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“Cada homem foi feito para fazer história e caminhar sempre com um saco de 
interrogações na mão e uma caixa de possibilidades na outra”.  

(Nizan Guanaes- Discurso como paraninfo de uma turma de formandos em 
Administração de Empresas na Bahia- 2001) 



 

 

RESUMO 
 

A microbiota humana é considerada parte das defesas inatas do corpo humano, pois 
convive em harmonia simbiótica com o hospedeiro. Entretanto, vários fatores, 
principalmente o uso de antimicrobianos, podem desencadear nessa microbiota um 
desequilíbrio na quantidade e diversidade microbiana chamado disbiose. Dessa forma, 
as bactérias resistentes a múltiplas drogas representam um grande problema, pois 
dificultam a escolha da terapia, comprometendo a recuperação do paciente, além de 
infecções causadas por essas bactérias estarem associadas ao aumento da mortalidade, 
tempo de internação e custos com saúde. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 
verificar se havia relação entre a ocorrência de cepas bacterianas multirresistentes e o 
tempo de permanência hospitalar no período pré-operatório, através do cultivo de 
espécimes clínicos coletados na cavidade bucal em pacientes internados que seriam 
submetidos a procedimento cirúrgico de grande porte. Para esse fim, foram realizadas 
coletas das faces vestibulares dos dentes e/ou da mucosa jugal no período pré-
operatório. Trinta e sete pacientes com idades acima de dezoito anos que foram 
submetidos a cirurgia cardíaca eletiva e remanejados para a UTI pós-operatória, no 
período de três meses (maio a julho de 2019). Os pacientes foram monitorados durante 
a permanência na UTI pós-operatória. Os espécimes clínicos coletados passavam por 
processos de inspeção, denominação, classificação e identificação das colônias. Por 
fim, os testes de sensibilidade aos antimicrobianos foram realizados. Como resultado,  
observamos que a relação entre o tempo de permanência por mais de 60 dias de 
internação e a ocorrência de cepas bacterianas multirresistentes (resistentes a múltiplas 
drogas antimicrobianas) foi estatisticamente significante, o que demostrou que os 
pacientes que permaneciam por mais de 60 dias naquela unidade hospitalar tinham 17 
vezes mais chances de desenvolver cepas multirresistentes do que os que não 
permaneciam. Como conclusão, percebemos que quanto maior o tempo de permanência 
do paciente no hospital, maiores são as chances de ocorrer cepas bacterianas 
multiresistente porém, infelizmente, apesar de alguns estudos já encontrados na 
literatura sobre esse assunto, mais pesquisas são necessárias para fornecer evidências 
definitivas acerca de protocolos eficientes de higiene bucal, com relação à mortalidade 
e ao tempo de permanência hospitalar. 

   Palavras-chave: Multirresistência a Drogas; Biofilmes; Bactérias; Oral; Infecções. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The human microbiota is considered part of the innate defenses of the human body 
because it coexists in symbiotic harmony with the host. However, several factors, 
especially the use of antimicrobials, can trigger an imbalance in the microbial quantity 
and diversity called dysbiosis. Thus, multidrug-resistant bacteria represent a major 
problem, as it makes it difficult to choose therapy, compromising patient recovery, and 
infections caused by these bacteria are associated with increased mortality, length of stay 
and health costs. Thus, the objective of this study was to ascertain whether there was a 
relationship between the occurrence of multiresistant bacterial strains and the length of 
hospital stay in the preoperative period, by cultivating clinical specimens collected in the 
oral cavity in hospitalized patients who would undergo surgical procedure. large-sized. 
To this end, collections of the buccal faces of the teeth and / or the jugal mucosa were 
performed preoperatively. Thirty-seven patients aged over eighteen who underwent 
elective cardiac surgery and relocated to the postoperative ICU within three months (May 
to July 2019). Patients were monitored during postoperative ICU stay. The clinical 
specimens collected underwent inspection, naming, classification and identification of 
colonies. Finally, antimicrobial susceptibility tests were performed. As a result, we found 
that the length of stay for more than 60 days of hospitalization was statistically significant, 
which showed that patients who stayed for more than 60 days in that hospital were 17 
times more likely to develop multidrug resistance than those who did not stay. In 
conclusion, we realize that the longer the patient's hospital stay, the greater the likelihood 
of dysbiosis in these patients' oral microbiota, due to the presence of bacterial strains 
resistant to multiple antimicrobial drugs, but unfortunately, despite some studies already 
found. In the literature on this subject, further research will be needed to provide 
definitive evidence on effective oral hygiene protocols regarding mortality and length of 
hospital stay. 
 

Keywords: multidrug resistance; biofilms; Bacteria; Oral; Infections. 
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1.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

1.1 Microrganismos envolvidos na cavidade oral e suas principais características 

As bactérias são seres vivos com estrutura extremamente simples, são procariotos 

e, portanto, desprovidos de membrana nuclear, e não dispõem de todas as organelas 

citoplasmáticas encontradas nas células eucarióticas. Possuem um envoltório complexo, 

a parede celular, composta por duas formas básicas, que permitem, pela coloração de 

Gram, classificar as bactérias em dois importantes grupos: bactérias gram-positivas e 

gram-negativas. A parede celular, que é formada por um complexo macromolecular de 

peptidoglicano, também é responsável pela rigidez bacteriana, pela forma, pela divisão 

celular e pela manutenção osmótica (MURRAY et al., 2017).  

A técnica de coloração de Gram foi criada por um bacteriologista dinamarquês, 

Hans Christian Joachim Gram, em 1884. Nessa técnica, as bactérias são coradas por 

cristal-violeta e depois tratadas por uma solução mordente iodo-iodetada. Esta 

combinação, corante/mordente, nas bactérias gram-positivas, é fortemente retida e não 

pode ser facilmente removida pelo tratamento posterior com álcool. Já nas gram-

negativas, é facilmente descorada pelo álcool (TORTORA et al., 2017).  

Nenhuma forma de vida é mais importante na terra do que a forma microbiana. O 

suporte, a manutenção e regeneração das outras formas de vida são dependentes da 

interação microbiana. As plantas, os seres humanos e outros animais são intimamente 

dependentes da atividade microbiana para a reciclagem de nutrientes-chave e para a 

degradação de matéria orgânica. Os microrganismos, apesar de serem as menores formas 

de vida na terra, constituem a maior parte da biomassa, tanto da terra, quanto do homem 

e realizam, no seu metabolismo, reações químicas que contribuem com etapas 

metabólicas dos seres superiores (MADIGAN, 2016).  

O estudo da inter-relação hospedeiro-parasita se baseou nas informações obtidas 

com modelos de microrganismos específicos examinados em condições de laboratório. 

Microrganismos não cultiváveis, no entanto, foram detectados no hospedeiro humano, 

graças aos avanços na biologia molecular e do sequenciamento de DNA. 

Consequentemente, surgiu um grande implemento de estudos de toda a gama de 

microrganismos presentes no hospedeiro humano, coletivamente denominados 

microbiota e do seu conteúdo genético - o microbioma. Estima-se que o organismo 

humano tenha mais células bacterianas (1014) do que suas próprias células. O ambiente, 
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a idade, os hábitos alimentares e de vida em geral do indivíduo influenciam de maneira 

significativa a sua microbiota (GOERING et al., 2019). 

Locais diferentes do corpo humano contêm microbiomas que diferem pela 

composição e função microbiana (módulos e vias metabólicas). Isso resulta no achado de 

que cada habitat corporal é composto por espécies bacterianas características e alguns 

gêneros microbianos são adaptados a cada local do corpo. As diferenças na composição 

microbiana produzem diferenças na capacidade metabólica e na função agregada do 

microbioma humano (MANDELL et al., 2020). 

As bactérias gram-positivas são responsáveis por um grande número de infecções 

tanto adquiridas na comunidade quanto associadas à assistência à saúde, como as 

infecções do trato respiratório superior e inferior, infecções da corrente sanguínea, de 

pele, osteoarticulares, do sistema nervoso central, do trato urinário, intestinais e 

associadas a dispositivos médicos. As bactérias gram-positivas possuem uma exotoxina 

rica em ácido lipoprotéico, que lhes confere a capacidade de aderência. Estafilococos, 

Enterococos, Estreptococos, Actinobacteria e Listeria são os patógenos gram-positivos 

mais comuns (TORTORA et al., 2017). 

Os estreptococos orais podem ser isolados de todas as áreas da cavidade bucal e 

fazem parte da microbiota residente deste local (MARSH; MARTIN, 2018). Eles 

compõem o principal grupo de microrganismos isolados da microbiota oral e são 

frequentemente isolados como agentes de endocardite infecciosa. Assim, procedimentos 

odontológicos e cuidados orais têm recebido mais destaque, por representarem fatores de 

risco importantes na predisposição e prevenção da endocardite (VELLAPPALLY et al., 

2017).  

As cáries dentárias são causadas por estreptococos orais, incluindo Streptococcus 

mutans, Streptococcus salivarius e Streptococcus sobrinus, que se ligam às superfícies 

dos dentes. Os estreptococos orais fermentam a sacarose e produzem ácido láctico, o qual 

diminui o pH da saliva e consequentemente é acompanhado pela diminuição da atividade 

metabólica das bactérias benéficas, que crescem preferencialmente a pH neutro. Esse 

excesso de carboidratos fermentáveis leva à ocorrência de biofilmes patogênicos, que não 

são fisicamente protegidos pelo tamponamento rápido pela saliva (TORTORA et al., 

2017; LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). 

Os Streptococcus mutans são cocos gram-positivos comumente isolados do 

biofilme dental em locais de cárie, mas sua prevalência é baixa no esmalte saudável. São 

encontrados em superfícies duras na cavidade bucal, como dentes ou próteses (MARSH; 
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MARTIN, 2018). São capazes de metabolizar uma ampla variedade de carboidratos e 

convertê-los em produtos de fermentação ácida, sobretudo o lactato. Toleram altos níveis 

de acidez e sintetizam dextrana, um polissacarídeo, que está relacionado à formação do 

biofilme dental e à cariogenicidade, a partir da sacarose.  Algumas outras espécies de 

estreptococos também são cariogênicas, porém desempenham um papel menos 

importante na iniciação das cáries.  As espécies de S. Mutans atuam também como 

reservas de carboidratos, que podem ser convertidos a ácidos durante os períodos em que 

a dieta de carboidratos não está disponível (TORTORA et al., 2017; MARSH; MARTIN, 

2018; MARSH, 2018).  

Os primeiros colonizantes (primários) associados à saúde bucal, como os 

Streptococcus mitis, têm vantagens sobre os organismos cariogênicos quando a dieta do 

hospedeiro não é rica em açúcares. Eles podem se ligar mais rapidamente à película 

salivar, crescerem mais rapidamente e antagonizar patógenos por meio de múltiplos 

mecanismos, incluindo a produção de álcalis, bacteriocinas e peróxido de hidrogênio, os 

quais ajudam na manutenção da homeostase microbiana (LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018).   

Candida albicans pode ser detectada em maiores quantidades freqüentemente 

associadas com Streptococcus mutans na placa de crianças com cárie grave. Na presença 

de sacarose, esse fungo pode interagir sinergicamente com Streptococcus mutans e 

colonizar a superfície dos dentes através de interações mediadas por substâncias 

poliméricas extracelulares ou EPS - Extracellular Polymeric Substances. As exoenzimas 

glicosiltransferases que são secretadas por essas bactérias, ligam-se à superfície das 

espécies de Candida e sintetizam glucanas in situ. Assim, há um aumento da co-adesão 

fúngico-bacteriana com acúmulo de biofilme misto (LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018).   

As espécies de Streptococcus anginosus são facilmente isoladas do 

biofilme dental e são causas comuns de doenças purulentas em seres humanos, incluindo 

infecções maxilofaciais. São comumente encontrados na boca, no trato respiratório 

superior, no trato gastrointestinal e na vagina (NOGUCHI, et al., 2015).  Não produzem 

polissacarídeos extracelulares a partir de sacarose (MARSH; MARTIN, 2018).  

Contribuem também para a formação do biolfilme as espécies de Streptococcus 

gordonii. São colonizantes iniciais da superfície do dente e ambos produzem glucanos 

extracelulares a partir de sacarose, que contribuem para a formação de biofilmes 

(MONTELONGO-JAUREGU, 2016; MARSH; MARTIN, 2018).  Essas bactérias têm a 
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capacidade de interagir com Candida albicans e formarem biofilmes em vários locais da 

cavidade oral (MONTELONGO-JAUREGU, 2016). 

Duas das espécies de estreptococos mais comuns na cavidade bucal 

são Streptococcus mitis e Streptococcus oralis. Os membros do grupo mitis são 

patógenos oportunistas, particularmente associados à endocardite infecciosa (MARSH; 

MARTIN, 2018).   Streptococcus oralis é uma espécie gram-positiva anaeróbica 

facultativa, resistente aos procedimentos de desinfecção do canal radicular 

(BUSANELLO et al., 2019). 

Em modelos animais, uma monoinfecção causada por Streptococcus mitis não 

induz a uma patologia importante. As infecções mistas de Streptococcus gordonii e 

Porphyromonas gingivalis causam um aumento da perda óssea alveolar em comparação 

com infecções causadas apenas por Porphyromonas gingivalis (LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018).   

Streptococcus pneumoniae, pneumococos, diplococo gram-positivo, lanceolados, 

capsulados é a principal causa de infecções no trato respiratório inferior e superior 

adquiridas pela comunidade em todo o mundo, sendo também causa importante de 

infecções na corrente sanguínea e de meningite (ROSSOLINI et al., 2010). A presença 

de cápsula polissacarídica constitui um importante fator de virulência e desencadeador de 

pneumonia. As células não encapsuladas podem não causar pneumonia por serem fácil e 

rapidamente fagocitadas (TORTORA et al., 2017). 

Os estafilococos não são comumente isolados na cavidade bucal, além de não 

serem consideradas membros da microbiota residente da cavidade bucal, no entanto 

podem estar presentes de modo eventual em áreas com cáries e em bolsas periodontais 

que não respondem à terapia convencional (MARSH; MARTIN, 2018).   Esse gênero é 

o mais prevalente em uma ampla variedade de doenças infecciosas em humanos. São 

classificados em Staphylococcus aureus (teste da coagulase positivo) e estafilococos 

coagulase-negativos (SCN) (HIROSE et al., 2019).  

