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RESUMO
A pandemia pela Covid-19 trouxe muitos desafios as equipes de saúde que estão dentro dos 

hospitais na assistência direta, principalmente nas Unidade de Terapia Intensiva. O Cirurgião-
-Dentista que atua na Odontologia Hospitalar deve apresentar conhecimentos específicos para 
esse atendimento especializado, visando a realização de procedimentos odontológicos, mas 
também para a instalação de protetores bucais que visam a diminuição dos traumas por mor-
dedura no tubo da intubação orotraqueal durante os momentos de desmame da sedação ou de 
agitação, proporcionando melhor perfusão e manutenção da saturação de oxigênio. O objetivo 
desse trabalho é apresentar o protocolo de protetores bucais que está sendo utilizado em larga 
escala no paciente Covid-19 assistido em UTI, em vigência da ventilação mecânica. 

Descritores: odontologia; odontologia hospitalar; protetores bucais

ABSTRACT
The pandemic by Covid-19 presents many challenges to health teams that are inside hospi-

tals in direct care, especially in Intensive Care Units. The dental surgeon who works in Hospital 
Dentistry must present specific knowledge for this specialized care, for the performance of 
dental procedures, but also for the installation of mouthguards that aim to reduce trauma by 
biting on the orotracheal intubation tube during times of weaning from sedation or agitation, 
providing better perfusion and maintenance of oxygen saturation.  The purpose of this paper is 
to present the mouthguard protocol that is being used in large scale in Covid-19 patient assis-
ted in ICU, while on mechanical ventilation. 

Descriptors: dentistry; hospital dentistry; mouthguard 

RELEVÂNCIA CLÍNICA
Entendimento pela equipe de Odontologia que assiste paciente em Unidade de Terapia In-

tensiva sobre as indicações, adaptações e instalação de protetores bucais para paciente com a 
Covid-19 com intubação orotraqueal em ventilação mecânica.   
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INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia causada pelo 

SARS-CoV-2, teve início na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 
China, e rapidamente espalhou-se para outros vinte e quatro países. 
Em 30 de Janeiro de 2020, a OMS declarou emergência em saúde 
pública, e em 11 de março de 2020 foi decretado pandemia pela 
doença Covid-19. Até o prezado momento, o mundo sofre com a 
Covid-19, em relação ao número de doentes e de internações, prin-
cipalmente em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).1-4

O SARS-CoV-2 é um patógeno respiratório que apresenta 
alta virulência e poder de disseminação por gotículas e aerossóis. 
A Covid-19 tomou proporções assustadoras em diversos países 
do mundo em decorrência da rapidez com que se disseminou e 
a sobrecarga ocasionada aos serviços de assistência à saúde.1-4

O vírus SARS-CoV-2 ocasiona uma resposta inflamatória sistêmica 
exacerbada, ocasionando múltiplas disfunções orgânicas observadas 
clinicamente com inúmeros sinais e sintomas clínicos, sendo a insufici-
ência respiratória grave e aguda como a mais importante consequência 
do SARS-CoV-2, levando ao aumento expressivo da necessidade de cui-
dados intensivos e de ventilação mecânica, dos leitos de UTI, e da im-
portância da atuação de profissionais de saúde qualificados e treinados 
para a assistência especializada a esse grupo de pacientes.1,2 

Outra mudança importante observada durante o curso do trata-
mento da Covid-19 foi a elevada taxa de permanência dos pacientes 
na UTI e a necessidade de ventilação mecânica por um período muito 
maior do que a rotina de um paciente internado, fazendo com que a 
assistência odontológica ganhasse visibilidade no contexto de aten-
ção multidisciplinar, referente a realização de procedimentos odon-
tológicos à beira leito, mas também para o treinamento da equipe 
de enfermagem e multidisciplinar para protocolos de higiene bucal.5   

O atendimento odontológico a este grupo de pacientes fez gerar 
uma demanda muito específica para a Odontologia, principalmen-
te em relação ao atendimento de traumatismos dentários durante a 
intubação orotraqueal devido a via aérea difícil, exodontias devido a 
doença periodontal avançada com risco de broncoaspiração dos den-
tes durante a intubação ou extubação orotraqueal, para contenção 
de sangramentos orais e tratamento de lesões orais inespecíficas.5-7 

O desmame da sedação e danos neurológicos advindos da doença 
fazem com o que paciente apresente agitação motora com traumas 
por mordedura ou compressão direta sobre o tubo da intubação oro-
traqueal levando a diminuição da perfusão de oxigênio, implicando 
diretamente na desaturação de oxigênio e complicações advindas des-
sa intercorrência (Figura 1). A instalação de protetores bucais de E.V.A 
(etil vinil acetato) (Figura 2) faz com que ocorra a proteção do tubo da 
IOT em relação a traumas por mordedura ou compressão durantes os 
períodos de maior agitação, proporcionando ventilação adequada pela 
manutenção da perfusão de oxigênio ideal e segurança ao paciente.5 

