas lesões em lábio foram descritas como 

ulcerações (FIG. 8) e uma como crosta (FIG. 9). Tanto a lesão observada no palato 

como a observada na língua foram descritas como ulcerações. Apenas a lesão da 

mucosa labial inferior foi descrita como vesículas (FIG. 10).   

Tanto a lesão identificada como úlcera traumática como o ressecamento labial, 

foram observados no lábio inferior. 
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Figura 8. Ulceração em lábio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

 

Figura 9. Crosta em lábios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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Figura 10. Vesículas em lábios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

5.5 AVALIAÇÃO CITOPATOLÓGICA 

5.5.1 Mucosa oral 

Foram realizados raspados da mucosa oral de todos os 55 participantes do 

estudo, independente de presença ou não de lesão. A avaliação citopatológica da 

mucosa oral identificou 27 com o diagnóstico de candidíase (49.1%) e 28 (50.9%) 

esfregaços com inflamação inespecífica.  

Na avaliação citopatológica da mucosa oral dos 32 pacientes com lesão ao exame 

físico, observou-se 18 (18/32- 56.2%) pacientes com diagnóstico de candidíase.  

Na avaliação citopatológica da mucosa oral dos 23 pacientes que não 

apresentaram nenhuma lesão e/ou alteração ao exame físico, identificou-se nove 

(9/23 - 39.1%) com diagnóstico de candidíase. (QUAD.1) 

 

5.5.2 Lesões identificadas  

A citopatologia confirmou a presença de candidíase em 17 (65,4%) dos 26 

pacientes com diagnóstico clínico de candidíase.  

Apenas três (50%) casos de infecção pelo HSV teve o diagnóstico clínico 

confirmado pela citopatologia. 
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A avaliação citopatológica da lesão identificada como úlceração traumática, 

obteve-se o diagnóstico de processo inflamatório inespecífico com candidíase.  

Quanto ao ressecamento labial, as alterações citopatológicas foram compatíveis 

com o diagnóstico clínico. 

 A citopatologia revelou na amostra de 55 pacientes o total 31 (56,4%) casos com 

o diagnóstico de candidíase (incluindo mucosa oral com lesões sugestivas e com 

aspecto clínico de normalidade) e três (5.5%) de infecção pelo HSV.  

Assim, obteve-se um total de 34 (61.8%) de pacientes com lesão oral. 

 

Quadro 1: Avaliação clínica e citopatológica dos pacientes com lesão oral 

 

 Avaliação clínica Avaliação Citopatológica 

 
Característica 

da mucosa 
jugal 

Outros sítios 
da cavidade 

oral que 
apresentaram 

lesão 

Hipótese 
diagnóstica 

Diagnóstico do 
raspado da mucosa 
oral independente 
da presença, ou 
não, de lesão na 
avaliação clínica 

Diagnóstico do 
raspado do sítio da 
cavidade oral  que 
apresentava lesão 

na avaliação clínica 

1 Normal Língua Candidíase candidíase candidíase 

2 Placas brancas Mucosa oral candidíase inflamação inflamação 

3 Normal Lábio inferior herpes inflamação herpes 

4 Normal língua candidíase inflamação inflamação 

5 Placas brancas Mucosa oral candidíase inflamação inflamação 

6 Normal língua candidíase inflamação inflamação 

7 Normal língua candidíase inflamação inflamação 

8 Normal língua candidíase inflamação inflamação 

9 Normal língua candidíase candidíase candidíase 

10 Normal língua candidíase Candidíase candidíase 

11 Normal língua candidíase Inflamação candidíase 

12 Normal 
mucosa labial 

inf. 
herpes Inflamação inflamação 

13 Normal língua candidíase Inflamação candidíase 

14 Normal lábio inerior ressecamento Candidíase inflamação 

15 Normal palato/língua cand. / cand. Candidíase infl. /infl. 

16 Normal lábio inferior herpes Candidíase Inflamação 

17 Normal palato/língua cand./ cand. Inflamação infl./ infl. 

18 Normal língua/gengiva cand./ cand. Candidíase cand./cand. 

19 Normal língua herpes Candidíase Candidíase 

20 Normal língua candidíase Candidíase Candidíase 

21 Normal língua candidíase Inflamação Inflamação 

22 Normal língua candidíase Candidíase Candidíase 

23 Normal palato/língua herpes/cand. Candidíase herpes/cand. 
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24 Normal língua candidíase Candidíase Candidíase 