Staphylococcus aureus vivem de forma inofensiva, sem causar danos, sobre a pele 

ou no interior do nariz (TORTORA et al., 2017). Porém, estas espécies estão associadas 

a sintomas leves em pele ou em tecidos moles saudáveis, além de serem a principal causa 

de infecções em ambientes hospitalares (KIM; LEE, 2015). Causam infecções na pele e 

em tecidos moles, sepse e pneumonia necrotizante (HIROSE et al., 2019).  É a bactéria 

mais frequentemente isolada de espécimes clínicos, sendo responsável por 20% a 30% de 

todos os casos de endocardite infeciosa (VELLAPPALLY et al., 2017). Na cavidade oral, 
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é relacionado a infecções dentoalveolares e a lesões da mucosa oral. São microrganismos 

que colonizam língua, saliva, superfícies mucosas, superfícies supra gengivais dos dentes 

e bolsas periodontais. Portanto, a presença de grande quantidade de cepas de 

Staphylococcus aureus na cavidade oral, pode levar a um aumento significativo na 

incidência de infecções periodontais de difícil tratamento (KIM; LEE, 2015).   

O grupo SCN, representado pela espécie Staphylococcus epidermidis, antes 

considerado um grupo de microrganismos comensais humanos, atualmente representam 

uma causa frequente de infecções nosocomiais (NELSON-FILHO et al., 2013; HIROSE 

et al., 2019). 

Os enterococos, cocos gram-positivos, são patógenos nosocomiais que causam 

principalmente infecções do trato urinário, corrente sanguínea, intra-abdominais e de sítio 

cirúrgico, em hospedeiros imunossuprimidos (TORTORA et al., 2017). Enterococcus 

faecalis podem ser isolados da cavidade bucal de pacientes imunossuprimidos. São 

encontrados mais comumente na placa subgengival de pacientes com doença periodontal. 

À semelhança dos estafilococos, podem ser isolados de infecções de bolsas periodontais 

que não respondiam à terapia e em canais radiculares infectados (GERGOVA et al., 2016; 

MARSH; MARTIN, 2018; STEVENS et al., 2019). Ele é o agente etiológico mais 

comum das infecções endodônticas, porque ele é resistente à maioria dos antimicrobianos 

usados no tratamento endodôntico como os grupos de penicilinas, cefalosporinas e outros 

antimicrobianos (GERGOVA et al., 2016). Também são responsáveis por muitas 

infecções de feridas cirúrgicas e do trato urinário, comunitárias ou nosocomiais. Podem 

penetrar na corrente sanguínea através de procedimentos invasivos, como os catéteres de 

longa duração (TORTORA et al., 2017).  

Quanto às bactérias gram-negativas, Leão e Vasconcelos (2015) relataram o 

importante papel que esses microrganismos desempenham na microbiota humana. Suas 

principais características são a presença de vários fatores de virulência, dentre os quais 

destaca-se a endotoxina denominada LPS (lipopolissacarídeo) responsável por alguns 

atributos de patogenicidade deste grupo.  

Porphyromonas gingivalis é uma bactéria anaeróbica gram-negativa. É um 

patógeno periodontal e pode ser transferido da boca para o intestino e estão relacionados 

a muitas doenças, como câncer de cólon e diabetes. Essa bactéria induz à disbiose, na 

medida em que prejudica as defesas do hospedeiro inato e, ao mesmo tempo, promove 

respostas inflamatórias estimulando células fagocíticas. Esse microrganismo interfere, 
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ainda, na modulação do sistema imunológico, o que pode desencadear destruição do 

tecido periodontal (LU; XUAN; WAN, 2019). 

Helicobacter pylori e Porphyromonas gingivalis na microbiota oral estão 

intimamente relacionados ao câncer de pâncreas. A taxa de detecção dessas duas bactérias 

na cavidade oral de pacientes com câncer de pâncreas é alta. Portanto, a presença de P. 

gingivalis na boca do paciente sugere um alto risco de câncer de pâncreas. Investigações 

epidemiológicas encontraram, também, uma associação positiva entre H. pylori e câncer 

de pâncreas (LU; XUAN; WAN, 2019). 

Os membros da ordem Enterobacteriales são bastonetes gram-negativos, 

anaeróbios facultativos, que se locomovem por um flagelo peritríquio. Possuem fímbrias 

que auxiliam na aderência à superfície de membranas mucosas. Os pili sexuais ajudam 

na troca de informação genética entre bactérias determinando uma significante 

disseminação da resistência a antimicrobianos (TORTORA et al., 2017). São bactérias 

entéricas, pois fazem parte da microbiota intestinal, no entanto, em condições normais, 

não habitam a cavidade oral. Seu habitat natural é o trato intestinal de humanos e de 

animais. Assim, são responsáveis por uma grande variedade de doenças, como infecções 

do trato urinário, trato digestivo e nos pacientes hospitalizados, são responsáveis por 

infecções do trato respiratório, feridas, sistema nervoso central e corrente sanguínea. 

Essas bactérias produzem bacteriocinas, que causam a lise de bactérias intimamente 

relacionadas. As bacteriocinas podem ajudar a manter o equilíbrio ecológico entre as 

bactérias no ambiente intestinal. Além disso, têm surgido grandes quantidades de cepas 

produtoras de beta-lactamase, que constituem o mecanismo mais importante de 

resistência aos antimicrobianos betalactâmicos (LEÃO-VASCONCELOS et al., 2015). 

Os mais relevantes gêneros dessa ordem incluem Escherichia, Salmonella, Shigella, 

Klebsiella, Serratia, Proteus, Yersinia, Erwinia, Enterobacter e Citrobacter (TORTORA 

et al., 2017). 

A Serratia marcescens é um bacilo gram-negativo pertencente à família 

Enterobacteriaceae. Era originalmente considerado um organismo aquático saprófito não 

patogênico amplamente distribuídos no meio ambiente. Hoje, é considerado um 

colonizante humano, principalmente no ambiente hospitalar, podendo ser um importante 

agente de infecções em pacientes imunossuprimidos. Em hospitais, esses microrganismos 

podem ser encontrados em cateteres, em soluções salinas de irrigação e em outras 

soluções supostamente estéreis (TORTORA et al., 2017).  Hoje, já está bem estabelecido 
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seu papel nas infecções hospitalares, tais como infecção do trato respiratório, trato 

urinário, bacteremia, endocardite e infecções de feridas (SEO et al., 2016).  

A Pseudomonas aeruginosa forma biofilmes nos canais radiculares (GERGOVA 

et al., 2016). Também formam biofilmes, colonizam os pulmões de pacientes com fibrose 

cística, e são uma das principais causas de morte nestes pacientes. Em indivíduos 

imunossuprimidos, podem infectar o trato urinário, queimaduras e feridas, além poderem 

causar infecções sanguíneas, abscessos e meningite (TORTORA et al., 2017).  

Klebsiella pneumoniae é uma bactéria anaeróbica facultativa, encapsulada, gram-

negativa, não móvel, da família Enterobacteriaceae, presente no trato intestinal. É 

encontrada não apenas em seres humanos, mas também em outros mamíferos, no solo, 

águas superficiais, esgoto e plantas (STARZYK-ŁUSZCZ et al., 2017). Tem sido 

considerado um importante patógeno em infecções hospitalares de topografia variável (LI 

et al., 2015; STARZYK-ŁUSZCZ et al., 2017), geralmente associada a infecções 

oportunistas, mais comumente em recém-nascidos, pacientes com câncer, diabéticos, 

alcoólatras e em pacientes hospitalizados com cateteres em vasos sanguíneos ou em 

bexiga (STARZYK-ŁUSZCZ et al., 2017).   

1.2 A cavidade Oral e a Formação da Placa Dentária 

A cavidade oral é um sítio humano estéril até nascimento, quando passa a sofrer   

alterações ao longo do tempo (FERREIRA et al., 2017; SAMARANAYAK; 

MATSUBARA, 2017; DEO; DESHMUKH, 2019). A introdução de microrganismos 

pode ocorrer durante o parto, através do contato com a microbiota da cavidade amniótica, 

pela aspiração de líquido amniótico contaminado, contato com microrganismos presentes 

no canal do parto, secreções genitais ou fezes maternas (FERREIRA et al., 2017). 

 No nascimento ou logo após o nascimento, a colonização começa (DEO; 

DESHMUKH, 2019). As espécies do gênero Streptococcus são os primeiros a 

colonizarem os dentes e são iniciadores do desenvolvimento da película adquirida. Há 

uma tendência natural, no desenvolvimento da placa, para uma colonização inicial por 

Streptococcus e Lactobacillus (SANDS et al., 2016). A atividade metabólica de gêneros 

pioneiros na adesão ao ambiente oral proporciona condições ideais para a colonização 

por outras espécies microbianas (NELSON-FILHO et al., 2013). Algumas dessas 

espécies são normalmente associadas ao ambiente bucal como, Streptococcus anginosus, 

S. oralis e F. nucleatum (MARINO et al., 2017). A microbiota da placa dentária constitui-

se principalmente por espécies dos seguintes gêneros: Streptococcus, Gemella, 
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Eubacterium, Veillonella, Actinomyces, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella e 

Fusobacterium (SOUZA et al., 2017. Com o envelhecimento, quando todos os dentes são 

perdidos, a microbiota se torna semelhante à de uma criança antes do início da erupção 

dentária (DEO; DESHMUKH, 2019). 

Embora a principal fonte de microrganismo seja aerossóis da saliva materna e de 

cuidadores, também pode ocorrer a transferência passiva de microrganismo através do 

leite materno e do meio ambiente (DEO; DESHMUKH, 2019). 

Segundo Samaranayak e Matsubara (2017), a microbiota oral é formada por uma 

gama variada de espécies de microrganismos, incluindo espécies anaeróbias obrigatórias 

e anaeróbias facultativas. A cavidade oral tem uma composição microbiana única, cuja 

seletividade permite que alguns microrganismos às vezes isolados de locais vizinhos, não 

sejam encontrados na boca (SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017; LAMONT; 

KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). 

A cavidade oral do homem é um ambiente onde habitam muitos microrganismos, 

e contém quase metade de toda a microbiota do corpo humano (SOUZA et al., 2017). Na 

boca há uma quantidade diversificada de microrganismos, incluindo vírus, fungos, 

arqueias e até protozoários, sendo o grupo bacteriano o mais predominante 

(SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017; MARSH, 2018).  

A cavidade oral abriga vários nichos microbianos topograficamente específicos, 

nos quais características biológicas e físico-químicas, como pH, microbiota, oxigênio e 

temperatura influenciam o estabelecimento de microrganismos (SAMARANAYAK; 

MATSUBARA, 2017).  Diferentes locais dentro da cavidade oral têm uma composição 

microbiana característica, correspondentes às diferentes características biológicas e 

físico-químicas supracitadas e específicas de cada local (SAMARANAYAK; 

MATSUBARA, 2017, LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). Áreas com baixas 

quantidades de oxigênio, como os espaços interproximais dos dentes, superfícies 

subgengivais e nas cavidades periodontais profundas, são mais comumente colonizadas 

por espécies anaeróbicas, ao contrário das superfícies supra-gengivais (SANDS et al., 

2016; SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017).  Superfícies lisas são colonizadas por 

um número menor de espécies do que fossas e fissuras (SAMARANAYAK; 

MATSUBARA, 2017).  

Estudos recentes demonstraram que a microbiota oral é exclusiva de cada 

indivíduo. Mesmo indivíduos saudáveis diferem na composição da microbiota oral 

residente. A dieta, o ambiente, a genética do hospedeiro e exposição microbiana precoce 
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estão relacionados com a flora que compõe o local (SAMARANAYAK; MATSUBARA, 

2017). Devido à facilidade de coleta de amostras, é o microbioma mais bem estudado 

atualmente (DEO; DESHMUKH, 2019). 

A saliva modula a formação da placa dentária, suas glicoproteínas e proteínas ricas 

em prolina permitem a adesão de bactérias ao esmalte dos dentes, na forma de película 

adquirida (SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017; SANDS et al., 2017). Os 

carboidratos e as proteínas presentes nela atuam como uma fonte de alimento para 

bactérias. Além disso, essas proteínas auxiliam na fixação de organismos pioneiros, 

incluindo estreptococos, e têm um papel fundamental na homeostase microbiana oral. A 

inibição do crescimento de organismos exógenos é feita por fatores de defesa 

inespecíficos, existentes na saliva, como lisozima, lactoferrina e histatinas, que são 

bactericidas e fungicidas e a imunoglobulina A, IgA, que são específicos 

(SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017). O PH da saliva, entre 6,75–7,25 oferece 

boas condições para muitos microrganismos (SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017, 

DEO; DESHMUKH, 2019). Assim, a saliva mantém os microrganismos em um ambiente 

líquido, servindo como um meio para o transporte de nutrientes (DEO; DESHMUKH, 

2019). Porém, qualquer alteração na produção ou composição da saliva pode contribuir 

para alterações na composição microbiana na placa dentária (SANDS et al., 2016). 

A placa dentária consiste em um biofilme complexo e dinâmico, formado nas 

superfícies supra e subgengival dos dentes, mucosa oral e dorso da língua (CALDAS et 

al., 2015). Os dentes são as únicas superfícies sem revestimento no corpo onde os níveis 

bacterianos podem atingir mais de 1011 microrganismos por mg de placa dentária em 

indivíduos saudáveis (JONES; MUNRO; GRAP, 2011). A placa dentária abriga cerca de 

500 espécies bacterianas diferentes, variando de acordo com as características biológicas 

e físico-químicas locais referidas anteriormente (SANDS et al., 2017; 

SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017). Dessas espécies, apenas 50% a 60% são 

cultiváveis (SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017). Um milímetro cúbico de placa 

dentária contém cerca de 100 milhões de bactérias (KOUIDHI; AL QURASHI; CHAIEB, 

2015).  

 Os microrganismos nas superfícies dos dentes tendem a formar biofilmes 

multiespécies, que são incorporados à uma matriz extracelular (LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018). Os biofilmes são comunidades complexas de 

microrganismos que produzem uma matriz protetora e adesiva de glicocálix. Existem 

duas formas ou fenótipos diferentes para a maioria dos organismos: planctônico (flutuante 
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livre) e séssil (anexado) (WILSON et al., 2012). Estes fenômenos determinam estágios 

diferentes na formação da placa resultando na formação de uma película adquirida na 

superfície dos dentes conhecida como biofilme. Essa adesão ocorre de forma reversível 

na superfície celular e a co-adesão de colonizantes secundários às células já ligadas, 

garante a multiplicação e a formação de biofilme (KOUIDHI; AL QURASHI; CHAIEB, 

2015). O ciclo de vida do biofilme contribui para a dispersão biológica, a sobrevivência 

bacteriana e a transmissão de doenças (PERKINS et al., 2010; WILSON et al., 2012).  