Por entendermos que a Covid-19 encontra-se disseminada em 
nosso país, levando a um caos sanitário nunca visto, assim como o 
curso clínico da doença é o mesmo observado na grande maioria 
dos pacientes, é importante que o Cirurgião-Dentista que atua na 
linha de frente na UTI conheça o dispositivo utilizado como protetor 
bucal, assim como suas indicações, o passo a passo para sua instala-
ção, manutenção e higienização.5,8 

Nesse momento, acreditamos que a divulgação da nossa expe-
riência e do nosso protocolo de protetor bucal seja fundamental 
para a melhor assistência, no geral, ao paciente com a Covid-19, 
em ventilação mecânica invasiva.

OBJETIVO
Relatar a experiência do Serviço de Odontologia em UTI da Divi-

são de Odontologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP em relação aos protetores bucais de 
E.V.A utilizados em larga escala,8 em pacientes com a Covid-19 em 
uso de ventilação mecânica por IOT, durante internação em UTI, com 
a apresentação da técnica de confecção, instalação e manutenção. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Protocolo de instalação do protetor bucal8

Seleção do tipo de protetor bucal: 
- Pela facilidade sugerimos o uso de protetores bucais pré-fa-

bricados, à base de E.V.A (etil vinil acetato), os quais são facilmente 
encontrados em casa de esportes. 

FIGURA 1
Paciente com IOT apresentando mordedura

do dispositivo de intubação orotraqueal

FIGURA 2
Protetor bucal de E.V.A (vista frontal e lateral)
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FIGURA 3
Protetor bucal de E.V.A recortado com o tubo da intubação orotraqueal (IOT) 
em posição. Protetor será colocado dentro da cavidade oral do paciente entu-

bado, e adaptado nessa adaptação para o tubo da IOT

FIGURA 4
Protetor bucal adaptado em cavidade oral e no tubo da IOT

FIGURA 5
Protetor bucal dentro da cavidade bucal, adaptado ao tubo da IOT, fixado na 

região cervical com um cadarço de traqueostomia

- Preferência pelo protetor bucal duplo, o qual é composto 
por uma peça única que mantém a arcada dentária superior com 
suficiente afastamento dos dentes da arcada inferior, permitindo 
assim, a não oclusão do tubo quando trismado. 

Vantagens: 
1) Não é necessário a realização da moldagem das arcadas 

dentárias do paciente;
2) Redução do uso da administração de sedativos para a con-

fecção e instalação do protetor (exclui a fase de moldagem);
3) Facilidade de instalação e adaptação individual do protetor 

bucal (podem ser cortados e adaptados de acordo com a arcada 
dentária do paciente, e em relação ao lado que o tubo da IOT está 
localizado);

4) Fácil remoção e colocação pela equipe multidisciplinar;
5) Absorção das forças mastigatórias com diminuição do risco 

de trauma dentário;
6) Permite abertura bucal suficiente para afastar dentes supe-

riores dos inferiores sem lesão articular, com consequente prote-
ção da oclusão do tubo;

7) Afasta os tecidos moles da linha de mordida (prevenção das 
lesões orais por trauma);

8) Passível de higienização com clorexidina 0,12%;
9) Baixo custo.

Desvantagens: 
1) Tamanho único;
2) Uso individual (um protetor para cada paciente, não poden-

do ser submetido a desinfecção ou esterilização);
3) Não é padronizado no SUS.
         
Técnica de instalação:
1) Avaliar a condição dentária do paciente previamente à ins-

talação (dentes com mobilidade excessiva devem ser extraídos; 
caso o paciente apresente arcadas dentárias mais abertas, o prote-
tor pode ser colocado em água quente ou pode ser aquecido com 
a chama da lamparina, para que possa ser manualmente expandi-
do as arcadas para melhor adaptação)

2) Avaliar de qual lado encontra-se o tubo da IOT para que o 
protetor seja recortado para esse lado (o corte do protetor deve ser 
realizado com espátula lecron ou com o cabo de bisturi montado, 
aquecido na chama da lamparina. Essa adaptação deve ser reali-
zada em ambiente que não seja da UTI) (Figura 3). 

3) Se necessário, discutir caso com equipe médica para seda-
ção endovenosa para que o protetor seja instalado, se o quadro 
clínico sistêmico do paciente permitir. 

4) Realizar a desinfecção do protetor bucal com clorexidina 
0,5% solução alcoólica

5) Realizar higiene oral com o uso de digluconato de clorexidi-
na a 0,12% e swab de esponja ou escova dentária, com aspiração 
efetiva durante todo o procedimento    

6) Colocação do protetor em cavidade oral e adaptação do 
mesmo ao tubo da IOT. Adaptação do protetor simultaneamente 
nas arcadas superior e inferior, e no tubo da IOT (Figura 4).
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7) Fixação do mesmo com dispositivo inserido por dentro do 
protetor e fixado na região cervical do paciente (Figura 5).