25 Normal língua candidíase Candidíase Candidíase 

26 Normal língua candidíase Candidíase candidíase 

27 Normal língua candidíase Candidíase candidíase 

28 Normal língua candidíase Candidíase candidíase 

29 Normal lábio inferior cand. /herpes candidíase cand. /herpes 

30 Normal língua candidíase candidíase candidíase 

31 Normal lábio inferior úlcera traum. Inflamacão candidíase 

32 Normal língua candidíase candidíase candidíase 

 

Obs: o termo “inflamação” foi atribuídos aos casos que exibiram alterações inflamatórias 

como aspectos citopatológicos inespecíficos, comumente observados em esfregaços 

orais, devido a microbiota local (principalmente em indivíduos com déficit na 

higienização).  

 

6 DISCUSSÃO 

Segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, por dados atualizados 

no ano de 2020, a maior taxa de internação hospitalar fica a cargo do sexo masculino 

com 53,1%, contra 46,9% das mulheres. (LEVINSON 2016) Essa característica 

demográfica com predominância por paciente do sexo masculino também é um 

achado em diversos estudos com justificativa de que homens negligenciam mais sua 

saúde quando comparado às mulheres, dessa forma estando em maior risco de 

descompensação clínica. (LEVINSON 2016; SILVA, 2018; BAGSHAW, 2009)  

No presente estudo foram avaliados 55 pacientes, entre os quais 31 (56.4%) 

eram do sexo feminino e 24 (43.6%) do sexo masculino, destoando da literatura, onde 

a maior taxa de internação ocorre na população masculina.  

Devido ao aumento da população de idosos, a proporção de pacientes admitidos 

nas UTI, nessa faixa etária, tende a crescer. (BAGSHAW, 2009).  Um estudo realizado 

na Austrália e Nova Zelândia mostrou um aumento anual de aproximadamente 5,6% 

na quantidade de pacientes acima de 80 anos nas UTI daquele território (BAGSHAW, 

2009). Em relação à idade dos pacientes internados na UTI, o paciente mais jovem 

tinha 23 anos, enquanto o mais idoso, 92 anos. A média de idade do perfil de 

internados no presente estudo foi de 63 anos de idade. 

Bagshaw et al (2009) verificou que 15.640 pacientes idosos, tiveram como maior 

comorbidade primária como motivo de internação sepse correspondendo a 27,5%, 
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seguido de alterações cardiovasculares com 23,5% dos pacientes; alterações no 

padrão respiratório com 9,5% e neoplasia maligna correspondendo a 2,3% das 

internações.  

Em contra partida, Silva et al (2018), observou que as alterações 

cardiovasculares eram responsáveis pela maioria das internações nas UTIs, com 

81,7%, seguido de neoplasias malignas com 9,9%; sepse seguindo com 6,7% dos 

internados e alterações respiratórias com 2,4% de representatividade. 

 De acordo com nosso estudo, verificamos que 33,3% dos pacientes internados 

possuíam como principal motivo de internação neoplasias malignas, seguido por 

alterações cardiovasculares com 19,4%; alterações respiratórias sejam agudas ou 

crônicas correspondendo 11,1% empatado com o número de pacientes com sepse. 

Mesmo com diferentes prevalências estas causas apresentadas como responsáveis 

pelas internações são as mais frequentes na literatura. 