As propriedades estruturais e bioquímicas da matriz do biofilme conferem adesão 

superficial, interações sociais e tolerância aos antimicrobianos. Os principais 

componentes da matriz são os polímeros extracelulares (EPS), glucanos, DNA 

extracelular, ácido lipoteicóico, proteínas do tipo amilóide, glicoproteínas e proteínas do 

hospedeiro. A matriz extracelular permite a formação de gradientes químicos ou de 

nutrientes, de pH, o que ajuda a regular a sobrevivência dos microorganismos.  Por outro 

lado, os glucanos da matriz extracelular fornecem uma fonte endógena de açúcares e 

podem ajudar no acúmulo de ácidos nos biofilmes (LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018). 

Segundo Wilson e colaboradores (2012), existem quatro estágios de 

desenvolvimento de um biofilme e seus ciclos de crescimento assemelham-se aos 

princípios da curva de crescimento microbiano, que são I - estágio lag, II - estágio 

logarítmico, III - estágio estacionário; e IV - apoptose ou estágio de descolamento. No 

estágio I, a organização de uma espécie de bactéria começa a cobrir um substrato 

adequado. Essa bactéria adere de maneira muito frouxa, mas aumenta à medida que o 

recrutamento de colonizantes secundários começa. Nesse ponto, o biofilme pode ser 

alterado por uma mudança nos fatores necessários para o crescimento, como pH e 

disponibilidade de nutrientes. À medida que o ambiente continua a ser favorável ao 

desenvolvimento do biolfilme, o estágio II ocorre. Durante a fase lag, as bactérias vão 

ficando mais próximas umas das outras. Os fenótipos planctônicos e sésseis estão 

presentes. Porém, os biofilmes sésseis são formados em micro colônias. A proporção de 

bactérias planctônicas se inclina para a mudança para uma comunidade de biofilmes 

sésseis. Os polissacarídeos fixam firmemente as células ao substrato e entre si, tornando 

a estrutura mais complexa. Nesse estágio, o biofilme está totalmente maduro. Este 

glicocálix dificulta mais o uso de antimicrobianos. Quando um biofilme se encontra 

totalmente maduro e estruturado atinge o estágio III. No estágio IV, há morte de algumas 

bactérias e o há descolamento do biofilme por meio de um mecanismo de dispersão. Esse 
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é um estágio essencial do ciclo de vida do biofilme que contribui para a dispersão 

biológica, a sobrevivência bacteriana e a transmissão da doença. Segundo esses autores, 

um aumento acentuado na incidência de pneumonia foi observado nos biofilmes do 

estágio IV em comparação com todos os outros estágios.  

 A odontologia foi a primeira área médica a reconhecer a importância dos 

biofilmes bacterianos. Em 1976, Dr. Loesche propôs a hipótese da placa ecológica para 

a progressão da doença cárie (WILSON et al., 2012). Essa hipótese forneceu um modelo 

lógico para a patogênese microbiana da cárie (WILSON et al., 2012; LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018).  Essa hipótese preconizava que há mudanças na composição 

microbiana durante a transição da condição saudável para a formação da cárie. Assim, 

conforme essa hipótese, espécies ou gêneros que dominam comunidades polimicrobianas 

associadas à doença também são encontrados na situação de saúde, mas em quantidades 

reduzidas LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). 

A microbiota oral cresce e aumenta em diversidade ao longo do tempo até que a 

sua composição atinja o equilíbrio entre a microflora residente e as condições ambientais 

locais. A microbiota residente atua como uma barreira para organismos transitórios / 

exógenos. Assim, a microbiota residente convive em harmonia simbiótica com o 

hospedeiro (DUPIN et al., 2015; SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017; MARSH, 

2018). O hospedeiro fornece um habitat propício nutritivo, com temperatura e PH 

adequados para o crescimento dessa flora. Em troca, a microbiota oral oferece algumas 

funções-chave que fornecem benefícios importantes ao hospedeiro, age como uma 

barreira à colonização por microrganismos externos. Segundo Marsh (2018), estão sendo 

desenvolvidas pesquisas que apontam que essa microbiota residente age no 

desenvolvimento normal das defesas do hospedeiro e da mucosa intestinal, até a produção 

de vitaminas e energia, além da regulação do sistema cardiovascular. Algumas espécies, 

como estreptococos realizam a imunomodulação e desregulam respostas inflamatórias 

indesejadas. Outro mecanismo importante nesse contexto é que outras bactérias orais da 

microbiota residente participam de um ciclo de redução de nitrato salivar a nitrito. Esse 

último é um precursor do óxido nítrico (NO), um potente vasodilatador, que tem como 

função inibir a agregação plaquetária e desempenha função na regulação da pressão 

arterial (ULLOA et al., 2019). Além disso, esse nitrito é ingerido e convertido no 

estômago em óxido nítrico acidificado, que é antimicrobiano e estimula a produção de 

suco gástrico (MARSH, 2018). 
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Alterações no ambiente, devido a alterações na dieta, nos níveis hormonais e na 

higiene bucal, por exemplo, podem quebrar esse equilíbrio (SAMARANAYAK; 

MATSUBARA, 2017).  O resultado da resposta imune do hospedeiro pode causar 

alterações no ambiente local e facilitar o crescimento bacteriano (LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018). Então, nessas condições, esse equilíbrio microbiano é 

quebrado, sendo chamado de disbiose. Quaisquer alterações, como ingestão frequente de 

açúcar e / ou reduções no fluxo salivar por longos períodos de baixo pH no biofilme, pode 

haver um rompimento dessa relação simbiótica. Esse fato se deve porque esses 

microrganismos têm o importante papel de inibir a invasão por microrganismos 

patogênicos (DERAFSHI et al., 2017; SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017; 

LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018; MARSH, 2018). As doenças dentárias 

predominantes em humanos, cárie e doença periodontal, são causadas dessa forma 

(DUPIN et al., 2015; SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017).  

Quando esse equilíbrio é perturbado, há inibição do crescimento de espécies 

benéficas e seleção de bactérias tolerantes a ácidos, aumentando o risco de cárie 

(MARSH, 2018).  Esse equilíbrio entre comensais e patógenos pode ser interrompido 

pela superexposição a carboidratos fermentáveis (LAMONT; KOO; 

HAJISHENGALLIS, 2018; MARSH, 2018). As bactérias comensais e transitórias serão 

responsáveis por várias infecções locais (gengival, periodontal, endodôntica etc.), ou 

sistêmicas, infecções, e parto prematuro (DUPIN et al., 2015). Além da microbiota 

residente, existem outras que sobrevivem na boca apenas por curtos períodos, a 

microbiota transitória. Esta compreende patógenos, que não se estabelecem no ambiente 

oral, devido à ação protetora exercida pela microbiota residente (SAMARANAYAK; 

MATSUBARA, 2017). 

Doenças bucais, como a cárie dentária e a doença periodontal estão diretamente 

ligadas à capacidade das bactérias de formar biofilme (DUPIN et al., 2015; KOUIDHI; 

AL QURASHI; CHAIEB, 2015). O biofilme na forma de placa supragengival e 

subgengival é condição preponderante na gênese das cáries dentárias e das doenças 

periodontais (KOUIDHI; AL QURASHI; CHAIEB, 2015). Embora a gengivite seja uma 

consequência do acúmulo prolongado de biofilmes (placa dentária) nas superfícies dos 

dentes, ela é um estado imunológico-inflamatório controlado que não prejudica os tecidos 

de sustentação dos dentes (LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018). 

Procedimentos dentários, como raspagem, alisamento e polimento podem alterar 

radicalmente a composição da microbiota periodontal das bolsas de locais doentes e 
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alterar o equilíbrio em favor de uma microbiota oral saudável. O cálculo dentário e a falta 

de cuidados bucais também estão relacionados à aterosclerose, o que pode levar à derrame 

e à morte por infarto do miocárdio (SAMARANAYAK; MATSUBARA, 2017). 

Estudos recentes mostraram que há uma correlação entre as bactérias de origem 

oral, causando colonização do intestino, com ativação do sistema imunológico intestinal 

e inflamação crônica. Assim, a microbiota oral chega ao trato intestinal através do 

esôfago, causando um desequilíbrio da microbiota. Os microrganismos orais, 

principalmente as bactérias causadoras da periodontite, podem, via circulação sistêmica, 

chegar em todo o organismo humano (LU; XUAN; WAN, 2019).  

A microbiota intestinal e o desequilíbrio da microbiota oral estão intimamente 

relacionados à doença hepática. Pesquisas recentes apresentaram uma diferença 

significativa na microbiota oral de pacientes com câncer de fígado em relação às pessoas 

saudáveis. Assim, como pacientes com câncer de fígado, pacientes com cirrose têm um 

desequilíbrio da microbiota oral, redução da quantidade de bactérias simbióticas orais e 

aumento da quantidade de bactérias patogênicas em potencial, por exemplo, família 

Enterobacteriaceae e gênero Enterococcus (LU; XUAN; WAN, 2019). 

Estudos mostraram que a microbiota intestinal e o câncer colorretal estão 

intimamente relacionados à microbiota oral. Em pacientes imunossuprimidos, 

Fusobacteria nucleatum, na cavidade oral pode ir para outras partes do corpo, por meio 

de ciclagem sanguínea, levando à inflamação local e indiretamente promovendo a 

formação de tumores. Essa bactéria é gram-negativa anaeróbica obrigatória. Maiores 

quantidades dessa bactéria podem ser usadas como um potencial marcador para o câncer 

colorretal (LU; XUAN; WAN, 2019). 

Evidências atuais apóiam a associação entre a microbiota oral e os cânceres orais, 

como o carcinoma de células escamosas de boca. Essa relação pode se dever pelo fato de 

que muitos microrganismos orais alteram o microambiente inflamatório e interferem as 

vias de sinalização do hospedeiro, com controle da proliferação e da diferenciação celular 

(LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018; MARSH, 2018). 

A doença arterial coronariana, parto prematuro de neonato de baixo peso ao nascer 

e artrite reumatóide estão associadas à microbiota oral. Na artrite reumatóide, a enzima 

peptidil arginina desaminase, que é produzida exclusivamente por Porphyromonas 

gingivalis, citrulina as proteínas do hospedeiro, o que pode induzir a produção de 

autoanticorpos (LAMONT; KOO; HAJISHENGALLIS, 2018; MARSH, 2018). 
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Assim, os biofilmes dentários desempenham um papel positivo na manutenção da 

saúde bucal. Há uma interdependência entre os constituintes do biofilme, o que contribui 

para manter a estabilidade da comunidade e a resistência à mudança. Esses biofilmes 

microbianos são organizados estrutural e funcionalmente e existem como comunidades 

altamente interativas. À medida que o biofilme amadurece, algumas bactérias sintetizam 

polímeros extracelulares, especialmente a partir da sacarose, que contribuem para a 

matriz do biofilme. Essa matriz tem funções importantes, como impedir a retenção de 

produtos extracelulares, como enzimas além de conter DNA extracelular, que é 

proveniente de bactérias lisadas, o que também contribui para a estrutura física desses 

biofilmes dentários (MARSH, 2018). 

É importante aumentar seletivamente o crescimento de bactérias benéficas 

residentes usando probióticos e modular o crescimento e o metabolismo do biofilme para 

reduzir a probabilidade de disbiose (MARSH, 2018).  

1.3 Colonização da Cavidade Oral no Paciente Hospitalizado 

Bacilos gram-negativos aeróbicos e anaeróbicos facultativos são patógenos 

oportunistas residentes na cavidade oral e na orofaringe em pacientes imunossuprimidos. 

Esses pacientes abrigam um grande número desses patógenos na cavidade oral e 

orofarínge em comparação com indivíduos saudáveis (LAM et al., 2012). A presença 

desses microrganismos pode ser transitória na cavidade oral (NELSON-FILHO et al., 

2013). Pacientes imunossuprimidos podem ser susceptíveis à colonização por esses 

bacilos e adquiri-los através do contato direto com as mãos dos profissionais da equipe 

médica, de dispositivos ou do ambiente hospitalar (BERGAN; TURA; LAMAS, 2014). 

Assim, dentro de 48 horas da admissão hospitalar, a composição da microbiota oral em 

adultos críticos pode mudar, caracterizando uma disbiose composta principalmente por 

microrganismos do ambiente hospitalar, gram-negativos e/ou gram-positivos, que 

colonizam a cavidade oral e demais locais do trato respiratório superior (SANDS et al., 

2017). 

Em pacientes hospitalizados e sob ventilação mecânica, à medida em que a 

quantidade de placa dentária aumenta, também a inflamação gengival se exacerba. Vários 

aspectos dificultam a higiene bucal em pacientes internados em UTI, pela impossibilidade 

ou dificuldade do autocuidado, presença do tubo orotraqueal, e, consequente formação e 

crescimento de biofilmes patogênicos.  Essa inflamação é causada por falta de higiene 

bucal, que pode ser um determinante na infecção pulmonar (SANDS et al., 2017). Dessa 
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forma, a colonização da orofaringe por patógenos é importante para o desenvolvimento 

de infecções respiratórias (BERGAN; TURA; LAMAS, 2014; ÖZDEN et al., 2017). 

Dessa forma, a descontaminação da boca tem grande importância na prevenção de 

pneumonia nosocomial de pacientes em UTI (VILELA et al., 2015). Nesse contexto, a 

clorexidina tem ação bactericida sobre bactérias gram-negativas e gram-positivas, como 

Staphylococcus aureus resistente à oxacilina e Enterococcus sp. resistente à vancomicina, 

e diminuir a incidência de pneumonia, pois pode persistir quimicamente ativa nos tecidos 

por até 6 horas (VILELA et al., 2015); SOUZA et al., 2017). Por outro lado, Scannapieco 

e colaboradores (2009) não encontraram diferenças no crescimento de gram-negativos 

aeróbicos e facultativamente anaeróbicos após o uso uma ou duas vezes ao dia de 

clorexidina a 0,12% usada em todas as superfícies orais, em comparação com um regime 

de cuidados bucais de rotina (escovação). Contudo, os autores concluíram que embora a 

descontaminação da cavidade oral com clorexidina não reduza o número total de 

patógenos respiratórios, a mesma reduziu o número de Staphylococcus aureus, mas não 

o número total de entéricos, Pseudomonas ou Acinetobacter na placa dental. Assim, os 

autores concluíram que nem todos os estudos sobre o uso desse antiséptico mostraram 

redução importante na incidência de pneumonia. Além disso, os estudos publicados 

utilizaram diferentes regimes de dosagem e nem sempre definiram claramente o método 

de aplicação. Assim, permanece a necessidade de ensaios clínicos controlados 

randomizados com um viés mínimo, baseados em evidências sobre protocolos e estudos 

que determinem a solução oral mais eficaz para prevenção de PAV em pacientes sob 

ventilação mecânica. 

