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A maioria das idéias fundamentais da ciência são
essencialmente sensíveis e, regra geral, podem ser expressas em
linguagem compreensível a todos.
Albert Einstein

PREFÁCIO
O CINASAMA é um evento que tem como objetivo
proporcionar subsídios para que os participantes tenham
acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao
mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico,
Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a
Comunidade

acadêmica

para

uma

Saúde

Humana

e

Educação socioambiental para a Vida.
O que é saúde? O assunto foi discutido durante esse
evento e aqui apresentado em forma resumida para registrar
a preocupação dos profissionais envolvidos com o tema
portanto, desejamos boa leitura e reflexão.
Os

livros

Biotecnologia
Farmácia

“SAÚDE

interativa

interativa;

interativa,

Meio

1,

2,

Odontologia
ambiente:

3

e

4”;

interativa,
uma

visão

interativa 1 e 2, e Nutrição interativa 1 e 2” têm
conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e
compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo.
Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e
bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso
Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os
dias 14 e 15 de dezembro de 2018 na cidade de João PessoaPB.
Os

eixos

temáticos

abordados

no

Congresso

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo
e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram
incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que
os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura
prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo
da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever
trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público
vasto.
Esta publicação pode ser destinada aos diversos
leitores que se interessem pelos temas debatidos.
Espera-se que este trabalho desperte novas ações,
estimule novas percepções e desenvolva novos humanos
cidadãos.
Aproveitem a oportunidade e boa leitura.
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CAPÍTULO 1
MÉTODO DE AVALIAÇÃO DIMENSIONAL
DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES:
REVISÃO DE LITERATURA
Ávilla Pessoa AGUIAR1
Thalles Moreira SUASSUNA2
Júlio Leite de ARAÚJO JUNIOR3
1
Acadêmica de Odontologia no Instituto de Educação Superior da Paraíba – IESP; 2
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal da
Paraíba – UFPB;3 Residente de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital
Universitário Lauro Wanderley.
avillapessoa@hotmail.com

RESUMO: As Vias Aéreas Superiores (VAS) compõem a
porção inicial do sistema respiratório e são formadas
basicamente pelas fossas nasais, pela faringe e pela laringe. O
estudo dessa região anatômica e a determinação das suas
dimensões tem se intensificado nos últimos anos devido ao
reconhecimento de uma série de distúrbios que podem
acometer essa estrutura, especialmente a Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS). É importante o estudo dimensional
das VAS tanto para fins de diagnóstico como para fins de
planejamento de intervenções cirúrgicas. Por exemplo, nas
cirurgias ortognáticas, que podem aumentar ou reduzir o
espaço aéreo. Objetivo: Revisar a literatura sobre os métodos
de avaliação dimensional das vias aéreas superiores e definir
qual método é mais recomendado para o estudo do espaço
aéreo faríngeo. Material e Método: Levantamento da literatura
através das bases de dados PubMed e BVS, utilizando os
MeSH-Terms Cephalogram, Computed Tomography e
Pharyngeal Airway Space e os palavras-chave (descritores do
16
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DeCs) Cefalometria, Tomografia e Faringe. Priorizou-se artigos
publicados nos últimos dez anos e que abordaram a temática
da avaliação dimensional das vias aéreas superiores
independentemente do método diagnóstico utilizado.
Conclusão: A Tomografia Computadorizada de feixe helicoidal
é o melhor método de avaliação, devido a sua alta resolução e
grande possibilidade de formatação dos dados.
Palavras-chave: Cefalometria. Tomografia. Faringe.
INTRODUÇÃO
Há mais de três décadas o estudo das características
das vias aéreas superiores tem despertado interesse não só da
Ortodontia, como também de outras especialidades que atuam
na região de cabeça e pescoço, como Otorrinolaringologia,
Patologia e Cirurgia. Esse aspecto vem sendo amplamente
estudado, uma vez que é frequente o diagnóstico de pacientes
que apresentam sinais e sintomas de obstrução de vias aéreas
e desequilíbrios craniofaciais associados (CARVALHO et al.,
2012; BURKHARD et al., 2014).
Entretanto, aspectos importantes relativos à avaliação
das vias aéreas superiores em TCFC precisam ser elucidados
para que os estudos apresentem boa qualidade metodológica,
tais como: validade e confiabilidade dos modelos
tridimensionais gerados pela TCFC, impacto da fase
respiratória, influência da posição da língua e morfologia
mandibular nas dimensões das vias aéreas, estudos
tridimensionais (3D) longitudinais e transversais das vias
aéreas e definição dos limites anatômicos tridimensionais das
17
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vias aéreas superiores em TCFC (GUIJARRO-MARTINEZ et
al., 2011; CHISTOVAM et al., 2015).
Com o advento da tomografia computadorizada de feixe
cônico (TCFC), tornou-se possível a obtenção de imagens
tridimensionais do crânio e da face, ricas em detalhes e
informações, e com boa precisão e fidelidade, favorecendo a
avaliação das vias aéreas superiores. Diferentemente das
teleradiografias, este exame possibilita a avaliação da área de
secção transversa e volume desta estrutura além de apresentar
menor custo e dose de radiação inferior às das tomografias
computadorizadas convencionais (GUIJARRO et al., 2013;
REAL et al., 2016).
As Vias Aéreas Superiores (VAS) compõem a porção
inicial (extratorácica) do sistema respiratório e são formadas
basicamente pelas fossas nasais, pela faringe e pela laringe. O
espaço que o ar percorre na faringe costuma ser dividido, para
fins didáticos, em três diferentes níveis: a nasofaringe (situada
entre a parede posterior da faringe e o contorno posterior do
palato mole, ao nível do plano palatino); a orofaringe (situada
entre a parede posterior da faringe e o limite inferior da úvula);
e a hipofaringe (situado entre a parede posterior da faringe e a
base da língua, ao nível da linha mandibular) (BURKHARD et
al., 2014; KIM et al., 2015; SUASSUNA et al., 2017).
Além disso, não está bem estabelecido na literatura se
estruturas como úvula, epiglote, valécula, hioide e vértebras
cervicais, utilizadas como referência para determinação das
vias aéreas faríngeas, apresentam diferenças em sua
localização de acordo com idade e sexo e, características
craniofaciais como padrão esquelético anteroposterior, padrão
18
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vertical e posicionamento da cabeça dos indivíduos (KAUR et
al., 2014; LEE et al., 2012).
Pesquisas têm sugerido que as dimensões das vias
aéreas faríngeas estariam intimamente relacionadas com o
padrão esquelético anteroposterior dos
indivíduos por
Carvalho et al., (2012). Desse modo, pacientes com deficiência
mandibular apresentariam vias aéreas mais constritas e este
aspecto poderia aumentar o risco de desenvolvimento de
distúrbios respiratórios como a SAOS (SHIN et al., 2015;
CARVALHO et al., 2012).
O estudo dessa região anatômica e a determinação das
suas dimensões tem se intensificado nos últimos anos devido
ao reconhecimento de uma série de distúrbios que podem
acometer essa estrutura, especialmente a Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS)(CARVALHO et al., 2012;
GUIJARRO et al., 2013; SUASSUNA et al., 2017).
Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS) é o fenômeno de
interrupção da passagem de ar por perda de tônus muscular
durante o sono, o que leva a oclusão dinâmica da faringe, a
pausa respiratória e consequente dessaturação de oxigênio. O
indivíduo em apneia só volta a respirar quando há um
microdespertar e recupera a automaticidade sobre o tônus
muscular, o que superficializa e fragmenta o sono.
A síndrome se caracteriza quando há comprovação
polissonográfica ou quando há sintomas como roncos,
hipersonolência diurna, déficits cognitivos e perda de libido.
Além disso, esta condição predispõe a doenças
cardiovasculares e envolvimento em acidentes. Fatores como a
idade, o gênero e o Índice de Massa Corporal (IMC) predispõem
a SAOS (MANGANELLO et al., 2010).
19
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Além dos fatores acima citados, o padrão facial também
influencia na predisposição a SAOS, pois pelo fato da base da
língua, o palato mole, a úvula, o arco palatoglosso, o osso hióide
e a musculatura suprahioidea serem direta ou indiretamente
conectados aos ossos gnáticos, as dimensões da cavidade oral
e a via aérea faríngea são influenciadas pelas posições destes
ossos por Hong et al., (2011); Athanasiou et al., (1991). É tanto
que cerca de 58% dos pacientes apnéicos apresentam
micrognatismo ou retrognatismo mandibular em relação a
maxila (MANGANELLO et al., 2010; CARVALHO et al., 2012;
SUASSUNA et al., 2017).
Entretanto, uma das principais limitações metodológicas
dos estudos que avaliam as vias aéreas em TCFC é a falta de
padronização no que se refere aos limites a serem utilizados
para definição desta complexa estrutura (MATOS et al., 2011;
GUIJARRO ET AL., 2013).
Faz-se muito importante o estudo dimensional das VAS
tanto para fins de diagnóstico como para fins de planejamento
de intervenções cirúrgicas. Por exemplo, nas cirurgias
ortognáticas, que podem aumentar ou reduzir o espaço aéreo,
a depender da movimentação executada na maxila e
mandíbula. Assim, a avaliação dimensional das vias aéreas faz
parte do protocolo de avaliação dos pacientes com Apneia e
dos pacientes que serão submetidos a cirurgia ortognática
(ATHANASIOU et al., 1991; PARK et al., 2012; REAL et al,
2016; SUASSUNA et al.,2017).
Para realizar a avaliação dimensional do espaço aéreo
faringeano tem-se disponíveis vários métodos diagnósticos que
apresentam diferentes características. Embora haja uma
superioridade por parte de um método sobre outro, alguns
20

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DIMENSIONAL DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES:
REVISÃO DE LITERATURA

estudos e publicações ainda utilizam os métodos mais
obsoletos de avaliação, o que pode limitar a qualidade do
estudo (REAL et al., 2016; SUASSUNA et al., 2017).
Assim, objetivo deste trabalho é revisar a literatura sobre os
métodos de avaliação dimensional das vias aéreas superiores,
discutir as características dos métodos mais utilizados e definir,
com base na literatura consultada, qual método é mais
recomendado para o estudo do espaço aéreo faríngeo.
MATERIAIS E MÉTODO
Este trabalho trata-se de uma revisão narrativa de
literatura. O levantamento dos estudos primárias se deu através
do acesso às bases de dados PubMed (Medline), Web Of
Science, Scopus e Lilacs utilizando os termos do vocabulário
controlado do MeSH Cephalogram, Computed Tomography e
Pharyngeal Airway Space (OR Upper Airways) e as palavraschave Cefalometria, Tomografia (descritores do DeCs para a
pesquisa no Lilacs) e Vias Aéreas Superiores (termo do
vocabulário não controlado).
Foi priorizado os artigos de periódicos com maiores
fatores de impacto com preferência por artigos dos últimos dez
anos. Além disso, procurou-se por artigos que pudessem
avaliar métodos distintos de avaliação e que fizessem
comparações entre os métodos de diagnóstico. Devido ao
desenvolvimento da estratégia de busca baseada nos termoschave conferiu-se objetividade na busca pelos artigos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
21
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Diversas modalides de diagnóstico podem ser utilizadas
para se explorar imaginologicamente as vias aéreas superiores
e o espaço aéreo faríngeo. Entre elas estão as técnicas
radiográficas (especialmente a cefalometria em norma lateral),
Imagem de Ressonância Magnética, as tomografias
computadorizadas e a endoscopia.
Esta última possui a vantagem de produzir imagens de
vídeo, ideal para se avaliar mucosa e processos patológicos.
No entanto apresenta a desvantagem de ser invasivo e não
permitir uma avaliação panorâmica da morfologia regional e
mensurações de área e volume. Por estas razões, a endoscopia
tem pouca ou nenhuma utilidade no dimensionamento das vias
aéreas (MANGANELLO et al., 2010).
As vias aéreas superiores e o espaço aéreo faríngeo são
complexas estruturas, revestida por mucosa especializada e
rodeada por músculos esqueléticos com função de transportar
ar para os pulmões. Tais estruturas eram tradicionalmente
avaliadas através de cefalometrias em perfil. Desta forma era
possível avaliação do espaço aéreo em duas dimensões.
A utilidade desta forma de avaliação foi provada por
inúmeros estudos, que correlacionaram o tamanho do lùmen
aéreo à morfologia craniofacial e também a relação com
intervenções
cirúrgicas,
especialmente
as
cirurgias
ortognáticas. Tal método possui a vantagem de ser de baixo
custo, facilidade de obtenção, baixa dose de radiação e simples
de se avaliar por não necessitar de aparatos sofisticados
(ATHANASIOU et al., 1991; REAL et al., 2016).
Contudo, esta técnica apenas apresenta uma
representação bidimensional de estruturas tridimensionais, e
22
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não se torna útil para prover informações volumétricas das vias
aéreas ou avaliar tecidos moles importantes como, por
exemplo, o complexo úvulo-palatal e a base lingual. Ademais,
esse método resulta em sobreposição de estruturas
contralaterais, o que pode atrapalhar a precisa demarcação de
pontos. Mesmo assim, por décadas esta era forma de avaliação
utilizada pelos autores (BUTTERFIELD et al., 2016).
Figura 1: Delimitação das VAS e subdivisão em naso, oro e
hipofaringe. Cortes axiais paralelos ao PHF passando pela
espinha nasal posterior, final do palato mole e base da epiglote.
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Fonte: Adaptado de Shin et al. Analysis of Pharyngeal
Airway and Hyoid Bone. J Oral Maxillofac Surg 2015.

Recentemente o panorama tem se modificado com a
disponibilidade de recursos de imagem digitais como a
Ressonância Magnética (RM), Tomografia Computadorizada
(TC) e Tomografia Computadorizada Cone Bean (TCCB)
(MATTOS et al., 2011; KENDZERSKA et al., 2014; SUASSUNA
et al., 2017).
Com exceção da Imagem por Ressonância Magnética
que, embora não use radiação, possui um alto custo e uma
nitidez menor para os tecidos hiperdensos, as modalidades
digitais apresentam ótima distinção entre tecidos duros, tecidos
moles e espaço aéreo, e permitem avaliação trimensional com
possibilidade de formatação dos arquivos DICOM (Digital
Imaging and Communication in Medicine) (MATTOS et al.,
2011; CARVALHO et al., 2012; BURKHARD et al., 2014;
SUASSUNA et al., 2017).
A TCCB possui particularidades por ser de baixa dose de
radiação, ser baixo custo, minimiza a interferência na imagem
de artefatos metálicos e nela o paciente se posiciona
verticalmente para a aquisição das imagens, o que minimiza a
ação da gravidade sobre as paredes farínegas e no complexo
velopalatal e nas inserções posteriores da língua
(MANGANELLO et al., 2011; LEE et al., 2012; KIMA et al., 2013;
BURKHARD et al., 2014; CHANG et al., 2015; KIM et al., 2015;
SUASSUNA et al., 2017).
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Embora a tomografia de feixe cônico apresente as
vantagens descritas, a distinção entre tecidos duros e moles
não é tão evidente quanto na tomografia de feixe helicoidal,
além disso, nem todas as máquinas de TCCB possuem a
capacidade de expandir o FOV (feixe de abrangência dos Rxs)
para toda a face, o que é necessário para estudar as vias
aéreas (CHANG et al., 2015).
As tomografias Computadorizadas (TC) e suas técnicas
de Reconstruçoes Tridimensionais (R3D) são amplamente
utilizadas no diagnóstico, plano de tratamento, mapeamento
cirúrgico, avaliação dos resultados e acompanhamento pósoperatório dos casos associados a deformidades dentofaciais
(MANGANELLO et al., 2010; SUASSUNA et al., 2017).
Inúmeros estudos utilizaram-se desta técnica para
avaliação das vias aéreas de pacientes portadores de SAOS,
pelo fato de se obterem dados estruturais tanto dos tecidos
ósseos quanto dos tecidos moles. Tal técnica permite a
visualização da via aérea faríngea sem nenhum tipo de
obstrução
ou
sobreposição
de
estruturas
ósseas
(CHRISTOVAM et al., 2015).
Além disso, os diversos softwares de análise possuem
ferramentas específicas que calculam o volume total da área
selecionada, tornando o cálculo muito mais preciso e menos
operador dependente (Figura 3) (ATHANASIOU et al., 1991;
MANGANELLO et al., 2010; BURKHARD et al.,2014; KAUR et
al., 2014; CHANG et al., 2015; SUASSUNA et al., 2017).
Os estudos de Sears et al (2011) que comparam os
resultados obtidos com cefalometrias e com tomografias
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computadorizadas encontraram certa correlação entre os
valores, no entanto as medições lineares apresentaram
resultados com diferenças significativas.
Figura 2: Paciente com retrognatia (padrão 2 facial)
apresentando significativo estreitamento das vias aéreas a nível
de orofaringe.

Fonte: Arquivo próprio (2017)
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Achados semelhantes teve Burkhard et al (2014)
quando avaliou as VAS através de cefalometrias no método
manual de mensuração e o método tomográfico com três
diferentes softwares. Este concluiu que há diferenças
significativas entre os resultados, no entanto entre os softwares
houve uma confiabilidade de 96%, apesar de terem medidas
não coincidentes. Dessa forma o método tomográfico foi
considerado de alta acurácia, desde que seja padronizada a
forma de obtenção e avaliação.
O uso dos softwares digitais para planejamento dos
casos é uma ferramenta de grande utilidade aos cirurgiões. Tais
softwares permitem uma avaliação dos tecidos duros e moles e
a realização de traçados predictivos precisos, bem como
permitem a simulação prévia dos movimentos propostos na
cirurgia. Desta forma é obtido um planejamento preciso e com
ganho de tempo ao cirurgião (BUTTERFIELD et al., 2015).
Existe uma série de programas para planejamento digital
e consequente avaliação tomográfica do esqueleto facial e vias
aéreas, dentre eles os mais utlilizados pelos cirurgiões e
ortodontistas são: Dentofacial Planner Plus®, Dolphin
Imaging®, Orthoplan®, Quick Ceph Image® e Vistadent®
AT3(PARK et al., 2012).
O programa Dolphing ainda possui dispositivos de
manipulação de imagem altamente refinados e efetivos que
permitem correções dos contornos teciduais, bem como
ferramentas que permitem a avaliação volumétrica das vias
aéreas a partir dos exames radiográficos e tomográficos (Figura
3 e 4) (REAL et al., 2016).
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Figura 3: Utilização do software Dolphin imaging para delimitar
e calcular o volume do espaço aéreo faríngeo.