Se tratando de admissão na internação na UTI, as comorbidades também foram 

fator observável em outros estudos. Essa pode ser a consequência do aumento da 

expectativa de vida ou reflexo da maior susceptibilidade da população em desenvolver 

complicações graves. (FERNANDES, 2009; ORGEAS, 2003) 

Estudos vem demostrando cada vez mais a influência das condições orais no 

quadro sistêmico dos pacientes internados. (MORAIS, 2006; SANTOS 2018). 

Baeder (2012) observou que as alterações orais estavam presentes em 92% dos 

pacientes que ele examinou, e a candidíase se apresentou como a alteração mais 

prevalente, em que foi encontrada em 68% dos pacientes. Saburra lingual, ulceras e 

candidíase foram as alterações mais encontradas por Cruz (2011) e Gemaque (2014). 

Em estudo realizado na Austrália, Estie Kruger e Marc Tennant em 2015, analisaram 

uma amostra de 11608 paciente em um período de 10 anos, no qual 2,3% apresentaram 

úlceras em mucosa oral. 

Silva et al (2015) verificou que pacientes com diabetes mellitus têm sido 

associados a uma série de alterações na cavidade oral, como gengivite, periodontite, 

doenças das mucosas, disfunção salivar, alteração do paladar e queimação na boca, e 

constatou que dos 51 pacientes avaliados com diagnostico de diabetes mellitus, 16,4% 

apresentavam úlceras traumáticas.  

 No presente trabalho, durante a avaliação clínica, foram identificadas 

lesões/alterações orais em 32 (58.2%) pacientes dos 55 examinados. A lesão oral mais 
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frequente foi candidíase, observada em 26 (47.3%) pacientes, condizente com a 

literatura, seguida por infecção pelo HSV em seis (10.9%) pacientes, úlcera traumática 

em um (1.8%) e ressecamento labial também em um (1.8%). 

Pires et al (2011) defende que o baixo pH, a má higienização, baixo fluxo salivar e 

a microbiota do paciente internado na UTI tem relação direita com a densidade de 

colonização por espécies de Candida. Outras explicações podem ser a constante 

reexposição e reinfecção por leveduras no ambiente hospitalar, a influência de terapia 

medicamentosa ou ainda a deficiência imunológica. (PIRES, 2011) 

Contudo, a maioria dos estudos baseia-se no exame clínico, o que pode levar à 

alguma falha divergência no diagnóstico. (NAYLOR, 1989) Principalmente em pacientes 

com comprometimento sistêmico, nos quais lesões podem se manifestar com aspectos 

exacerbados ou atípicos, dificultando a definição diagnóstica. (NAYLOR, 1989) 

Além da avaliação clínica, realizamos a avaliação citopatológica em nosso 

trabalho. A citopatologia é uma técnica minimamente invasiva, que se constitui em 

menor traumatismo onde coletamos células para estudo. Pode ser realizada no âmbito 

ambulatorial, minimiza a possibilidade de hemorragias e infecções em pacientes 

imunossuprimidos, e dispensa a necessidade da utilização de anestesia infiltrativa. 

(RUBIN, 2002) 

A citopatologia revelou na amostra de 55 pacientes o total 31 (56,4%) de casos 

com o diagnóstico de candidíase, incluindo mucosa oral, lesões sugestivas e ainda, 

pacientes que não apresentaram nenhuma alteração clínica. Sendo esta, a verdadeira 

prevalência da lesão, contrapondo-se com o índice de 26 (47.3%), registrado somente 

pelo exame clínico. 

Além disso, quando comparamos os exames clínico e citopatológico, verificamos 

resultados concordantes apenas 65.4% (17) dos casos de candidíase e 50% de infecção 

pelo HSV. Na avaliação da lesão identificada como úlcera traumática, obteve-se o 

diagnóstico de candidíase.  

  Além da confirmação diagnóstica das lesões orais, a rotina da avaliação 

citopatológica em paciente com aspecto clínico de normalidade possibilitou o 

diagnóstico de vários casos de infecção, independente da presença de lesões 

identificáveis clinicamente.  