Os colonizantes responsáveis por uma das infecções hospitalares mais frequente 

no contexto da assistência médica hospitalar, a pneumonia associada à ventilação 

mecânica (PAV), compreendem Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumanii, Haemophilus influenzae e Pseudomonas aeruginosa.  (JONES; 

MUNRO; GRAP, 2011).  

Patógenos como a Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, que não 

são considerados habitantes normais da microbiota oral, são isolados com muita 

frequência na placa dental dos pacientes na UTI (CAIRNS et al., 2011). O gênero 

Pseudomonas foi consideravelmente modificado na última década e agora compreende 

vários grupos segundo o RNA ribossômico (rRNA). O grupo fluorescente contém P. 

fluorescens, P. putida e P. aeruginosa. P. aeruginosa é o único membro do gênero que 

possui fatores significativos de virulência e é um importante patógeno humano; (KERR, 



 

 

16 

2019). Pseudomonas aeruginosa é uma espécie considerada oportunista, colonizante 

predominantemente da placa dental durante a ventilação mecânica (SANDS et al., 2016). 

Além disso, também está presente em pacientes com doenças como, fibrose cística, 

bronquiectasia, neutropenia e Aids (OGAWA et al., 2012). Staphylococcus aureus foi 

detectado na placa dentária de indivíduos debilitados ou idosos. Grande quantidade de 

pacientes cuja placa foi colonizada por Pseudomonas aeruginosa, mantiveram a 

colonização por esse microrganismo após a extubação (SANDS et al., 2017). 

O uso de próteses dentárias removíveis provoca algumas mudanças na população 

microbiana oral, pois atuam como um reservatório de patógenos para causar infecções 

sistêmicas (O'DONNELL et al., 2016; DERAFSHI et al., 2017). Em certos casos, essa 

situação leva à estomatite associada à prótese dentária.  Como há uma proximidade da 

prótese com o trato respiratório, os usuários de próteses correm um risco maior de aspirar 

patógenos oportunistas da prótese para os pulmões (O'DONNELL et al., 2016).  

1.4 Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) 

Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são infecções cuja aquisição 

está relacionada a um procedimento assistencial ou a hospitalização (ANVISA, 2017).  

O controle de infecções hospitalares tem suas raízes em meados do século XIX, 

quando pesquisadores médicos e cientistas observaram os benefícios preventivos da 

higiene das mãos, antissepsia cirúrgica e higiene hospitalar. Essas medidas permanecem 

até hoje no centro da prevenção de infecções, com uma base crescente de pesquisas 

científicas para orientar sua aplicação no cenário de cuidados médicos cada vez mais 

complexos e no aumento da resistência a antimicrobianos. (MANDELL, et al., 2020). Na 

Europa estima-se que a incidência seja de 4 milhões de pacientes internados/ano, já nos 

Estados Unidos, são notificadas por ano aproximadamente 1,7 milhões de IRAS com 

relatos de mais 90 mil óbitos. No Brasil, a última publicação de abrangência nacional 

mostrou uma prevalência de IRAS de 15% nos hospitais (ALVIN et al., 2019). 

Os programas de prevenção de infecções são encarregados de uma missão que 

envolve a realização de vigilância epidemiológica; implementação de isolamento; 

administrar o uso de antimicrobianos, investigar e intervir rapidamente na suspeita de 

surto; educar profissionais de saúde, pacientes e visitantes; notificação de infecções às 

autoridades de saúde pública (YANT et al., 2016). As infecções hospitalares são 

consideradas uma importante ameaça à saúde pública em todo o mundo, pois acarretam 

o prolongamento do tempo de internação e a morbidade, acarretando elevação dos custos 
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assistenciais (ALVIN et al., 2019; BELLISSIMO-RODRIGUES et al., 2014). Em adultos 

gravemente enfermos estão associadas ao aumento da morbidade e da mortalidade 

(MUNRO et al., 2015). Assim, os vários dias de internamento nas unidades de terapia 

intensiva provocam grandes custos, o que afeta os pacientes, as famílias e a economia do 

país. Além disso, o maior tempo de permanência na UTI aumenta a mortalidade. Para 

melhorar a qualidade dos cuidados médicos, o objetivo principal em terapia intensiva é 

diminuir o tempo de internação e reduzir os custos (TOPTAS et al., 2018). 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estão relacionadas 

principalmente à transmissão microbiana pelas mãos de profissionais, colonizando 

principalmente as cavidades nasais. No entanto, a colonização de outros sítios anatômicos 

também contribui para a disseminação de patógenos. Nesse contexto, a boca é um local 

relevante para estudo, pois reúne características anatômicas e fisiológicas, que a tornam 

um local favorável para a proliferação microbiana. Os microrganismos podem se espalhar 

pela boca por aspiração através de secreções orofaríngeas ou transmissão por gotículas 

de saliva ao falar, tossir, espirrar ou respirar (LEÃO-VASCONCELOS et al., 2015).  

A equipe médica responsável pela assistência à saúde é comumente exposta ao 

contato direto e indireto com pacientes e agentes biológicos. Além disso, muitos desses 

profissionais trabalham em outras instituições de saúde, o que favorece a colonização por 

diversos agentes, incluindo bactérias multirresistentes (LEÃO-VASCONCELOS et al., 

2015). 

No Ceará, na cidade de Fortaleza, o Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, 

onde esse estudo foi realizado, é um hospital terciário com 303 leitos cuja missão é a 

assistência, prioritariamente de alta complexidade, nas áreas cardiovascular, torácica e 

pulmonar à população da cidade. A vigilância epidemiológica de IRAS relatada pelo 

Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH) mostrou para o ano do nosso 

estudo (2019) uma taxa global de IH de 6,9% com 729 episódios/ano, dos quais 24% 

foram pulmonares e 29% traqueobrônquicos. A taxa global anual de Infecções do Trato 

Respiratório Inferior foi de 3,7% e a de PAV 3% (Dados fornecidos pelo SCIH do 

hospital). 

 

1.4.1 Pneumonias 

A pneumonia nosocomial refere-se a pneumonia adquirida durante a permanência 

do paciente no hospital. É classicamente dividido em pneumonia adquirida no hospital 

(HAP) e pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), mas também recentemente 
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foi aplicada ao conceito o termo de pneumonia associada à assistência à saúde, health 

care–associated pneumonia (HCAP) (MANDELL et al., 2020). O Centro de 

Administração de Alimentos e Medicamentos, Food and Drug Admistration (FDA) nos 

Estados Unidos, reconheceu que existem três tipos diferentes de pneumonia hospitalar: 

pneumonia adquirida na comunidade (PAC), pneumonia adquirida em hospital e 

pneumonia associada à ventilação mecânica (RANZAN et al., 2019). As lesões variam 

significativamente em idade e gravidade, variando de bronquiolite a broncopneumonia a 

abscesso franco, geralmente no mesmo pulmão (MANDELL et al., 2020). Estima-se que 

a pneumonia hospitalar custe mais de US $ 4,5 bilhões por ano (WILSON et al., 2012), 

pois prolonga a permanência na UTI em 5 a 7 dias e aumenta o tempo de internação em 

2 a 3 vezes, resultando em maiores custos médicos (WILSON et al., 2012). Segundo a 

Anvisa (2017), nos Estados Unidos da América ocorrem anualmente entre 5 e 10 

episódios de pneumonia relacionada à assistência à saúde por 1.000 admissões. Estas 

infecções são responsáveis por 15% das infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS) e aproximadamente 25% de todas as infecções adquiridas nas UTI’s. 

Os critérios epidemiológicos de pneumonia relacionada à assistência à saúde em 

pacientes com ou sem ventilação mecânica são os mesmos. Em 2009, a Anvisa criou um 

Grupo de Trabalho - GT, formado por vários especialistas que atuavam na área de 

controle de infecção e na assistência direta aos pacientes para a elaboração dos Critérios 

Nacionais de Infecção do Trato Respiratório. Este grupo utilizou como base para este 

trabalho os critérios utilizados pelos hospitais dos Estados Unidos participantes do seu 

sistema de vigilância de infecções relacionadas à assistência à saúde (National Healthcare 

Safety Network – NHSN) coordenado pelo Centers for Disease Control and Prevention - 

CDC. O objetivo do trabalho foi padronizar a nível nacional os critérios epidemiológicos 

de Infecção do Trato Respiratório, de forma a possibilitar a comparabilidade dos dados 

de infecção notificados ao Sistema Nacional de Vigilância epidemiológica das IRAS, 

para com isso, traçar o perfil epidemiológico dessas infecções, tanto no nível local, como 

nacional, e favorecer a definição e direcionamento das ações de prevenção e controle 

(ANVISA, 2017).  

 A pneumonia pós-operatória está relacionada à profundidade da sedação, tempos 

mais longos de ventilação após a cirurgia e maiores taxas de mortalidade (BERGAN; 

TURA; LAMAS, 2014). 
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1.4.1.1 Pneumonia Adquirida em Hospital (PAH)  
 Segundo a Anvisa (2017),  o critério diagnóstico para PAV definida 

clinicamente preconiza, por definição, que o paciente em ventilação mecânica (VM) por 

um período maior que dois dias de calendário e que na data da infeção, o paciente estava 

em VM e com doença cardíaca ou pulmonar de base com dois ou mais exames de imagens 

seriados com um dos seguintes achados: infiltrado, opacificação e cavitação. Junto a esse 

critério, o paciente deve apresentar pelo menos um dos sinais e sintomas de febre 

(temperatura: >38ºC) sem outra causa associada, leucopenia (< 4000 cel/mm3) ou 

leucocitose (> 12000 cel/mm3) e/ou alteração do nível de consciência, sem outra causa 

aparente, em pacientes ≥70 anos. Além desses critérios, deve apresentar também pelo 

menos dois dos seguintes sinais e sintomas: o surgimento de secreção purulenta ou 

mudança das características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento 

da necessidade de aspiração;  piora da troca gasosa (dessaturação, como por exemplo 

PaO2/ FiO2 < 240 ou aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros 

ventilatórios); ausculta com roncos ou estertores; início ou piora da tosse ou dispnéia ou 

taquipnéia (ANVISA 2017). 

A pneumonia adquirida no hospital (PAH) ocorre frequentemente durante 

internações e é caracterizada por uma pneumonia adquirida durante a hospitalização, em 

pacientes sem ventilação mecânica invasiva, e é a principal causa de morte entre infecções 

adquiridas em hospitais, com estimativas de sua mortalidade associada variando de 20 a 

50%. Apesar das medidas de prevenção, terapia antimicrobiana e cuidados de suporte já 

serem bastante divulgados, continua sendo relevante causa de morbimortalidade 

(RANZAN et al., 2019).   

A substituição da flora normal da orofaringe por bactérias do ambiente hospitalar 

ocorre por aspiração de secreções orofaríngeas do trato respiratório superior 

implementada pela diminuição dos mecanismos de defesa do hospedeiro, são 

responsáveis por pneumonias hospitalares (YIN; HOUNTRAS; WUNDERINK, 2017). 

Assim, há uma migração oral prévia por Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) em 

pacientes com PAH (RANZAN et al., 2019). 

Os critérios microbiológicos para diagnósticos da PAH são importantes e por si 

só já definem o fenômeno. São importantes também para orientar o tratamento, o que 

permite uma escolha correta dos antimicrobianos. No entanto, o entendimento atual dos 

patógenos causadores da PAH é baseado principalmente em dados derivados de 
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pneumonia associada à ventilação mecânica (RANZAN et al., 2019). Embora, segundo 

Ranzan e colaboradores (2019), alguns estudos tenham relatado que os patógenos na PAH 

ocorram fora da UTI, não há ainda abordagens de diagnóstico efetivas para maior 

eficiência em um diagnóstico microbiológico, principalmente quando o paciente está 

gravemente doente.  

1.4.1.2 Pneumonia associada à Ventilação (PAV) 
 
 A PAV é uma das infecções adquiridas mais comuns na UTI, e tem sido 

associada ao aumento da mortalidade (PERKINS et al., 2010; CAIRNS et al., 2011; 

WILSON et al., 2012; LI et al., 2015; MARINO et al., 2017; SOUZA et al., 2017). Ela 

tem incidência variando de 4 a 50 casos por 1.000 admissões (VANDECANDELAERE 

et al., 2012) e ocorre em 9% a 27% dos pacientes intubados (WILSON et al., 2012), por 

mais de 48 horas (BERGAN; TURA; LAMAS, 2014).  

 O risco de morte é dobrado em pacientes que desenvolvem PAV (OZDEN et 

al., 2017). Para Bellissimo - Rodrigues (2014), 34,5% a 50% dos pacientes afetados por 

PAV, morrem, e ela é diretamente responsável pelos óbitos 

de pelo menos 13,0% dos pacientes afetados. Dessa forma, essa condição tornou-se o 

foco de muita análise sobre diagnóstico, prevenção e tratamento (WILSON et al., 2012). 

 A fisiopatologia da PAV ocorre devido à migração de bactérias patogênicas da 

cavidade oral para o trato respiratório inferior (VANDECANDELAERE et al., 2012; 

WILSON et al., 2012; BELLISSIMO-RODRIGUES et al., 2014). Esses microrganismos 

se acumulam nas secreções subglóticas acima do balonete inflado do tubo endotraqueal 

e entram nas vias aéreas inferiores abaixo dele, ou devido ao deslocamento desse 

balonete, ou através de microcanais que se desenvolvem dentro do material do mesmo 

(MARINO et al., 2017).  

 A sua etiologia bacteriana é altamente diversificada de acordo com a duração 

da intubação (VANDECANDELAERE et al., 2012). Esse tubo é rapidamente colonizado 

por microorganismos que formam um biofilme em sua superfície aproximadamente duas 

horas e meia após a sua inserção (VANDECANDELAERE et al., 2012). Os 

microrganismos causadores variam de acordo com as características dos pacientes, a 

depender do tipo de UTI, tempo de internação e intubação (HORTAL et al., 2009).  

Segundo Marino e colaboradores (2017), evidências recentes indicaram que a 

dibiose pode ocorrer na placa dentária de pacientes com ventilação mecânica. Segundo 

Scannapieco e colaboradores (2009), os microrganismos da placa dental de pacientes sob 
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ventilação mecânica são geneticamente idênticos às cepas de culturas broncoscópicas 

coletadas no momento em que houve a suspeita de pneumonia. Dessa forma, acredita-se 

que a placa dentária possa ser um importante reservatório de microrganismos causadores 

de infecções (SCANNAPIECO et al., 2009; PERKINS et al., 2010; SANDS et al., 2016; 

MARINO et al., 2017). Embora os mecanismos de colonização por esses microrganismos 

em pacientes imunossuprimidos ainda não tenham sido totalmente esclarecidos, estudos 

sugerem que a etiologia da colonização oral e orofaríngea seja multifatorial (WILSON et 

al., 2012; ÖZDEN et al., 2014).   

