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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi identificar na literatura nacional e internacional estudos
sobre a efetividade e aplicabilidade da clorexidina como agente antimicrobiano na higiene
oral, como medida de prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica
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(PAVM). Por meio de uma revisão integrativa da literatura com busca de dados realizada
entre julho e agosto de 2020 nas bases de dados LILACS, BBO, SciELO e MEDLINE,
utilizou-se os descritores: pneumonia associada à ventilação mecânica/pneumonia,
ventilator-associated/neumonía asociada al ventilador, higiene bucal/higiene bucal/oral
hygiene e clorexidina/clorhexidina/chlorhexidine. Foram incluídas pesquisas publicadas
na íntegra entre 2015 e 2020 nos idiomas inglês, português ou espanhol. Foram
encontrados 13 artigos finais de acordo com os critérios estabelecidos. Destes, 12 artigos
(92,3%) demonstraram a eficiência e a capacidade da clorexidina em reduzir os níveis de
PAVM em pacientes admitidos em UTI, com resultados satisfatórios mesmo quando
comparada com outras substâncias.mA prevalência da PAVM é considerada uma grande
adversidade na prevenção de infecções relacionadas à assistência a saúde. É notável que
a clorexidina demonstrou capacidade de reduzir estes índices quando utilizada como
antimicrobiano na higiene oral diária. Além disso a padronização dos protocolos de
cuidados orais, a presença de um cirurgião-dentista na equipe, o trabalho interprofissional
e o treinamento da equipe também fazem parte da estratégia de prevenção da PAVM. A
partir disso, sugere-se que este mecanismo de prevenção seja inserido na rotina das UTIs,
com o propósito de promover qualidade assistencial e segurança ao paciente.
Palavras chaves: pneumonia associada à ventilação mecânica/pneumonia, ventilatorassociated; clorexidina/chlorhexidine; higiene bucal/oral hygiene; unidade de terapia
intensiva/intensive care units; unidade hospitalar de odontologia/dental service, hospital;
ventiladores mecânicos/ventilators, mechanical.
ABSTRACT
The objective of this study was to identify in national and international literature studies
on the effectiveness and applicability of chlorhexidine as an antimicrobial agent in oral
hygiene, as a measure to prevent Mechanical Ventilator-Associated Pneumonia (VAP).
By means of an integrative literature review with data search conducted between July and
August 2020 in the LILACS, BBO, SciELO and MEDLINE databases, the following
descriptors were used: ventilator-associated pneumonia/pneumonia, ventilatorassociated/neumonia asociada al ventilador, oral hygiene/oral hygiene and
chlorhexidine/chlorhexidine/chlorhexidine. Research published in full between 2015 and
2020 in English, Portuguese or Spanish languages was included. Thirteen final articles
were found according to the established criteria. Of these, 12 articles (92.3%)
demonstrated the efficiency and ability of chlorhexidine to reduce VAP levels in patients
admitted to the ICU, with satisfactory results even when compared to other
substances.The prevalence of VAP is considered a major adversity in the prevention of
healthcare-related infections. It is remarkable that chlorhexidine has demonstrated the
ability to reduce these rates when used as an antimicrobial in daily oral hygiene.
Moreover, the standardization of oral care protocols, the presence of a dental surgeon on
the team, interprofessional work, and team training are also part of the VAP prevention
strategy. Therefore, it is suggested that this prevention mechanism be inserted into the
ICU routine, with the purpose of promoting quality care and patient safety.
Keywords:
ventilator-associated
pneumonia/pneumonia,
ventilator-associated;