A inserção do Cirurgião Dentista como atuante nas equipes multidisciplinares na 

UTI vem enfrentando obstáculos devido a complexidade do quadro geral dos 
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pacientes internados em detrimentos as baixa prioridade na atenção às 

manifestações orais. Todavia, esses estudos corroboram que as alterações orais em 

pacientes internados é um diagnóstico frequente. Desse modo, se faz necessário a 

presença de um profissional Cirurgião Dentista capacitado para a avaliação oral 

desses pacientes a fim de identificar alterações orais através de um exame clínico e 

posterior tratamento, caso seja necessário.  

Apesar das dificuldades em realizar uma análise minuciosa, que pode ser 

justificada pelo tamanho da amostra do presente estudo, os resultados evidenciam 

características importantes a respeitos dos pacientes internados na UTI, o que leva a 

necessidade de maior investigação e estudos longitudinais a respeito da temática.  

Dessa maneira será possível esclarecer a importância da interação das 

alterações orais com as comorbidades desses pacientes, possibilitando uma atenção 

continuada e multiprofissional, com a inserção do Cirurgião Dentista nessas Unidades 

a fim de diminuir a morbidade e mortalidade desses pacientes, assim como o tempo 

de permanência de internação. 

 

7 CONCLUSÂO 

 

7.1 O perfil demográfico indivíduos internados na UTI do HUAP se caracteriza por 

predominância do sexo feminino, com média de idade de 63 anos. 

7.2 A frequência das lesões aumenta quando o exame citopatológico (61.8%) é 

complementar ao exame clínico (58.2%). 

7.3 A realização do exame citopatológico se faz necessário para confirmação 

diagnóstica, uma vez que houveram discrepâncias significativas entre a avaliação 

clínica e a citopatológica. 

7.4 Além da confirmação diagnóstica, a citopatologia revela o diagnóstico de lesões 

ainda em fase subclínica.  
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – DESCRIÇÃO DAS LESÕES SEGUNDO NEVILLE, B.W (2009) 

 

 

Fonte: Neville, B.W (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO SIGNIFICADO 

Bolha Vesícula grande, com mais de 5 mm de diâmetro.  

Erosão Lesão superficial, originando-se, muitas vezes, secundariamente à 
ruptura de uma vesícula ou de uma bolha, sendo caracterizada pela 
perda parcial ou total da superfície.  

Fissura Ulceração estreita, semelhante a uma fenda ou sulco.  

Mácula Área focal de mudança de coloração, não elevada ou deprimida em 
relação aos tecidos circundantes 

Nódulo Lesão sólida, elevada, com mais de 5 mm de diâmetro.  

Papilar Descreve um crescimento ou um tumor que exibe numerosas 
projeções superfície.  

Pápula Lesão sólida, elevada, com menos de 5 mm de diâmetro 

Pedunculado Descreve crescimento ou tumor no qual a base é mais estreita do que 
a parte mais larga da lesão.  

Placa Lesão ligeiramente elevada e com a superfície plana. 

Séssil Descreve um crescimento ou um tumor em que a base é a região mais 
larga da lesão.  

Úlcera Lesão caracterizada pela perda do epitélio de superfície e 
frequentemente de parte do tecido conjuntivo subjacente. Muitas 
vezes, apresenta-se deprimida ou escavada.  

Verrucoso Descreve um crescimento ou um tumor que apresenta uma superfície 
áspera, verrucosa.  

Vesícula Bolha superficial, com menos de 5 mm ou menos de diâmetro, 
preenchida geralmente por um líquido claro 
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ANEXO 3 – DESCRIÇÃO DAS LESÕES SEGUNDO HOUAISS, A. (2001) 

 

 

VOCÁBULO SIGNIFICADO 

Reticular Aspecto de rede, redes de malhas pequenas. 

Firme Consistente, não cede com facilidade.  

Lisa Superfície sem saliências, altos e baixos, aspereza, 
rugosidade. 