 Os patógenos mais comuns na maioria das PAVs são: Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus e Enterobacteriaceae (HORTAL et al., 2009). 

Bactérias gram-negativas do gênero Pseudomonas e Acinetobacter têm sido envolvidas 

com a sua etiologia (PERKINS et al., 2010; MARINO et al., 2017; SOUZA et al., 2017). 

Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista, colonizador predominante da placa 

dental durante a ventilação mecânica e agente causador da PAV (SANDS et al., 2016). 

 O início da formação de biofilmes ocorre muito rapidamente. Porém, o período 

de intubação não parece ser o fator chave, pois nem todos os pacientes intubados 

desenvolvem PAV. Para eles, certamente as condições de saúde crônicas preexistentes 

tenham impacto, mas não foi encontrada uma relação de número de comorbidades e 

estágio do biofilme (WILSON et al., 2012). 

 Fatores como, ventilação mecânica, necessidade de re-intubação, de 

transfusões, administração empírica de antibióticos de amplo espectro, tipo de cirurgia, 

idade acima de 60 anos, decúbito dorsal por tempo prolongado, história de doença 

pulmonar obstrutiva crônica, têm sido associados à ocorrência de PAV em pacientes sob 

ventilação mecânica (HORTAL et al., 2009). Os principais fatores que colaboram para o 

aumento do risco de desenvolvimento de PAV são:  uso de medicamentos que causam 

relaxamento muscular e sedação, rebaixamento de consciência do paciente, uso de 

ventilação mecânica, pressão do manguito do tubo endotraqueal, imunossupressão, 

xerostomia, incapacidade de realização de auto-cuidado bucal e ausência de reflexos de 

tosse e de vômito (ÖZDEN et al., 2017). Devido à mucosa seca (xerostomia) no paciente 

intubado, há propensão de acúmulo, colonização e microaspiração de bactérias, como 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e Staphylococcus aureus na 

cavidade oral e orofaringe, que estão associados à etiologia da PAV (ÖZDEN et al., 

2017). Dessa forma, complicações orais como xerostomia e PAV podem levar a 
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problemas graves, o que pode levar a um aumento do uso de antimicrobianos, com 

consequente risco de infecção por outros microorganismos (ÖZDEN et al., 2017). 

 Souza e colaboradores (2017) realizaram um estudo, cujo objetivo foi observar 

possíveis associações entre patógenos respiratórios do aspirado traqueal e o biofilme oral 

em pacientes intubados em uma UTI, além de identificar os agentes patogênicos 

respiratórios mais comuns presentes nesse biofilme oral em pacientes que desenvolveram 

PAV. Na coleta oral admissional, houve a presença de Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter 

cloacae.  Pseudomonas aeruginosa também foi encontrado em amostras orais e traqueais 

de pacientes intubados. Cinquenta e nove por cento dos pacientes exibiram a mesma 

espécie de agentes patogênicos em seu aspirado traqueal e biofilme oral, dos quais 42,1% 

evoluíram para PAV. 

  O tubo endotraqueal fornece um local perfeito para a adesão bacteriana, e os 

biofilmes podem se formar tanto na luz interna, quanto na superfície externa (LI et al., 

2015; MARINO et al., 2017). Estudos de microscopia eletrônica de varredura 

descobriram que as bactérias podem colonizar os tubos endotraqueais dentro de 24 horas 

após a implantação (CAIRNS et al., 2011; WILSON et al., 2012; LI et al., 2015).  

 Segundo Souza e colaboradores (2017), Streptococcus spp. foi observado no 

biofilme oral e aspirado traqueal de pacientes com pneumonia por aspiração, o que 

confirma a teoria de que as bactérias orais que colonizam a orofaringe podem ser 

aspiradas para o trato respiratório inferior, particularmente em pacientes hospitalizados.   

 Algumas condutas têm sido relatadas para prevenção de PAV em pacientes em 

UTI. Elas compreendem: cuidados bucais, desinfecção da área hospitalar, esterilização 

dos dispositivos utilizados na UTI e educação dos profissionais de saúde sobre higiene 

pessoal (lavagem das mãos), a fim de evitar contaminação cruzada, redução do tempo de 

intubação, aspiração de secreções subglóticas e o posicionamento da cabeceira do 

paciente para 30o-45o (ÖZDEN et al., 2014). 

1.5 Mecanismos de Resistência Bacteriana 

Desde o início do uso clínico de antimicrobianos, em seguida surgiram os 

primeiros relatos do isolamento de cepas resistentes. Ficou comprovado que os 

microrganismos não iriam se render facilmente, e exibiram mecanismos para se evadirem 

dos efeitos letais dos antimicrobianos (VERONESI; FOCACCIA, 2015). Assim, o 

aumento de bactérias resistentes a medicamentos em todo o mundo causou preocupação 
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entre as áreas de saúde, principalmente devido à crescente resistência por parte das 

bactérias gram-negativas (FERREIRA et al., 2017). Em meados dos anos de 1950, foram 

registrados os primeiros casos de Staphylococcus aureus resistentes à penicilina em 

ambiente hospitalar.   Na década de 1960, surgiu o primeiro caso   de   resistência   às   

penicilinas.  No final da década de 1970, as     cepas     Staphylococcus   aureus resistentes   

à   meticilina (MRSA) foram reconhecidas como   uma   pandemia. Em 2002, nos Estados 

Unidos, foi descrito o primeiro caso de resistência total de Staphylococcus aureus à 

vancomicina (CEPAS et al., 2019).  

Organismos multirresistentes são definidos como microorganismos resistentes a 

vários grupos de antimicrobianos. Na maioria das vezes, apenas fazem parte da 

microbiota (colonização) dos pacientes enquanto internados e ocasionalmente, podem 

invadir e causar infecção. Os principais patógenos caracterizados como multirresistentes 

são: Staphylococcus aureus resistente à meticilina ou à oxacilina, Pseudomonas 

aeruginosa e Acinetobacter baumannii resistentes aos carbapenêmicos e 

Enterobacteriaceae produtoras de ESBL e Enterococcus spp. resistentes à vancomicina 

(VRE) (ANVISA, 2017). No hospital em que o estudo foi realizado são consideradas 

bactérias multiressistentes: gram negativos resistentes a carbapenêmicos e gram positivas 

resistentes à vancomicina.  

Esses organismos podem ser adquiridos por múltiplas vias diferentes, 

principalmente em indivíduos nos quais a flora endógena foi alterada devido à exposição 

prolongada ou recorrente a antimicrobianos (MECHERGUI et al., 2019). Eles têm a 

capacidade de transferir genes, o que colabora para a perpetuação das espécies resistentes 

(ANVISA, 2017). 

 As infecções resistentes à múltiplas drogas representam um grande problema, 

pois dificultam a escolha da terapia, comprometendo a recuperação do paciente, além de 

infecções causadas por eles estarem associadas ao aumento da mortalidade, tempo de 

internação e custos com saúde (MECHERGUI et al., 2019). 

A composição da parede celular bacteriana pode estar relacionada à resistência. 

Esta tem como uma de suas funções ser impermeável a determinadas substâncias, como, 

antimicrobianos. Essa impenetrabilidade pode ser aumentada pela diminuição de 

receptores de membrana para antimicrobianos, e pela existência de proteínas específicas 

para a exportação de substâncias nocivas ao metabolismo celular, as bombas de efluxo.  

A atividade metabólica e reprodutiva bacteriana associada a mecanismos de troca 

de material genético podem favorecer o desenvolvimento de resistência. Somado a esse 
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fato, há os eventos mutacionais e a transferência de genes de resistência aos 

antimicrobianos a outras bactérias. Outro fato importante é que uma cepa bacteriana pode 

se tornar resistente a determinado antimicrobiano sem a exigência de contato prévio com 

a droga (GALLAGHER; MACDOUGALL, 2016). Nesse contexto, os plasmídeos estão 

presentes no interior da célula bacteriana, e são elementos genéticos extracromossomais 

circulares e pequenos com replicação autônoma. Podem conter genes de resistência a 

antimicrobianos e existir livremente no organismo ou integrar o DNA cromossômico 

bacteriano (GALLAGHER; MACDOUGALL, 2016). Eles codificam informações como 

genes de resistência a antibióticos ou para a produção de toxinas. Pode haver troca de 

plasmídeos entre as bactérias. Exemplos de fatores de virulência que são codificados por 

genes plasmidiais são a enzima produzida pelo Streptococcus mutans que está relacionada 

à cárie dentária, as adesinas e a coagulase produzidas pelo Staphylococcus aureus 

(TORTORA et al., 2017). Os genes de resistência a antimicrobianos podem se difundir 

entre outras espécies bacterianas patogênicas por transferência horizontal em populações 

bacterianas residentes ou transitórias (DUPIN et al., 2015).  Já os transposons são 

segmentos móveis   especializados   de DNA   e   que   podem   estar   inseridos 

aleatoriamente em plasmídeos e/ou cromossomos bacterianos e serem transferidos entre 

bactérias de mesma espécie ou entre bactérias de diferentes cepas ou espécies 

(GALLAGHER; MACDOUGALL, 2016). Podem conter genes para enterotoxinas ou 

para a resistência a antibióticos. Assim, O DNA compartilhado pode acarretar uma nova 

função à célula receptora, como a resistência a um antibiótico (TORTORA et al., 2017).   

O tamanho da molécula dos medicamentos determinará o grau de penetração do 

fármaco (KOUIDHI; AL QURASHI; CHAIEB, 2015). Existem vários mecanismos 

envolvidos nessa penetração limitada de antimicrobianos, como tamanho das moléculas 

dos medicamentos, hidrofobicidade antimicrobiana, interação com componentes de 

biofilme, interações eletrostáticas, absorção, e neutralização por enzimas (KOUIDHI; AL 

QURASHI; CHAIEB, 2015).  

A destruição ou a inativação enzimática podem afetar principalmente antibióticos 

naturais, como as penicilinas e as cefalosporinas (TORTORA et al., 2017). As células 

bacterianas têm proteção contra os efeitos das mudanças no pH e de muitos agentes 

químicos. Assim, drogas antimicrobianas direcionadas às células microbianas podem 

criar espécies reativas de oxigênio e outros agentes que podem causar um acúmulo de 

ácido no interior da célula, aumento de proteínas anormais e danos ao DNA. Os sistemas 

de transdução de sinal de dois componentes são sistemas reguladores que visam à 
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sobrevivência bacteriana e adaptação ao estresse (KOUIDHI; AL QURASHI; CHAIEB, 

2015).  

A bomba de efluxo da membrana utiliza energia para expelir drogas através da 

membrana contra o gradiente de concentração. Essa bomba é um dos mecanismos mais 

importantes de resistência a medicamentos em bactérias gram-positivas e gram-negativas 

(KOUIDHI; AL QURASHI; CHAIEB, 2015).  

Outro mecanismo de resistência que pode ocorrer em células do biofilme é a 

alteração da composição membrana-proteína em resposta a agentes antimicrobianos. Esse 

fato provoca a diminuição da permeabilidade da célula a esses compostos. Vários 

antimicrobianos usam canais de porinas ao entrar em bactérias gram-negativas. Porém, a 

diminuição da expressão de porinas leva à resistência a antimicrobianos em bactérias 

gram-negativas (KOUIDHI; AL QURASHI; CHAIEB, 2015).  

Os betalactâmicos (especialmente a amoxicilina) são utilizados como tratamento 

de primeira linha contra infecções da cavidade oral (DUPIN et al., 2015). Os 

antimicrobianos betalactâmicos (penicilinas, as cefalosporinas e os carbapenêmicos) 

possuem em sua molécula um anel beta-lactâmico, importantíssimo para sua atividade 

bactericida e são os agentes antimicrobianos mais tradicionais empregados no tratamento 

de infecções. Porém, o uso inadequado de antimicrobianos beta-lactâmicos na medicina 

e na odontologia favoreceu a seleção de bactérias que adquiriram resistência a outros 

antimicrobianos (DUPIN et al., 2015). Assim, as bactérias desenvolveram, frente ao 

contato com os antimicrobianos, formas de resistência relacionadas à produção de 

enzimas que inativam os mesmos.  Estas enzimas fazem a transferência de agrupamentos 

químicos ou possuem atividade hidrolítica, como beta-lactamases, que quebram os anéis 

beta-lactâmicos das penicilinas e de cefalosporinas, desencadeando   a   perda   da função 

antimicrobiana (GALLAGHER; MACDOUGALL, 2016; TORTORA et al., 2017). Os 

três tipos de betalactamases estudadas são: AmpC betalactamase cromossômico 

induzível, beta-lactamase de espectro estendido (ESBL) e Klebsiella pneumoniae 

Carbapenem. Entretanto, a correlação entre a formação de biofilme e resistência aos 

antimicrobianos ainda não está clara e permanece sob investigação (CEPAS et al., 2019). 

A resistência a antimicrobianos é um grande desafio para infecções gram-

positivas causadas por estafilococos, enterococos e pneumococos (ROSSOLINI et al., 

2010). Um plasmídeo pode carrear informações que determinam a patogenicidade de um 

microrganismo (TORTORA et al., 2017). A maioria das cepas estafilocócicas são 

atualmente produtoras de penicilinase, e a produção dessa enzima praticamente se tornou 



 

 

26 

uma característica relacionada à espécie. Os isolados estafilocócicos exibem resistência 

a várias classes de antimicrobianos, como fluoroquinolonas, macrólidos, 

aminoglicósideos e sulfonamidas (ROSSOLINI et al., 2010). 

 

 
Figura 1- Mecanismos de Resistencia bacteriana. Extraido de Tortora et al., 2017.  1. A permeabilidade é 

reduzida à penetração do antibiótico na célula bacteriana, o que reduz a concentração intracelular do 

antibiótico. 2. Uma enzima produzida pela bactéria destrói o antibiótico antes que ele chegue ao seu local 

de ação ou até mesmo consiga entrar na célula. 3. Podem acontecer mudanças no local de destino, o que 

provoca uma eliminação ou modificação do local de atividade do antibiótico, acarretando a sua não ação. 

4. As bombas de efluxo também podem bombear os antibióticos para fora da célula, o que reduz as 

concentrações intracelulares. 