chlorhexidine/chlorhexidine; oral hygiene/oral hygiene; intensive care unit/intensive care
units; hospital dental unit/dental service, hospital; mechanical ventilators/ventilators,
mechanical.
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1 INTRODUÇÃO
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é definida como qualquer
pneumonia adquirida pelo paciente ventilado mecanicamente, 48 horas após a intubação
orotraqueal1,2. Sua prevalência é considerada uma grande adversidade na prevenção de
infecções relacionadas à assistência a saúde sendo a infecção nosocomial de maior taxa
de morbidade e mortalidade em pacientes críticos. Entre as infecções nosocomiais é a
segunda infecção mais prevalente, atrás apenas das infecções de trato urinário que lideram
este ranking 3,4.
O risco de desenvolvimento da PAVM está relacionado tanto com a duração da
exposição do paciente ao ambiente de assistência à saúde, quanto à presença de fatores
insipientes e adquiridos pelo mesmo na instituição, sendo eles: broncoaspiração
observada, doença pulmonar obstrutiva crônica, posição supina, sedação, nutrição enteral,
presença de sonda nasogástrica, reintubação, traqueostomia, síndrome de angústia
respiratória do adulto, transporte do paciente, idade maior que 60 anos e exposição prévia
à terapia antibiótica5. Estes fatores predispõem a aspiração de secreções contaminadas
pelo paciente, como também favorecem a colonização do trato digestivo e respiratório
por patógenos causadores da PAVM 2,6.
De acordo com Cook et, al (1998) estes fatores de risco oferecem uma informação
prognóstica da probabilidade de desenvolvimento de uma infecção pulmonar, nos
ajudando a entender mecanismos da pato-fisiologia que predispõem a pneumonia. Além
disso, a partir do entendimento destes mecanismos é que podemos aperfeiçoar estratégias
de prevenção que sejam realmente efetivas5. Assim, as medidas de prevenção da PAVM
consistem em eliminar a aspiração de produtos contaminados e promover a redução da
colonização de bactérias no trato digestivo-respiratório1,2,5–7.
Eom MD et al (2014) em um estudo multicêntrico na Coreia do Sul modificou os
itens presentes em um bundle ventilatório (conjunto de estratégias que visam prevenir ou
reduzir a incidência desta infecção) pré-existente da IHI – Institute for Health care
Improvement, para complementar as estratégias preventivas e formar um bundle
específico para a prevenção da PAVM. Esse conjunto de medidas modificadas era
composto pela elevação da cabeceira da cama, profilaxia gástrica, profilaxia de trombose
venosa profunda e higiene para descontaminação oral com clorexidina 0,12%. A higiene
oral era realizada a cada 8 horas, sendo verificada após a realização do procedimento por
profissionais treinados. O estudo indica que no início da implementação do bundle a
higiene oral com clorexidina foi constatada como a etapa mais deficiente, havendo no
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entanto uma melhora expressiva ao fim do período do estudo, possuindo a maior taxa de
corroboração da equipe em comparação com as outras etapas4. A taxas de PAVM
diminuíram significativamente após a implementação dessas medidas.
A maioria dos bundles de prevenção da PAVM preconiza a utilização da solução
de clorexidina a 0,12% como antimicrobiano oral, devido ao amplo espectro de
microorganismos atingidos (gram-positivos e gram-negativos), mesmo aqueles mais
resistentes6,8,9. Já é comprovado que mesmo bactérias S. aureus resistentes à meticilina
são susceptíveis às mínimas concentrações inibitórias de clorexidina9–11. Assim,
conforme publicado por Meyer et. al (2010) a higiene oral com clorexidina foi incluída
como abordagem preventiva de pneumonia nosocomial causada por S. aureus resistentes
à meticilina9.