Fonte: Arquivo próprio (2017)

O estudo de Real et al. (2016), por exemplo, avaliou as
vias aéreas antes e após cirurgia ortognática através de
radiografias cefalométricas, no entanto, este mesmo autor
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afirma em sua discussão que o uso de tomografia
computadorizada é o método mais acurado e preciso de avaliar
as vias aéreas, em razão da maior precisão e possibilidade de
avaliação tridimensional.
Assim, as telerradiografias em perfil ainda continuam
indispensáveis para o planejamento do tratamento ortocirúrgico e também podem ser usadas para se obter
informações preliminares quanto à morfologia das vias aéreas
superiores. No entanto, o seu uso em estudos de ponta que
avaliem especificamente as vias aéreas deve ser abandonado,
por ser um método já superado pelas tomografias
computadorizadas (KAUR et al., 2014; REAL et al., 2016;
SUASSUNA et al., 2017).
CONCLUSÕES
Diante do exposto fica evidente que, embora haja uma
gama de métodos imaginológicos disponíveis para avaliar
dimensionalmente o espaço aéreo faríngeo, a Tomografia
Computadorizada de feixe helicoidal é o melhor método de
avaliação, devido a sua alta resolução e grande possibilidade
de formatação dos dados, podendo também ser substituída
pela tomografia de feixe cônico.
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RESUMO: A aplicação de biomateriais na área da saúde é
bastante comum e, dentre os materiais empregados, destacase a quitosana. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e
avaliar comparativamente membranas de quitosana com
diferentes concentrações da espécie vegetal Cissus verticillata
(L.) para aplicação como biomaterial. Foi realizada coleta,
identificação botânica e obtenção do extrato alcoólico bruto
(EAB) da planta. Para produção das membranas utilizou-se a
técnica de evaporação do solvente. As membranas foram
divididas nos grupos: MQ, MQ5, MQ10, MQ15 e MQ20, sendo
as amostras caracterizadas pelas técnicas de Espectroscopia
na Região de Infravermelho com Transformada de Fourier,
Difração de Raios X, Microscopia Eletrônica de Varredura e
Espectroscopia de Energia Dispersiva. O FTIR identificou todas
as bandas características dos materiais estudados. O DRX
demonstrou que, o grau de cristalinidade das amostras foi
reduzido, à medida em que a droga vegetal foi incorporada. As
análises de MEV evidenciaram membranas com superfície lisa,
regular, sendo possível observar aumento do número de poros
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à medida que a droga vegetal foi incorporada. A técnica de EDS
revelou a presença dos elementos químicos Carbono, Oxigênio
e Nitrogênio, além de Magnésio presente na droga vegetal.
Conclui-se que foi possível desenvolver membranas de
quitosana com diferentes concentrações de EAB, com
propriedades morfológicas e físico-químicas favoráveis, de
maneira que as mesmas podem ser aplicadas como
biomaterial.
Palavras-chave: Membranas. Quitosana. Plantas medicinais.
INTRODUÇÃO
A aplicação de materiais em meio biológico ocorreu
inicialmente a partir da observação pelo homem de materiais
disponíveis que “aparentemente” pudessem resolver demandas
apresentadas sem nenhum estudo ou conhecimento científico.
Com o decorrer do tempo, a partir do desenvolvimento de
processos e dos biomateriais, foi então possível estabelecer
relações entre as propriedades dos materiais e a aplicação dos
mesmos em meio biológico.
Dentre os biomateriais encontra-se a quitosana, um
polissacarídeo natural que apresenta propriedades físicoquímicas e biológicas únicas quando utilizada como sistema de
liberação controlada de fármaco (SLCF) e para aplicações
biomédicas diversas (WANG et al., 2015). As pesquisas com o
uso de quitosana têm estimulado o desenvolvimento de
biomateriais mais eficientes que promovam regeneração do
tecido através do crescimento, fixação e proliferação celular
(DUTTA, 2016).
Nas terapias com uso dos SLCF, o polímero é um dos
excipientes mais utilizados, e pesquisas realizadas já
desenvolveram biomateriais em diferentes formas como
pomada, hidrogel, microesfera, membrana e cápsula para fins
variados na medicina (DUTTA, 2016).
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Em virtude das propriedades naturais da quitosana, esse
polímero permite o desenvolvimento de sistemas de transporte
e melhora o tempo de permanência dos fármacos nos sistemas
biológicos (SANTOS et al., 2018). Suas propriedades biológicas
incluem biocompatibilidade, biodegradabilidade, atividade
antimicrobiana, analgésico e hemostático sendo considerado
um excelente auxiliador no processo de cicatrização de ferida
(XU et al., 2018).
Além disso, a quitosana tem propriedades interessantes
para aplicação em engenharia de tecido tais como: acelera a
recuperação de lesões, reduz o nível do colesterol sanguíneo
auxiliando na redução do peso, estimula os efeitos do sistema
imunológico. Além disso, os resultados de sua degradação em
organismos vivos que são as glicosaminas, são substâncias
não tóxicas (BERGER et al., 2004).
A quitosana pode ser empregada ainda como meio de
liberação de medicamentos no sistema gastrointestinal, na
mucosa oral, canais radiculares, dentinas cariadas ou bolsas
periodontais (RAVI KUMAR, 2000; TAKEUCHI et al., 2003).
Além dos benefícios de reparação tecidual da quitosana,
pesquisas que a utilizam promovem um desenvolvimento
ecologicamente sustentável. Como consequência do descarte
irregular dos restos de matéria orgânica (carapaças de
crustáceos), principalmente de camarões, se acumulam e
promove o desequilíbrio do ecossistema. O reaproveitamento
das carapaças evita a poluição dos mananciais hídricos,
acidificação das águas e a morte de plantas e animais (GÓMEZ
et al., 2016).
Devido à biodegradação lenta e contínua da quitosana,
drogas sintéticas e vegetais são incorporadas aos biomateriais
de quitosana para atuarem no reparo tecidual (JENNINGS;
BUMGARDNER, 2016). Ao longo da história da humanidade,
as propriedades fitoquímicas das plantas foram usadas como
fontes de medicamentos para diversas doenças (CAETANO et
al, 2014).
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Uma das plantas utilizadas na cura de abcessos,
inflamação e hemorragia é a planta Cissus verticillata (L.)
Nicolson & C.E. Jarvis, pertencente à família Vitaceae
(DROBNIK; OLIVEIRA, 2015). Esta espécie vem sendo muito
empregada pela população para o tratamento de diabetes,
sendo por isso conhecida popularmente como “insulina” e
motivo para estudos botânicos, químicos e farmacológicos no
Brasil e no exterior (BELTRAME et al., 2001; PEPATO et al.,
2003).
O estímulo ao uso dos fitoterápicos tem como objetivo
prevenir, curar ou minimizar os sintomas das doenças, com um
custo mais acessível à população e aos serviços públicos de
saúde, comparativamente àqueles obtidos por síntese química
que são, em geral, mais caros devido às patentes tecnológicas
envolvidas (TOLEDO et al., 2003).
Mediante a aprovação da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares, prevendo o tratamento com
plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema Único de Saúde –
SUS, conforme disposto na Portaria 971 de 3 de Maio de 2006
do Ministério da Saúde; e da Política Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos através do Decreto n° 5.813, de 22
de Junho de 2006, este trabalho propôs desenvolver e
caracterizar membranas de quitosana com diferentes
concentrações de Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis,
a fim de avaliar sua possível aplicação como biomaterial.
MATERIAIS E MÉTODO
Materiais

Quitosana de baixa massa molecular - Grau de
desacetilação entre 75-85%, Sigma Aldrich® (Lote MKBD 3830).

Ácido Acético Glacial P.A., Sigma Aldrich® (Lote
SZBB1470V).
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Hidróxido de amônio 28-30% P.A. - Massa molar 35,05
g/mol, número de referência 4108, Neon (CAS Nº 1336-21-6).

Extrato de Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis.
Metodologia
Tipo e local da pesquisa
Foi desenvolvida uma pesquisa laboratorial, in vitro e
quantitativa no Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de
Biomateriais do Nordeste (CERTBIO), localizado na Unidade
Acadêmica de Engenharia de Materiais, na Universidade
Federal de Campina Grande/ UFCG.
Coleta e identificação da planta
As folhas de Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis
(Figura 1) foram obtidas no Horto de Plantas Medicinais do
Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM)
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde a planta é
cultivada.
Figura 1. Apresentação das folhas e frutos de Cissus verticillata
(L.) Nicolson & C.E. Jarvis.

Fonte: (Autor, 2016).
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A planta foi devidamente identificada e amostras
representativas das exsicatas foram depositadas no Herbário
CSTR, localizado no Centro de Saúde e Tecnologia Rural
(CSTR/UFCG), sob número de tombo – CSTR 5170.
Preparação do extrato vegetal
O extrato alcoólico (EA) do pó das folhas de Cissus
verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis foi preparado através do
método de remaceração. O pó das folhas secas foi extraído com
álcool a 95% a temperatura ambiente, em um interpolador de
aço inox (Figura 2), e deixado em repouso por 72 horas. Em
seguida, o material foi filtrado e submetido a uma nova extração
por 48horas. Dessa forma, esse procedimento foi repetido para
extração exaustiva do material vegetal.
Figura 2. Pó das folhas de Cissus verticillata (L.) Nicolson &
C.E. Jarvis com álcool a 95%, em interpolador de aço inox.

Fonte: (Autor, 2016).
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Mediu-se o pH do filtrado obtido e, em seguida, ele foi
colocado em evaporador rotatório R-210 BUCHI (Figura 3) à
pressão de 64 Bar com temperatura de 50ºC, por um período
de 48h. Ao final, foi obtido um material escuro, higroscópico,
denominado extrato alcoólico bruto (EAB).
Figura 3. Evaporador rotatório R-210 BUCHI.

Fonte: (Autor, 2016).

Técnica de preparação das membranas
A preparação das membranas de quitosana foi
conduzida de acordo com a técnica de evaporação de solvente,
sendo preparada pela dissolução de 10g de quitosana em 1L
de uma solução a 1% (v/v) de ácido acético glacial sob agitação
mecânica durante 24 h a 430 rpm (Figura 4).
Figura 4. Solução de quitosana com ácido acético glacial sob
agitação mecânica.
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Fonte: (Autor, 2016).

Foram adicionados 20 mL da solução, com pH 4.38, em
placas de Petri em acrílico com diâmetros de 55x13 mm. A
quitosana empregada para o preparo da solução foi a quitosana
de baixa massa molar, grau de polimerização entre 1186-1924
e utilizada sem purificação. O ácido acético glacial P.A. foi
empregado como solvente para a quitosana.
A preparação das membranas contendo a droga
vegetal foi realizada dissolvendo-se em 250 mL da solução de
quitosana, 5%, 10%, 15% e 20% da droga vegetal,
proporcionalmente à concentração de quitosana empregada,
sendo as concentrações da droga vegetal selecionadas
aleatoriamente. Essa solução foi colocada também no agitador
mecânico durante 2 h a 550 rpm, até que a droga vegetal
dissolvesse de forma homogênea. Após a dissolução da droga
vegetal, o pH das soluções obtidas ficou em torno de 4,54. Da
mesma forma, foram vertidos 20 mL de cada uma das soluções
obtidas em placas de Petri em acrílico, as quais foram
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acondicionadas em estufa bacteriológica (Figura 5) a 37 0C por
7 dias para evaporação do ácido e formação da membrana.
Figura 5. Solução de quitosana em placas de Petri,
acondicionadas em estufa a 370C.

Fonte: (Autor, 2016).

Após a secagem das membranas, as mesmas foram
retiradas da estufa para a neutralização com hidróxido de
amônio, pH 12,78, permanecendo as amostras sob atmosfera
dessa solução, com a capela de exaustão de gases da SPLabor
ligada (Figura 6), por um período de 72 horas. Em seguida, as
amostras foram colocadas para secar à temperatura ambiente.
Figura 6. Processo de neutralização das membranas de
quitosana sem e com a incorporação da droga vegetal, na
solução de hidróxido de amônio.
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Fonte: (Autor, 2016).

Na Tabela 1, observam-se as nomenclaturas adotadas
neste trabalho para as diferentes membranas confeccionadas.
Tabela 1. Nomenclatura das membranas confeccionadas.
Membrana

Nomenclatura

Membrana de Quitosana

MQ

Membrana de Quitosana com 5%
da droga vegetal
Membrana de Quitosana com 10%
da droga vegetal
Membrana de Quitosana com 15%
da droga vegetal
Membrana de Quitosana com 20%
da droga vegetal
Fonte: (Autor, 2016).

MQ5
MQ10
MQ15
MQ20
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Caracterização

As membranas após obtidas foram caracterizadas
pelas técnicas de Espectroscopia na Região de Infravermelho
com Transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X
(DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aspecto macroscópico das membranas de quitosana sem e
com a droga vegetal incorporada
As
membranas
de
quitosana
obtidas,
macroscopicamente, apresentaram coloração clara, aspecto
homogêneo e flexível (Figura 7a), corroborando com os
resultados encontrados por Holanda (2011). À medida em que
a droga vegetal foi incorporada em diferentes concentrações,
as membranas tornaram-se esverdeadas, assumindo a
coloração do EAB (Figura 7b), contrastando dessa forma com
a coloração clara da membrana de quitosana. As membranas
de quitosana (MQ e MQ20) apresentaram aspecto liso, plano e
uniforme.
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Figura 7. Aspecto macroscópico da MQ (a), MQ20 (b).
a – visão superior

b – visão superior

a – visão lateral

b – visão lateral

Fonte: (Autor, 2016).

Resultados da Espectroscopia na Região de Infravermelho com
Transformada de Fourier (FTIR)
A espectroscopia de infravermelho foi utilizada para
identificar, por meio das bandas características, os
grupamentos químicos típicos de cada polímero que
constituíam as membranas.
Foram realizadas análises de FTIR do pó da quitosana
(Figura 8), do pó e do extrato da droga vegetal (Figuras 9a e
9b), observando-se as principais bandas características dos
materiais estudados.
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Figura 8. Espectroscopia na Região de Infravermelho com
Transformada de Fourier do pó da quitosana.

Fonte: (Autor, 2016).

No espectro de infravermelho obtido do pó da quitosana
é possível verificar as absorções típicas desse polímero,
corroborando com os resultados encontrados na literatura. A
banda de absorção em torno de 3400 cm-1 corresponde ao
alongamento vibracional da ligação –NH e, quase sobreposta,
verifica-se o estiramento do grupo –OH presente na estrutura
da quitosana na faixa 3260 cm -1. As bandas em 2922 cm-1 e
2880 cm-1 são atribuídas às vibrações de estiramentos dos
grupos C-H assimétrico (CH2) e simétrico (CH3),
respectivamente. Na região de 1670 cm-1 e 1640 cm-1 pode ser
observada uma absorção atribuída ao estiramento C=O de
amidas; e a banda em 1542 cm-1 corresponde à vibração de
estiramento da ligação –NH da amina. As bandas em 1406 cm1 e 1379 cm-1 são características da vibração de deformação
angular simétrica do grupo –CH3 pertencente ao grupo
acetamido. A banda em 1258 cm-1 corresponde à vibração de
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estiramento do grupo –C-O-H. Bandas de absorção na região
de 1152 e 1064 cm-1 correspondem à vibração de estiramento
dos grupos –C-O-C assimétrico e –C-O-C simétrico. A pequena
banda em 897 cm-1 corresponde ao movimento de rotação da
estrutura sacarídica da quitosana (YUAN et al., 2010;
PALUSZKIEWICZ et al., 2011).
Figura 9. Espectroscopia na Região de Infravermelho com
Transformada de Fourier do pó da droga vegetal (a) e do EAB
(b).

Fonte: (Autor, 2016).

Assim como no espectro do pó da quitosana, evidenciase nos espectros do pó da droga vegetal Cissus verticillata (L.)
e do Extrato Alcoólico Bruto dessa planta, a presença de
bandas com alto grau de absorção na região de 3400 e 3500
cm-1, correspondente ao agrupamento amino, o qual foi
provavelmente sobreposto pelo grupo –OH decorrentes da
formação de pontes de hidrogênio intermoleculares, sendo mais
evidente no EAB do que no pó da droga vegetal. É possível
observar também, em aproximadamente em 2800 cm -1, uma
banda que pode ser atribuída aos estiramentos C-H simétrico e
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assimétrico dos grupos metila. Na região de 1670 cm -1 e 1640
cm-1 pode ser observada uma absorção atribuída ao
estiramento C=O de amidas, mais evidente no extrato do que
no pó da droga vegetal, enquanto o grupo amina –NH está mais
evidente no pó do que no extrato. Ainda é possível detectar as
bandas em 1406 cm-1 e 1379 cm-1 que são características da
vibração de deformação angular simétrica do grupo –CH3
sendo, nesse caso, mais evidente no extrato do que no pó da
droga vegetal; e entre 1250cm-1 e 1000cm-1 pode ocorrer uma
absorção atribuída ao estiramento C-O de alcoóis e fenóis.
Lembrando que embora o pó da planta contenha
centenas de metabólitos secundários, apenas os compostos
presentes em maior concentração são geralmente isolados e
estudados pela fitoquímica clássica. Assim sendo, o extrato
da droga vegetal apresenta os compostos ativos que foram
extraídos da planta e que desenvolvem ação farmacológica
sendo, por esse motivo, incorporado às membranas de
quitosana.
Na Figura 10(a) é possível observar o espectro da MQ
neutralizada com NH4OH. À medida em que a droga vegetal foi
incorporada, evidenciou-se um aumento significativo nas
bandas em torno de 2800 cm-1 e entre 1406 e 1379 cm-1, além
de um estreitamento da banda de absorção localizada na região
de 3400 e 3500 cm-1 que consequentemente, sofreu um
aumento da sua absorbância. Este evento pode estar
relacionado ao fato de que a droga vegetal contém os mesmos
grupos funcionais nesta faixa de absorbância, ocorrendo assim,
aumento na intensidade desta banda devido ao aumento da
concentração de grupos O-H., demonstrando assim a
incorporação da droga vegetal na quitosana. Na Figura 10 (b)
encontra-se o espectro da MQ20.
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Figura 10. Espectroscopia na Região de Infravermelho com
Transformada de Fourier da MQ (a) e MQ20 (b).

Fonte: (Autor, 2016).

As bandas 1640 cm-1 e 1542 cm-1, respectivamente,
correspondem ao modo de vibração por estiramento da ligação
C=O e à deformação da ligação N-H, respectivamente. Para
Arof e Osman (2003), a existência dessas duas bandas (C=O e
N-H), conjuntamente, indicam a presença de grupos amidas
uma vez que a quitosana não está 100% desacetilada.
Da mesma forma, a banda na região de 1379 cm -1 é
característica da vibração de deformação angular simétrica dos
grupos metil (CH3) do grupo acetamido, dados que confirmam
que a quitosana utilizada neste estudo é um produto
parcialmente desacetilado (SIONKOWSKA et al., 2004).
Resultados da Difração de Raios X (DRX)
Na Figura 11 é possível observar o difratograma do pó
da quitosana que apresenta picos típicos de materiais
semicristalinos, sendo observado um pico de base larga bem
definido 2θ = 20°, e um outro pico menos definido em 2θ = 10°
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corroborando com os resultados encontrados por Lima (2010),
Luo et al. (2011) e Cruz (2015).
Figura 11. Difratogramas do pó da quitosana e das MQ, MQ5,
MQ10, MQ15 e MQ20, neutralizadas com NH4OH.

Fonte: (Autor, 2016).

Ainda foi possível observar nos difratogramas das
membranas de quitosana neutralizadas com NH4OH que, à
medida em que a droga vegetal foi sendo incorporada, as
membranas foram diminuindo a sua cristalinidade,
apresentando picos característicos de um material menos
cristalino. Lima (2010) e Holanda (2011), analisando filmes de
quitosana também evidenciaram que, a incorporação da
insulina nessas estruturas promoveu a redução da
cristalinidade das mesmas.
Assim sendo, o grau de cristalinidade das membranas
de quitosana neutralizadas com NH4OH foi de 9.4191 (%) e, à
medida em que a droga vegetal foi sendo incorporada às
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membranas, esse grau de cristalinidade foi reduzindo, de forma
que na MQ20, o grau de cristalinidade chegou a 0.0000 (%).
Resultados da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e
Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS)
Na Figura 12, pode-se observar a MEV da MQ, nos
aumentos 260x, 500x e 1000x, constatando-se na mesma um
aspecto liso, sem poros visíveis, plano, corroborando com os
estudos desenvolvidos por Furtado (2014) e Rosendo (2016).
Figura 12. Micrografia eletrônica de varredura das MQ no
aumento de 1000x.

Fonte: (Autor, 2017).

A partir dos resultados de espectroscopia dispersiva de
raios X apresentados na Tabela 2 para as membranas de
quitosana, foi observado a presença dos elementos Carbono
(C), Oxigênio (O) e Nitrogênio (N), próprios das membranas de
quitosana, constatando assim que não houve presença de
agentes contaminantes durante a confecção das mesmas.
50

MEMBRANAS DE QUITOSANA/CISSUS VERTICILLATA (L.) PARA APLICAÇÃO
COMO BIOMATERIAL

Tabela 2. Percentual atômico das membranas de quitosana
neutralizadas com hidróxido de amônio, de acordo com os
resultados do EDS.
Elemento Químico

Percentual Atômico (%)
MQ - NH4OH

Carbono (C)

60,0%

Oxigênio (O)

33,2%

Nitrogênio (N)

6,7%

Magnésio (Mg)

0,0%
Fonte: (Autor, 2016).

Na Figura 13 encontram-se os resultados da MEV da
MQ5 e MQ20, observando-se que, com a incorporação da
droga vegetal, houve alteração na morfologia das mesmas,
corroborando com os resultados encontrados por Rosendo
(2016).
Figura 13. Micrografia eletrônica de varredura da MQ5 (a) e
MQ20 (b). Aumento 1000x.
a

b
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Fonte: (Autor, 2017).