Matizes Dégradé, gama, gradação, nuança 

Moruliforme Em forma de mórula (massas de células formadas por 
mitoses sucessivas).  

Corrugada Enrugada, crispada, que adquiriu ou criou rugas ou pregas. 

Pseudomembranosa Falsa membrana que se forma superficialmente, em 
mucosas, a partir de exsudato.  

Crostosa Formado ou coberto de crosta que é a escama que forma 
sobre certas feridas por dessecação de antisséptico, sangue, 
líquidos.  

Estrias Linha extremamente fina que forma um sulco 

Nuance Matiz, nuança, grau cambiante de uma cor. 

Enevoado Nevoado, recoberto por névoa. 

Colarete Pequeno colar 

Esmaecer Perder a cor, desbotar.  

Tênue Pouco espesso, delgado, fino.  

Elástica Propriedade de sofrer deformação quando submetido a 
estímulo e voltar parcial ou totalmente à forma original. 

Halo Qualquer superfície redonda e unida como um arco. 

Vegetante Que aumenta, faz crescer. 

Mole Que cede à compressão sem se achatar ou rebentar; macio.  

Lobulada Que é dividido em ou que possui lóbulos, lobular, lobuloso. 

Flutuante Que flutua, ondula, tremula.  

Apergaminhada Que imita ou assemelha a pergaminho, ressequido. 

Dura Que resiste ao desgaste e à penetração, resistente, sólido. 

Descamativa Que sofreu eliminação normal ou patológica da camada 
córnea da pele ou das mucosas. 

Nacarado Que tem brilho ou aparência de nácar (substância branca do 
interior das conchas).  

Membranáceo Que tem consistência, formato ou natureza de membrana, 
membranoso.  

Papilar Que tem papilas, pequenas elevações cônicas. 

Áspera Que tem superfície desigual, cheio de irregularidades.  

Sobrelevada Que ultrapassa em altura. 

Dégradé Que vai gradativamente perdendo intensidade ou adquirindo 
novos matizes  

Nebuloso Recoberto de névoa, de nuvens.  

Cruenta Sangrenta. 

Algodonado Semelhante ou parecido com algodão.  

Necrótica Sofreu necrotização. 
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Granulosa Superfície áspera em que há granulações (Grânulo - cada 
uma das pequenas protuberâncias em uma superfície 
áspera)  

Multinodular Vários nódulos.  

Fonte: Houaiss, A. (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

70 

 

 

ANEXO 4 – REQUISIÇÃO PARA EXAME CITOPATOLÓGICO ORAL 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
Indivíduos Internados na Unidade de Terapia Intensiva 

 

 

Título do Projeto: Avaliação Odontológica e Estomatológica de Indivíduos Internados 

na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

Pesquisadores Responsáveis: Arley Silva Junior, Danielle Castex Conde e Adrianna 

Milagres   Instituição   dos   Pesquisadores   Responsáveis:   Universidade   Federal 

Fluminense - UFF 

 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (21)2629-9128- (21) 2629-9124 - 

(21) 2629-9305. 

 
Nome do Voluntário:   

 

 

Idade:_                   anos                         R.G.   
 

 

Você  está  sendo  convidado  (a)  a  participar  do  projeto  de  pesquisa  “Avaliação 

Odontológica  e  Estomatológica  de  Indivíduos  Internados  na  Unidade  de  Terapia 

Intensiva   do   Hospital   Universitário   Antônio   Pedro”   de   responsabilidade   dos 

pesquisadores   Arley   Silva   Junior,   Danielle   Castex   Conde,   Adrianna   Milagres 

Rodrigues  Lopes,  Laíza  Angela  de  Medeiros  Nunes  da  Silva  e  Yhasmim  Jotha 

Messias e após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma. Todo o tratamento e acompanhamento médico do 

paciente serão os mesmos, independentes de sua decisão de autorizar ou não a sua  

participação  no  projeto.  Faz-se  necessário  esclarecer  que  você  não  terá quaisquer 

custos ou forma de pagamento pela participação no estudo 

PROPÓSITO DO PROJETO 

 