Um bundle europeu com objetivo específico de prevenção à pneumonia associada
à ventilação mecânica identificou as medidas mais eficazes a partir da revisão dos
guidelines publicados na Europa desde 200212. Essas medidas foram analisadas em nove
diferentes critérios, sobressaindo entre estes, três questões principais: facilidade de
implementação, efetividade clínica e a fidelidade das referências existentes. A higiene
oral com clorexidina ocupou o quinto lugar no ranking entre dezesseis medidas
preventivas, sendo incluída nas cinco intervenções finais que compuseram o novo bundle
de prevenção de PAVM.
Sona et. al (2009) foi capaz de introduzir um protocolo de baixo custo, baseado
em pré e pós-intervenções de descontaminação oral com a solução de clorexidina,
avaliando a incidência de PAVM em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)8.
Foi utilizado creme dental, escova dentária e solução de clorexidina em concentração de
0,12% a cada 12 horas. Apesar da diminuição dos índices de PAVM nas UTIs
participantes foi inferido que mais estudos seriam necessários para determinar qual
método e freqüência específica traria os melhores resultados.
De acordo com os resultados publicados por Belíssimo-Rodrigues (2009), a
aplicação oral de clorexidina a 0,12% não apresentou atividade superior na prevenção de
infecções nosocomiais do trato respiratório de pacientes da UTI, apesar de ter poder para
retardar a instalação das mesmas13.
A concentração e frequência de aplicação da solução de clorexidina utilizada
parecem interferir nos resultados preventivos em pacientes críticos. Scannapieco et. al
(2009) sugere que concentrações maiores do que 0,12% da solução ou acima de duas
vezes por dia poderiam apresentar melhores resultados tratando-se da redução de
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patógenos no biofilme oral14. Estudos utilizando solução de clorexidina a 0,2% com
aplicação quatro vezes por dia mostraram redução significativa dos índices de PAVM,
comparado ao grupo controle15 mesmo que ainda não tenham sido observadas diferenças
significativas em relação ao tempo de permanência do paciente na UTI ou de utilização
de ventilação mecânica. Existem relatos de que a utilização da clorexidina 2% como
agente de descontaminação oral tenha provocado uma alta incidência de lesões orais,
durante um estudo europeu de grupos multicêntricos randomizados, como sangramentos
em mucosa, formação de placas esbranquiçadas sobre os tecidos, lesões ulcerativas e
erosão superficial16. Essas lesões desapareceram após a descontinuação no uso da solução
em concentração de 2% e os comitês de segurança locais recomendaram a utilização de
um gel de clorexidina a 1% para este procedimento, oferecendo maior segurança para sua
utilização.
Existe a hipótese que a diluição da clorexidina em saliva possa reduzir a
concentração antisséptica, não havendo o mesmo potencial germicida existente nas
condições in vitro, além do fato de que a existência da película de biofilme sobre os dentes
e superfícies mucosas possa aumentar a mínima concentração inibitória da solução para
que haja a eliminação eficaz dos microorganismos13. Desde 2009, é de interesse coletivo
de vários autores a presença de um cirurgião-dentista dentro das UTIs, pois tanto a
eficiência da higiene oral realizada pode interferir na validez e eficácia que a clorexidina
apresenta, quanto a presença de cavidades de cárie, remanescentes residuais e doença
periodontal servem como locais de reserva de patógenos que não serão afetados pela
solução e favorecerão a colonização bacteriana13,15.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo é identificar na literatura nacional e
internacional estudos sobre a efetividade e aplicabilidade deste agente antimicrobiano, na
higiene oral como medida de prevenção de PAVM.