Na análise química pontual obtida por EDS, constatouse a alteração da composição química da membrana, uma vez
que foi possível observar que, com o acréscimo da droga
vegetal, houve o aparecimento e o aumento gradativo de
magnésio, elemento químico presente na droga vegetal.
CONCLUSÕES

O processo utilizado para a obtenção das
membranas constituídas de uma matriz polimérica de quitosana
e de quitosana / Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E Jarvis
mostrou-se eficaz.
 A superfície das membranas de quitosana e de
quitosana / Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E Jarvis se
apresentou de maneira uniforme, lisa e plana.
 O estudo químico realizado através do FTIR
identificou todas as bandas características dos materiais
estudados.
 De acordo com a análise do DRX verificou-se que, o
grau de cristalinidade das amostras foi reduzido, à medida em
que a droga vegetal foi incorporada.
 O estudo morfológico das membranas, realizado por
MEV, revelou uma superfície lisa, regular, sendo possível
observar aumento do número de poros à medida que a droga
vegetal foi incorporada.
 Através da técnica de EDS, pôde-se confirmar a
presença dos elementos Carbono (C), Oxigênio (O) e
Nitrogênio (N), próprios das membranas de quitosana; além de
Magnésio (Mg), elemento presente na droga vegetal
incorporada às membranas.
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RESUMO:Este projeto de extensão visou o aprimoramento dos
alunos de graduação de Odontologia da UFPB em relação às
habilidades e competências de planejamento estratégico. O
objetivo deste texto é relatar os resultados e as contribuições
do projeto de extensão Planejamento Estratégico de Negócios
Odontológicos. O projeto proporcionou formação teórica e
prática aos participantes a partir de atividades presenciais,
orientando-os no desenvolvimento das habilidades e
competências de planejamento estratégico conforme as
proposições teóricas de Andrade (2012). Ao final, foram
desenvolvidas atividades práticas, tertúlias e relatos de
experiências dos alunos. O projeto foi concluído com êxito por
95% dos participantes, que revelaram a satisfação com os
resultados e a propensão por um aprofundamento sobre o
tema.
Palavras-chave: Ensino Superior. Gestão. Odontologia. Plano
de negócios.
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1 INTRODUÇÃO
A constante entrada de cirurgiões-dentistas no mercado
de trabalho ocasiona um crescimento da concorrência entre os
profissionais. Nesse cenário, é necessário apresentar
diferenciais para se destacar, como habilidades em gestão
empresarial. Saber administrar um consultório ou clínica é prérequisito para alcançar sucesso e estabilidade na profissão
(COSTA et al., 2015).
De uma forma simples, uma startup odontológica é uma
clínica que toma alguns passos como alugar ou comprar uma
sala, adquirir um equipo, contratar uma equipe, secretária,
assistente, ir a dental e comprar insumos do dia a dia para os
procedimentos. No entanto, 28% dos cirurgiões dentistas que
compactuam com essa visão irão falir e 72% “resistem” aos dois
primeiros anos (CARREON, 2015).
Os principais motivos da falência de um consultório
odontológico são, na maioria das vezes: 15% por ponto
inadequado, 20% por ação da concorrência e 25% por falta de
clientes. Para o dentista estar prevenido contra esses motivos
de fracasso o plano de negócios torna-se essencial
(CARREON, 2015).
O planejamento de negócios é uma ferramenta de
avaliação e descrição de um plano para apoiar o seu negócio
odontológico atual, ou até mesmo desenvolver um novo
negócio. É uma das ferramentas administrativas mais utilizadas
e bem sucedidas dos últimos 50 anos (LENZI; GONÇALVES,
2015).
Não basta o dentista ter o melhorpreparo técnico
científico, saber realizar a melhor restauração com resina ou o
57

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS ODONTOLÓGICOS PARA
DENTISTAS – RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO

melhor tratamento endodôntico; o que importa atualmente é
como conseguir aliar a melhor capacidade técnica à capacidade
como administrador (MODAFFORE e FIGUEIREDO FILHO,
2010).
A capacidade de gerir é uma habilidade imprescindível
para o sucesso comercial e financeiro de uma empresa. Entre
os cirurgiões-dentistas, poucos profissionais tiveram a
oportunidade de estudar o assunto na graduação ou pósgraduação. É essencial que os curso de Graduação em
Odontologia assumam postura mais ativa sobre esse assunto
na formação dos novos profissionais. Isso irá fortalecer a classe
e, consequentemente, melhorará a qualidade dos serviços
prestados (COSTA et al., 2015).
Métodos de avaliação de performance de empresas
baseados apenas em resultados financeiros (como margem de
lucro e rentabilidade) estão obsoletos. O aumento da
competição e outros fatores como relacionamento com clientes,
tempo de entrega dos serviços e qualidade do atendimento são
cruciais (MODAFFORE e FIGUEIREDO FILHO, 2010).
Um adequado plano de negócios não deve considerar
apenas projeções financeiras da empresa, deve incluir também
uma análise das pessoas envolvidas, a oportunidade que o
mercado apresenta, o contexto em que o plano se encaixa e
uma análise de risco-recompensa da empresa (SAHLMAN,
1997).
Muitas vezes o dentista se baseia em resultados
financeiros e esquece do relacionamento com clientes,
qualidade de atendimento, descoberta de novos mercados,
desenvolvimento dos funcionários. A solução é o planejamento
estratégico com métodos consagrados como FOFA, que
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significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças; FCS, que
significa Fatores Críticos de Sucesso; BalancedScoreCarde
outros métodos de planejamento estratégico essenciais para o
sucesso do negócio odontológico (MODAFFORE e
FIGUEIREDO FILHO, 2010).
Estudos mostraram que os estudantes de Odontologia e
dentistas possuem um nível de conhecimento baixo sobre
gestão, liderança e marketing, havendo uma demanda grande
sobre as habilidades e competências de gestão
(D’ASSUNÇÃO; ALMEIDA; KALENDERIAN, 2015; ALMEIDA et
al., 2017).
Uma outra pesquisa realizada na Universidade de
Michigan em 2017 comparou as habilidades de liderança e
gestão de estudantes de odontologia e profissionais que
tiveram aulas sobre essas habilidades e outros formados a mais
tempo, que não possuíram atividades sobre as habilidades e
competências de gestão e liderança. No geral, quanto mais
jovens foram os entrevistados, mais positivamente eles avaliam
sua educação em gestão e liderança. Os ex-alunos
consideraram o reconhecimento profissional, o envolvimento da
comunidade e o envolvimento acadêmico como mais indicativos
de liderança do que os dentistas formados. Os alunos e exalunos que tiveram aulas sobre liderança e gestão também
tinham atitudes mais positivas relacionadas à liderança do que
os dentistas formados. As experiências educacionais/clínicas
relacionadas à liderança e gestãodos participantes foram
positivamente relacionadas às suas percepções de
características e atitudes relacionadas à liderança (NIEMCHICK
et al., 2017).
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A maioria dos acadêmicos do curso de odontologia da
Universidade Federal da Paraíba são adultos jovens, com a
vocação para a sua escolha profissional, porém, os acadêmicos
percebem e relatam preocupação em relação a perspectiva de
mercado de trabalho futuro (MACHADO et al., 2010).
Nesse contexto, pesquisas mostram que a formação do
cirurgião dentista no Brasil, no campo da gestão, não é
satisfatória e, mesmo diante das diretrizes nacionais do
Ministério da Educação que determinam a inclusão de gestão e
liderança no ensino da odontologia, é evidente que há
necessidade de uma reestruturação das matrizes curriculares
dos cursos com uma maior inserção de componentes
curriculares de gestão em saúde (LIMEIRA, 2015; MORITA et
al., 2013).
Este texto relata a experiência de extensão ocorrida na
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no ano de 2017,
intitulada de: “Curso de Planejamento de Negócios
Odontológicos”, descrevendo materiais, métodos e atividades
desenvolvidas durante a ação de extensão.
A discussão refletiu sobre a importância desse tema e
as perspectivas futuras dos alunos da UFPB com a criação do
componente curricular obrigatório: Gestão e Orientação
Profissional.
As conclusões destacam considerações relevantes
sobre os resultados do projeto, perspectivas futuras dos alunos
de odontologia para montarem seus planos de negócios.
Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência
vivenciada pelos alunos de um curso que proporcionou
conhecimentos teórico-práticos sobre os fundamentos da
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elaboração do planejamento estratégico e do plano de negócio
para um consultório odontológico.
A ação de extensão capacitou alunos para a elaboração
do planejamento estratégico e do plano de negócio para um
consultório odontológico, trazendo benefícios futuros para os
participantes.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência de caráter
descritivo que tem como objeto de análise o Projeto de
Extensão: Curso de Planejamento Estratégico de Negócios
Odontológicos e suas contribuições para o desenvolvimento e
a aplicação de conhecimentos teórico-práticos sobre os
fundamentos da elaboração do planejamento estratégico e do
plano de negócio para um consultório odontológico.
A equipe foi composta por dois professores doutores, de
dois centros de ensino da Universidade Federal da Paraíba
UFPB (Centro de Ciências da Saúde, Centro de Educação e
Centro de Ciências Sociais Aplicadas).
O projeto foi enviado e aprovado no edital FLUEX da
UFPB em 2017.
A comunidade contemplada foi de doze alunos de
graduação do curso de Odontologia da UFPB dos três últimos
períodos letivos. É importante o curso ser centrado em alunos
concluintes pois os mesmos já demonstram preocupação com
os desafios existentes no mercado de trabalho da odontologia
Brasileira.
Foram realizados três encontros presenciais durante três
semanas consecutivas, de julho a agostodo ano de 2017. A
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carga horária total do curso foi de 9 horas, sendo
trêsmomentospresenciais de 3horas, que aconteceram no
Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal
da Paraíba UFPB.
Os participantes da ação de extensão discutiram a
gestão e o controle estratégico em consultórios odontológicos
enquanto unidade de negócio, como fatores para o impulsionar
o seu desenvolvimento profissional e da sua empresa.
Ao final, os alunos sentiram-se capacitados a planejar
suas estratégias de ação para empreender em seus
consultórios.
Para atingir o objetivo do curso, ações foram realizadas
nas três aulas presenciais: apresentação de referencial
teóricoacerca do planejamento e da gestão estratégica de
empresas, quer seja, públicas ou privadas.
Houve a preocupação pelos gestores do curso em
adaptar o embasamento teórico à realidade dos negócios
odontológicos, além do conhecimento e prática com os alunos
de odontologia emferramentas tais como: 1. Estabelecimento
de diretrizes estratégicas para negócios odontológicos
(definição estratégica do negócio, missão, visão e valores); 2.
Análise estratégica (FOFA, Fatores Críticos de Sucesso –
FCS); 3. Escopo estratégico (estabelecimento de objetivos
estratégicos); 4. Planos de ação (determinação das metas,
ações, prazos e recursos); e, 5. Gestão estratégica para
negócios odontológicos (gerenciamento/Acompanhamento das
ações, executores, recursos, prazos e estabelecimento dos
indicadores de desempenho para negócios odontológicos).
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Figura 1 – Referencial teórico sendo apresentado.

Fonte: Pesquisa direta, 2017

Em seguida foi utilizada uma metodologia ativa de
ensino, a partir do emprego de um modelo digital de
planejamento estratégico, inicialmente de forma individual com
os alunos, cada um utilizando o seu computador pessoal, e em
um segundo momento foram formadas duas equipes para
criação de planejamentos estratégicos de consultório
odontológico de acordo com as afinidades e anseios de futuro
de cada profissional.Os alunos utilizaram seus próprios
computadores e a matriz de criação do planejamento
estratégico foi enviada por email, durante a atividade.
As equipes foram formadas de forma aleatória, evitandose as afinidades pessoais dos alunos, estimulando-os a se
desafiarem em relação ao gerenciamento dos conflitos durante
a atividade e o trabalho em equipe.
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Figura 2– Criação do plano de negócios pelas equipes.

Fonte: Pesquisa direta, 2017

Na segunda atividade os alunos foram desafiados a
construírem um modelo tridimensional que representasse o seu
negócio. Para essa atividade, foram distribuídos apenas
canudos e fita crepe para estimular o senso de equipe e
criatividade dos participantes. O tempo de atividade foi
rigorosamente contado em dez minutos para que as equipes
praticassem o seu senso de equipe, habilidades de
gerenciamento de tempo.
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As equipes, de forma criativa criaram um modelo 3D de
uma cadeira odontológica, representando o seu modelo de
negócio Odontológico.

Figura 3– Modelo em 3D representando o negócio dos
extensionistas.

Fonte: Pesquisa direta, 2017

Na última atividade presencial realizada no laboratório de
Endo do CCS, foi promovida uma tertúlia com a partilha dos
alunos e professores, expondo todos os conhecimentos
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gerados pelo curso e ajustes dos negócios criados pelos
participantes.
Na oportunidade, foi realizada a avaliação que foi feita de
acordo com o desempenho e participação dos alunos.Houve
uma participação e presença de 95% dos alunos nas atividades.
Foram realizadas atividades semanais de apresentações
dos planos nos computadores dos extensionistas e
apresentações orais pelos participantes.
Figura 4– Tertúlia para apresentação dos planos de negócios.

Fonte: Pesquisa direta, 2017

A avaliação do desempenho foi realizada de forma
contínua e formativa, por meio de acompanhamento da
participação e análise qualitativa da produção de
conhecimentos nas atividades propostas. Concluíram com
êxito, os participantes que obtiveram 75% de aproveitamento
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no curso. Durante a tertúlia todos os participantes fizeram um
relato individual de suas experiências positivas e negativas e
solicitaram que seja feito um aprofundamento do tema em
ações de extensão futuras.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas últimas décadas, intensificou-se, na Odontologia do
Brasil, uma crise de mercado sem precedentes, impulsionada
por um misto de fatores, sejam eles a proliferação de novos
cursos, as leis de oferta e procura do mercado, e até mesmo a
desvalorização da profissão fora e dentro da própria classe
(FEUREWERKER, 2003).
O objetivo desta ação foi o de proporcionar
conhecimentos teórico-práticos sobre os fundamentos da
elaboração do planejamento estratégico e do plano de negócio
para um consultório odontológico e discutir a gestão e o controle
estratégico em consultórios odontológicos enquanto unidade de
negócio como fatores para o impulsionar o seu
desenvolvimento.
Foram aplicadas estratégias e técnicas para
proporcionar conhecimentos teórico-práticos sobre os
fundamentos da elaboração do planejamento estratégico e do
plano de negócio para um consultório odontológico.
O planejamento é a fase mais importante da
administração do consultório, permitirá que a empresa caminhe
para o futuro, busque novos negócios, corrija decisões
equivocadas e se destaque dos concorrentes. Um dentista que
faz curso de especialização em Odontogeriatria, por exemplo,
não poderá montar um consultório em uma área predominante
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de pacientes jovens, sendo o planejamento considerado como
essencial (MODAFFORE e FIGUEIREDO FILHO, 2010).
No desenvolvimento das atividades, durante os três dias
de trabalhos os participantes ressaltaram o impacto do
planejamento estratégico e sua aplicabilidade em suas
profissões futuras. Percebeu-se uma compreensão positiva dos
participantes quanto a importância do plano de negócios para
qualquer tipo de negócio odontológico, seja privado ou público.
Em um estudo sobre o perfil dos graduandos de
odontologia e sua perspectiva para o futuro profissional,
comprovou-se que, dentre as dificuldades relatadas para o
futuro exercício profissional destacaram-se, entre outros, a
saturação do mercado de trabalho e a condição financeira da
população (MACHADO et al., 2010). Desta forma, há uma
necessidade dos estudantes e dentistas adquirirem habilidades
de planejamento estratégico e melhor compreensão do seu
posicionamento no mercado de trabalho.
Nos relatos dos participantes, foi notória a falta de
conhecimento prévio sobre planejamento de negócios e uma
das dificuldades descritas pelos participantes foi a sua
inexperiência profissional e, consequente deficiência de
empregabilidade dos fatores críticos de sucesso e
exemplificação das forças e fraquezas das empresas as quais
eles participavam. Por não estarem no mercado de trabalho os
participantes realizaram o exercício exemplificando forças e
fraquezas do curso de Odontologia da UFPB.
A pequena carga horária do curso poderia também ser
considerada uma limitação para a obtenção de resultados mais
aprofundados. No entanto, em um estudo que avaliou a eficácia
de um curso,de três dias, de educação continuada sobre
68

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS ODONTOLÓGICOS PARA
DENTISTAS – RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO

liderança para dentistas, pesquisadores obtiveram um
excelente resultado e, mesmo após seis meses do curso, as
habilidades e competências trabalhadas permaneciam
assimiladas pelos participantes, comprovando que, mesmo com
a carga horária pequena, a eficácia do curso existia e o
empoderamento de habilidades e competências ocorre
(JONET; KALENDERIAN, 2018).
Ao serem utilizadas metodologias ativas, os alunos foram
desafiados a refletirem e desenvolverem um planejamento
estratégico de um negócio odontológico. Para Pessoa e Noro
(2014), uma das características positivas do egresso de
odontologia deveria ser o perfil que leveà problematização e
avaliação de situações de natureza individual ou coletiva e
propõem alternativas para solução a partir do conhecimento
científico e da reflexão.
Um outro ponto positivo da metodologia utilizada na
presente ação de extensão é a possibilidade do feedback
positivo ou negativo imediato. Para Hastings et al. (2018) o líder
deve digerir o feedback negativo inicial que pode não parecer
preciso ou justo, e ainda assim, deve digeri-lo através da
reflexão.
Sabe-se que, para que ocorra a real transformação do
ensino da Odontologia, faz-se necessário que haja
implementação de mudanças durante a graduação, mudanças
estas que contemplem desde alterações nas matrizes
curriculares e capacitação de docentes, até inovações nos
cenários de ensino-aprendizagem (FERREIRA; FERREIRA;
FREIRE, 2013).
Esta ação de extensão não esgota um assunto complexo
e importante, tanto para a administração, como também para a
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odontologia. No entanto, este projeto cumpre o objetivo de
plantar uma semente no coração dos formandos que poderão
buscar no futuro atualizações e aprofundamento de habilidades
e competências sobre o planejamento estratégico de negócios
odontológicos.

4 CONCLUSÕES
A ação de extensão trabalhou metodologias ativas de
ensino e habilidades e competências, que embora essenciais,
são pouco exploradas durante o curso de graduação em
Odontologia. O componente curricular Orientação profissional e
gestão foi criado na UFPB e irá trabalhar com todos os alunos
do curso as habilidades e competências oportunizadas na
presente ação.
Pesquisas serão desenvolvidas para uma melhor
compreensão do impacto presente e futuro da presença dos
conhecimentos de gestão na vida dos estudantes de
odontologia e dentistas.
Houve algumas dificuldades tais como a pequena ou
nenhuma experiência dos extensionistas no mercado de
trabalho e a pequena carga horária do curso, ambas
suplantadas pela dedicação da equipe executora e dos
extensionistas que participaram de forma ativa de todas as
atividades.
No último encontro, foi solicitado pelos participantes que
fosse criada uma nova ação com um aprofundamento sobre o
assunto de planejamento estratégico, gestão e liderança, e que
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novas habilidades e competências fossem trabalhadas durante
essa ação futura.
Por fim, os concluintes do curso mostraram-se capazes
de utilizar a ferramenta de criação de um plano de negócios
odontológicos e demonstraram compreender e serem capazes
de colocar em prática as ferramentas utilizadas durante a ação
de extensão.
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RESUMO: A ortodontia é um ramo da Odontologia que visa
prevenir, interceptar ou corrigir problemas que acometem os
ossos envolvidos no aparelho estomatognático e dentes. Tem
atuação diretamente nesses casos, podendo ser de modo
preventivo, interceptativo ou corretivo. Como uma forma de
prevenir futuros problemas, a ortodontia preventiva intervém
antes de a má oclusão acontecer. Implementar todas as áreas
da Odontologia no SUS seria o ideal, porém se sabe que o
mesmo não conta com o suporte adequado e isso acaba
tornando muitas vezes certos tipos de tratamento inviáveis. O
objetivo dessa revisão de literatura é elencar e buscar meios
para que possa ter uma Odontologia em redes públicas de
saúde na qual se busque prevenir problemas ortodônticos,
antes mesmo de eles aparecerem, ou tratá-los de acordo com
o que esse sistema pode oferecer. A pesquisa bibliográfica foi
realizada em bases de dados da internet para identificar
trabalhos que satisfizessem o objetivo do nosso estudo, sendo
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publicados entre os anos de 2006 a 2018. As más oclusões
afetam diretamente função e estética do paciente, tornando-se,
além disso, um fator que altera a qualidade de vida sob o
aspecto social e cultural do indivíduo, diminuindo a sensação
de bem-estar do mesmo. Uma das alternativas viáveis para o
SUS seria agir antes de a má oclusão acontecer, evitando assim
maiores custos no tratamento.
Palavras Chave: Ortodontia. Saúde pública. Sistema único de
saúde.
INTRODUÇÃO
O Brasil atualmente conta com um dos maiores sistemas
públicos de saúde do mundo, o Sistema Único de Saúde – SUS,
que foi criado em 1988 pela Constituição Federal e está em
vigor até hoje, oferecendo serviços de saúde e atenção básica
gratuitamente à população brasileira (BRAGIATO-JUNIOR,
2018).
Esse sistema possui três princípios básicos: a
universalidade, a integralidade e a equidade. A universalidade
visa à saúde como um direito de toda a população e o Estado
tem o dever de assegurar esse direito, no qual o acesso a esses
serviços deve ser garantido para todos, independentemente de
sexo, idade, etnia, ocupação social ou características sociais
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
A equidade tem a meta de diminuir as desigualdades,
investindo mais onde a carência é maior. Apesar de a
população ter o direito de receber esses serviços, nem todos os
usuários os recebem igualmente; e, por isso cada um tem
particularidades diferentes. Em outras palavras, a equidade visa
tratar igualmente a todos, de acordo com a sua necessidade –
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tratar a todos de forma igual de acordo com as suas
desigualdades. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
A integralidade considera as pessoas como um todo, e
busca atender as suas necessidades. Para isso é importante
que haja um conjunto de ações, dentre elas promoções de
saúde, prevenção de doenças, tratamentos e reabilitações. O
princípio de integralidade busca unir a saúde com outras
políticas públicas, para que haja uma melhor repercussão na
qualidade de vida das pessoas (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2017).
Desta forma, com estes três princípios atuando
concomitantemente, a busca pelas metas em saúde tendem
cada vez mais a ser cumpridas diante de uma população que
tanto necessita e que tem visto seu poder aquisitivo se esvair
com o passar dos anos.
Um dos problemas mais comuns que afeta a saúde
estomatognática são as oclusopatias, que constituem
alterações que atingem as estruturas da face (músculos, ossos
e dentes) e causam prejuízos funcionais e também estéticos
(GUZZO et al., 2014).
A qualidade da vida da criança afetada por uma máoclusão varia, já que uma vez instalada, pode influenciar no
estilo de vida do indivíduo, afetando a estética, podendo causar
uma influência na interação social e no psicológico da criança,
assim como prejuízos funcionais na oclusão, fonação,
mastigação, respiração e deglutição (PEREIRA, 2017). De sorte
que a importância de uma intervenção ortodôntica, quando
necessária, o mais cedo possível, traz não somente saúde
bucal, mas também evita problemas sociais e psicológicos.
A percepção subjetiva do que seja qualidade de vida tem
aumentado em importância tanto na Medicina quanto na
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Odontologia, na medida em que cada dia mais tem sido incluída
no planejamento e avaliação de sucesso dos tratamentos
(GENDERSON et al, 2013). E, consequentemente, tem sido um
ponto a ser avaliado na tomada de decisão no que se refere às
diretrizes governamentais a serem seguidas.
O diagnóstico prévio dessas condições que trazem como
consequência alterações no desenvolvimento normal da
oclusão pode ajudar a diminuir a incidência do aparecimento
dessas maloclusões. Utilizar procedimentos simples da
ortodontia preventiva ou interceptativa, como por exemplo, o
uso de mantenedores e recuperadores de espaço, aparelhos
que controlem os hábitos deletérios, como sucção digital, e o
tratamento de mordida aberta e mordida cruzada posterior,
pode prevenir ou melhorar a situação de uma má oclusão já
instalada (GUZZO et al., 2014).
A ortodontia age diretamente nesses casos, podendo
atuar de formas diferentes, na qual pode ser classificada de
acordo com o modo que irá agir, seja preventivo, interceptativo
ou corretivo (MACEDO, 2012). Sabe-se que, quando a criança
tem acesso ao tratamento preventivo ou ao interceptativo, a
possibilidade de chegar a um tratamento corretivo diminui
consideravelmente.
Na ortodontia preventiva se empregam procedimentos
que visam evitar que uma má-oclusão se instale, fazendo com
que o paciente não tenha necessidade de correção futura, seja
por meio de aparelhagem fixa ou até mesmo de cirurgias
ortognáticas. A prevenção pode se dar desde orientações ao
paciente, supervisão de erupção dos dentes, e até mesmo com
o uso de aparelhos removíveis ou bandas fixas, buscando
manter espaços de dentes decíduos perdidos de forma
prematura (EVANGELISTA, 2014). Nessa possibilidade de
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ação no tratamento ortodôntico, muitas vezes somente a
orientação aos pais trazendo esclarecimentos pode ser
suficiente para que uma má oclusão não venha a se instalar,
evidentemente sendo um meio de evitar custos e de condicionar
a criança a um crescimento e desenvolvimento dentário sadio.
A ortodontia interceptativa age quando uma má oclusão
já está instalada, porém ainda há tempo de intervir na dentição
decídua ou mista, para que não afete a permanente, sem a
necessidade de tratamentos mais rebuscados. Geralmente o
paciente apresenta hábitos deletérios, como sucção digital,
onicofagia, respiração bucal, posição incorreta de língua, dentre
outros, que podem ser removidos e assim tratar a má-oclusão
(CRUZ, 2015). Sem dúvida a maior causa da necessidade da
ortodontia interceptativa é a perda prematura de dentes
decíduos que gera, se não tratada precocemente, a diminuição
de espaço para que os dentes permanentes erupcionem,
havendo, desta forma, a necessidade de se recuperar este
espaço perdido com aparelhos do tipo recuperadores de
espaço.
A ortodontia corretiva é a mais conhecida e uma das
mais utilizadas. Utiliza aparelhagem fixa para correção dentária
na mandíbula ou na maxila, mas podem ser feitas também
extrações com indicação ortodôntica para ganhar espaço no
arco ou até mesmo cirurgias ortognáticas para correção de
discrepâncias ósseas, em que apenas o aparelho fixo não
consegue corrigir (VALLADARES NETO, 2014).
Diagnosticar precocemente quando uma má oclusão
pode vir a acontecer traria, na maioria dos casos, um
desenvolvimento normal das estruturas e seria um meio de
trazer bem estar, pois a maioria da população não pode ter
77