 

O objetivo desse estudo é verificar a frequência das condições orais dos pacientes 

durante a internação na Unidade de Terapia Intensiva. 
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PROCEDIMENTOS DO PROJETO 

 

Se  você  concordar  em  participar  deste  estudo,  os  pesquisadores  participantes 

consultarão   os   dados   clínicos   registrados   (quando   pertinentes)   no   prontuário 

eletrônico  e  o  prontuário  físico  e  poderão  utilizar  parte  do  material  coletado  para 

análise. Esses dados serão transcritos para um questionário pelo pesquisador. Será 

realizado um exame clinico oral, exame citopatológico, cultura e fotografias. Esses 

procedimentos serão realizados no leito em que estiver o paciente. 

 

CONFIDENCIALIDADE 
 

 

Todas  as  informações  desse  estudo  serão  confidenciais  e  o  paciente  não  será 

identificado em nenhum momento, ainda que informações do registro médico sejam 

utilizados    para    propósitos    educativos    ou    de    publicação,    que    ocorrerão 

independentemente dos resultados obtidos. 

 

A  ficha  clinica  será  processada  de  tal  forma  que  a  sua  privacidade  e  identidade 

serão  preservadas.  Além  da  equipe  de  saúde  que  cuidará  de  você,  os  registros 

médicos  (quando  pertinentes)  poderão  ser  consultados  pelo  Comitê  de  Ética  em 

Pesquisa do HUAP e pela equipe de pesquisadores envolvidos. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 
 

 

A  pessoa  responsável  por  passar  este  Termo  de  Consentimento  lhe  explicou 

claramente   o   conteúdo   destas   informações   e   se   colocou   a   disposição   para 

responder as suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você também tem a 

liberdade de consultar outros investigadores envolvidos neste estudo quando sentir 

necessário.  Nós  estimulamos  a  você  ou  seus  familiares  a  fazerem  perguntas  a 

qualquer momento. Neste caso, por favor, ligue para o contato a seguir 26299047 (Dr 

Arley, Dra Danielle e Dra Adrianna), 26299043 (Sala dos alunos). 

 

 

A PESQUISA: 
 

 

1. Será realizada no leito em que estiver o paciente. 
 
 

2. No início da consulta será feito um pequeno questionário e o preenchimento de ficha 

contendo informações para que se possa realizar o atendimento do paciente. Após  
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isso,  será  feito  um  exame  da  mucosa  oral,  e  também  a  utilização  de  uma 

câmera para fotografia intra e extra-oral. 

 
3. Em todos os pacientes será realizado um exame citopatológico, que consiste em um 

raspado da boca, com escova estéril para analisar as células presentes na lesão, bem 

como um swab de boca, que consiste em passar uma espécie de cotonete em toda  a  

boca  para  a  coleta  de  material  da  mucosa  oral.  Estes  procedimentos  são simples,  

indolores,  não  exigindo  preparo  e  não  há  nenhum  risco.  O  material  será 

armazenado em recipiente apropriado e enviado para o laboratório. 

 

4.   Os   participantes   terão   como   benefícios   o   tratamento   estomatológico   por 

profissionais especializados, sem custos, assim como um melhor conhecimento do seu 

estado de saúde bucal e geral. 

 

5.  Os  resultados  dessa  pesquisa  aumentarão  o  entendimento  dos  mecanismos 

envolvidos  das  doenças,  bem  como  a  importância  das  manifestações  orais  nos 

pacientes de UTI, trazendo benefícios para o paciente e para a sociedade, em geral. 

 
6.   As   informações   obtidas   através   dessa   pesquisa   serão   confidenciais   e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação, somente serão divulgados em meios 

científicos dados diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. 