2 MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujas etapas para sua construção
foram, a identificação de um problema atual, conhecimento na literatura sobre o assunto,
seleção das pesquisas sobre o tema, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão,
eliminação dos estudos duplicados, tabelamento e avaliação criteriosa das pesquisas
incluídas, interpretação dos artigos e dos resultados da revisão17.
Como forma de nortear a busca por estudos científicos e com o intuito de encontrar
as melhores evidências científicas para uma revisão integrativa, a estratégia PICO foi
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utilizada. Esta estratégia simboliza um acrônimo para Paciente ou Problema, Intervenção,
Comparação ou Controle e “Outcomes” (Desfecho)18.
Definiu-se então para este estudo o primeiro critério (Paciente), pacientes em uso
de Ventilação Mecânica Invasiva, o segundo (Intervenção), uso da clorexidina como
antisséptico na higiene oral; o terceiro (Comparação), este estudo não abrangeu um grupo
comparação; e o quarto parâmetro (Outcomes) prevenção de PAVM.
Sendo assim, a pergunta norteadora para a elaboração desta revisão integrativa
foi: quais são as evidências científicas disponíveis a respeito da efetividade e
aplicabilidade da clorexidina na prevenção de PAVM.
A busca de dados foi realizada entre julho e agosto de 2020, nas bases de dados
Literatura Latino-Americana e do Caribe em ciências da saúde (LILACS), Bibliografia
Brasileira de Odontologia (BBO), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), cruzando os
descritores em português “Pneumonia associada à ventilação mecânica” AND “Higiene
bucal” AND; “Clorexidina”; em espanhol “Neumonía Asociada al Ventilador” AND
“Higiene Bucal” AND “Clorhexidina” ; em inglês “Pneumonia, Ventilator-Associated”
AND “Oral Hygiene” AND “Chlorhexidine”
Foram incluídas pesquisas sobre efetividade e aplicabilidade da clorexidina na
higiene oral de pacientes em UTIs como medida de prevenção de PAVM, publicadas na
íntegra entre 2015 e 2020 nos idiomas inglês, português ou espanhol.
Foram excluídos artigos que envolviam população pediátrica e neonatal e também
estudos do tipo revisão.
A princípio, foi realizada busca nas bases de dados e eliminação dos estudos
duplicados. Após esta etapa, foi realizada a leitura dos títulos, resumos e das publicações
na íntegra para seleção das pesquisas. Durante a fase de leitura dos resumos, quando as
informações não foram suficientes para decisão de seleção, o artigo foi mantido para
leitura na íntegra.
Para a seleção e apresentação das publicações, foram seguidas as recomendações
do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta - Analyses (PRISMA)19.
Dos artigos selecionados para amostra final foram coletados os seguintes dados:
autor, ano, país, idioma da publicação, delineamento metodológico, nível de evidência,
objetivos e principais resultados, os quais foram submetidos à análise descritiva e
apresentados em forma de tabelas e quadros.
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Por tratar-se de revisão integrativa, a pesquisa não foi submetida ao Comitê de
Ética em Pesquisa, porém serão mantidas as ideias dos autores das publicações utilizadas
no desenvolvimento deste estudo.
Classificaram-se os artigos encontrados quanto ao tipo de pesquisa e nível de
evidência: Nível 1 - evidências providas de revisão sistemática ou metanálise; Nível 2 evidências derivadas de, pelo menos, um ensaio clínico randomizado controlado bem
delineado; Nível 3 - evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem
randomização; Nível 4 – evidências provenientes de estudos de coorte e de caso controle
bem delineados; Nível 5 – evidências originárias de revisão sistemática de estudos
descritivos e qualitativos; Nível 6 – evidências derivadas de um único estudo descritivo
ou qualitativo; Nível 7 - evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de
comitês de especialistas.20