8) Realizar reavaliação diária observando se o protetor encontra-
-se na posição correta, e se não existe outro trauma em mucosa oral.  

DISCUSSÃO
A grande demanda por leitos de UTI e a longa permanência dos 

pacientes com a Covid-19 mudaram o cenário assistencial mun-
dial. Atendimentos odontológicos realizados rotineiramente nas 
UTIs ganharam maior expressão nesse momento, não somente por 
conta do aumento do número de pacientes com condições sistê-
micas gravíssimas, mas por conta da piora da saúde bucal devido 
ao longo período de IOT, lesões orais traumáticas e inespecíficas, 
sangramentos orais e traumas orais no tubo da IOT.9 

O Cirurgião-Dentista que realiza a Odontologia Hospitalar 
(OH) é o profissional mais capacitado para realizar esse atendi-
mento. O Brasil é o único país que apresenta um registro específico 
de habilitação para a realização desse atendimento especializado. 
O que nos chama a atenção é que muitos colegas que realizam a 
OH desconhecem procedimentos como a instalação de protetores 
bucais, como o que realizamos há muitos anos, insistindo muitas 
vezes na realização da moldagem das arcadas dentárias dos pa-
cientes, confecção de modelos, confecção em serviços de prótese 
dentária dos dispositivos, para posterior instalação.10 Esse tipo de 
procedimento, além de não ser prático e de não ser de rápida con-
fecção, coisa que é exigida em casos que o paciente dessatura por 
mordedura do tubo e oclusão da passagem de oxigênio, demanda 
sedação do paciente que muitas vezes não é permitido pelo estado 
clínico sistêmico do mesmo, além de não ter altura suficiente para 
manter as arcadas dentárias separadas entre si. 

Nos pacientes em UTI, e principalmente com a Covid-19, li-
damos com um fator importante chamado tempo. O processo de 
confecção do protetor pode colocar em risco a evolução clínica do 
paciente, assim como a manutenção da sedação farmacológico, 
aumento do tempo de permanência do paciente na UTI e aumento 
do risco de morte por ventilação mecânica inadequada.8  

As adaptações necessárias e a instalação de forma correta tra-
zem segurança ao paciente que continuará a ser ventilado com 
trocas gasosas efetivas, pois o protetor bucal irá proteger o tubo 

da IOT do trauma dentário, assim como trazer segurança para a 
equipe médica e multidisciplinar da UTI que continuarão seguindo 
com o tratamento planejado.5,8 

Outra vantagem observada com esse procedimento é o atendi-
mento em larga escala. Tivemos o aumento expressivo do número 
de leitos em UTI para a assistência ao paciente Covid-19, como o 
aumento expressivo da demanda pela instalação dos protetores. O 
fato de serem pré-fabricados, facilita a instalação imediata quan-
do observado a agitação, trauma dentário sobre o tubo e dessatu-
ração, assim como a instalação em larga escala.5,9 

O Cirurgião-Dentista deve realizar diariamente a avaliação do 
protetor para avaliar: posicionamento, estabilidade, grau de hi-
giene oral e do protetor bucal, e necessidade da troca da fixação.8

A equipe de enfermagem deve ser treinada para a realização da 
higiene oral no paciente com IOT com o protocolo padrão instituído, 
assim como em relação a retirada do protetor, sua higienização com 
clorexidina degermante, e seu reposicionamento novamente.11 

Pela nossa experiência com as equipes multidisciplinares, o uso 
de protetores bucais de E.V.A coloridos, ao invés de transparentes, 
são mais seguros pela fácil identificação da equipe que o paciente 
está fazendo uso de um protetor bucal, com diminuição das per-
das dos protetores durantes os cuidados gerais e de higiene oral.5   

Acreditamos que a disseminação da técnica de adaptação e 
instalação dos protetores bucais traga segurança à assistência 
prestada, melhora do padrão ventilatório do paciente, redução dos 
possíveis traumas ocasionados pela suspensão da sedação e dos 
danos neurológicos ocasionados pela Covid-19. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Covid-19 mudou o panorama Assistência em Saúde no mun-

do. A longa internação e necessidade de ventilação mecânica in-
vasiva trouxe muitas repercussões em cavidade oral pertinentes a 
Odontologia Hospitalar. A indicação e a instalação de protetores 
bucais de E.V.A mostraram-se essencial nesse momento para segu-
rança do paciente, diminuição dos agravos que acontecem durante 
a hospitalização prolongada, melhora da perfusão de oxigênio e do 
padrão respiratório do paciente. O uso de dispositivos pré-fabrica-
dos facilita a instalação e seguimento do paciente, principalmente 
quando existe grande demanda, como nos dias atuais. 
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