ORTODONTIA: ATUAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

acesso a esse tratamento em consultórios particulares (GUZZO
et al., 2014).
Implementar todas as áreas da Odontologia no SUS
seria o ideal, porém se sabe que o mesmo não conta com o
suporte adequado e isso acaba tornando muitas vezes certos
tipos de tratamento inviáveis (GUZZO, 2014). Dessa maneira, o
objetivo dessa revisão de literatura é elencar e buscar meios
para que se possa ter uma Odontologia em redes públicas de
saúde na qual se busque prevenir problemas ortodônticos,
antes mesmo de eles aparecerem, ou tratá-los de acordo com
o que esse sistema pode oferecer.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados
da internet, como o Google Acadêmico e o Scielo, para
identificar trabalhos que satisfizessem o objetivo do nosso
estudo, sendo eles publicados entre os anos de 2006 a 2018,
utilizando as palavras-chave Ortodontia, Sistema Único de
Saúde, SUS e Ortodôntico, com restrição ao idioma português
e inglês. Quanto ao tipo de estudo não houve restrição, sendo
incluídos ensaios de controle, transversais, caso-controle,
estudos de coorte, série de casos e revisões sistemáticas.
Inicialmente 775 estudos foram encontrados e 117 foram
selecionados a partir da leitura do título. Após isso, os artigos
seguiram para leitura do resumo, dos quais foram selecionados
48. Em seguida, após leitura completa, 26 artigos foram
excluídos por não estarem dentro dos requisitos estabelecidos
na pesquisa ou não relacionados ao escopo de nosso estudo.
Por fim, um total de 22 estudos seguiram os critérios de
elegibilidade e foram mantidos para análise qualitativa.
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Tabela 1. Fluxograma da metodologia realizada.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antigamente, tinha-se no Brasil uma Odontologia de
difícil acesso por parte da população, tanto pela demora de
serviços, como também pela escassez de procedimentos que
rondavam o sistema público de saúde e pelo fato de não haver,
naquela época, a universalidade do atendimento, ou seja,
somente tinha tratamento quem podia pagar (BRAGIATOJUNIOR, 2018).
A saúde pública no Brasil entre o final do século XIX e
começo do século XX tinha um caráter filantrópico. Algumas
repartições médicas religiosas faziam trabalhos voluntários
para pessoas desfavorecidas economicamente. Já os governos
vigentes eram responsáveis por algumas campanhas de
vacinação e por um precário saneamento básico, como também
pelo tratamento de algumas doenças que ficavam às margens
da sociedade pelo seu caráter preconceituoso, como a
tuberculose e a hanseníase (CARVALHO, 2013).
Para Carvalho (2013), o SUS surgiu dos anseios da
população. Teve sua criação a partir do movimento da reforma
da sanitária. Logo após o retorno ao estado democrático, a
carta constituinte passa a trazer a saúde como um direito de
todos e um dever do Estado, criando assim um sistema único,
descentralizado, assegurado na Constituição pelas leis 8.080 e
8.142 (PAIVA E TEIXEIRA, 2014).
Barbosa (2017) e Nóbrega (2006) citaram que as
patologias bucais mais frequentes no país são a cárie e a
doença periodontal, e elas lideram o ranking de maior
acometimento em pacientes que procuram o SUS. A má
oclusão se encontra como a terceira mais comum.
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Com a implantação das políticas públicas de saúde e
com o passar dos anos, pode-se notar uma diminuição na
prevalência de cáries e doenças periodontais, tornando assim
as oclusopatias um dos problemas mais frequentes de serem
observados no dia-a-dia clínico (BARBOSA; GALLO, 2017).
Segundo Barbosa e Gallo (2017) a Organização Mundial
da Saúde (OMS) sugere à vigilância sanitária a realização de
levantamentos epidemiológicos num período entre cinco e dez
anos das principais doenças bucais nas idades de 5, 10 e 15
anos e nas faixas etárias de 35 a 44 e 65 a 74 anos. O
planejamento dessas políticas públicas deve ser realizado de
acordo com a necessidade da população, relacionando com as
causas, efeitos e soluções dos problemas apresentados. Nisso,
o diagnóstico das condições bucais da população é uma
importante ferramenta para planejar e analisar as ações de
promoção de saúde que devem ser feitas.
Ao analisar os índices do CPO-D (dentes cariados,
perdidos e obturados) das crianças brasileiras com 12 anos de
idade, percebe-se uma diminuição significativa no
levantamento realizado pelo SB Brasil em 2010, em
comparação com o de 2003. O levantamento de 2003 trazia o
CPO-D desse grupo na casa dos 2.8, já em 2010 ficou em 2.1.
Assim, o Brasil se coloca em um grupo de países com baixos
índices de cárie (COSTA; et al, 2013), o que reflete a forma
como a saúde bucal vem sendo tratada e gerenciada pelo
governo brasileiro.
Segundo Costa et al (2013), quando se observam as
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ainda existe uma
prevalência média do CPO-D da população estudada, ficando
assim, na contramão dos dados explanados por Barbosa e
Gallo (2017) que trazem as oclusopatias como um dos
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problemas mais frequentes. Isso denota o caráter social da
doença cárie, na medida em que são as regiões brasileiras com
menos infra-estrutura básica de vida, e consequentemente, da
saúde como um todo. Tais informações dos levantamentos vem
a se tornar um verdadeiro guia para que ações governamentais
sejam programadas de acordo com a necessidade de cada
região.
Tabela 2. Índice CPO-D e grau de prevalência (OMS) nos
levantamentos SB BRASIL de 2003 e 2010.
2003
2010
Grau
de
prevalência
(OMS)
Norte
3.1
3,2
Média
Nordeste

3.2

3,1

Média

Sul

2.3

1,7

Baixa

Sudeste

2.3

2,0

Baixa

Centro-Oeste 3.2

3,1

Média

Brasil

2,1

Baixa

2.8

Fonte: COSTA; et al, 2013.

O SB BRASIL DE 2010, usando o Índice Periodontal
Comunitário (CPI), mostra que 24% da população brasileira de
12 anos apresenta sangramento gengival, como também 27.7%
tem cálculo. Estas são duas porcentagens consideradas altas,
se levarmos em conta que em ambas, cerca de um quarto da
população nesta idade está acometida pela doença periodontal.
Há uma discrepância significativa quando analisamos estas
condições por macrorregiões, a exemplo da região Norte que
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apresentou uma prevalência de CPI de sangramento gengival
de 44.2%, e a região sudeste de 20.3%, ficando abaixo dos
dados nacionais (24.0%) (SB BRASIL 2010), corroborando a
questão social existente nos dados referentes à doença cárie.
Tabela 3. Prevalência de sangramento e cálculo, segundo a
região, aos 12 anos de idade.
Região
Sangramento
Cálculo
IC (95%)

IC (95%)

Norte

L.I.
32,2

L.S.
48,6

%
40,1

L.I.
36,9

L.S.
51,8

%
44,2

Nordeste

22,0

31,8

26,6

20,7

31,5

25,7

Sudeste

18,5

30,5

24,0

15,7

25,8

20,3

Sul

25,4

43,8

34,0

18,7

32,5

24,9

CentroOeste
Brasil

19,8

32,8

25,8

18,4

30.4

23,9

23,1

31,5

27,1

20,5

27,9

24,0

Fonte: SB BRASIL 2010.

A oclusão dentária abrange todo um sistema fisiológico
que envolve músculos, ossos e dentes, desempenhando em
conjunto uma função normal e fisiológica. A partir do momento
que ocorre um desvio da normalidade nessa função, a oclusão
passa a se tornar defeituosa, caracterizando uma má oclusão,
que pode gerar tanto uma deficiência na função como também
trazer prejuízos estéticos para o indivíduo afetado (SULIANO,
2007).
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Segundo Maciel (2006) e Nogueira (2014) ainda não há
um consenso sobre as causas definitivas, porém se sabe que
entre as causas mais comuns para o aparecimento das más
oclusões estão a presença de hábitos deletérios durante a fase
de crescimento das estruturas do crânio, além de fatores
genéticos, e a perda prematura de dentes decíduos, seja por
cáries ou traumatismos, principalmente em indivíduos de baixa
renda.
Quanto aos hábitos deletérios, Carminatti et al. (2017)
afirmam que é possível levar em conta a existência de uma
relação entre os hábitos orais e seriedade da cárie dentária.
Uma possível justificativa para a associação entre a respiração
oronasal ou o uso da chupeta e a cárie é o agravo da Qualidade
de Vida Relacionada à Saúde Oral – QVRSO.
Assim, a cárie dentária, os hábitos de sucção de chupeta
e a respiração oronasal demonstraram força negativa na
qualidade de vida relacionada à saúde bucal das crianças da
amostra estudada, como também nas suas famílias. Desse
modo, a intervenção em estágios precoces da vida da criança
é fundamental, visto que essas condições orais interferem nos
campos dos sintomas e limitações, além do ambiente
psicossocial, prejudicando a função, autonomia e lazer dos
pequenos (CARMINATTI et al., 2017).
As más oclusões afetam diretamente a função e a
estética do paciente, tornando-se, além disso, um fator que
altera a qualidade de vida sob o aspecto social e cultural do
indivíduo, diminuindo a sensação de bem-estar do mesmo. A
necessidade de uma terapia ortodôntica vai além das
necessidades funcionais e estéticas, envolve todo um complexo
social e de interação que irá variar de indivíduo para indivíduo,
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dependendo das tradições culturais impostas em cada meio
(MACIEL; KORNIS, 2006).
O nível socioeconômico também envolve as questões de
aparecimento das oclusopatias - os grupos menos favorecidos
tem uma tendência maior a apresentarem perdas prematuras
de dentes. Nesse sentido, uma má oclusão pode ser préinstalada a depender da idade do indivíduo que foi acometido
(MACIEL; KORNIS, 2006). Crianças e adolescentes com
grandes perdas dentárias podem ter apinhamentos graves ou
até mesmo deficiências nas formações ósseas. O status
socioeconômico é um dos fatores que influenciam na demanda
para o sucesso do tratamento. O acesso ao tratamento para
estes casos de má oclusão por parte da população menos
favorecida é o grande desafio imposto, restando achar
alternativas no sistema público para a realização de
tratamentos viáveis.
Uma das alternativas mais viáveis para o SUS seria agir
antes de a má oclusão acontecer, evitando assim maiores
custos no tratamento. A ortodontia preventiva é prática, rápida
e tem um baixo custo, podendo vir a ser excluída a necessidade
de aparelhagem ortodôntica fixa futuramente (BARBOSA;
GALLO, 2017).
Considerando
a
necessidade
de
um
bom
desenvolvimento e crescimento craniofacial, além da função e
da estética dessas estruturas, a ortodontia pode ser aplicada
nas UBS utilizando os devidos protocolos e o planejamento de
ações preventivas, enquanto que casos mais complicados,
necessitando de ortodontia corretiva, podem ser encaminhados
para Centros de Especialidades Odontológicas – CEO
(HEBLING, 2006).
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As UBS são espaços que possibilitam a percepção de
ações de promoção à saúde, diagnóstico e acompanhamento
de doenças crônicas. Além da inclusão que acontece na relação
entre profissionais de saúde, usuários e toda a comunidade em
que se desenvolve o cuidado qualificado (CYRINO; AZEVEDO,
2014).
Os CEO são unidades de referência para a atenção
básica, que devem ofertar, no mínimo, as especialidades de
periodontia, endodontia, pacientes com necessidades
especiais, diagnóstico bucal e cirurgia oral menor (ROSSI;
CHAVES, 2017). A criação dessas unidades necessita atender
a
demanda
de
procedimentos
especializados
e
contrarreferenciar os pacientes para as Unidades Básicas de
Saúde para conclusão dos tratamentos (SALIBA et al., 2013).
Quanto à organização da demanda, a entrada dos
pacientes é pela Unidade Básica de Saúde ou pela Equipe de
Saúde da
Família.
Em
seguida, são realizados
encaminhamentos com base em critérios acordados entre a
equipe de saúde, objetivando a diminuição de filas e do tempo
de espera por consulta, contenção de recursos e melhoria na
qualidade do atendimento (CARMINATTI et al., 2017).
A supressão na oferta de procedimentos especializados,
até os anos 2000, pode ser verificada por meio de dados
epidemiológicos, do SB-Brasil 2003 por exemplo, no qual se
constata que 70,99% da população examinada necessitava de
prótese dentária para arcada inferior e 35,83% para arcada
superior em adultos (35 - 44 anos), se enquadrando como
procedimentos especializados. Além da necessidade de outros
tratamentos
considerados
como
procedimento
especializado (ROSSI; CHAVES, 2017).
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CONCLUSÕES
Antes da criação do SUS o difícil acesso ao atendimento
odontológico resultava em uma odontologia mutiladora, e que
consequentemente levava a perdas dentárias. Com o advento
do SUS, a facilidade ao acesso e a implementação do cirurgiãodentista na equipe de saúde da família, alterou essa realidade.
Hoje, busca-se prevenir o aparecimento dos agravos bucais
que vem se tornando mais comuns na atualidade, como por
exemplo, as más oclusões.
Junto do cirurgião-dentista pode-se integrar uma equipe
multidisciplinar, com o objetivo de diminuir os principais hábitos
deletérios. Pois, como visto, o hábito de morder objetos, sucção
digital e onicofagia, além do uso constante de mamadeiras e
chupetas podem estar relacionados com a alta prevalência de
más oclusões. Desse modo, faz-se necessário o
acompanhamento multiprofissional, envolvendo médicos,
psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionista, além do próprio
cirurgião dentista.
Muito já se avançou desde a criação dos SUS. Os
cirurgiões-dentistas necessitam acompanhar essas mudanças,
procurando cada vez mais se atualizar e buscar novas
competências e habilidades que se esperam de um profissional
generalista. A implementação da prática de ortodontia no SUS
pode trazer benefícios à população, visando prevenir e tratar
essas alterações de acordo com as possibilidades que o
sistema oferece.
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo elucidar a prática, o
conhecimento e a aceitação, bem como realizar um
levantamento epidemiológico, sobre as plantas utilizadas por
Cirurgiões dentistas e acadêmicos de odontologia da cidade de
Araruna –PB. Metodologia: Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB) e abrangeu dois grupos: professores e alunos
de uma instituição de ensino superior no interior da Paraíba. A
entrevista foi realizada utilizando um formulário semiestruturado
aplicado por amostra de conveniência em momentos distintos.
Os pontos de coleta foram: para os alunos, tempo livre nas
salas de aula da universidade; para os professores, sala dos
professores - sempre com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido assinado pelo participante. Resultados: A pesquisa
enfatizou que a prática, o conhecimento e a aceitação dessa
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alternativa ou medicina não convencional pelos grupos foi
significativa, com 50% para professores e 58% para estudantes.
Foi possível identificar que 97% dos estudantes e 100% dos
professores têm interesse em obter mais conhecimento sobre o
assunto, com sugestões para uma abordagem específica ao
longo da graduação. As plantas medicinais destacadas foram:
camomila, romã e caju roxo. Conclusão: As plantas medicinais
são bastannte utilizadas e suas indicações populares coincidem
com a farmacopéia brasileira. Esse assunto é muito bem aceito
pelos órgãos de saúde pública e gera bastante interesse nos
profissionais e futuros cirurgiões dentistas para que além de
fazer parte da graduação, haja incentivo a novos estudos que
possam trazer mais informações sobre o vínculo entre as
plantas medicinais e a população.
Palavras-chave: Fitoterapia; Plantas Medicinais; Terapias
Complementares.
INTRODUÇÃO
Plantas medicinais e derivados destas figuram entre os
recursos terapêuticos mais relevantes da medicina tradicional e
complementar (MTC) (GONÇALVES, 2017). O emprego de
plantas com propriedades medicinais para tratar enfermidades
é uma prática milenar e bastante comum nas comunidades
brasileiras, onde pode-se observar sua utilização em forma de
chás e na produção de fitoterápicos no tratamento de diversas
enfermidades – dentre elas as patologias bucais (ARAUJO et
al., 2017), sendo este conhecimento repassado ao longo das
gerações (FERREIRA, 2015)
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A manifestação cultural do uso de plantas está
diretamente relacionada a etnobotânica, ciência esta que que
interliga modos, tradições e costumes de uma população com
a sua interação com a natureza, sendo assim diretamente
ligada a fitoterapia que, por sua vez, se mostra muito importante
do ponto de vista sociocultural. (ARAUJO et al., 2017)
Em decorrência de mudanças socioculturais ocorridas ao
longo dos anos, da urbanização e ainda do desenvolvimento da
indústria de medicamentos, esse conhecimento aos poucos tem
sido perdido, sendo necessário seu resgate inclusive em áreas
urbanas, visto tamanho valor histórico e cultural a ele atribuído
como também pelas informações acerca do seu uso adequado.
(SOUZA et al., 2016)
As plantas medicinais e seus derivados estão entre os
principais recursos terapêuticos da medicina tradicional. De
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), até o ano
de 2006, por volta de 85% da população mundial fazia uso de
plantas
medicinais
para
diferentes
enfermidades.
(GONÇALVES et al., 2017) Apesar da medicina moderna já ser
bem desenvolvida, significativa parcela dos povos de países em
desenvolvimento depende da medicina tradicional para sua
atenção primária, de modo que, cerca de 80% desta população
se utiliza de práticas tradicionais nos cuidados básicos de
saúde de suas famílias, onde o uso de extratos de plantas está
envolvido em aproximadamente 85% da medicina tradicional.
(GONÇALVES et al., 2017)
Os
“fitoterápicos”
são
preparações
vegetais
padronizadas resultantes da mistura de uma ou mais
substâncias presentes na planta, sendo preparados de acordo
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com legislação vigente, podendo ser utilizados em forma de
géis, pomadas, soluções hidro alcoólicas, cápsulas,
comprimidos, soluções aquosas, e infusões, mais conhecidas
como chás (MACHADO, OLIVEIRA, 2014)
No Brasil, a implementação da Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, e da
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
(PNPMF), ocorreu no ano de 2006. Entre as Práticas
Integrativas Complementares no SUS, as plantas medicinais e
a fitoterapia são bastante representativas no Sistema, e de
acordo com o Ministério da Saúde a maioria das experiências
ocorre na atenção primária. (GONÇALVES et al., 2017). Já a
utilização da fitoterapia na Odontologia foi reconhecida e
regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de
Odontologia (CFO), como prática integrativa complementar à
saúde bucal, pelo Cirurgião-Dentista (CFO, 2008).
A fitoterapia tem sido utilizada por motivações diversas,
tais como resgatar saberes populares, o aumento dos recursos
terapêuticos, a preservação da biodiversidade, fomentar a
agroecologia, desenvolvimento social e ainda a educação
ambiental. (ANTONIO, TESSER, MORETTI-PIRES, 2014). No
entanto, a falta de conhecimento e experiência dos profissionais
de saúde, bem como o excesso de exigências científicas quanto
à qualidade, eficácia e segurança dos fitoterápicos, por vezes
impede sua difusão e utilização. (MICHELON et al.,2016)
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Odontologia, as universidades são
responsáveis pelo incentivo, e também por capacitar os futuros
profissionais ao exercício de atividades referentes à saúde
bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na
93