3 RESULTADOS
Foram encontrados 57 artigos inicialmente. Entre as bases de dados utilizadas,
foram encontrados 47 estudos na MEDLINE, sete na LILACS, dois na SciELO e um na
BBO. Após a retirada dos artigos duplicados, 50 destes foram submetidos à leitura dos
títulos e resumos, sendo excluídos 22 por serem revisão. Assim, foram elencados 28
artigos para leitura na íntegra, onde 14 foram posteriormente excluídos. Destes, seis
tratavam-se de questionários aplicados em profissionais de saúde sobre a aplicabilidade
da Clorexidina na higiene oral. Cinco artigos analisavam a colonização e flora bacteriana,
sem analisar objetivamente os índices de PAVM. Outros três estudos continham amostras
de pacientes que não utilizaram ventilação mecânica, não se aplicando ao nosso primeiro
critério definido (pacientes). Por fim, um artigo que encontrava-se não finalizado foi
excluído da nossa seleção final. O fluxograma de seleção é apresentado na figura 1.
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos segundo o Preferred Reporting Item for Systematic Reviews
and Meta-Analyses (PRISMA).19

Dentre os estudos revisados, 12 (92,3%) estavam editados na língua inglesa, com
apenas um (7,7%) escrito em português. Cinco (38,4%) dos artigos selecionados eram
brasileiros e seis (38,4%) dos estudos elencados foram publicados no ano de 2017. Quanto
ao desenho dos estudos, oito (57%) eram estudos de coorte, sendo cinco (62,5%)
prospectivos e três (37,5%) retrospectivos. Dois (15,3%) eram estudos experimentais, um
(7,6%) quase experimental e dois (15,3%) eram ensaios clínicos. COVID-19. Os estudos
abrangeram os níveis 2, 3, 4 e 6 de evidência, predominando os de nível 4 com oito artigos
(61,5%). Além destes, haviam três artigos do nível 2 (23,1%), um artigo do nível 3 (7,6%)
e um do nível 6 (7,6%). As amostras variaram de 58 a 5539 pacientes sob ventilação
mecânica.
Dos 13 estudos finais selecionados, seis (46,1%) utilizaram no protocolo de
higiene oral a escovação dentária, enquanto apenas três (23%) utilizaram swab oral para
este procedimento e um (7,6%) utilizou gaze. Os outros três (23%) artigos não
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descreveram o protocolo utilizado. Seis (46,1%) estudos mostraram que a escovação
dentária foi mais eficaz na redução de PAVM.
Ainda sobre o protocolo, sete (53,8%) estudos fizeram uso da solução de
clorexidina 0,12% e um (7,6%) utilizou a solução de clorexidina 2%. Três (23%)
utilizaram a clorexidina em gel, dois (15,3%) destes com a concentração 0,12% e um
(7,6%) com a concentração 2%. Além disso, um (7,6%) estudo não citou a concentração
de clorexidina utilizada e outro (7,6%) não citou a concentração final após a diluição da
clorexidina 0,5% usada no protocolo.
Em relação aos três (23%) artigos que empregaram a clorexidina na forma de gel
os resultados foram favoráveis (tanto na concentração de 0,12% quanto na de 2%), com
redução da PAVM superior às soluções de clorexidina nas diferentes concentrações
utilizadas. Além disso, demonstraram maior facilidade de aplicação, diminuindo
consequentemente o tempo gasto na realização da higiene oral.
Por fim, 12 (92,3%) artigos apontaram que protocolos que envolveram utilização
da clorexidina como agente antimicrobiano oral obtiveram redução significativa nos
índices de PAVM. Por outro lado, um (7,6%) deles evidenciou ação superior do peróxido
de hidrogênio para diminuição da PAVM quando comparado à clorexidina 0,12%, mas
ainda assim ambas as substâncias foram capazes de diminuir essas taxas. Outro estudo
demonstrou ação semelhante entre a solução de glutamina 5% e a solução de clorexidina
2%, onde as duas soluções tiveram redução significativa dos índices. Além disso, um
terceiro artigo indicou ação superior da clorexidina 0,2% quando comparado ao
metronidazol tópico para a diminuição dos níveis da PAVM. Um (7,6%) artigo não
demonstrou eficácia da clorexidina 0,12% na diminuição de PAVM.
Os dados coletados dos artigos que compuseram a amostra final são mostrados no
quadro 1.
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Quadro 1- Apresentação dos artigos quanto ao autor/ano/país, objetivo, delineamento metodológico, nível
de evidência, protocolo/amostra e resultados.
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Continuação Quadro 1