1.6 Biofilmes da Cavidade Oral e a Resistência à Multi-Drogas   
O tratamento com antimicrobianos a longo prazo é um fator que causa supressão 

e quebra de resistência da placa residente, o que acarreta crescimento excessivo de 

microrganismos externos resistentes a medicamentos (SAMARANAYAK; 

MATSUBARA, 2017). No biofilme, a recombinação e a transferência de plasmídeos são 

facilitadas através de moléculas de sinalização intracelular. A presença de muitos 

transposons nos genomas de bactérias orais mantém a disseminação de genes de 

resistência (DUPIN et al., 2015). Assim, a matriz do biofilme impede que agentes 

antimicrobianos penetrem no interior do biofilme, o que contribui para a resistência das 

bactérias aos antimicrobianos (LI et al., 2015). 

 As bactérias do biofilme são mais resistentes aos antimicrobianos 

convencionais em comparação com as planctônicas.  Os possíveis mecanismos que 

provocam a resistência do biofilme às drogas são: penetração restrita de agentes 

antimicrobianos, indução da resposta geral ao estresse, diminuição das taxas de 

crescimento e metabolismo; aumento da expressão de bombas de resistência múltipla a 
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medicamentos, ativação de sistemas de detecção de quórum e alteração de perfis de 

proteínas da membrana externa (TORTORA el al., 2017). 

As cepas de Staphylococcus aureus inclusive as cepas de Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina ou Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) podem 

expressar uma série de fatores de virulência, incluindo proteínas de superfície. Esse fato 

promove a adesão aos tecidos e diminuição das defesas imunológicas do hospedeiro, 

toxinas e antígenos, que provocam danos epiteliais, choque séptico e contribuem para 

prejudicar a imunidade do hospedeiro (PASSARIELLO, C. et al., 2012). 

A Serratia marcescens tem uma resistência intrínseca a muitos agentes 

antimicrobianos e cepas extremamente resistentes, cepas produtoras de b-lactamase de 

espectro estendido e resistentes ao imipenem (SEO et al., 2016).  

Altas taxas de Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter 

cloacae também foram encontrados no biofilme dentário de pacientes com PAV 

(SCANNAPIECO et al., 2009; SOUZA et al., 2017). Essa alta incidência relacionada a 

patógenos multirresistentes tem aumentado, devido ao uso indiscriminado e resistência a 

antimicrobianos, hospitalizações prolongadas e imunossupressão (TORTORA et al., 

2017).  

Pseudomonas aeruginosa e outras bactérias gram-negativas semelhantes, 

tornaram-se difíceis de serem controladas com antimicrobianos, devido à presença de 

fatores R., que transportam genes que determinam a resistência aos antibióticos. Essas 

linhagens bacterianas resistentes passam a fazer parte da microbiota dos pacientes 

internados e dos profissionais que trabalham nos hospitais, e vão adquirindo 

progressivamente mais resistência aos antimicrobianos. Assim, essas pessoas servem de 

reservatório e cadeia de transmissão de linhagens bacterianas resistentes a antibióticos. 

Essa resistência se deve, provavelmente às porinas da parede celular, que controlam a 

entrada de moléculas pela parede. Ela também codifica, através da bomba de efluxo, que 

expulsa os antibióticos para fora da célula, o que impede que seja alcançada uma 

concentração efetiva (TORTORA et al., 2017). 

Geralmente, esses quadros de resistência a multi-drogas são tratados com 

dificuldade e têm opções terapêuticas limitadas (FERREIRA et al., 2017). Antibióticos 

sistêmicos ou tópicos e anti-sépticos podem afetar a microbiota bucal, pois podem acabar 

com a maior parte da flora endógena e favorecer o surgimento de leveduras, como as 

espécies de Candida. Esse fungo forma um biofilme com Streptococcus para realizar um 

papel patogênico (LU; XUAN; WAN, 2019). Portanto, a microflora residente é 
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considerada parte das defesas inatas do hospedeiro (SAMARANAYAK; MATSUBARA, 

2017). 

Espécies produtoras de beta-lactamases de amplo espectro (ESBL) têm sido 

observadas com frequência, entre elas Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli 

(FERREIRA et al., 2017). Assim, o tratamento de infecções por cepas ESBL positivo 

exerce pressão seletiva para aquisição de resistência com carbapenêmicos, uma vez que 

estes são antimicrobianos de primeira escolha para essas infecções (ZHAO et al., 2015; 

STARZYK-ŁUSZCZ et al., 2017). 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos se deve também à alteração do alvo 

da droga, impermeabilidade da bactéria aos antimicrobianos e alterações geneticamente 

associadas à transferência genética de genes de resistência através de mutações dos genes 

alvo (GALLAGHER; MACDOUGALL, 2016; TORTORA et al., 2017; CEPAS et al., 

2019). Algumas espécies bacterianas da cavidade oral podem transportar, além dos genes 

de resistência antimicrobiana, genes que codificam fatores de virulência, que facilitam 

sua persistência e sobrevivência no ambiente (DUPIN et al., 2015). Essa não é a única 

razão para a falha do tratamento antimicrobiano (CEPAS et al., 2019). Como as bactérias 

têm a capacidade de formar biofilmes incorporados em uma matriz de glicocálix, essa 

característica confere a elas resistência à presença de antimicrobianos (TORTORA et al., 

2017; CEPAS et al., 2019). 

2.0 JUSTIFICATIVA 
 

O conhecimento sobre o carater evolutivo da microbiota de pacientes durante o 

período da hospitalização tem avançado na década atual com a nova tecnologia molecular 

no âmbito da pesquisa. Publicações em periódicos reforçam que nas primeiras 48 horas 

após a admissão hospitalar ocorre um fenômeno de translocação de microrganismos do 

ambiente hospitalar e entre pacientes. Microrganismos multirresistentes podem ser 

transmitidos de forma cruzada entre pacientes. A esse respeito reforça-se a importância 

do menor tempo possível de permanência do paciente no período pré-operatório. A 

despeito da divulgação desses conhecimentos, os hospitais brasileiros ainda enfrentam 

problemas com elevada permanência pré-operatória principalmente quanto ao impacto do 

aumento da frequência de infecções por microrganismos multirresistentes em pacientes 

submetidos a cirurgias eletivas. O objetivo desse trabalho é prover evidências da relação 

direta entre o tempo de permanência pré-operatório e a presença de bactérias 
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multirresistentes na microbiota oral e fortalecer a importância de prevenção da disbiose 

da cavidade oral desses pacientes e incentivar a melhoria dos processos com objetivo de 

contribuir com o controle da disseminação da resistência bacteriana. 

3.0 RELEVÂNCIA 
 

O presente estudo é relevante para a equipe multidisciplinar de saúde dos hospitais 

de um modo geral e do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) 

além de ser importante para a comunidade médica e odontológica em ambientes de 

atendimento hospitalar em geral, visto que há necessidade de prover evidências da relação 

direta entre o tempo de permanência pré-operatório e a presença de bactérias 

multirresistentes na microbiota oral para a diminuição de ocorrência de infecções por 

microorganismos mutirresistentes. Além disso, permitirá que novas formas de abordagem 

possam ser implementadas nos processos de rotina hospitalar. 

4.0 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Verificar se há relação da ocorrência de cepas bacterianas multirresistentes e o 

tempo de permanência hospitalar no período pré-operatório, através do cultivo de 

espécimes clínicos coletados na cavidade bucal em pacientes internados que foram 

submetidos a procedimento cirúrgico de grande porte;  

4.2 Objetivos Específicos 

- Conhecer as principais espécies de bactérias encontradas na mucosa jugal e em dentes 

de pacientes que serão submetidos a procedimento cirúrgico de grande porte; 

- Determinar quais tipos de cepas encontradas na cavidade oral são multirresistentes aos 

principais antimicrobianos utilizados; 

 

5.0 MATERIAIS E MÉTODO 

5.1 Tipo de Estudo 

Um estudo prospectivo, observacional e transversal para a determinação da 

microbiota da cavidade bucal, através do cultivo de espécimes clínicos coletados na 

cavidade bucal.  
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5.2 Considerações Éticas 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes – Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) 

(HM), Fortaleza, Ceará, sob o protocolo 3.101.369.  

A coleta de material da cavidade oral ocorria após os pacientes assinarem o termo 

de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa em seres 

humanos daquele hospital.  

5.3 Delineamento do Estudo 

Foi realizado um estudo observacional, prospectivo, transversal, para a determinação 

da microbiota da cavidade bucal, através do cultivo de espécimes clínicos coletados desta 

região no período pré-operatório. Foram selecionados, no período de três meses (maio a 

julho de 2019), pacientes que foram submetidos a cirurgias cardíacas eletivas e 

remanejados para a Unidade de tratamento Intensivo (UTI) pós-operatória. O estudo foi 

realizado seguindo a seguinte sequência e seguintes locais:  

1) Coleta dos espécimes clínicos da cavidade oral (24 horas antes da cirurgia- Setor 

de Odontologia (HM); 

2) Entrega do material coletado ao Laboratório de Microbiologia do HM; 

3) Monitoramento e anotação dos dados dos pacientes durante a permanência na UTI 

(UTI pós-operatória (HM)); 

4) Placas permanecem em estufa por 48h a 35o (Laboratório de Microbiologia 

(HM)); 

5) Inspeção, Denominação e Classificação das colônias, Coloração de Gram e 

caracterização morfotinturial ao microscópio óptico (Laboratório de 

Microbiologia da Unichristus); 

6) Identificação e Preparo do Inóculo para Inoculação e testes de Sensibilidade aos 

Antimicrobianos (Lab Pasteur- DASA); 

7) Tabulação dos dados e análise dos resultados; 

5.4 Cálculo Amostral  

Baseado no estudo de SOUZA et al. 2015, que observou um aumento da 

frequência de Streptococcus spp. em pacientes com pneumonia por aspiração em 

comparação a pacientes que não desenvolveram essa condição, estima-se necessário 
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avaliar 35 pacientes a fim de obter uma amostra que represente com 80% de poder e 95% 

de confiança a hipótese alternativa deste trabalho (método de Kesley). 

5.5 Seleção da Amostra 

Foram selecionados, no período de três meses (maio a julho de 2019), 37 pacientes 

com dezoito anos ou mais que foram submetidos a cirurgias cardíacas eletivas e 

remanejados para a UTI pós-operatória.  

5.6 Critério de Inclusão  

Pacientes adultos, com 18 anos ou mais, que foram submetidos à cirurgia cardíaca 

eletiva (ou devido à valvulopatia, ou à coronariopatia, ou à cardiopatia congênita, ou 

insuficiência cardíaca ou outros tipos de cardiopatias) no Hospital Dr. Carlos Alberto 

Studart Gomes – SESA.  

5.7 Critérios de Exclusão  

- Pacientes que foram submetidos a cirurgias cardíacas com menos de 18 anos; 

- Pacientes já sob ventilação mecânica, que foram submetidos a cirurgias cardíacas; 

- Pacientes portadores de pneumonia associada à ventilação mecânica ou de 

traqueobronquite no ato do estudo; 

- Pacientes que fizeram a coleta inicial, mas tiverem suas cirurgias canceladas; 

5.8 Coleta do material e Caracterização da Amostra 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, eram realizadas 

as coletas de espécimes clínicos orais sempre por um único dentista.  A metodologia 

da coleta do material e caracterização da amostra foi baseada na metodologia utilizada 

no artigo de Hong e colaboradores (2018). Foram coletadas amostras de biofilme das 

faces supra e subgengival vestibulares de dentes, utilizando alças plásticas calibradas 

e descartáveis de inoculação utilizadas em microbiologia. O dente a ser coletado era 

baseado no critério de ausência: 

1) Segundo molar inferior direito (mandíbula); 

2) Segundo molar inferior esquerdo (mandíbula);  

3) Canino superior direito (maxila);  

4) Canino superior esquerdo (maxila);  
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5) Incisivo central inferior direito (mandíbula);  

6) Incisivo central inferior esquerdo (mandíbula);  

7) Mucosa jugal do lado direito, no caso dos pacientes desdentados; 

8) O biofilme era transferido em ambiente asséptico. 

 Na tampa de cada placa, era colocado um adesivo, com as seguintes informações: 

nome do paciente, no do paciente (01 a 37), data e região de coleta. 

5.9 Técnica de Cultivo  

As amostras coletadas foram semeadas nos seguintes meios de cultura sólidos: 

Agar-sangue de carneiro e cromogênico CPS envazados em placas de Petri obtidos 

da bioMerieux inc:.  

Foi realizada a inspeção do crescimento bacteriano das placas após 48 horas de 

incubação em estufa a 35 oC.  As placas com foram inspecionadas com o objetivo de 

caracterizar as colônias isoladas quanto à morfologia, tamanho, textura, bordos e 

pigmentos. As colônias com diferentes características morfológicas foram identificadas 

por letras minúsculas do alfabeto e registradas em planilha. 

 

5.9.1 Preparo do inóculo para inoculação dos cartões do VITEK2®  
 

O inóculo foi preparado com base em cultura pura, de acordo com as boas práticas 

laboratoriais. A suspensão de microrganismo foi preparada com a utilização do calibrador 

do DensiCHEK™ VITEK2® (foto 3) (PINCUS, D. H., 2006).  

O controle de qualidade foi realizado segundo recomendações do manual do 

equipamento com as seguintes cepas ATCCs: Acinetobacter baumannii ATCC® BAA-

747, Enterobacter cloacae ATCC® 700323, Klebsiella oxytoca ATCC® 700324 e 

Proteus vulgaris ATCC® 6380 (PINCUS, D. H., 2006). 
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Após inspeção, denominação e classificação das colônias, as mesmas foram 

submetidas à coloração de Gram e vistas sob o microscópio óptico para caracterização 

morfotinturial.  Neste estudo, todas as cepas tiveram sua identificação realizada pela 

metodologia MALDI-TOF pelo equipamento VITEK MS® (bioMeriéux). 

Foto 3. Imagens que representam as técnicas de preparo do inóculo para os cartões do VITEK2® 

padronizado, segundo a escala de MacFarland, com a utilização de um densitômetro, DensiCHEK, da 

bioMeriéux inc.  

 

5.9.2 Testes de Sensibilidade 

As colônias isoladas foram submetidas ao teste de sensibilidade a antimicrobianos 

e a concentração inibitória mínima foi determinada para cada combinação 

microorganismo/antimicrobiano pela técnica automatizada utilizando-se o equipamento 

VITEK da Biomerieux. Foram executados pela metodologia VITEK 2 ® (bioMeriéux) 

com a utilização de cartões AST  (LOWE et al., 2006), seguindo os parâmetros delineados 

pela norma M07-A10 (CLSI, 2019).  O sistema VITEK2® é um equipamento 

automatizado que utiliza cartões com 48 poços onde são determinadas as concentrações 

inibitórias mínimas. (PINCUS, D. H., 2006). 