CONHECIMENTO E PRÁTICA EM PLANTAS MEDICINAIS POR PROFESSORES
E ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NO INTERIOR PARAIBANO

compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu
meio. (SOUZA, 2014). No entanto, a falta de informações e de
conhecimento sobre a Fitoterapia, resultam do despreparo dos
graduandos para o uso clínico da Fitoterapia na carreira
profissional. (SOUZA, 2014)
O presente trabalho constitui um estudo etnobotânico no
município de Araruna-PB, abrangendo o conhecimento e
aceitação acerca de plantas medicinais pelos professores e
graduandos do curso de Odontologia em uma instituição de
Ensino Superior.
MATERIAIS E MÉTODO
Esta é uma pesquisa transversal do tipo quantitativa, cuja
obtenção de dados foi realizada nos meses de agosto e
setembro de 2017 por meio de entrevista com perguntas
semiestruturadas e objetivas, tendo respostas positivas ou
negativas as indagações, onde entrevistado explicita quais
plantas medicinais faz uso ou tem conhecimento e para qual
afecção.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UEPB, sob CAAE 6579331.2.0000.5187,
respeitando as exigências da resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, conforme parecer apresentado no anexo A.
Todos os voluntários foram informados do caráter e objetivo do
estudo e participaram voluntariamente através da assinatura de
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B).
A amostra inclusa na pesquisa esteve composta por:
 Professores de uma instituição de ensino superior no
curso de Odontologia. (n=18)
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Graduandos do curso de Odontologia da mesma
instituição, cursando do 5º ao 9º período; (n=68)

Foram incluídos na amostra voluntários a partir de 18
anos e excluídos voluntários com formulários incompletos ou
sem a assinatura do TCLE.
Os professores responderam em horário disponível, na
sala dos professores da instituição no período entre 14:00 e
16:00 horas das segundas e quartas-feiras; os graduandos de
cada período responderam à pesquisa nos intervalos das aulas
no período entre 13:00 e 17:00 horas das segundas e quartasfeiras;
O instrumento utilizado na coleta de dados foi um
formulário para entrevista simples, aplicado pelo pesquisador,
de modo que fosse possível esclarecer dúvidas que venham a
existir sobre o objetivo da pesquisa. Desse modo foram
evidenciadas as principais plantas medicinais usadas e
conhecidas pelos entrevistados, o conhecimento sobre a
regulamentação desta prática e o contato na graduação, a
utilização de plantas medicinais na Atenção Básica de Saúde,
bem como sua prescrição e interesse no uso anterior ao
atendimento ambulatorial, pelos profissionais.
Para coleta de dados foram utilizadas prancheta, caneta
esferográfica azul ou preta, formulário e TCLE impressos (lido
e assinado antes da coleta de dados) e numerados para
controle por parte do pesquisador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta o perfil da amostra investigada, a
qual compreende 02 grupos. O primeiro grupo (n=18), de
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professores, prevalentemente feminino, e majoritariamente
formado a partir de 2008, tomado como referência por
representar o ano que o CFO regulamentou a fitoterapia como
de exercício pelo Cirurgião-dentista. Já a amostra de
graduandos (n=68) é, em sua maioria, do sexo feminino,
oriunda do interior do estado e cursam do 5º ao 9º período.
Tabela 1. Caracterização da população da pesquisa.
Grupo avaliado

Professores

Variáveis

Quantidade

identificadas

n (%)

Ano de

Até 2007

07 (66%)

A partir de 2008

11 (32%)

Masculino

07 (32%)

Feminino

11 (66%)

Masculino

26 (38,23%)

Feminino

42 (61,76%)

Interior

54 (79,41%)

Capital

12 (17,64%)

Não responderam

02 (2,94%)

5º Período

18 (26,47%)

6° Período

04 (5,88%)

7º Período

12 (17,64%)

formação

Sexo

Graduandos

Sexo

Moradia

Período da
graduação
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8º Período
14 (20,58%)
9º Período

20 (29,41%)

O grupo dos professores, em grande parte (61%), não
costuma perguntar se o paciente está usando alguma planta
medicinal. Como a indicação em sua maioria advém do círculo
familiar, o que facilita a administração, torna-se importante o
questionamento durante o atendimento, no entanto poucos
profissionais o fazem. Apenas uma pequena minoria (16%)
costuma indicar esta medicina alternativa a seus pacientes,
como evidenciado na tabela 2.
Tabela 2. Dados referentes à entrevista com os professores.
Sim
Não
n (%)
n (%)
Fez uso particular
09 (50%)
9 (50%)
de fitoterápicos

Pergunta ao
paciente se ele faz
uso de
fitoterápicos

07 (38,88%)

11 (61,11%)

Costuma
prescrever
fitoterápicos

03 (16,66%)

15 (83,33%)

Conhece a PNPIC

07 (38,88%)

11 (61,11%)
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Fitoterápicos
15 (83,33%)
03 (16,66%)
podem apresentar
interação com
medicamentos
alopáticos
A fitoterapia foi
abordada na sua
graduação

03 (16,66%)

15 (83,33%)

Gostaria que
tivesse sido

17 (94,44%)

01 (5,55%)

Fitoterapia deveria
ser abordada na
graduação de
odontologia

18 (100%)

00 (0%)

Metade dos professores faz uso particular de plantas
medicinais e/ou fitoterápicos mais prevalentemente de
camomila, para gengivite e como ansiolítico, própolis para
inflamação, Hibisco para retenção de líquido, dentre outros
itens mostrados na tabela 3.
Tabela 3. Plantas medicinais e fitoterápicas de uso particular pelos professores.
Planta

Quantidade

medicinal

n (%)

Finalidade citada

Finalidade dada pela
Farmacopeia
Brasileira

Camomila

04 (44,44%)

Mucosite oral,

Antiespasmódico,

insônia, Calmante,

ansiolítico e sedativo

gengivite

leve,

anti-inflamatório

em

afecções

da

cavidade oral.
Própolis

02 (22,22%)

Faringite

Não encontrado
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Hibisco
01 (11,11%) Retenção de líquido Não encontrado
Elixir

01 (11,11%)

Mal-estar

Não encontrado

01 (11,11%)

Diarreia

Não encontrado

01 (11,11%)

Descongestivo nasal

Antidispéptico,

paregórico
Folha

da

goiabeira
Hortelã

antiflatulento

e

antiespasmódico
Unha de gato

01 (11,11%)

Aumento

de

Não encontrado

de

Não encontrado

imunidade
Enax

01 (11,11%)

Passiflora

01 (11,11%)

Aumento
imunidade

incarnata

Calmante

Ansiolítico e sedativo
leve.

Camomila para mucosite oral e insônia, romã para
gengivite e cajueiro roxo como antifúngico, cicatrizante pósexodontia, entre outros foram as plantas medicinais mais
indicadas e/ou prescritas aos pacientes pelos professores como
mostrado na tabela 4. No entanto, esta ainda se mostra uma
prática pouco expressiva e eventual pelos professores.
Segundo Gonçalves et al. (2018), a oferta das Práticas
Integrativas Complementares (PIC) traz para o contexto da
saúde pública a possibilidade de mudanças no oneroso e
hegemônico modelo biomédico. Através de pesquisas
relacionadas a este tema, a informação sobre a potencialidade
destas práticas e a possibilidade de mobilização das equipes de
saúde para sua implementação tem chegado aos gestores do
sistema de saúde.
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Em uma revisão sistemática realizada por Gonçalo e
Barros, (2014 apud GONÇALVES et al., 2018) na qual foram
analisadas evidências positivas e negativas relativas ao uso das
PIC em saúde bucal, foram constatados mais resultados
positivos relacionados à fitoterapia.
Tabela 4. Plantas medicinais prescritas pelos professores aos pacientes.
Planta medicinal

Quantidade

Finalidade citada

n (%)

Finalidade
pela

dada

Farmacopeia

Brasileira
Camomila

02 (66,66%)

Mucosite oral,

Antiespasmódico,

insônia,

ansiolítico e sedativo

Calmante,

leve, anti-inflamatório

gengivite

em

afecções

da

cavidade oral.
Romã

01 (33,33%)

Gengivite,

Anti-inflamatório

periodontite

antisséptico

e
da

cavidade oral.
Cajueiro roxo

01 (33,33%)

Antifúngico,

Não encontrado

cicatrizante, pósexodontia
Hibisco

01 (33,33%)

Retenção de

Não encontrado

líquido
Jurema preta

01 (33,33%)

Antifúngico

Não encontrado

Alecrim pimenta

01 (33,33%)

Antifúngico

Anti-inflamatório
antisséptico

e
da

cavidade oral

Apesar de o Brasil ser um país com rica biodiversidade e
condições de integrar a fitoterapia nos serviços de saúde,
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muitas vezes as iniciativas de implantá-la ocorrem de forma
desigual e, por vezes, descontínua (GONÇALVES et al. 2013).
Dentre os principais fatores apontados como dificultadores para
inserção dos fitoterápicos nos serviços de saúde estão a
dificuldade de padronização das relações municipais de
fitoterápicos. (MICHELON et al. 2016)
A importância dada a esse conhecimento pode ser
justificada pelas possíveis interações que podem ocorrer com
medicamentos alopáticos (FELTEN et al., 2015), conhecimento
este que 54,41% dos professores participantes apresentava,
apesar de a tabela 2 mostrar que o maior número dos
professores questionados não teve abordagem de plantas
medicinais na graduação.
A evolução da fitoterapia ao longo dos anos e o
conhecimento sobre o poder curativo das plantas faz com que
não seja reconhecida como ciência que precisa e que vem
sendo estudada, aperfeiçoada e aplicada. O usuário deve ter
conhecimento prévio de sua finalidade, riscos e benefícios,
sendo responsabilidade dos profissionais de saúde ter interesse
e conhecimento acerca disto e orientar a população quanto à
utilização segura e racional dos fitoterápicos. (OLIVEIRA, 2017)
Outro ponto a ser levado em consideração é que o uso
de plantas medicinais pela população contribui para o
direcionamento de estudos fito químicos e de atividade
biológica, o que faz com que suas ações terapêuticas
popularmente conhecidas sejam posteriormente comprovadas
cientificamente. (LIMA, et al., 2014). Essas plantas possuem
baixa toxicidade quando comparadas ao tratamento alopático
e, na maioria das vezes, não causa resistência. (BARBOSA,
FARIA 2014)
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Mesmo a fitoterapia sendo incluída como uma PNPIC,
nota-se através da tabela 2 que uma quantidade expressiva de
professores não conhece essa política apesar de relatarem
fazer uso de alguma planta ou fitoterápico, como evidenciado
na tabela 5.
A tabela 5 mostra ainda que essa realidade pode ter
mudado, haja vista que pouco mais da metade dos graduandos
desta universidade tiveram algum contato na graduação, e boa
parte tem ciência de que interações com medicamentos
alopáticos podem ocorrer. No grupo de graduandos é
expressiva a afirmação da maioria, mostrando que boa parte
faz uso particular de plantas medicinais e/ou fitoterápicos
(tabela 5) juntamente com os demais levantamentos para este
grupo.
Tabela 5. Dados referentes aos questionamentos feitos aos graduandos.

Favorável ao uso

Sim

Não

n (%)

n (%)

67 (98,52%)

01 (2,94%)

40 (58,82%)

28 (41,17%)

06 (8,82%)

62 (91,17%)

de fitoterápicos na
Atenção Básica
Utilizou
fitoterápico
particularmente
Conhece a PNPIC
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Recebeu alguma
40 (58,82%)
28 (41,17%)
informação sobre
fitoterapia

na

graduação
Em sua opinião, os

37 (54,41%)

31 (45,58%)

66 (97,05%)

02 (2,94%)

fitoterápicos
podem apresentar
interação

com

medicamentos
alopáticos
Gostaria

de

aprender

sobre

fitoterapia

na

graduação

Destarte, neste trabalho, a maioria quase absoluta dos
graduandos é favorável a fitoterapia na Atenção Básica e
deseja obter conhecimento acerca do tema ainda durante a
graduação. Muitos fazem uso particular das plantas medicinais,
sendo mais expressivo o uso da camomila como ansiolítico, da
romã como anti-inflamatório, do boldo, do lambedor e ainda da
Água Rabelo® com ação anti-inflamatória, além de outros
citados no quadro 1.
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Quadro 1. Plantas medicinais e fitoterápicos de uso pelos graduandos.
Plantas
medicinais

Quantidade

Finalidade citada

n (%)

Finalidade dada pela
Farmacopeia
Brasileira

Camomila

13 (36,11)

Insônia, calmante,

Antiespasmódico,

sedação

ansiolítico e sedativo

e

relaxante

leve,

anti-inflamatório

em

afecções

da

cavidade oral.
Romã

07 (19,44)

Inflamação

e

cicatrização

Anti-inflamatório
antisséptico

e
da

cavidade oral
Boldo

06 (16, 66)

Dor no estômago,

Antidispéptico

desarranjo
intestinal

e

infecção intestinal
Lambedor

05 (13, 88)

Gripe, tosse e anti-

Não encontrado

inflamatório
Água Rabelo®

03 (8,33)

Adstringente bucal

Não encontrado

e anti-inflamatório
Hortelã

02 (5,55)

Gripe

e

anti-

inflamatório

Antidispéptico,
antiflatulento

e

antiespasmódico
Valeriana

02 (5,55)

Ansiedade

e

Não encontrado

e

Não encontrado

calmante
Mastruz

02 (5, 55)

Gastrite
desarranjo
intestinal
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Passiflora
04 (11,11)
Ansiedade,
Ansiolítico e sedativo

Raspa de juá

01 (2,77)

Calmante

leve.

Clareamento

Não encontrado

dental
Alho

01 (2,77)

Gripe

Coadjuvante

no

tratamento

de

hiperlipidemia,
hipertensão

arterial

leve, dos sintomas de
gripes e resfriados e
auxiliar na prevenção
da aterosclerose
Caju

01 (2,77)

Anti-inflamatório

Não encontrado

Casca de jurema

01 (2,77)

Cicatrizante

Não encontrado

Macela

01 (2,77)

Mal-estar

Eucalipto

01 (2,77)

e

Antidispéptico,

desarranjo

antiespasmódico

intestinal

anti-inflamatório

Descongestão

Não encontrado

e

nasal
Malva rosa

01 (2,77)

Anti-inflamatório e

Expectorante,

anti-

gripe

inflamatório

e

antisséptico

da

cavidade oral.
Erva doce

01 (2,77)

Mal-estar

e

Antidispéptico

calmante

antiespasmódico

01 (2,77)

Inflamação

Não encontrado

Guaco

01 (2,77)

Tosse

Expectorante.

Tintura de arnica

01 (2,77)

Contusão

Anti-inflamatório

Água

de

e

sucupira

contusões

em
e
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distensões, nos casos
de

equimoses

e

hematomas
Hedera helise

01 (2,77)

Tosse

Não encontrado

Espinheira santa

01 (2,77)

DRGE

Antidispéptico,
antiácido e protetor da
mucosa gástrica.

Violeta genciana

01 (2,77)

Ferida de boca

Não encontrado

Hibisco

01 (2,77)

Emagrecedor

Não encontrado

Mesmo não tendo havido abordagem do tema na
graduação, a aceitação das plantas medicinais pelos
professores e graduandos é notória. Corroborando esses
dados, outros trabalhos na forma de relatos de Cirurgiõesdentistas também indicaram a necessidade de uma maior e
mais constante avaliação e modificação na formação do
profissional de odontologia no que se refere à abordagem deste
tema nos cursos de graduação (REIS et al., 2014; SOUZA,
2014; FELTEN et al., 2015).
Um vazio proporcionado pela falta de abordagem desse
tema pode ser observado na formação do Cirurgião-dentista,
vazio este que poderia ser ocupado uma vez que o tema fosse
abordado nas escolas de graduação ou até implantado como
uma disciplina em conjunto com outras práticas alternativas. O
interesse dos professores e graduandos é expressivo, pois
como posto na tabela 3, a maior parte dos entrevistados
gostaria de ter tido contato com o tema e todos são favoráveis
e entendem sua relevância na graduação. Assim, como
evidenciado no gráfico 1, o interesse para que esse tema faça
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parte da graduação é praticamente absoluto entre os
graduandos do 5º ao 9º período, representados em maior
número pelos do 5º e 9º.
Gráfico 1. Interesse dos alunos na inserção da fitoterapia na
graduação
25
20
Total