4 DISCUSSÃO
A PAVM continua sendo uma das principais infecções nosocomiais nas Unidades
de Terapia Intensiva. Ocupa a segunda posição entre os processos infecciosos mais
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comuns, chegando a afetar até um terço dos pacientes submetidos à ventilação
mecânica33,34.
Há mais de 20 anos, pesquisadores relacionam os cuidados com a higiene e
descontaminação oral dos pacientes com o desenvolvimento da PAVM. Diversos bundles
foram elaborados agregando medidas preventivas para a diminuição destes índices,
determinando protocolos de descontaminação oral e a utilização da clorexidina como
procedimentos básicos e recomendados para este fim. Lerma et. al35 (2014) estabeleceu
uma intervenção simultânea multimodal estruturando em um bundle sete medidas
básicas. A higiene oral com clorexidina compôs uma destas medidas, devendo ser
realizada três vezes ao dia, após as verificações de rotina do cuff.
Os estudos dessa revisão envolveram pacientes submetidos à ventilação mecânica,
em UTIs cirúrgica, geral, cardiológica, neurológica e de emergência. Um dos estudos30,
cuja proposta foi avaliar o impacto de duas diferentes concentrações de clorexidina
(0,12% e 0,05%) em pacientes de UTI geral, não demonstrou eficácia na redução de
PAVM.
Apesar desse resultado, os outros 12 artigos finais selecionados demonstraram a
eficiência e capacidade da clorexidina em reduzir os níveis de PAVM em pacientes
admitidos em UTI, com resultados satisfatórios mesmo quando comparada com outras
substâncias, como o metronidazol tópico23.
Kaya et al27 (2017) realizou um estudo comparando os efeitos da clorexidina 2%
com a glutamina 5% tanto na redução da PAVM quanto na prevenção da mucosite. Não
houve diferença significativa entre os dois grupos, o que significa que ambas as soluções
possuem o potencial de reduzir estes índices, sendo passíveis de uso no âmbito hospitalar.
Outros artigos presentes na literatura internacional também realizaram
comparações entre a clorexidina e outra substâncias potencialmente eficazes na
diminuição dos patógenos orais com potencial de desenvolvimento de PAVM. Mutters et
al34 (2015) em um estudo controlado e randomizado comparou a ação da clorexidina 0,1%
com Octenidol® (colutório bucal antibacteriano) e com o grupo controle utilizando
Glandomed®, (colutório bucal sem propriedades antissépticas) aplicados sobre as
superfícies orais quatro vezes ao dia. O Octenidol® se mostrou superior na redução da
flora bacteriana quando comparado à clorexidina e Glandomed®, ao mesmo tempo em
que não houve diferença significativa entre as duas últimas substâncias mencionadas. Os
autores citam também que o Octenidol® possui menores propriedades citotóxicas e
obteve melhores resultados na diminuição dos patógenos periodontais quando analisados
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in vitro. Além disso, o colutório Glandomed® possui uma pequena quantidade de
clorexidina (<0,1%) que atua como um estabilizante químico, o que possivelmente
poderia ocasionar uma alteração dos resultados envolvendo este grupo.
Safarabadi et. al36 (2017) realizou um ensaio clínico comparando a solução de
clorexidina 0,2% com uma solução de equinácea 0,01% (obtido da Echinacea purpúrea,
gênero de plantas herbáceas que possui capacidade de estimular o sistema imune e
combater a inflamação), utilizando o mesmo protocolo para os dois grupos. Ao fim do
estudo, os resultados obtidos mostraram que houve maior diminuição da flora microbiana
nos pacientes submetidos à descontaminação oral com o extrato de equinácea.
Em outro ensaio37, uma emulsão contendo Lactobacillus plantarum 299 (Lp299)
foi comparada a solução de clorexidina 0,1%. Tratando-se da redução de potenciais
patógenos, não houve diferença significativa entre os dois grupos. Além disso, não houve
alteração em relação à redução de PAVM, taxa de mortalidade e número de dias em
ventilação mecânica.
O artigo de Lev et. al20 (2015) demonstrou ação superior do peróxido de
hidrogênio para a higiene oral dos pacientes intubados quando comparado com a
clorexidina, porém o protocolo e método de aplicação utilizados foram diferentes. No
grupo do peróxido de hidrogênio a 1,5% foi realizada escovação mecânica associada à
bicarbonato de sódio, sucção com swab e hidratação das mucosas orais, enquanto no
grupo controle, com clorexidina 0,2% foi utilizada apenas uma esponja atraumática
embebida na solução, com auxílio de um afastador. O autor cita que para o protocolo de
higiene oral ser eficaz deve conter escovação dentária, sucção, enxágue e hidratação
bucal. Dessa forma, os resultados podem se apresentar alterados, visto que os diferentes
dispositivos empregados e o nível de remoção mecânica da placa bacteriana são capazes
de modificá-los 22,28.
A escovação dentária mecânica se mostra um fator importante no controle dos
crescimento de patógenos na cavidade oral, e é apresentada por diversos autores como
um dos elementos necessário para a prevenção da PAVM. Em um estudo brasileiro foi
comprovado que a utilização de escovação dentária com clorexidina gel 0,12% teve
redução superior do tempo de ventilação mecânica e dos índices de PAVM quando
comparado com a higiene oral apenas com a gaze embebida em solução aquosa de
clorexidina 0,12%28. Outros estudos também demonstram diminuição significativa da
PAVM ao utilizar protocolos de higiene oral que continham escovação dentária com
clorexidina22,24,25. Em contraposição, o artigo de Chacko et. al29 (2017) indicou que não