5.10 Tabulação dos Dados 

Os pacientes foram monitorados durante a permanência na UTI e progrediram da 

seguinte forma: desenvolvimento de qualquer tipo de infecção, alta ou morte. Os dados 

de cada paciente foram coletados através dos prontuários, e tabulados em uma planilha 

do Excel (versão 2010) para possibilitar associações e comparações entre a microbiota 

encontrada e ocorrência de infecções pós-operatórias, exames realizados e óbito (tabelas 

01 e 02 no Anexos).  

Os dados tabulados foram:  nome completo, número do prontuário, sexo, idade, 

estado civil, raça, profissão, procedência, data de admissão no hospital, data de alta do 
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hospital sítio de coleta (desdentado, dentado), topografia de coleta (maxila, mandíbula, 

mucosa jugal), coleta na maxila (anterior e posterior), coleta na mandíbula (anterior e 

posterior), data da coleta, data da cirurgia, diagnóstico (valvulopatia, coronariopatia, 

cardiopatia, insuficiência cardíaca, outras cardiopatias), infecção respiratória pós 

cirurgia, gêneros de microorganismos encontrados na coleta da cavidade oral dos 

pacientes  da pesquisa,  uso de antimicrobianos no pós operatório, comorbidades (ex- 

tabagista, ex- etilista, tabagista, etilista, hipertensão, diabetes, outros), solicitação de 

hemocultura ou não.  

5.11 Desfecho Primário   

Confirmar que há relação da ocorrência de cepas bacterianas multirresistentes a 

antimicrobianos e o tempo de permanência hospitalar no período pré-operatório, através 

do cultivo de espécimes clínicos coletados na cavidade bucal em pacientes internados que 

serão submetidos a procedimento cirúrgico de grande porte;  

5.12 Desfecho Secundário 

Verificar se há associação entre as cepas de bactérias encontradas na cavidade oral 

e a ocorrências de multirresistência a antimicrobianos. 

5.13 Análise Estatística 

Os dados foram expressos em forma de frequência absoluta e percentual e 

comparados quanto ao desfecho de óbito por meio do teste exato de Fisher ou qui-

quadrado de Pearson. As variáveis com associação significante foram analisadas por meio 

de regressão logística multinomial. Todas as análises foram realizadas adotando uma 

confiança de 95% no software Statistical Packcage for the Social Sciences (SPSS) para 

Windows. 

6.0 RESULTADOS  

6.1 Perfil Microbiológico  

Em nosso estudo, coletamos espécimes clínicos de 37 pacientes (gráfico 01). As 

frequências absolutas de pacientes para cada colônia, expresso em parênteses: 

Streptococcus gordoni (14), Streptococcus oralis (15), Enterococcus faecalis (07), 

Klebsiella pneumoniae (08), Serratia marcescens (06), Staphylococcus aureus (03), 
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Staphylococcus epidermidis (21), Staphylococcus spp. (03), Pseudomonas aeruginosa 

(07), Streptococcus mutans (18), Staphylococcus capitis (21), Staphylococcus cohnii 

(18), Streptococcus anginosus (18), Streptococcus spp. (06), Leuconostoc (06) 

Estafilococos coagulase-negativas (SCN) (02), Streptococcus mitis (37).  

A grande maioria dos pacientes era proveniente da capital do estado ou região 

metropolitana (81,1%), e a minoria era do interior (18,9%). Com relação ao estado civil, 

a maioria dos pacientes era casada (45,9%), alguns solteiros (41,5%), e a uma minoria 

era viúva (13,5%). 100% da amostra era parda. Aproximadamente 2/3 da amostra (76,2%) 

encontrava-se ativa laboralmente, ao passo que 1/3 (23,8%) já estava aposentada.  

Gráfico 01- cepas bacterianas encontradas em espécimes clínicos coletados da 
cavidade oral dos 37 pacientes do estudo. 

Em nosso estudo (tabela 01), 08 pacientes (21,62%) desenvolveram resistência a 

múltiplas drogas. Destes, 03 possuíam mais de uma cepa multirresistente. A cepas 

multirresistentes encontradas foram: Serratia marcescens (01), Klebsiella pneumoniae 

(02), Enterobacter cloacae (01), Staphylococcus aureus (01), Staphylococcus cohnii (02), 

Staphylococcus capitis (02) e Staphylococcus epidermidis (01). O antimicrobiano a que 
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eles eram resistentes foi a oxacilina, e os mecanismo de multirresistência e que elas foram 

resistentes foram a Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC) e Beta-Lactamase de 

Espectro Estendido (ESBL). Os cruzamentos dos dados foram realizados relacionando-

os à ocorrência de cepas multiressistentes.  

Tabela 1: Estratificação das cepas quanto ao perfil de resistência 
Cepas Multi-R Quantidade de 

pacientes 

Perfil de resistência 

Serratia marcescens 01 ESBL 

Klebsiella pneumoniae 02 KPC; ESBL 

Enterobacter cloacae 01 ESBL 

Staphylococcus aureus 01 MRSA 

Staphylococcus cohnii 02 MRSA 

Staphylococcus capitis  02 MRSA 

Staphylococcus epidermidis 01 MRSA 

Total 10  

 

Tabela 2: Estratificação do perfil microbiológico das cepas isoladas e relação com o 

perfil de sensibilidade 

  
  

Cepas multirresistentes 
 

  Total Não Sim p-Valor 

Streptococcus gordoni   
     

Não 23 62,2% 18 62,1% 5 62,5% 0,982 

Sim 14 37,8% 11 37,9% 3 37,5% 
 

Streptococcus mitis   
     

Sim 37 100,0% 29 100,0% 8 100,0% 1,000 

Não 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 

Streptococcus oralis   
     

Não 22 59,5% 17 58,6% 5 62,5% 0,843 

Sim 15 40,5% 12 41,4% 3 37,5% 
 

Enterococcus faecalis   
     

Não 30 81,1% 25 86,2% 5 62,5% 0,130 

Sim 7 18,9% 4 13,8% 3 37,5% 
 

Klebsiella pneumoniae   
     

Não 29 78,4% 25* 86,2% 4 50,0% 0,028 

Sim 8 21,6% 4 13,8% 4* 50,0% 
 

Serratia marcescens   
     

Não 31 83,8% 26 89,7% 5 62,5% 0,065 

Sim 6 16,2% 3 10,3% 3 37,5% 
 

Staphylococcus aureus   
     

Não 34 91,9% 27 93,1% 7 87,5% 0,607 
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Tabela 2: Estratificação do perfil microbiológico das cepas isoladas e relação com o 

perfil de sensibilidade- continua. 
  

  
Cepas multirresistentes 

 
  Total Não Sim p-Valor 

 

    Sim 3 8,1% 2 6,9% 1 12,5% 
 

Staphylococcus epidermidis   
     

Não 16 43,2% 13 44,8% 3 37,5% 0,711 

   Sim 21 56,8% 16 55,2% 5 62,5% 
 

Staphylococcus spp. 
       

Não 34 91,9% 27 93,1% 7 87,5% 0,607 

    Sim 3 8,1% 2 6,9% 1 12,5% 
 

Não 16 43,2% 13 44,8% 3 37,5% 0,711 

Sim 21 56,8% 16 55,2% 5 62,5% 
 

Leuconostoc   
     

Não 30 81,1% 24 82,8% 6 75,0% 0,620 

Sim 7 18,9% 5 17,2% 2 25,0% 
 

Staphylococcus cohnii   
     

Não 19 51,4% 15 51,7% 4 50,0% 0,931 

Sim 18 48,6% 14 48,3% 4 50,0% 
 

Streptococcus anginosus   
     

Não 19 51,4% 15 51,7% 4 50,0% 0,931 

Sim 18 48,6% 14 48,3% 4 50,0% 
 

Streptococcus spp.   
     

Não 31 83,8% 25 86,2% 6 75,0% 0,446 

Sim 6 16,2% 4 13,8% 2 25,0% 
 

Estafilococos Coagulase-Negativas 
(SCN)  

  
     

Não 35 94,6% 28 96,6% 7 87,5% 0,316 

Sim 2 5,4% 1 3,4% 1 12,5% 
 

*p<0,05, teste exato de Fisher ou qui-quadrado de Pearson (n, %). 

De acordo tabela 2, de todas as bactérias analisadas, Klebsiella pneumoniae foi a 

única com associação significante à ocorrência de cepas multirresistentes (p=0,028). 

Dessa forma, esse fato nos leva a crer que esse patógeno no meio bucal parece ter relação 

forte com a ocorrência de multiresistência a antimicrobianos. 
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6.2 Dados Clínico-Patológicos e Comorbidades 

Tabela 3: Estratificação das cepas quanto às variantes sexo, idade, sítio de coleta, 

topografia da coleta e coleta do maxilar. 

Sexo 
  

Feminino 21 56,8% 

Masculino 16 43,2% 

Idade 
  

Até 60 anos 18 48,6% 

>60 anos 19 51,4% 

Sítio de coleta 
  

Desdentado 13 35,1% 

Dentado 24 64,9% 

Topografia coleta 
  

Maxila 4 10,8% 

Mandíbula 20 54,1% 

Mucosa Jugal 13 35,1% 

Maxilar coleta 
  

Anterior 14 58,3% 

Posterior 10 41,7% 

 

De acordo tabela 3, referente à estratificação das cepas quanto às variantes sexo, 

idade, sítio de coleta, topografia da coleta e coleta do maxilar por perfil de sensibilidade, 

a maior parte da amostra é constituída de pacientes do sexo feminino (56,8%) e a minoria 

pelo sexo masculino (43,2%). O grupo de idade de maior prevalência foi a de acima de 

60 anos (51,4%) e o de menor prevalência foi o de até 60 anos (48,6%).  O sítio de coleta 

mais utilizado foi o de pacientes dentados, com quase 2/3 da amostra (64,9%), seguido 

pelo sítio desdentado (35,1%).  A topografia de coleta que teve sua maior quantidade 

realizada foi em região de mandíbula (54,1%), seguido em mucosa jugal (35,1%) e, por 

fim, em maxila (10,8%). Na região maxilar, houve predominância de coletas na região 

anterior (58,6%), seguida da região posterior (41,7%). Assim, de acordo com os 

resultados, a prevalência dessas condições não influenciou de forma estatisticamente 

significante na frequência de cepas multirresistentes.  
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Tabela 4: Relação entre o tempo de internação pré-operatório (15 a 30 dias, acima 

de 30 dias) e o perfil de sensibilidade. 
  Cepas multirresistentes  

Tempo de Internação Não        Sim                    Total  
Até 15 dias  

     
Quantidade (%) 04 

13,8% 

  
0 

0%            

 04  

10,8% 

16-30 dias 
     

Quantidade (%) 07  

24,1% 

  
0  

0% 

07  

18,9% 

≥ 30 dias 
    

 
Quantidade (%) 18  

62,1% 

  
08  

100% 

26  

70,3% 

Total 
    

 
Quantidade (%) 29  

100% 

  
08  

100% 

37  

100% 

 

Tabela 5: Relação entre o tempo de internação pré-operatório (menos que 60 dias ou 

mais que 60 dias) e o perfil de sensibilidade. 
  Cepas multirresistentes  

Tempo de Internação Não        Sim                    Total  
≤ 60 dias       
Quantidade 17 

  
01  18 

% 58,6% 
  

12,5%                     48,6% 

≥ 60 dias 
     

Quantidade    12   07        19 

% 41,4%   87,5% 51,4% 

≥ 60 dias      

Quantidade    12   07       19 

% 41,4%   87,5% 51,4% 

Total      

Quantidade 29   08 37 

 

% 100,0% 
 

    100,0%               100,0%                                                        
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As tabelas 4 e 5 são referentes às relações entre o tempo de internação pré-

operatório (15 a 30 dias, acima de 30 dia/ menos que 60 dias ou mais que 60 dias) e o 

perfil de sensibilidade realizadas através do teste qui-quadrado.  De acordo tabela 4, todas 

as 8 cepas multi-R apareciam em um período de internação maior que 30 dias. Nessa 

análise, percebeu-se a ocorrência de 01 caso de cepas multirresistentes ocorreu em um 

período entre 30 a 60 dias. Porém, houve ocorrência de 07 casos de cepas multirresistentes 

em um período de acima de 60 dias. Nesse último caso, pode-se perceber que quanto 

maior o tempo de permanência hospitalar (acima de 60 dias), maiores são as chances de 

ocorrência de cepas multirresistentes. 

 

Tabela 7: Regressão logística multinomial - odds ratio (OR) para multirresistência. 
 

p-Valor OR Ajustada (IC 95%) 

Cepas multirresistentes   

Klebsiella pneumoniae 0,063 14,96 (0,86-259,13) 

Tempo internação (>60 dias) 0,044 17,10 (1,08-270,89) 

*p<0,05, regressão logística multinomial; OR = odds ratio; IC 95% = Intervalo de confiança 95% da OR 

Ajustada. 

De acordo com as tabelas anteriores, percebeu-se que as variáveis Klebsiella 

pneumoniae e tempo internação (>60 dias) têm grande relação com a ocorrência de cepas 

multirresistentes. Dessa forma, na regressão logística multinomial, o tempo de internação 

maior que 60 dias foi um fator determinante para a ocorrência de cepas multirresistentes. 

A variável ter cepas de Klebsiella pneumoniae não foi estatisticamente significante, mas 

de acordo com essa análise, podemos inferir que os pacientes que têm essas cepas, têm 

14,96 vezes mais chances de desenvolver multirresistência do que os que não tem. Já a 

variável tempo de permanência por mais de 60 dias de internação foi estatisticamente 

significante, e, além disso, nos mostra que os pacientes que permanecem por mais de 60 

dias nessa unidade hospitalar terão 17,1 vezes mais chances de desenvolver 

multirresistência do que os que não tem. Portanto, a colonização por cepas 

multirresistentes pode ocorrer, independente de ter sido causada pela presença de 

Klebsiella pneumoniae ou pelo tempo de internação maior que 60 dias. 

7.0 DISCUSSÃO 
 

A placa dentária e a mucosa oral são frequentemente colonizadas por patógenos 

bacterianos respiratórios (SCANNAPIECO et al., 2009; SANDS et al., 2016; EWAN et 
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al., 2018). Microrganismos não orais, de vários gêneros, são formadores de biofilmes 

resistentes (SANDS et al., 2016). A colonização traqueal e oral por esses 

microorganismos está associada ao aumento do risco de PAV e de PAH, respectivamente.  