 
7. Você não arcará com nenhum gasto decorrente da sua participação. As consultas, 

exames, tratamentos serão totalmente gratuitos, não recebendo nenhuma cobrança 

com  o  que  será  realizado.  Você  não  receberá  qualquer  espécie  de  reembolso  

ou gratificação devido à participação na pesquisa. 

8.  Você  terá  o  direito  de  retirar  o  consentimento  a  qualquer  tempo,  sem  qualquer 

prejuízo da continuidade do acompanhamento/ tratamento usual. 

 

9. Você receberá uma cópia deste termo onde constam os contatos do pesquisador, 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 
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CONSENTIMENTO 

 

Li as informações e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e riscos 

da participação no mesmo. Ficou claro que a minha participação é isenta de despesas. 

Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por  intermédio  

deste,  dou  livremente  meu  consentimento  para  participar  neste estudo. 

 
Niterói,_       de                              de    

 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Paciente 
 
 

Data:__|_    |_   
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal 
 

 

Data:__|_      |   
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Pesquisador 
 
 

Data:__|_      |  
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APÊNDICE 2 – FICHA CLÍNICA 
 

 
 
 

Prontuário n°                                 .           Data:_   
 

 

Nome    
 

 

RG. n°.                                    Órgão Expedidor                          CPF   
 

Data de Nascimento       /_    /   Sexo                     Naturalidade   

 

Nacionalidade                             Estado Civil                          Profissão    
 

 

Endereço Residencial    
 

 

Telefone Residencial:                               Celular:_   
 

 

Email:   
 

 

1.Apresenta queixa oral? ( ) Sim ( ) Não 
 

 

1.1 Em caso de sim, descreva:    
 

 
 
 
 

1.2 História da doença atual:    
 

 
 
 
 
 
 

2. Questionário de saúde: 
 

 

1)Data da internação   
 
2) Motivo da Internação   

 

3) Tempo de internação                                                                                              _ 
 

 

4) Quantas vezes por ano ocorre a internação ?    
 

 

5) Você tem ou teve alguma das doenças abaixo relacionadas: 
 

a) É portador de alguma doença no coração?                                   ( )Sim   ( )Não 

b) Febre reumática ou doença cardíaca reumática?                          ( )Sim   ( )Não
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c) Pressão alta?                                                                                 ( )Sim   ( )Não 

d) Sopro cardíaco?                                                                            ( )Sim   ( )Não 

e) Dor no peito ou angina no peito?                                                  ( )Sim   ( )Não 

f) Ataque cardíaco?                                                                           ( )Sim   ( )Não 

g) Tonteira, convulsão, epilepsia?                                                     ( )Sim   ( )Não 

h) Desmaio com frequência?                                                            ( )Sim   ( )Não 

 
i) Ansiedade, depressão, alucinação?                                              ( )Sim   ( )Não 

j) Diabetes?                                                                                       ( )Sim   ( )Não 

l) Problemas renais?                                                                          ( )Sim   ( )Não 

m) Doença de pele?                                                                          ( )Sim   ( )Não 

Qual?   
 

n) Artrite ou problemas de articulação?                                            ( )Sim   ( )Não 

o) Gastrite ou úlcera no estômago?                                                  ( )Sim   ( )Não 

p) Hepatite ou outra doença no fígado?                                            ( )Sim   ( )Não 
 

q)  Doenças  infecciosas:(tuberculose,  pneumonia,  toxoplasmose,  citomegalovírus, 

candidíase, herpes, sífilis, gonorreia, herpes zoster, infecção por HIV/AIDS ou outra 

doença)?_   

r) Anemia?                                                                                         ( )Sim   ( )Não 

s) Asma ou rinite?                                                                              ( )Sim   ( )Não 

7) Já teve algum episódio alérgico a medicação?                            ( )Sim   ( )Não 
 

Qual(is) medicamento(s)?    
 

8) Já teve algum sangramento anormal relacionado a cirurgias, traumas ou 

extrações dentárias?                                                                         ( )Sim   ( )Não 

9) Já fez transfusão de sangue?                                                       ( )Sim   ( )Não 
 

Qual o motivo?   
 