15

Favorável

10
5
0
5° Período 6° Período 7° Período 8° Período 9° Período

Desta maneira, a análise cuidadosa do uso e da prática
acerca da fitoterapia necessita de maior abordagem, para que
população e profissionais tenham acesso aos seus benefícios.
Entretanto, para isso o incentivo deve progredir já que o
financiamento nessa área se apresenta escasso e devendo ser
melhor distribuído. Outros trabalhos nos afirmam que esta área
é promissora, mesmo que diminuta na odontologia (FREIRES,
et al., 2016;).
CONCLUSÕES
A partir deste estudo conclui-se que as plantas
medicinais e fitoterápicos são conhecidos e utilizados pelos
grupos investigados, e em concordância a isto, percebeu-se
expressiva aceitação por ambos os grupos. Ainda foi
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constatado o interesse por parte de professores e alunos acerca
da abordagem do tema na graduação em Odontologia. As
principais plantas medicinais citadas foram a camomila, a romã
e o cajueiro roxo, tendo estas, boa parte de suas finalidades
validadas pela Farmacopeia brasileira. Deste modo, sabendo
da aceitação e interesse dos grupos em relação ao tema
descrito, se faz necessária a ampliação e desenvolvimento de
novas pesquisas, afim de que este tema, num futuro breve, faça
parte da formação em Odontologia nas mais variadas
instituições de ensino superior.
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RESUMO: A Osteonecrose dos Maxilares Associada ao Uso de
Medicamentos (OMAM) foi diagnosticada pela primeira vez em
2003. É caracterizada pela presença de osso necrosado
exposto na região maxilofacial com persistência de mais de oito
semanas em pacientes que não tenham história de radioterapia
em cabeça e pescoço e que tenham feito uso prévio ou atual de
bisfosfonatos ou terapias antiangiogênicas. Traz consigo
significante morbidade, afetando negativamente a qualidade de
vida de seu portador, pois pode haver dor, exposição óssea,
edema, infecção, parestesia, halitose, mobilidade dentária e
secreção purulenta. Como não há ainda uma etiologia
totalmente definida, não existe um padrão ouro de protocolo
para seu tratamento. Desta forma, a terapia fotodinâmica (PDT)
surge como um tratamento alternativo devido ao seu efeito
antimicrobiano. Este estudo objetivou uma revisão de literatura
acerca do uso da PDT como meio de tratamento auxiliar ou
coadjuvante da OMAM. Para tal, foi realizada uma busca de
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artigos científicos publicados entre 2014 e 2018 em língua
inglesa e portuguesa, disponíveis nas bases de dados Medical
Publications e Scientific Eletronic Library Online. Desta forma,
verificou-se que, apesar de não se ter clareza acerca de um
protocolo definido para tratamento da OMAM, a PDT tem se
mostrado como uma terapia promissora, na medida em que tem
levado a reiterados sucessos no auxilio para a cura desta
enfermidade.
Palavras-chave: Osteonecrose. Terapia fotodinâmica. Laser.
INTRODUÇÃO
Em 2003 Robert Marx publicou um artigo com 36 casos
de uma patologia até então desconhecida, caracterizada por
uma exposição óssea dolorosa na mandíbula, na maxila ou em
ambos que não respondia a quaisquer tratamentos, fossem eles
cirúrgico ou medicamentoso. Tratava-se da primeira descrição
da Osteonecrose. Para Marx, representava um grave efeito
adverso do uso de bisfostonatos, pois esta era a medicação
comum a todos os 36 pacientes (FUSCO et al., 2016).
A American Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons (AAOMS) definiu, em 2009, a Osteonecrose dos
Maxilares relacionada aos Bisfostonatos (OMB) como sendo a
presença de osso exposto e necrosado na região maxilofacial
que tenha persistência de mais de oito semanas em pacientes
sem história de radioterapia em cabeça e pescoço e com
tratamento prévio ou atual com bisfosfonatos ou terapias
antiangiogênicas (FLORES et al., 2016; HEGGENDORN et al.,
2016; KOTH, et al., 2016; CASTRO et al., 2016). Os achados
clínicos mais comuns são a presença de dor, exposição óssea,
edema em tecido mole, infecção, parestesia, halitose,
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mobilidade dentária e secreção purulenta (HEGGENDORN et
al., 2016; KOTH et al., 2016).
Posteriormente, em 2014, devido a inúmeras pesquisas
e também ao se relacionar a osteonecrose não somente com o
uso de bisfosfonatos, mas também ao uso de terapias
antiangiogênicas, a associação mostrou outro posicionamento,
alterando o nome da condição para Osteonecrose dos
Maxilares Relacionada ao uso de Medicamentos (OMAM).
Mesmo tendo havido esta mudança de nomenclatura, a
osteonecrose dos maxilares é considerada ainda como um
efeito colateral da terapia com bisfosfonatos (FLIEFEL et al,
2015; ALTAY et al, 2018). A OMAM é associada com
significante morbidade, afeta negativamente a qualidade de
vida de seu portador e é um desafio no que se refere ao
tratamento (BETH-TASDOGAN et al, 2017).
Bisfosfonatos são similares sintéticos do pirofosfato
endógeno, que se trata de um regulador fisiológico da
calcificação e da reabsorção óssea. Tem capacidade de induzir
direta ou indiretamente a apoptose dos osteoclastos ou até
mesmo inativá-los, inibindo assim sua função de reabsorção,
causando redução da densidade óssea (FLORES et al., 2016).
Quando administrados, os bisfosfonatos se dirigem
rapidamente em direção óssea devido a sua alta afinidade por
hidroxiapatita e se acumulam através do tempo
(HEGGENDORN et al., 2016).
Devido a tal capacidade, os bisfosfonatos são utilizados
no tratamento de osteoporose, doença de Paget, mieloma
múltiplo, metástases ósseas de tumores malignos como
cânceres de mama, próstata, rim e pulmão, com a finalidade de
redução no acometimento de fraturas ósseas pela melhora na
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qualidade mineral (FLORES et al.,2016; KOTH et al., 2016). A
depender da patologia a ser tratada, os bisfosfonatos podem
ser prescritos de forma mais ou menos potente. Por exemplo,
na osteoporose uma possível escolha é o alendronato, que,
sendo menos potente, restringe a função dos osteoclastos de
uma forma menos severa. Já nas metástases ósseas, o
pamidronato e o zolendronato, mais potentes, são os de
escolha, já que inibem os osteoclastos irreversivelmente,
causando toxicidade direta que os leva à morte celular.
O Ácido Zoledrônico é um bisfosfonato de terceira
geração, de grande potência (se comparado ao Etidronato, é
10.000 vezes mais potente), nitrogenado e administrado por via
endovenosa. É, por estas razões, o principal associado à
OMAM (HEGGENDORN et al., 2016; FLORES et al., 2016).
Medidas preventivas da OMAM são o melhor caminho a
seguir. Deve haver uma completa avaliação odontológica antes
que a terapia com bisfosfonatos seja iniciada, a fim de se
identificar e debelar a presença de infecções e dentes com
comprometimentos e assim se possa minimizar quaisquer
chances de sua manifestação. É importante solucionar todas as
condições que requeiram remodelação óssea ou o risco de
dano na mucosa neste período pré terapia com bisfosfonatos.
Manter uma ótima higiene oral é de suma importância (FLORES
et al., 2016; HEGGENDORN et al., 2016).
Ainda não há um padrão ouro para o tratamento da
OMAM visto que, mesmo com tantos estudos desde o seu
surgimento, sua etiologia não foi ainda totalmente delineada. O
manejo para seu controle tem sido centrado nos esforços para
eliminar ou reduzir a gravidade dos sintomas, para diminuir ou
prevenir a progressão da doença e para erradicar o osso
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afetado (FLIEFEL et al., 2015). Salienta Weber et al (2015) que
o principal objetivo do tratamento da OMAM deveria ser a
melhora da qualidade de vida do paciente atraves da gerência
da dor e da infecção a fim de prevenir o desenvolvimento de
novas lesões e de diminuir a progressão das lesões já
existentes.
Pacientes tratados com antibioticoterapia local ou
sistêmica, oxigenação hiperbárica ou mesmo debridamento
cirúrgico não tem tido sucesso a ponto de se afirmar que houve
sua cura. Rodrigues et al. (2016), relataram um caso de uso de
ozonioterapia com aplicações ao redor da lesão de necrose e
também no conduto do elemento dentário que estava sob
tratamento, fazendo-se uso das propriedades bactericidas e
regenerativas do ozônio, com regressão da lesão e
recuperação de densidade óssea. Mesmo com literatura
crescente de terapias alternativas e sugestões de protocolos,
não há ainda um consenso acerca de um tratamento
comprovadamente eficaz.
A terapia fotodinâmica (PDT) surge como um tratamento
alternativo ao uso de agentes antimicrobianos tradicionais,
ainda mais na cavidade bucal, na qual a superfície óssea
exposta nos casos de OMAM estão em constante contato com
a saliva, impedindo assim que o meio se mantenha estéril
favorecendo a cura da infecção. Já está estabelecida como um
método associado ao tratamento de infecções bacterianas
orais, como periodontites e periimplantites (HAFNER et al.,
2015). Corroborando o aumento de microrganismos resistentes
à terapia antibiótica, a PDT tem surgido como uma terapia
alternativa promissora (CASTRO et al, 2016).
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A PDT se caracteriza pelo uso de um agente cromóforo
(normalmente azul de metileno) no local afetado que atraia para
si a luz LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation) de baixa potência e inicie a reação fotoquímica que
levará à danificação de componentes essenciais das células ou
à alteração das atividades metabólicas de maneira irreversível,
resultando assim na morte bacteriana. O LASER apresenta
vantagens quando utilizado na terapia fotodinâmica, por ser
uma luz colimada e coerente e possuir mais de 90% de
eficiência.
Sobre o desenvolvimento da OMAM, ainda não é
totalmente claro se a necrose precede ou se vem após o
processo infeccioso, mas é certo que há a presença de
microrganismos do biofilme na superfície do osso necrosado.
Assim sendo, uma vez que várias pesquisas tem demonstrado
os efeitos antimicrobianos da PDT (WEBER, CAMILOTTI,
PONTE, 2015; LEME, 2015; PRAZMO et al., 2016), esta pode
representar uma terapia adjuvante no tratamento da
osteonecrose. Entretanto, a evidência científica atual sobre o
uso desta terapia na osteonecrose resume-se a poucos
estudos. Portanto, mais estudos são necessários a fim de
comprovar o efeito da terapia fotodinâmica na OMAM.
Diante disto, o presente capítulo objetiva proceder a uma
revisão de literatura acerca da utilização da PDT como um meio
de tratamento auxiliar nos casos de OMAM, enfatizando suas
vantagens, aplicações e estudos realizados.
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MATERIAIS E MÉTODO
O presente capítulo se caracteriza como uma revisão de
literatura com abordagem relacionada ao uso da terapia
fotodinâmica na prevenção de osteonecrose por bisfosfonatos.
Realizou-se uma revisão de literatura fundamentada em
artigos científicos publicados entre 2014 e 2018. Para a sua
execução foi utilizada a ferramenta de busca existente no
próprio ambiente virtual das bases de dados Medical
Publications (PubMed) e Scientific Electronic Library Online
(SciELO) com descritores extraídos da terminologia Descritores
em Ciências da Saúde (DECs), quais sejam: BisphosphonateAssociated Osteonecrosis of the Jaw, Photochemotherapy e
Laser, tendo como operador booleano “AND”.
Os artigos que atenderam aos critérios de elegibilidade
(resumo relacionado ao tema e texto em inglês ou em
português) foram selecionados para leitura. Primeiramente, a
seleção dos artigos foi realizada de acordo com sua relevância
para o tema proposto, por meio de leituras exploratórias dos
respectivos resumos. Após, o conteúdo dos artigos foi
analisado integralmente e as informações pertinentes foram
separadas. Excluíram-se artigos cujos resumos não
demonstraram relação com o tema e os artigos escritos em
outras línguas que não a inglesa ou a portuguesa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mesmo com muitos estudos já publicados sobre a OMAM
desde seu primeiro relato, sua patogenia exata ainda não é
claramente conhecida. Algumas teorias tem sido propostas
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para explicá-la, como por exemplo que seria induzida pelo
sucessivo acúmulo dos bisfosfonatos nos ossos, o que levaria
a total inibição da função osteoclástica. Também poderia ser
resposta a alguma infecção – os bisfosfonatos agem na
modulação da resposta imune a diferentes tipos celulares, e isto
poderia facilitar uma reação a patógenos presentes no biofilme.
Não obstante, as espécies do gênero Actinomyces são
encontradas em muitos dos casos de OMAM, o que corrobora
para esta teoria. Outra possibilidade teria a OMAM como
resultado de uma isquemia provocada pelo efeito
antiangiogênico dos bisfosfonatos. Além destas, é possível que
o acúmulo e a toxicidade dos bisfosfonatos poderiam, se
combinados com medicações antineoplásicas, levar a danos na
mucosa que causariam exposição óssea e consequente OMAM
(HEGGENDORN et al., 2016; BARROS SILVA et al., 2015).
Barros Silva et al. (2015), assim como Flores et al. (2016)
denotam que o principal fator de risco da OMAM é o trauma
cirúrgico advindo de procedimentos odontológicos cruentos. Da
mesma forma, salienta Fliefel et al. (2015), que lesões de
OMAM ficam silenciosas até que ocorra um fato gerador, um
gatilho. A maioria dos casos relatados da patologia ocorre após
exodontias, que elevam seu risco em até dezessete vezes.
Outro fator de risco é a doença periodontal que pode aumentar
a quantidade de bisfosfonato liberado, e eleva o risco em mais
de doze. Pode-se, desta forma, pensar num cenário em que o
trauma aos tecidos moles da boca representaria o evento inicial
de OMAM, e a liberação de bisfosfonato da camada óssea
subjacente para a mucosa ao redor resultaria em uma inibição
local da cura da ferida, com subsequente espalhamento ósseo.
A American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
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(AAOMS) diz que os fatores de risco para o desenvolvimento
da OMAM podem ser agrupados em relacionados à droga,
locais, demográficos, sistêmicos, genéticos e preventivos.
Não havendo uma clareza na etiologia da OMAM, ainda
não existe um padrão ouro para seu tratamento. A American
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons estabeleceu
estratégias de manejo para a OMAM de acordo com estágios
de gravidade da doença, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1. Estágios e estratégias de manejo da OMAM
Estágios
Categoria de risco: ausência de
exposição óssea em pacientes
tratados com bisfosfonato oral ou
intravenoso.

Estratégias de Manejo
Nada a fazer; somente orientar o
paciente quando ao uso da
medicação.

Estágio 0: Ausência de aparente
osteonecrose e presença de
sinais e sintomas clínicos
inespecíficos

Manejo sistêmico com antibióticos e
analgésicos se necessários.

Estágio 1: Presença de osso
necrótico
em
paciente
assintomático e ausência de
infecção

Enxaguante bucal com antibióticos;
acompanhamento
mensal;
orientações
ao
paciente
e
considerações sobre manutenção
do uso de bisfostonatos.

Estágio 2: Presença de osso
necrótico e de infecção, com dor
e edema na área afetada, com ou
sem coleção purulenta

Enxaguante bucal com antibióticos;
manejo da dor; prescrição de
antibióticos
e
analgésicos;
debridamento ósseo para alívio de
tecido mole

Estágio 3: Presença de osso
necrótico e de infecção, e
também presença de um ou mais
dos seguintes: osteonecrose se
estendendo pelo osso alveolar,

Enxaguante bucal com antibióticos;
manejo da dor; prescrição de
antibióticos
e
analgésicos,
debridamento ósseo cirúrgico ou
ressecção óssea.
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fratura óssea patológica, fístula
extraoral, comunicação oronasal,
osteólise se estendendo pela
borda mandibular inferior ou
assoalho sinusal
Fonte: American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