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.3, p. 10174-10193 may./jun. 2021

Brazilian Journal of Health Review 10187
ISSN: 2595-6825

houve diferença significativa na redução da PAVM entre grupos que utilizaram a solução
de clorexidina 0,2% com gaze ou escovação dental seguida de sucção, apesar de
mencionar que uma higiene oral minuciosa é um dos fatores chave, quando associada à
outras medidas de um bundle para prevenir casos de PAVM29. É um consenso entre a
maioria dos autores que qualquer protocolo de higiene oral instituído, deve estar
associado a outras medidas preventivas num bundle específico21,24,29,32,38-39.
Outro fator a ser considerado, é a forma de apresentação da clorexidina. Três
(23%) artigos nesta revisão utilizaram a clorexidina em gel, dois na concentração 0,12%
28,31

e um com 0,2%26. No estudo de Lacerda et. al28 (2017) comparando a escovação

mecânica e o uso de swab, a substância foi utilizada em gel e em forma aquosa, ambas
em concentração 0,12%. Apesar do pequeno número de amostra, os pacientes que
receberam higiene oral com o gel tiveram significativamente menor incidência de
PAVM28. O autor menciona que os dois grupos não teriam diferenças entre si em relação
ao agente bacteriano por possuírem a mesma concentração, porém além de atuar de
maneira diferente nas superfícies devido as suas propriedades, é possível ter maior
controle na aplicação do gel e execução do procedimento.
Tang et. al27 (2017) demonstrou em seu trabalho que a clorexidina em gel possui
maior desempenho, demanda menos tempo no uso e pode auxiliar na redução de custos
hospitalares, quando comparada com a forma aquosa27.
O método de aplicação, as concentrações, a frequência e a forma de apresentação
são fatores capazes de influenciar os resultados finais obtidos nos estudos e até hoje não
há padrão ou consenso na literatura em relação a essas características. Na prática o que
ocorre muitas vezes durante a higiene oral é a utilização de palitos de madeira envoltos
em gaze e embebidos em clorexidina, pois em muitas instituições essa é a realidade
possível, apesar de muito distante do ideal.
A presença de um cirurgião-dentista na equipe multiprofissional nas UTIs é de
extrema valia e importância25,28,39–42. Galhardo et. al32 (2020) preconiza o trabalho
interprofissional como uma das medidas para a prevenção da PAVM, com a proposta de
diminuir a colonização de patógenos orais e dispor de avaliações periódicas do cirurgiãodentista para garantir a eficácia do processo. Um estudo brasileiro39 avaliou a taxa de
adesão da equipe de enfermagem às medidas preventivas após a reestruturação de um
bundle de prevenção de PAVM, e mostrou que a higiene oral foi o item de menos
aderência e conhecimento da equipe. O artigo de Sreenivasan et. al

42

(2018) sustenta

esses resultados. Em um levantamento com a equipe de enfermagem de uma UTI na Índia,
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93% dos profissionais participantes declararam possuir conhecimento sobre as possíveis
complicações associadas à falta de higiene oral, mas apenas 18% deles responderam as
perguntas que correlacionava entre os cuidados bucais e a PAVM.
Além da padronização dos protocolos de cuidados orais, o treinamento e a
conscientização da equipe fazem parte da estratégia de prevenção da PAVM. Assim, é a
partir desse princípio que conseguiremos atingir um padrão superior de assistência e
promover a segurança do paciente.

5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
A heterogeneidade dos protocolos expostos se mostrou uma limitação importante,
bem como a falta de padronização das concentrações e apresentações das soluções de
clorexidina nos trabalhos encontrados. Assim, encontramos dificuldades para realizar as
comparações e conclusões do estudo.

6 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA
Este estudo apresentou as considerações mais recentes presentes em literatura
nacional e internacional sobre a utilização da clorexidina como agente antimicrobiano
para higiene oral de pacientes intubados e seu papel na prevenção da PAVM. A
compreensão dos diferentes protocolos utilizados e sua eficácia contribui para a prática
hospitalar, oferece segurança para os pacientes e possibilita a sistematização dos
procedimentos, promovendo também uma redução significativa dos custos hospitalares.

7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa revisão explorou a utilização da clorexidina para a prevenção de PAVM e os
protocolos utilizados para a aplicação da mesma. Como resultado, obteve-se que 12 dos
13 artigos finais selecionados demonstraram a eficiência e capacidade da clorexidina em
reduzir os níveis de PAVM em pacientes admitidos em UTI; que a escovação dentária se
mostrou mais eficaz e que a clorexidina na forma de gel (tanto na concentração de 0,12%
quanto na de 2%), mostrou resultados favoráveis na redução da PAVM superior às
soluções de clorexidina, além de demonstrar maior facilidade de aplicação.
Apesar dos estudos acerca deste tema serem realizados há mais de dez anos, ainda
não há padronização para o uso desta substância. Os dispositivos utilizados, protocolos,
concentrações e apresentações da solução de clorexidina diferem significativamente entre
os trabalhos existentes na literatura, não havendo um consenso sobre a temática.
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A partir deste levantamento, sugerimos que mais estudos sejam realizados, a fim
de obter um senso geral sobre concentração e forma de aplicação, além de proporcionar
uma uniformização dos protocolos.
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