As infecções hospitalares do trato respiratório aumentam o custo médio hospitalar em até 

75%, aumentam o tempo de internação e exigem a prescrição de antibióticos de amplo 

espectro, que podem provocar a resistência a antimicrobianos, aumentando assim a 

mortalidade. Aproximadamente dois terços dessas infecções acontecem em pacientes que 

não estavam sob ventilação mecânica (EWAN et al., 2018).  

Devido à necessidade de controlar infecções microbianas o mais cedo possível, 

pacientes com ventilação mecânica em UTI’s recebem prontamente antibióticos de largo 

espectro (FILIPIAK et al, 2015). Contudo, a matriz do biofilme impede que agentes 

antimicrobianos penetrem no interior dele, o que contribui para a resistência das bactérias 

aos antimicrobianos (LI et al., 2015). Há evidências crescentes de que o fenótipo séssil 

de um microorganismo é o método preferido de crescimento e mais resistente a 

antimicrobianos (WILSON et al., 2012). Porém, segundo Jones; Munro; Grap (2011), não 

há aumento significativo da resistência a substâncias antimicrobianas quando os pacientes 

recebem tratamento antimicrobiano no curso da ventilação mecânica. 

Estudos moleculares realizados por Ogawa e colaboradores (2012) revelaram uma 

prevalência de Staphylococcus aureus na placa de 3% dos pacientes submetidos ao estudo 

e uma ausência de Streptococcus pneumoniae na boca de 265 indivíduos.  Já Sands e 

colaboradores (2017) realizaram um estudo, cujo objetivo era avaliar as alterações 

microbianas que ocorreram na placa dentária e nas vias aéreas inferiores de 107 pacientes 

sob ventilação mecânica em estado crítico. Houve uma colonização da placa dentária por 

Staphylococcus aureus e por Pseudomonas aeruginosa em 35 pacientes (32,71% da 

amostra). Em nosso estudo, houve uma colonização da placa dentária por Staphylococcus 

aureus e por Pseudomonas aeruginosa em 10 pacientes. Em nosso estudo, no total de 37 

pacientes, 10 pacientes (27,02%) apresentaram essas cepas. Dentre elas, 8,1% (03 

pacientes) apresentaram Staphylococcus aureus e 18,9% (07 pacientes) apresentaram 

Pseudomonas aeruginosa na placa.  

Zawadzki e colaboradores (2016) realizaram uma análise retrospectiva sobre o 

estado clínico da microbiota da cavidade oral e composição de espécies contidas nela em 

pacientes com doenças congênitas ou não. Foram coletadas amostras de swabs da placa 

dentária, do periodonto e das bolsas dentárias. Enterococos, Staphylococcus aureus e 

várias Enterobacteriaceae foram detectadas com mais frequência em pacientes com 
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retardo somático e mental. Alguns pacientes apresentaram cepas de Klebsiella pneumonia 

e de Pseudomonas aeruginosa. Os autores concluíram que anormalidades do sistema 

mastigatório favoreceram à colonização da cavidade oral por espécies exógenas e a 

disseminação de infecções. Em nosso estudo, o material coletado foi proveniente ou da 

placa dentária, ou do suco gengival ou da mucosa jugal. Nenhum participante da pesquisa 

tinha problema neurológico, porém 51,4% da amostra tinha mais que 60 anos. Dentre 

eles, todos apresentaram cepas de Streptococcus mitis e 55,5% apresentaram 

Staphylococcus epidermidis. 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina é a causa mais importante de 

infecções associadas à assistência médica resistentes a antimicrobianos em todo o mundo 

(MECHERGUI et al., 2019). Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e 

estafilococos coagulase-negativos resistentes à meticilina são uma causa importante de 

infecções hospitalares adquiridas em humanos (BUONAVOGLIA et al., 2010). 

Geralmente, a PAV se desenvolve nos primeiros 2 a 5 dias após a intubação (PAV de 

início precoce) e é mais provavelmente causada por bactérias sensíveis a antimicrobianos, 

como Staphylococcus aureus, sensível à meticilina, e tem um prognóstico melhor 

(VANDECANDELAERE et al., 2012; MARINO et al., 2017). Já a PAV de início tardio 

(5 ou mais dias após o início da ventilação mecânica) geralmente tem relação com 

patógenos multirresistentes, como Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA), Pseudomonas aeruginosa e b-lactamase de espectro estendido (ESBL) 

produzidos pela Enterobacteriaceae (VANDECANDELAERE et al., 2012; LI et al., 

2015), e tem sido associada a uma maior morbimortalidade (VANDECANDELAERE et 

al., 2012). Em nosso estudo, encontramos 01 cepa de Serratia marcescens, 01 cepa de 

Staphylococcus aureus resistentes a múltiplas drogas, que, segundo esses autores estão 

envolvidas com a etiologia da PAV, merecendo importante atenção quanto à sua presença 

na placa dentária desses pacientes. 

O’Donnell e colaboradores (2016) desenvolveram um estudo do biofilme de 130 

próteses. 64,6% delas foram colonizadas por patógenos respiratórios, como 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudodomonas aeruginosa, 

Haemophilus influenzae B, Streptococcus pyogenes e Moraxella catarrhalis. 

Pseudomonas aeruginosa foi a espécie mais prevalente seguida por Streptococcus 

pneumoniae e Staphylococcus aureus. Porém, não houve diferenças significativas na 

prevalência de patógenos respiratórios nas dentaduras entre bocas saudáveis e inflamadas. 

Já Derafshi e colaboradores (2017) desenvolveram um estudo com 50 homens e 50 
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mulheres com dentaduras removíveis e 100 controles, cujo objetivo era comparar a 

população microbiana nas amostras de saliva entre os participantes com próteses 

removíveis e o grupo controle, revelando que bactérias patogênicas de origem não oral 

na saliva dos usuários de próteses foram encontradas. Os patógenos nas próteses 

removíveis Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, 

Enterobacter cloacae e bacilos gram-negativos (Enterobacteriaceae e não 

fermentadores) foram significativamente mais no grupo principal do que o grupo de 

controle. Klebsiella pneumoniae foi a espécie mais encontrada nos pacientes que usavam 

prótese removível da maxila. Dessa forma, foi demonstrado que a população microbiana 

normal da cavidade oral mudou com o aumento da idade devido à alteração do sistema 

imunológico e posterior colonização por espécies bacterianas não orais, como 

Staphylococci e Enterobacteriaceae. que podem causar infecções. Esses achados 

convergem com os Ogawa e colaboradores (2012), que, em seus estudos, perceberam que 

Staphylococcus aureus foram isolados de 24 a 36% de cavidades orais saudáveis, com a 

taxa de incidência acima de 48% nos indivíduos que usavam próteses. Infelizmente, em 

nosso estudo, não avaliamos o biofilme presente nas próteses dos participantes da 

pesquisa. 

Klebsiella pneumoniae, produtora de ESBL, pode causar infecções graves, como 

bacteremia, pneumonia e infecção do trato urinário, especialmente em pacientes críticos 

(ZHAO et al., 2015).  Essas infecções parecem ser mais comuns em pacientes em idade 

avançada com comorbidades e desnutridos. Tem sido relatado também aumento da 

incidência de Klebsiella pneumoniae ESBL cultivada na urina de pacientes que têm longo 

tempo de permanência em unidades de saúde. Porém, o tratamento de infecções causadas 

por Klebsiella pneumoniae ESBL positivo é mais difícil, devido à resistência a múltiplas 

drogas (STARZYK-ŁUSZCZ et al., 2017). Esse fato ocorre porque produtores de ESBL 

exercem pressão de seleção para aquisição de resistência ao carbapenêmicos (ZHAO et 

al., 2015), uma vez que estes são antibióticos de primeira escolha, pela relação com uma 

menor mortalidade (STARZYK-ŁUSZCZ et al., 2017). Porém, o surgimento de cepas de 

Klebsiella pneumoniae que produzem Klebsiella pneumoniae carbapenemases (KPC) 

tornou-se um problema significativo em termos de saúde pública e clínica. Assim, as 

opções de tratamento ficam limitadas (FALCONE et al., 2016). Assim, estudos de 

infecções causadas por esses organismos indicam que a combinação de terapias costuma 

ser mais eficazes que as monoterapias (FALCONE et al., 2016).  Em nosso estudo, foram 

encontradas duas cepas de Klebsiella pneumoniae que apresentaram multressistência à 
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Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC) e à Beta-Lactamase de Espectro 

Estendido (ESBL), o que chama atenção para necessidade de estratégias na diminuição 

da disseminação dessas cepas multirresistentes no ambiente hospitalar, dadas as reduzidas 

opções de tratamento. 

Segundo Ferreira e colaboradores (2017), a permanência hospitalar aumenta o 

risco de colonização por bacilos entéricos multirresistentes, informação que corrobora 

com os resultados obtidos neste trabalho, pois dos oito pacientes que desenvolveram 

resistência a múltiplas drogas, quatro possuíam mais de uma cepa multirresistente 

(Serratia marcescens (01), Klebsiella pneumoniae (02), Enterobacter cloacae (01)).  

 Toptas e colaboradores (2018) desenvolveram um estudo, cujo objetivo era 

identificar e categorizar os fatores associados aos tempos de permanência prolongados na 

UTI. Para isso, foram analisados de forma retrospetiva 3925 pacientes e suas variáveis 

clínicas, de diagnóstico e fisiológicas dos pacientes, mortalidade, períodos de 

permanência. O tempo médio de permanência na unidade de terapia intensiva foi de 10,2 

± 25,2 dias. Esses dados não corroboram com nosso trabalho, uma vez que 51,4% dos 

pacientes tiveram um tempo de permanência de até 60 dias e 48,6% mais de 60 dias.  

 O estudo teve como limitações: 1. Alguns pacientes internavam na véspera da 

cirurgia e outros aguardavam as estabilizações de suas condições internado; 2. Os 

pacientes que eram valvulopatas recebiam atendimento prévio à cirurgia no setor de 

odontologia do hospital; os demais pacientes, não; 3. Por limitações financeiras, não 

realizamos a coleta de material de todos os pacientes no dia em que eram admitidos no 

hospital, para fins de comparação e depois 24h antes das cirurgias; 4. Por limitações 

financeiras, o estudo foi realizado em um período de três meses;  

8.0 CONCLUSÕES  
 

- As cepas encontradas através do cultipo de espécimes clínicos da cavidade bucal 

de pacientes que foram submetidos a cirurgias de grande porte foram: Streptococcus 

gordoni, Streptococcus mitis,  Streptococcus oralis, Streptococcus oralis, Klebsiella 

pneumoniae, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus  spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Streptococcus mutans, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus capitis, 

Streptococcus anginosus, estafilococos coagulase-negativas (SCN)); 

- O tratamento com antimicrobianos a longo prazo é um fator que causa supressão 

e quebra de resistência da placa residente, o que acarreta crescimento excessivo de 
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componentes exógenos resistentes a medicamentos. Dessa forma, as infecções resistentes 

a múltiplas drogas representam um grande problema, pois dificulta a escolha da terapia, 

comprometendo a recuperação do paciente, além de infecções causadas por eles estarem 

associadas ao aumento da mortalidade, tempo de internação e custos com saúde. Em 

nosso estudo, as cepas multirresistentes encontradas foram: Serratia marcescens (01), 

Klebsiella pneumoniae (02), Enterobacter cloacae (01), Staphylococcus aureus (01), 

Staphylococcus cohnii (02), Staphylococcus capitis (02) e Staphylococcus epidermidis 

(01). O antimicrobiano a que eles eram resistentes foi a oxacilina, e os mecanismo de 

multirresistência e que elas foram resistentes foram a Klebsiella Pneumoniae 

Carbapenemase (KPC) e Beta-Lactamase de Espectro Estendido (ESBL). Dessa forma, 

podemos inferir que que quanto maior o tempo de permanência do paciente no hospital, 

maiores são as chances de desenvolver cepas multirresistentes às drogas antimicrobianas, 

ou seja, indivíduos que permaneceram por mais de sessenta dias internados teriam 

aproximadamente dezessete mais vezes a chance de desenvolver microorganismos multi-

resistentes a antimicrobianos. 

9.0.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os biofilmes são comunidades complexas de microrganismos que produzem uma 

matriz protetora, que impede que agentes antimicrobianos penetrem no interior do 

biofilme, o que contribui para a resistência das bactérias aos antimicrobianos. Em 

pacientes hospitalizados, à medida em que a quantidade de placa dentária aumenta, 

também a inflamação gengival se exacerba. Dessa forma, a colonização da orofaringe por 

patógenos é importante para o desenvolvimento de infecções, porque os microrganismos 

orais de adultos doentes são diferentes dos de adultos saudáveis. 

 Portanto, medidas são necessárias para controle e impedimento da disseminação 

adicional desses genes de resistência e organismos resistentes. É essencial remover a 

placa dentária nesses pacientes, pois essas condutas podem diminuir o tempo de 

internação, o tempo de intubação e os custos hospitalares. Assim, esses fatos só reforçam 

a necessidade do cirurgião-dentista na UTI. Infelizmente, apesar de vários estudos já 

encontrados na literatura, mais pesquisas são necessárias para fornecer evidências 

definitivas acerca de protocolos eficientes de higiene bucal, com relação à mortalidade e 

ao tempo de permanência hospitalar. 
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ORÇAMENTO 

 

ORÇAMENTO Valor em R$ Valor em R$ 

(apenas se houver compras em R$) 

MATERIAL PERMANENTE: 

Estufa bacteriológica, geladeira, 

microscópico. VITEK MS® 

(bioMeriéux). 

Existentes no 

Laboratório da 

UNICHRISTUS 

Existentes no Laboratório da 

UNICHRISTUS 

MATERIAL DE CONSUMO  

Máscara Descartável (02 caixas) 7,50 15,00 

Luvas de procedimento (40 caixas) 19,90 38,90 

Placas de CPS (100unidades) 4,4 440,00 

Lâminas (2 caixas) 24,00 48,00 

Placas de Agar-sangue (200 

unidades) 

4,87 530,83 

Cartões de identificação do VITEK 

(50) 

45,00 1800,00 

TOTAL - 2858,73 

 

Todo o ônus financeiro deste projeto foi de responsabilidade dos pesquisadores.  
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11.0 ANEXOS 

ANEXO 01 
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ANEXO 02 
Planilha com dados que foram coletados em excel: data de admissão, data de alta, óbito, procedência, estado civil, raça, profissão, antibioticoterapia trans cirúrgica, 
antibioticoterapia pós cirúrgica, comorbidades e hemoculturas. 
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ANEXO 03 
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