Há sugestões de protocolos que tem sido aceitas
(HEGGENDORN el al., 2016; KOTH et al., 2016; CASTRO et
al., 2016). Flores et al. (2016) vão um pouco além e afirmam
que nem mesmo a interrupção do uso do bisfosfonato parece
trazer resultado, já que ele se acumula no tecido ósseo, tendo
uma meia-vida longa. Pacientes tratados com antibioticoterapia
local ou sistêmica, oxigenação hiperbárica ou mesmo
debridamento cirúrgico não tem tido sucesso a ponto de evoluir
para a cura da patologia, o que a torna uma condição ainda
mais complexa para o paciente, porque a exposição óssea
aumenta a chance de instalação de infecção local, que por sua
vez não cede ao uso de antibióticos, especialmente em
pacientes oncológicos que já possuem imunidade
comprometida.
Hortobagyi et al. (2018) avaliaram o potencial de
acúmulo do bisfosfonato do tipo zolendronato no tecido ósseo,
considerando que ele é utilizado como tratamento padrão de
metástases ósseas em pacientes com tumores sólidos, como
os dos cânceres de mama e de próstata, e é utilizado por
períodos maiores que um ano. Esse tempo de administração
desta droga pode levar a reações adversas como fraturas
ósseas e OMAM. Sugeriram que este tempo não leva à
saturação óssea e que sua administração pode ser feita de
forma segura.
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Hafner et al. (2016) afirmam não ser claro se a infecção
da OMAM é primária ou secundária, mas dizem não haver
dúvidas de que o seu tratamento deve incluir terapia
antimicrobiana sistêmica. Como biofilmes associados ao osso
necrótico em pacientes com OMAM são resistentes a tal
terapia, deve-se combinar a remoção cirúrgica de tal tecido
ósseo. Salientam também a importância da PDT como um
método de tratamento adjuvante às doenças orais bacterianas.
Em sua pesquisa utilizaram uma cepa de Actinomyces
naeslundii isolada de um paciente portador de OMAM para
determinar a ação bactericida do PDT contra a mesma.
Conseguiram demonstrar a efetiva morte bacteriana no grupo
tratado com PDT, em comparação com os grupos tratados com
clorexidina e com polihexadina.
A pesquisa de Statkievicz et al (2014) objetivou avaliar o
efeito da PDT e da terapia com laser de baixa intensidade no
processo de reparo alveolar em ratas que receberam
administração de zoledronato a cada dois dias por sete
semanas e nas quais foi realizada exodontia do primeiro molar
inferior esquerdo ao final da terceira semana (como fator de
risco para a instalação da OMAM). O laser de baixa intensidade
ou a PDT foram realizadas por três vezes, nos dias 0, 2 e 4 após
as exodontas. Perceberam que ambas as terapias são capazes
de melhorar os eventos que se relacionam ao processo de
reparo alveolar, porém a PDT se mostrou mais efetiva,
chegando os autores a sugeri-la como uma alternativa de
terapia preventiva para que se evite o desencadear da OMAM
após exodontias.
Dois casos de OMAM tratados de forma complementar
com PDT e com a colocação de membranas autólogas de
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plasma rico em fibrina (PRF) no tecido ósseo afetado, visando
a estimulação e aceleração da sua regeneração foram
relatados por Castro et al. (2015). Em ambos os casos as
pacientes eram do sexo feminino, haviam feito uso de
bisfosfonato (Alendronato 70mg) e foram diagnosticadas como
portadoras de OMAM. A paciente do primeiro caso apresentava
uma fístula extraoral na região submentoniana, dor e história de
extração de um dente inferior dois anos antes. Foi medicada
com antibiótico e anti-inflamatório, e teve melhora clínica.
Porém houve a necessidade de debridamento cirúrgico da
lesão com a aplicação de PDT no momento da cirurgia e
colocação de PRF no local afetado antes da sutura Já a
paciente do segundo caso tinha presença de coleção purulenta,
exposição de osso necrótico e dor na região anterior da
mandíbula e história de tratamento endodôntico nos elementos
42 e 43. Seguiu o mesmo protocolo de medicamentos e cirurgia,
mas não fez uso da PDT – após quatro meses, uma nova
intervenção cirúrgica foi necessária, desta vez com o uso da
PDT. No primeiro caso houve cura da área cirurgiada com
neoformação óssea 10 meses após o tratamento realizado; no
segundo, 14 meses após a segunda cirurgia. Os autores
constataram que a PDT e a PRF aceleraram significativamente
a cura da lesão óssea.
Assim como Castro et al (2015), Giudice et al (2018)
avaliaram a eficácia da PRF comparando um grupo de
pacientes que a utilizou após tratamento cirúrgico com um
grupo de pacientes que somente teve tratamento cirúrgico.
Porém sem a utilização de PDT. Foram avaliados: integridade
da mucosa, ausência de infecção e dor em acompanhamentos
de um mês, seis meses e um ano. Verificaram que os pacientes
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do grupo tratado com PRF tiveram uma diferença significativa
de melhora no quadro clinico no primeiro mês de
acompanhamento, sugerindo, desta forma, que a aplicação de
PRF após cirurgia óssea pode aumentar a qualidade de vida a
curto prazo, além de reduzir a dor e infecções pós operatórias.
Embora a laserterapia tenha sido usada juntamente com
o corante, caracterizando a PDT, Heggendorn et al (2016)
relataram uma abordagem terapêutica utilizando somente a luz
LASER de baixa intensidade sem o corante em uma paciente
com uma lesão mandibular de exposição de osso necrosado
com progressão de sete meses que apareceu após a paciente
fazer a instalação de uma nova prótese parcial inferior. Não
coincidentemente, a paciente estava fazendo uso de
zolendronato há quase três anos. O tratamento constou do uso
tópico de clorexidina a 0,2% duas vezes ao dia e interrupção do
uso da prótese por dois meses. Porém como houve aumento da
lesão, foi utilizado irrigação semanal de uma solução de 1:1 de
iodato de potássio e peróxido de hirogënio e uso diário de
ensaguante bucal de clorexidina a 0,12%. Na terceira semana
houve um sequestro ósseo espontâneo e a paciente se disse
assintomática. Após 35 dias foi iniciado protocolo com cinco
sessões de Laserterapia de baixa intensidade. Com isso, após
dois meses houve redução da área óssea exposta e
reepitelização parcial da mucosa.
Partindo do pressuposto do uso da Laserterapia de baixa
intensidade, Minamisako et al (2016) propuseram em seu
estudo de caso controle avaliar a sua efetividade e a da PDT no
manejo da OMAM. Um paciente do sexo masculino, 85 anos de
idade, apresentou exposição óssea de aproximadamente 1.5
centímetros em sulco vestibular direito da maxila juntamente
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com dor e coleção purulenta. Fazia uso de alendronato 70mg
uma vez por semana nos últimos oito anos. Foi realizado
tratamento conservador com antibioticoterapia e aplicação
tópica de clorexidina a 0,12% na lesão diariamente. Ademais,
como terapia coadjuvante foi realizada semanalmente PDT e
aplicação de laser de baixa intensidade. Houve cura da lesão
óssea após doze meses. O paciente teve acompanhamento
quinzenal durante seis meses e foi observado que não houve
recorrência da OMAM.
Minamisako et al. (2016) ainda salientam que a
Laserterapia de baixa intensidade promove bioestimulação
tecidual, analgesia e otimiza a evolução clínica da lesão quando
comparada ao tratamento convencional realizado sozinho.
Aliado à PDT, traz ao paciente também o benefício da morte
microbiana sem causar a resistência bacteriana característica
dos antibióticos. Ambas as terapias não tem efeitos colaterais
associados.
Poli et al (2018) reportaram um caso com uma paciente
de 62 anos de idade que fez uso de injeções de clodronate
100mg /semana por três anos. Ela apresentou osso necrótico
exposto, mucosa inflamada e dor quatro meses após uma
extração dentária na região de forame mandibular. O
tratamento proposto foi antibioticoterapia por vinte dias,
sequestromia com debridamento e PDT para descontaminação
dos tecidos duros e moles uma vez por semana por dois meses.
O resultado foi satisfatório com cura da lesão e não houve
recidiva em um acompanhamento de seis meses.
A presença de microrganismos e consequente biofilme
nas lesões de osso necrosado, características da OMAM, por si
só já mostra a importância que a PDT pode vir a ter em seu
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tratamento, na medida em que ela leva à morte destes
microrganismos, favorecendo, desta forma, a cura de tais
lesões.
CONCLUSÕES
Os fatores chave para o sucesso no tratamento da
OMAM ainda não foram identificados com precisão. Além do
mais, a comparação de inúmeros tratamentos e pesquisas não
parece trazer mais clareza, na medida em que a própria
definição de sucesso no tratamento não está bem definida na
literatura.
A PDT tem se mostrado como uma terapia alternativa
promissora, não invasiva e que não gera desconforto ao
paciente. Além do mais, é um comprovado tratamento
antimicrobiano que não traz consigo a possibilidade de
resistência bacteriana observada na antibioticoterapia.
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RESUMO: O uso de plantas para fins medicinais é uma prática
milenar e que normalmente é passada de geração em geração,
essas plantas apresentam diversas indicações terapêuticas e
são bastante aceitas entre a populçao. É preciso ter o correto
conhecimento das indicações e uso dessas plantas, pois,
utilizando-as de forma incorreta, é possível que surjam efeitos
tóxicos ou colaterias. As partes das plantas mais utilizadas são
as folhas e cascas e são administradas principalmente na forma
de chás. Esta pesquisa buscou conhecer quais as plantas
medicinais mais utilizadas de uma população e quais as
indicações, além de procurar saber sobre a receptividade ao
uso de plantas medicinais na atenção básica, se conhecem
algum raizeiro, se gostaria que algum dentista receitasse ou se
já receitou alguma planta medicinal e se falaria ao dentista se
faz uso de aguma planta. A cidade escolhida foi Araruna que se
localiza na região do Curimataú Oriental no interior da Paraíba,
esta cidade apresenta uma grande população rural. De acordo
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com os resultados obtidos, muitos fazem uso das plantas
medicinais e são favoráveis a sua implementação e as plantas
mais citadas foram a romã, camomila e o cajueiro roxo com
ação anti-inflamatória e cicatrizante; calmante e controle da
ansiedade; anti-inflamatória e cicatrizante respectivamente.
Palavras-chave:
Plantas
medicinais.
Conhecimento.
Fitoterapia.
INTRODUÇÃO
A medicina tradicional que abrange as plantas medicinais
está presente no cotidiano de muitas pessoas no mundo, com
registro de mais de 25.000 plantas na farmacopeia e mais da
metade dos produtos farmacêuticos disponíveis no mercado
são de origem natural (EDDOUKS; AJEBLI; HEBI, 2017).
A medicina tradicional ou alternativa, é conceituada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como a ciência que une
os conhecimentos empíricos e práticos, explicáveis ou não,
empregados para o diagnóstico, prevenção e tratamento,
utilizando unicamente a experiência e observação e repassados
oralmente ou pela escrita para as demais gerações
(CAVALCANTI et al., 2013)
No grupo da medicina alternativa existe a fitoterapia que
consiste no uso de plantas medicinais nas diferentes
apresentações farmacêuticas e que apresentam ação
preventiva e curativa, a sua origem vem da sabedoria popular,
apresenta um valor acessível e possui uma diversa
disponibilidade, deste modo, o profissional de saúde pode
ofertar ao paciente uma apresentação farmacológica que se
encaixe na sua condição econômica (SOUZA, 2014).
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A medicina tradicional utiliza como um dos recursos
terapêuticos as plantas medicinais e os seus derivados, no
mundo e no Brasil o uso dessas plantas são muito propagados
e considerados uma tradição milenar onde é preciso ter
conhecimento e cuidado na utilização desses remédios
(MACEDO, 2016; SOUZA, 2014).
Na Atenção Básica o uso de plantas medicinais pode ser
considerada uma opção terapêutica aceitável quando se
observa a sua efetividade, um menor custo operacional, a fácil
aquisição das plantas e a identidade cultural da atenção básica
com a população atendida (CAVALCANTI et al., 2013;
FONTENELE, 2013).
Contudo, essa discursão ganhou mais corpo quando foi
comprovado que a população atendida pelo programa faz uso
de plantas medicinais para fins terapêuticos ao mesmo tempo
que usa o medicamento industrializado, onde, muitas vezes
eles não tem o conhecimento de toxicidade, ação terapêutica,
cultivo e contraindicações, e baseiam o uso no fato de que por
serem plantas medicinais elas não irão acarretar prejuízos a
saúde seja qual for a forma e a quantidade utilizada
(CAVALCANTI et al., 2013; FONTENELE, 2013).
De Oliveira (2017) mostra que as populações fazem uso
de plantas medicinais de forma regular e diversas espécies são
mencionadas como sendo favoráveis e eficazes no tratamento
de doenças, pois, esse conhecimento advém da família e a
população que mais faz uso está na região Nordeste do Brasil.
É adentrando no conhecimento popular sobre as plantas
medicinais que se tem uma contribuição considerável na
identificação dos efeitos terapêuticos dessas plantas, com isso,
os pesquisadores conseguem ter um auxílio na seleção das
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espécies para estudos botânicos, farmacológicos e fitoquímicos
(CAVALCANTI et al., 2013).
Esses estudos apresentam a ciência os efeitos
terapêuticos que o conhecimento da população já trazia, bem
como o conhecimento de efeitos maléficos que algumas dessas
plantas podem trazer para a saúde quando utilizadas
(CAVALCANTI et al., 2013).
O uso de medicamentos sintéticos é bastante difundido
na população em geral, no entanto, existe uma grande parcela
que utiliza plantas medicinais isoladamente ou concomitante ao
medicamento sintético, o que torna o usuário um ponto
importante a ser ressaltado, pois, eles fazem essa prática
porque aprenderam no conhecimento popular (FIGUEREDO;
GURGEL; GURGEL JUNIOR, 2014).
O que acaba acontecendo é que muitos casos de
doenças são tratados sem buscar os serviços de saúde, pois,
as vezes quando são buscados esses recursos os
medicamentos não estão disponíveis ou o paciente não possui
condições financeiras para comprar, no entanto, em alguns
casos quando o usuário vai utilizar as plantas medicinais ele
não possui o conhecimento sobre a indicação e preparo da
formulação o que pode gerar danos e comprometer o
tratamento (FIGUEREDO; GURGEL; GURGEL JUNIOR, 2014).
No conhecimento popular é comum que uma planta seja
utilizada para diversas doenças e sintomas e alguns afirmam
que elas podem curar doenças mais complicadas como o
câncer e mesmo que exista essa possibilidade, o uso das
plantas medicinais deve ter critérios e em alguns casos o seu
papel é complementar ao uso do medicamento sintético
(FIGUEREDO; GURGEL; GURGEL JUNIOR, 2014).
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De acordo com Penido et al. (2016) e Sousa et al. (2016),
as plantas medicinais podem ser administradas de diferentes
formas, as mais habituais são os chás de ervas (infusão) no
qual eles podem ser ingeridos ou usados como gargarejo, a
segunda forma mais utilizada das plantas medicinais é no
banho e as dosagens dos chás varia entre um e três xícaras por
dia.
Souza et al. (2016) apresenta em sua pesquisa que
muitas pessoas buscam nos raizeiros quais partes das plantas
a serem utilizas e as mais citadas são as folhas, cascas, tronco,
talo, caule e frutas, sendo que segundo Penido et al. (2016), as
folhas podem ser encontradas ao longo do ano e são mais
facilmente coletadas.
Quanto aos materiais fitoterápicos, de uma maneira
geral, eles apresentam a possibilidade de serem apresentados
e utilizados de diferentes fórmulas, tais como: cápsulas,
comprimidos, géis, pomadas, soluções aquosas, soluções
hidroalcoólicas e infusões, que são conhecidas como chás e
bastante utilizada pela população (SOUZA; GALDINO; LOPES,
2018).
Quando procurados por pessoas com complicações
dentárias, os raizeiros relatam que a dor de dente e gengivite
são as alterações mais citadas e a planta mais indicada para
esses casos é a tansagem, que os comerciantes dizem que
apresenta função anti-inflamatória e a sua forma de uso
geralmente é tópica (DE ARAÚJO et al., 2018).
A raspa da parte mais interna da casca do juazeiro ou juá
(Ziziphus joazeiro martius) quando usada isoladamente ou
associada ao dentifrício atua de forma eficaz na redução do
biofilme dental, com isso, essa planta é novidade nas pesquisas
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científicas que buscam revolucionar o cuidado com a saúde
bucal utilizando um produto que seja orgânico e acessível à
população de baixo custo (ARAÚJO et al., 2017).
As pesquisas atuais apresentam que os chás atuam
inibindo o crescimento bacteriano e a aderência nas superfícies
dentais além de reduzir a produção de ácidos e polissacarídeos
extracelulares, em testes clínicos e laboratoriais o cravo-daíndia, a camomila, a malva, a romã, a unha-de-gato e o própolis
apresentaram indicações seguras para serem usados na
odontologia (MACHADO; OLIVEIRA, 2014; DE MELO ALELUIA
et al., 2017).
Nos últimos anos, especialidades odontológicas como
periodontia e endodontia, mostraram que extratos de plantas
como o própolis, a furta noni, raiz de bardana e folha de nem,
estão sendo utilizadas como medicamento intra-canal e
apresentando excelentes resultados, abrindo assim, novos
ramos de pesquisas para esses medicamentos que são
utilizados pela população (CRUZ MARTÍNEZ; DIAZ GÓMEZ;
OH, 2017).
O eugenol é a maior parte do cravo-da-índia e também
está presente no manjericão, limão, canela, noz-moscada e
bálsamo, porém, é mais utilizado o eugenol extraído do cravo,
esse produto tem sido usado como analgésico para uso
odontológico e como anti-helmíntico (RAJPUT et al., 2018).
Contudo, outra planta que também é bastante
comercializada é a casca de sara-tudo que de acordo com os
raizeiros, o chá tem efeito analgésico e anti-inflamatório, sendo
assim indicada na dor de dente, além dessas plantas, o alecrim
e a erva-cidreira são compradas para tratar úlceras bucais, pois,
os comerciantes acreditam que essas plantas apresentam
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propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias (DE ARAÚJO
et al., 2018).
Segundo a pesquisa de Souza et al. (2016) quase todos
os raizeiros entrevistados realizam a orientação quanto a
higienização das plantas, sendo a lavagem com água corrente
a forma mais citada, seguida da lavagem com fervura e lavagem
com solução de água e água sanitária e no que se refere a
orientação quanto aos riscos tóxicos e contra indicações a
maioria dos raizeiros afirmam realizar essas orientações e entre
os efeitos mais citados tem-se a ação abortiva ou
contraindicação da ingestão pela sua toxicidade, em especial
da aroeira, barbatimão, romã, caju roxo, tanchagem e urtiga.
É preciso ressaltar que os fitoterápicos podem
apresentar efeitos colaterais como alergias, toxicidade e
hipersensibilidade e que as manifestações podem variar de
uma dermatite momentânea até um choque anafilático,
podendo também provocar aborto, interagir com drogas usadas
durante a cirurgia para prolongar o tempo de anestesia, alterar
os sinais vitais e aumentar o sangramento pós-cirúrgico ou ter
interação com outros medicamentos (DE MELO ALELUIA et al.,
2017; CRUZ MARTÍNEZ; DIAZ GÓMEZ; OH, 2017).
Com isso, esses medicamentos precisam ser utilizados
de forma segura, tendo as informações sobre indicações,
contraindicações e posologia, porém, no comércio essas
informações são escassas o que dificulta a correta
administração e as vezes são vendidos sem a prescrição
correta (DE MELO ALELUIA et al., 2017).
Nos tempos atuais, o entendimento relacionado ao poder
de cura das plantas não deve ser considerado apenas uma
tradição que é passada de pais para filhos, é preciso entender
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que existe uma ciência na qual vem sendo estudada,
aperfeiçoada e aplicada ao longo dos tempos por diversas
culturas (GONÇALVES et al., 2018).
O conhecimento popular sobre as plantas medicinais
pode ser utilizado como base ou inspiração para pesquisas
científicas sobre esses produtos, contribuindo assim, para os
profissionais da área da saúde na acepção de buscar subsídios
para adicionar espécies em programas de fitoterapia na rede de
atendimento básico, contribuindo também para o sistema local
de saúde e na ajuda no desenvolvimento de potencial
econômico inerente às plantas de valor medicinal
(GONÇALVES et al., 2018).
Os estudos sobre as plantas medicinais e os fitoterápicos
precisam ser enfatizados e realizados no âmbito científico para
que esses medicamentos se tornem uma alternativa segura e
econômica para o tratamento de doenças e condições diversas
na área da saúde (SOUZA, 2014).
Na odontologia, novas investigações com plantas
medicinais vem sendo realizadas, buscando produtos que
apresentem maior atividade farmacológica, menor toxicidade e
maior biocompatibilidade, para que a população tenha acesso
a esses medicamentos e essas pesquisas estão sendo
estimuladas devido ao crescimento mundial da fitoterapia em
programas preventivos e curativos, pois, apresenta menor custo
a população e aos serviços públicos de saúde (MICHELON et
al., 2016).
Foi comprovado que diversas plantas apresentam
atividade terapêutica nas infecções bucais, como efeito
antimicrobiano, tornando possível alternativas para diminuir
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doenças como a cárie, pela introdução em dentifrícios ou sob
outras formas de uso (MICHELON et al., 2016).
A cultura de um povo é constituído como fator
determinante, entre outras coisas, do comportamento humano
em relação à saúde, e tem sido função da cultura, a passagem
de conhecimento sobre o uso de recursos vegetais disponíveis
em cada região, no qual esse conhecimento é específico para
cada região ou comunidade, portanto, o saber local
etnobotânico é de suma importância para muitos aspectos
como saúde e alimentação em áreas rurais de baixa renda,
contudo, este conhecimento vem sendo afetado e ameaçado
pelo advento da globalização (DOS SANTOS-SILVA et al.,
2017).
A cidade escolhida para a realização da pesquisa se
chama Araruna, é localizada no interior da Paraíba na região do
Curimataú Oriental, de acordo com o censo de 2010 do IBGE
apresentava uma população de 18.879 mil habitantes,
densidade demográfica (hab/km3) 76,83 e com população
estimada para 2018 de 20.215 mil habitantes (DEMOGRÁFICO,
2010). Araruna é uma cidade com zona rural muito abrangente
e possui um número bastante elevado de famílias que
sobrevivem da agricultura.
Dentre as plantas medicinais mais plantadas na cidade
de Araruna temos, hortelã da folha miúda no qual o sumo do
mel é utilizado no combate a vermes; erva cidreira que combate
a dor de cabeça e estômago; capim santo e sabugueira usados
contra a febre e a eva santa que ajuda no fígado (SILVA, 2013).
Tendo em vista que o Brasil é rico em sua fauna e flora
e que abriga diversos tipos de plantas medicinais e fitoterápicos
os quais tornam a medicina alternativa diversificada em
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produtos, esta pesquisa tem o objetivo de analisar o
conhecimento e uso das plantas medicinais de alguns usuários
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da clínica escola de
odontologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Campus VIII.
MATERIAIS E MÉTODO
Esta pesquisa é transversal do tipo quantitativa, sendo
exploratória e descritiva, no qual a obtenção de dados foi
realizada nos meses de agosto e setembro de 2017 na cidade
de Araruna – PB.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UEPB, sob CAAE 6579331.2.0000.5187,
respeitando as exigências da resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, conforme parecer apresentado no anexo A.
os voluntários foram esclarecidos quanto a pesquisa e
assinaram voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) (Anexo B).
Foram inclusos na pesquisa os voluntários maiores de 18
anos e excluído os que não tinham capacidade cognitiva para
responder o questionário e os formulários incompletos ou que
não tinham a assinatura do TCLE. Os locais selecionados para
a coleta de dados foram a sala de espera das UBS e das
clínicas da UEPB – Campus VIII.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 50 usuários e na tabela 1 é
apresentada as suas características quanto ao sexo, zona em
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que moram e idade. A maioria são do sexo feminino e
moradores da zona urbana, apresentando idade média de 38,9
anos.
Tabela 1. Caracterização da população da pesquisa.
Grupo avaliado

Usuários

Variáveis

Quantidade

identificadas

n (%)

Idade (em

18-30

18 (36)

31-43

14 (28)

44-57

09 (18)

58-72

09 (18)

Masculino

13 (26)

Feminino

37 (74)

anos)

Sexo

Na tabela 2 é mostrado os dados objetivos da entrevista,
no qual 94% dos entrevistados afirmaram que as plantas
medicinais são eficazes, e mais da metade (68%) da população
pesquisada afirmou que fazem uso dessa medicina alternativa,
esses dados estão de acordo com a pesquisa De Araújo et al.
(2018), onde 76% da população utilizam plantas medicinais
para tratar patologias.
Tabela 2. Dados referentes à entrevista com os usuários.
Receptivo ao uso de plantas
medicinais na Atenção Básica

Usa plantas medicinais

Sim
n (%)
44 (88)

Não
n (%)
06 (12)

34 (68)

16 (32)
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Acha que elas servem
47 (94)
03 (06)
Conhece algum raizeiro

29 (58)

21 (42)

Algum dentista já receitou

00 (00)

50 (100)

Gostaria que o dentista
receitasse

37 (74)

13 (26)

O dentista já perguntou se fazia
uso

02 (4)

48 (96)

Falaria ao dentista quando usa

33 (66)

17 (34)

Mesmo existindo a feira livre na cidade, o que facilita a
aquisição de tais produtos já com “indicações”, muitos dos
participantes do grupo de usuários afirmaram não conhecer
nenhum raizeiro na cidade de Araruna. É importante ressaltar
que 26% não gostaria que o cirurgião dentista (CD) receitasse
alguma planta medicinal, eles afirmam que preferem
medicamentos sintéticos ou que essa prescrição deveria ser
realizada por um médico, no entanto, 37% afirma que esse
acréscimo no tratamento propiciaria uma melhor interação entre
a realidade da comunidade e o cuidado exercido pelos CDs.
De acordo com a pesquisa de Gonçalves et al. (2018)
mais da metade dos entrevistados informaram que não
comunicam ao profissional de saúde que faz uso de plantas
medicinais.
A atual pesquisa mostra que a maioria do usuários (96%)
informaram que o CD não os indaga sobre o uso de plantas
medicinais e/ou fitoterápicos quando estão em atendimento,
contudo, mais da metade afirma que relataria ao CD, mesmo
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que não fosse questionado, que estaria, naquele momento,
fazendo uso de plantas medicinais. Como mostra ainda a tabela
2, 34% da população respondeu que não falaria ao CD que usa
plantas medicinais e não o fazem por não achar importante,
esquecer ou tem vergonha de relatar o uso.
Quando questionados se são receptivos ao uso de
plantas medicinais na atenção básica, 88% dos entrevistados
são bastante receptivos, isso vai de acordo com Barbosa e
Faria (2018) que mostram em sua pesquisa que os fármacos
naturais se tornam mais acessíveis pois apresentam um menor
custo a população, isso torna crescente a procura por esses
produtos.
Mesmo com toda receptividade, todos os entrevistados
relataram que nunca receberam indicação ou prescrição de um
CD, como mostrado na tabela 2. O uso da medicina alternativa
como uma prática independente está presente no cotidiano da
população ararunense, assim como em outras localidades
mostrada por Eddouks et al. (2017).
É possível observar na tabela 3 as plantas medicinais
que foram com mais frequência relatadas pelos usuários, podese listar: Romã, camomila, cajueiro roxo, boldo e arruda além
de outras 62 citadas, e que se mostram frequentes nos
trabalhos com levantamento de plantas medicinais.
Tabela 3. Plantas medicinais citadas pelos usuários.
Planta medicinal

Romã

Quantida
de
n (%)
21
(44,68)

Finalidade
citada
Anti-inflamatório
e cicatrizante

Finalidade dada
pela Farmacopeia
Brasileira
Anti-inflamatório e
antisséptico da
cavidade oral.
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Camomila
21
Calmante e
Antiespasmódico,
(44,68)
controle da
ansiolítico e sedativo
ansiedade
leve, anti-inflamatório
em afecções da
cavidade oral.
Cajueiro roxo
13
Anti-inflamatório
Não encontrado
(27,65)
e cicatrizante
Boldo
11
Mal estar e antiAntidispéptico
(23,40)
inflamatório
Arruda
05
Anti-inflamatório
Não encontrado
(10,63)
e dor
Alho
04 (8,51) Odontalgia, antiCoadjuvante no
inflamatório e
tratamento de
gripe
hiperlipidemia,
hipertensão arterial
leve, dos sintomas
de gripes e
resfriados e auxiliar
na prevenção da
aterosclerose
Erva-cidreira
04 (8,51)
Calmante
Ansiolítico, sedativo
leve,
antiespasmódico e
antidispéptico.
Babosa
04 (8,51)
Cicatrizante e
Cicatrizante.
anti-inflamatório
Capim santo
04 (8,51)
Calmante e dor
Antiespasmódico,
estomacal
ansiolítico e sedativo
leve
Babatenon
03 (6,38)
Cicatrizante e
Cicatrizante
anti-inflamatório
Quixaba
02 (4,2)
Cicatrizante e
Não encontrado
anti-inflamatório
Vassoura de botão
02 (4,2)
Cicatrizante e
Não encontrado
anti-inflamatório
Urtiga branca
03 (6,3)
Anti-inflamatório
Não encontrado
e cicatrizante
Caju
02 (4,2)
Cicatrizante
Não encontrado
Coentro
02 (4,2)
Anti-inflamatório
Não encontrado
Malva rosa
02 (4,2)
Intoxicação
Expectorante, antiinflamatório e
antisséptico da
cavidade oral.
Alecrim pimenta
02 (4,2)
Anti-inflamatório
Anti-inflamatório e
e mal estar
antisséptico da
cavidade oral.
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Orégano
02 (4,2)
Antibacteriano e
Não encontrado
cicatrizante
Mastruz
02 (4,2)
Tosse e antiNão encontrado
inflamatório
Gengibre
02 (4,2)
Anti-inflamatório
Antiemético,
antidispéptico,
expectorante e nos
casos de cinetose
Casca de mororó
01 (2,12)
Diabetes
Não encontrado
Casca de jabuticaba
01 (2,12)
Dor
Não encontrado
Aroeira
01 (2,12)
Inflamação e
Anti-inflamatório e
cicatrizante
cicatrizante
ginecológico
Pedra umes
01 (2,12)
Afta e infecção
Não encontrado
Folha da goiaba
01 (2,12)
Inflamação, dor
Não encontrado
e mal estar
Limão
01 (2,12)
Aumenta a
Não encontrado
imunidade e
antioxidante
Hortelã
01 (2,12)
Dor estomacal
Antidispéptico,
antiflatulento e
antiespasmódico
Carquejo
01 (2,12) Anti-inflamatório
Antidispéptico.
Mão de vaca
01 (2,12) Diabetes e gripe
Não encontrado
Casca de murumbu
01 (2,12) Odontalgia, antiNão encontrado
inflamatório e
cicatrizante
Catuaba
01 (2,12) Anti-inflamatório
Não encontrado
Casca de bom nome
01 (2,12) Anti-inflamatório
Não encontrado
Camarú
01 (2,12) Anti-inflamatório
Expectorante.
Cabacinha
01 (2,12) Anti-inflamatório
Não encontrado
Macela
01 (2,12)
Mal estar
Antidispéptico,
antiespasmódico e
anti-inflamatório.