10) Tem gânglios doloridos em alguma parte do corpo?                  ( )Sim   ( )Não 
 

11) Teve algum problema com anestesia local para tratar ou 
 

extrair dentes?                                                                                   ( )Sim   ( )Não
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12) Teve ou tem câncer ou algum tipo de tumor?                             ( )Sim   ( )Não 
 

13) Já fez tratamento por radiação para tratar algum tipo de tumor?  ( )Sim   ( )Não 
 

14) Você tem ou teve alguma outra doença que mereça ser mencionada? 
 

 

Se  respondeu sim ,qual?_   
 

15) Você é fumante?                                                                         ( )Sim   ( )Não 
 

Se respondeu sim, qual quantidade por dia?   
 

16) Faz uso de Bebida alcoólica ?                                                    ( )Sim   ( )Não 
 

Se respondeu sim, especifique(Quantidade e tipo)                                                    _ 
 

17) Você já utilizou ou utiliza algum tipo de droga?                          ( )Sim   ( )Não 
 

Se respondeu sim, especifique (Qual?)     
 

18) Está tomando algum tipo de medicamento?                               ( )Sim   ( )Não 
 

Relacione-os, inclusive os naturais.   
 

    _ 
 

19) Você já teve ou tem algum machucado ou lesão na boca?       ( )Sim   ( )Não 
 

Descreva   
 

20) Mastiga bem dos dois lados da boca?                                        ( )Sim   ( )Não 
 

21) Sente alguma dificuldade ou barulho ao abrir a boca?               ( )Sim   ( )Não 
 

22) Sente dores na articulação da mandíbula, no ouvido ou na face?  ( )Sim ( )Não 
 

 
 

3.Para mulheres 
 

a)Você está grávida?                                                                         ( )Sim   ( )Não 

b)Faz uso de pílulas anticoncepcionais?                                          ( )Sim   ( )Não 

c)Faz uso de prótese dentária removível                                          ( )Sim   ( )Não 

4. Apresenta lesão oral?                                                                    ( ) Sim ( ) Não 

a)Localização: 

( ) Lesão única                                 ( ) Lesão múltipla 
 

 
 

b)Conformação da lesão: 
 

( ) vesícula           ( ) placa               ( ) pápula             ( ) fissura 
 

( ) bolha               ( ) mácula            ( ) nódulo             ( ) vegetação 
 

( ) pústula                      ( ) mancha                    ( ) úlcera
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c)Coloração:    
 

 
 

d)Superfície: 
 

( ) lisa                            ( ) cruenta                     ( ) descamativa 
 

( ) corrugada                 ( ) necrótica                   ( ) granulosa 
 

( ) áspera                      ( ) lobulada                    ( ) crostosa 
 

 
 

e) Base:                        ( ) séssil                        ( ) pediculada 

f) Contorno:                   ( ) regular                      ( ) irregular 

g) Limites:                     ( ) definidos                   ( ) indefinidos 
 

 
 

h) Consistência: 
 

( ) flutuante                   ( ) mole                         ( ) elástica 
 

( ) creptante                  ( ) firme                         ( ) dura 
 

 
 

i) Tamanho:    
 

j) Dor:                  ( ) Sim                  ( ) Não 

l) Secreção:         ( ) Sim                  ( ) Não
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5. Região 
 

 
 

 

6. Conduta 
 

 

a) Exame Citopatológico:                                                    ( ) Sim ( ) Não 

b) Foi indicado Biopsia:                                                       ( ) Sim ( ) Não 

c) Foi possível realizar biopsia ?:                                        ( ) Sim ( ) Não 

Qual? :                                                ( )incisional  ( )Excisional      ( )PAF  

d) Diagnostico Provável: 

e) Laudo Citopatológico: 
 

 

f) Laudo Histopatológico: 
 

 

 

 

 

 