Ferreira (2015) realizou uma pesquisa com os raizeiros
na cidade de Araruna e todos informaram que comercializam
plantas medicinais à população, onde, essas plantas são
vendidas para fins terapêuticos e as mais utilizadas em
alterações orais foram: boldo, camomila, canela, cajueiro roxo,
alecrim, alho, babatenon, aroeira, sabugueira, cravo, romã e
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erva-doce, a maioria dessas plantas estão presentes na tabela
3.
Sousa et al., (2016) apresenta em sua pesquisa que as principais plantas medicinais que são comercializadas para o
tratamento de alteração orais são a aroeira, barbatimão, quixaba, romã, cajueiro roxo e tanchagem, esses produtos apresentam
propriedade anti-inflamatória. Na tabela 3 é evidenciado que o Romã foi um dos mais citados, assim como o cajueiro roxo e também está
presenta na tabela o babatenon, quixaba e aroeira.

A Romã foi uma das plantas mais citadas pelos
entrevistados e sua ação foi apresentada como anti-inflamatória
e cicatrizante. Segundo a pesquisa de Monteiro (2014), ela
apresenta ação antimicrobiana semelhante a clorexidina,
agindo de forma anti-inflamatória e antisséptica, o uso é
externo e é indicado para inflamações e infecções da mucosa
bucal e faringe, é contraindicado a ingestão do preparo, pois,
pode provocar zumbido, distúrbios visuais, espasmos na
panturrilha e tremores, o uso em gestantes não é bem aceito
devido ao risco de contrações e aborto.
Igualmente à romã, a camomila foi uma das plantas mais
citadas na pesquisa e seu uso relacionado com a sua ação
calmante e ansiolítica. A utilização dessa planta de acordo com
Seal et al. (2016) remonta a séculos atrás, quando era utilizada
por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas,
antimicrobianas, antiespasmódicas e sedativas, contudo, é a
flor da camomila que contém variados componentes químicos
que são os responsáveis por muitas de suas ações biológicas,
tais componentes são, flavonoides, apigenina, luteolina e
quercetina. Enxaguatório bucal contendo camomila mostrou-se
eficaz na diminuição de infecções gengivais e da cavidade oral,
também ajudou a diminuir, prevenir ou retardar a ocorrência de
mucosite (SEAL et al., 2016).
A erva-cidreira foi relatada por 8,51% dos entrevistados,
essa planta, de acordo com De Araújo et al. (2018) apresenta
efeito calmante e de analgesia, resultando em diminuição da
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pressão arterial após a ingestão do chá e alívio da dor de dente.
Pesquisas utilizando o gel à base de aroeira (Myracrodruoun
urundeuva) e de alecrim pimenta (Lippia sidoides) mostraram
que essas plantas promovem a prevenção da reabsorção do
rebordo alveolar na periodontite quando experimentado em
ratos e foi demonstrado também sua ação antibacteriana e antiinflamatória (MACHADO et. al., 2016).
A parte utilizada da aroeira para fins medicinais são as
folhas e casca, a sua ação é cicatrizante, anti-inflamatória e
anti-séptica, contudo, o uso dessa planta deve ser feito com
cautela, pois, apresente propriedades tóxicas (MACEDO 2016).
Os entrevistados que citaram essa planta, informaram que a
sua ação é contra a Inflamação e apresenta poder cicatrizante,
indo assim de acordo com o que o autor acima citado afirma.
Babosa foi citado por 8,51% dos entrevistados, esta
planta também é conhecida como Aloe Vera, e segundo os
estudos de Kavyashree (2015), ela apresenta diversas
propriedades terapêuticas, dentre elas temos a de cicatrização
de feridas, propriedades antineoplásicas, antioxidante,
propriedades antifúngicas e virais, efeitos antienvelhecimento e
propriedades anti-diabéticas.
Contudo,
a
babosa
apresenta
interações
medicamentosas que podem ser prejudiciais aos usuários, o gel
interno desta planta pode aumentar significativamente a
absorção de vitamina C e E, o uso sistêmico do gel não é
recomendado
em
combinação
com
medicamentos
antidiabéticos, diuréticos ou laxativos, sevoflurano ou digoxina,
a ingestão pode gerar um quadro de hipoglicemia quando
usado com anti-diabéticos orais ou insulina (KAVYASHREE,
2015)
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O capim santo foi citado por 8,41 das pessoas na
pesquisa e as ações farmacológicas relatadas foram calmante
e redução da dor estomacal. Monteiro (2014) também traz que
o capim santo apresenta ação antimicrobiana, antifúngica, antiinflamatória, o uso terapêutico é interno (oral) e pode ser
utilizado em adultos e crianças e é indicado nos casos de leve
ansiedade e insônia, indo de acordo com o que foi mostrado na
presente pesquisa. O uso do capim santo é contraindicado para
gestantes pelo risco de relaxamento uterino e aborto e pode
também, aumentar o efeito dos medicamentos sedativos
(MONTEIRO, 2014).
Quixaba ou quixabeira é uma planta pertencente a flora
brasileira, a parte mais utilizada é a casca e apresenta
propriedades anti-inflamatórias e hipoglocemiantes, a presença
de taninos, flavonóis e esteroides observado em testes de
laboratórios apresentou atividade anti-inflamatória e os taninos
e terpenos podem estar relacionados a sua propriedade
hipoglicêmicas (NETO et al., 2017). A quixaba foi uma das
plantas citadas na pesquisa e as suas funções foram
cicatrizante e anti-inflamatória, a função cicatrizante foi citada
no estudo acima.
Um dos compostos citados, o alho, é uma erva utilizada
como tempero e na medicina popular, esta erva contém um
composto chamado allin que contém enxofre e que é convertido
em ingrediente ativo, o “allicin”, quando o bulbo do alho é
esmagado, este composto tem ação de inibição de enzimas
chaves envolvidas na biossíntese do colesterol, o efeito
hipocolesterolêmico exercido pelo alho é devido a uma
diminuição da colesterogênese hepática e o feito redutor do
triacilglicerol parece ser exercido pela diminuição da síntese de
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ácido graxo sintase e desidrogenase da glicose-6-fosfato
(SINHA; SINHA, 2014).
O alho ajuda na prevenção da deposição de lipídeo na
parede arterial, a alicina é um composto medicinal do alho e
apresenta como função a destruição da parede celular e
membrana celular das bactérias presentes no canal radicular e
pode ser utilizada como alternativa de irrigação ao hipoclorito
de sódio (SINHA; SINHA, 2014).
A hortelã é utilizada para dores estomacais, na
cicatrização de feridas e tratamento de cólicas, porém, existe
relato de uso para depressão, tosse, resfriado, dor no corpo, dor
de cabeça e febre, é utilizada principalmente na forma de chá e
apresenta interações medicamentosas que precisam ser
conhecidas (FELTEN et al., 2015).
Algumas interações medicamentosas da hortelã são: a
diminuição da absorção de ferro, aumento dos níveis de
ciclosporina no sangue, a hortelã pode interferir na
biodisponibilidade
e
toxicidade
dos
medicamentos
antirretrovirais em paciente portadores de HIV/AIDS, existe
relatos de que o óleo desta planta altera a função do citocromo
P450 e como consequência tem-se alteração dos níveis de
concentração plasmática de fármacos (FELTEN et al., 2015).
O mastruz é uma planta largamente utilizada como
vermifungo, controle de artrópodes e pragas domésticas, ela
apresenta também ação no tratamento de lesões cutâneas
causadas por leishmaniose, alívio da dor de estômago e gripe
e usada também para o tratamento de contusões e fraturas,
outras partes do mastruz também são utilizados, como o extrato
de semente e óleos essenciais que combatem vermes e as
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folhas são usadas na inflamação e no tratamento de partes do
corpo lesionadas (PENIDO et al., 2016).
O boldo é bastante cultivado no Brasil e utilizado como
planta medicinal pela população, várias pessoas usam o boldo
para tratar distúrbios gástricos, contudo, uns grandes números
de ações farmacológicas foram comprovados para esta planta
as ações terapêuticas envolvem protetor cardiovascular,
hipotensor, broncodilatador, estimulador adenilato cíclico,
inibidor da agregação plaquetária, antitumoral, antinociceptiva,
anti-inflamatória (PENIDO et al., 2016).
Como consta na tabela 3, do total de entrevistados,
10,63% citaram a arruda. No estudo de Machado (2017), esta
planta é bastante conhecida e ganha destaque por apresentar
diversas funções na comunidade, as funções medicinais da
arruda são o tratamento de enfermidades gastrointestinais,
dores no rim, pedra na vesícula, regulador da menstruação,
dores de parto, dor no lado direito da barriga e dores em geral
pelo corpo.
Barbatenon ou barbatimão, de acordo com Monteiro
(2014), apresenta atividade antimicrobiana, o uso terapêutico
pode ser adulto ou pediátrico e a utilização é externa, é indicado
no tratamento de alveolite e utilizado como antisséptico tópico
na pele e mucosas bucal e genital. Na presente pesquisa,
6,38% dos entrevistados informam que a barbatenon apresenta
ação cicatrizante e anti-inflamatória, confirmando assim, o que
a literatura trás.
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CONCLUSÕES
As plantas medicinais são alternativas terapêuticas
milenares que são bem aceitas pelas populações e bastante
difundidas entre a população estudada. Os resultados da
pesquisa mostraram que muitos afirmam que fazem uso dessas
plantas e que são favoráveis a implementação delas na atenção
básica. Dentre as plantas mais citadas temos, a romã e a
camomila com funções anti-inflamatória e calmante
respectivamente.
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RESUMO: A neuralgia trigeminal é uma das síndromes de dor
facial que mais compromete a qualidade de vida dos pacientes.
A farmacoterapia convencional é a primeira escolha para o
tratamento, porém existem novas estratégias promissoras,
como a toxina botulínica (TXB), sendo a TXB-A, a mais indicada
para este tratamento. O objetivo deste trabalho é apresentar
evidências que possibilitem a escolha da TXB-A como
tratamento para a neuralgia trigeminal. Após levantamento de
artigos completos na base de dados PubMed, publicados nos
últimos cinco anos, foram selecionados 11 artigos. O principal
mecanismo da TXB-A é a inibição da acetilcolina. A TBX-A
também desempenha um papel no alívio da dor pela inibição da
liberação de peptídeos relacionados ao gene da calcitonina
(CGRP) e da substância P, neuropeptídeos associados a
sensação dolorosa. Este mecanismo de ação justifica o efeito
positivo da TXB-A na neuralgia do trigêmeo. A administração de
TXB-A é uma estratégia terapêutica segura e eficaz, mas
muitas questões permanecem sem resposta quanto ao papel
preciso da mesma no tratamento desta doença.
Palavras-chave: Neuralgia do trigêmeo. Terapêutica. Toxina
botulínica tipo A.
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NTRODUÇÃO
As neuralgias são caracterizadas por dores de grande
intensidade, frequência e duração. Podem ser descritas como
dores afiadas e lancinantes que irão acometer parte de
determinado nervo. Paroxismos (recorrências ou intensificação
súbita dos sintomas) do quadro clínico são geralmente seguidos
por períodos refratários sem qualquer dor. O curso da doença
pode ser monofásico, redicivante, remitente (com diminuição
e/ou aumento da dor em certos períodos de tempo) ou crônico
(BRISMAN, 2013; CRUCCO, 2017). A dor aparece de forma
espontânea, mas também pode ser desencadeada quando
ocorre um estímulo em determinado local, denominado pontogatilho (WHITE; SWEET, 1969).
A neuralgia trigeminal (NT) é a mais comum entre as
neuralgias, afetando aproximadamente de 4 a 28,9 a cada
100.000 pessoas em todo o mundo (KATUSIC et al., 1990). Ela
afeta principalmente a população mais velha e é mais comum
entre as mulheres. A NT clássica foi definida pelo ICHD-3 beta
(International Classification of Headache Disorders, terceira
edição-Classificação Internacional de Cefaléia), como uma
compressão neurovascular causada por vasos cerebrais,
particularmente a artéria cerebelar superior, causando a
desmielinização do nervo e consequentes paroxismos
(KATUSIC et al., 1990). As demais formas de NT, causadas por
traumas, tumores, são classificadas como trigeminopatias
dolorosas secundárias (BURMEISTER et al., 2015).
A NT pode acometer a divisão maxilar ou a distribuição
mandibular, sendo estas as mais afetadas. Já a divisão
oftálmica é envolvida em menos de 5% dos casos. A maioria
dos pacientes apresenta uma ou mais zonas de gatilho cutâneo,
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geralmente na parte central do rosto, como nas proximidades
das narinas, lábios, linha da gengiva ou língua. Atividades de
rotina que envolvem essas zonas, como a escovação dentária,
uso do fio dental, fazer a barba, falar, comer, beber ou sorrir,
podem desencadear as dores. O vento frio é outro gatilho
comumente relatado (WILHOUR; NAHAS, 2018).
O tratamento de primeira escolha da NT consiste na
administração de drogas anticonvulsivantes, que irão estabilizar
as membranas neuronais, ativando o sistema supressor de dor
e apresentando efeito psicotrópico. Citam-se como
anticonvulsivantes, a carbamazepina, a oxcarbarzepina, a
fenitoína e a gabapentina. As principais limitações do
tratamento são intolerância devido aos efeitos colaterais das
medicações no sistema nervoso central (SNC), principalmente
em idosos, além da falta de eficácia no controle da dor
(OBERMANN et al., 2009). Com isso, 25% a 50% dos casos
tornam-se refratários à terapia medicamentosa (CRUCCU;
TRUINI, 2013). Procedimentos intervencionistas, como a
cirurgia, apresentam resultados limitados e efeitos colaterais
sensitivos, como a recorrência da neuralgia nos ramos afetados
do trigêmeo (BÖRÜ et al., 2017).
A toxina botulínica A (TXB-A) pode ser uma alternativa
eficaz no tratamento da síndrome da enxaqueca e dor
miofascial, incluindo NT (BORODIC; ACQUADRO, 2002). A
TXB-A produz seu efeito antinociceptivo na NT por vários
mecanismos, como redução da inflamação neurogênica, por
inibição da liberação de glutamato, substância P e peptídeos
relacionados ao gene da calcitonina (CGRP) no terminal
sensitivo, assim como nos gânglios da raiz dorsal. A substância
P e CGRP são neurotransmissores produzidos pelos neurônios
dos gânglios da raiz dorsal (ISHIKAWA et al., 2000),
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principalmente fibras C, um aferente nociceptivo primário,
sugerindo que a TXB-A inibe a liberação desses
neurotransmissores em neurônios sensoriais primários
(BORODIC; ACQUADRO, 2002).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia, segurança
e tolerabilidade da TXB-A, diante das evidências literárias
mundiais.
REVISÃO DA LITERATURA
Toxina botulínica (TXB)
A TXB é uma exotoxina liberada pelo bacilo anaeróbio
gram-positivo Clostridium botulinum, que causa paralisia
flácida,
bloqueando
a
liberação
de
substâncias
neurotransmissoras pelos terminais nervosos dos axônios. Em
altas doses, causa botulismo, doença potencialmente letal. No
entanto, como fármaco, tem sido amplamente utilizado no
tratamento terapêutico e cosmético não cirúrgico (SANDRINI et
al., 2017). Existem sete sorotipos distintos de TXB, de A a G
(PARK; PARK, 2017), sendo a mais conhecida, a TXB-A, por
ser comumente utilizada por razões terapêuticas e estéticas.
"Botox" (Allergan, Inc, USA) é o nome comercial da TXBA, pioneira para uso cosmético e terapêutico, que é
amplamente divulgado como sinônimo do procedimento, mas
se trata apenas de um tipo comercial. No mercado, pode-se
encontrar outras marcas, como Dysport®, Xeomin®,
Prosigne®22, PurTox® e RT001 ou ReVance (SMALL; HOANG
2013).
Mecanismo de ação da toxina botulínica
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As proteínas SNARE (Soluble N-ethylmaleimidesensitive factor attachment protein-receptor- fator solúvel Netilmaleimida sensível a ligação proteína-receptor) fazem parte
de um grupo de proteínas de membrana que se associam a
vesículas (vesicle-associated membrane protein-VAMP)
sinápticas, inibindo sua fusão e posterior exocitose. As três
principais VAMP são: sinaptobrevina (synaptobrevin), SNAP25
(Synaptosomal-associated protein 25- proteína 25 associada ao
sinaptossomo) e sintaxina (syntaxin). Cada um dos sete
sorotipos da TXB irá entrar e se ligar aos terminais sinápticos
para clivar uma proteína SNARE específica. Como as proteínas
SNARE intercedem na fusão das vesículas sinápticas, a TXB,
ao clivar estas proteínas, inibe a exocitose dessas vesículas
contendo neurotransmissores, bloqueando-as e impedindo a
transmissão do impulso nervoso, agindo na placa motora (KIM;
LEE; AHNN, 2015).
A TXB-A é formada por uma cadeia proteica leve, ligada
a uma cadeia pesada através de uma ponte dissulfeto. A cadeia
leve é responsável pela atividade metaloproteásica
(metaloproteases são uma família de enzimas que quebram
ligações peptídicas) zinco-dependente, que impede a liberação
dos neurotransmissores, através do bloqueio das vesículas de
fusão pré-sinápticas (VERDERIO et al., 2007). A cadeia pesada
é composta fundamentalmente de beta-proteína e visualmente
apresenta dois domínios: C-terminal (C-terminal half of heavy
chain -Hc) e N-terminal (N-terminal half of heavy chain- Hn).
Esta cadeia pode ligar-se a terminais nervosos hiperativados,
que apresentam elevada afinidade pelo domínio C-terminal,
responsável pela ligação aos receptores extracelulares. O
domínio N-terminal facilita a translocação da cadeia leve no
citosol
pré-sináptico,
prevenindo
a
liberação
do
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neurotransmissor, pela clivagem enzimática da SNAP-25
(proteína responsável pela especificidade da fusão da
membrana) e executa diretamente a fusão, formando um
complexo rígido que une a vesícula sináptica e as membranas
plasmáticas (OH; CHUNG, 2015).
Além disso, a TXB-A pode diminuir a liberação do
receptor de potencial transitório vanilóide tipo 1 (Transient
receptor potential cation channel subfamily V member 1TRPV1) para as membranas celulares dos neurônios. O TRPV1
é um receptor que intensifica a excitabilidade dos nociceptores,
respondendo a estímulos nocivos como calor e substâncias
proálgicas (CHENG et al., 2013; OH; CHUNG, 2015).
Toxina botulínica (TXB) em neuralgia trigeminal (NT)

A primeira vez que o efeito analgésico da TXB foi
mencionado em pacientes com NT foi no ano de 1998 (WANG;
JANKOVIC, 1998).
Shehata et al. (2013) apresentaram um estudo
randomizado, cego, controlado com placebo, realizado em 20
pacientes com NT idiopática. Os pacientes receberam uma
administração subcutânea única de TXB-A, nos pontos-gatilho
da dor. Antes do início do estudo, os pacientes faziam uso e
dosagem adequados de medicamentos (carbamazepina
combinada com gabapentina; baclofeno; oxcarbazepina
combinada ou não com gabapentina). O tratamento foi
realizado com uma única aplicação de 5U de TXB-A, com
acompanhamento durante 12 semanas. Depois da injeção,
quatro pacientes apresentaram edema e três, leve desvio facial.
O grupo TXB-A mostrou uma diminuição significativa do escore
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de dor da EVA de 6,5 em comparação com uma diminuição de
0,3 para placebo, com melhora na qualidade de vida destes
pacientes.
Em um ensaio clínico, Li et al. (2014) avaliaram 88
pacientes com NT clássica, tratada inicialmente com TXB-A. O
período mais curto de tratamento efetivo foi de três meses e o
controle completo da dor, com sua eliminação total, ocorreu em
apenas 46 pacientes. Contudo, após 14 meses, apenas 22
pacientes permaneceram sem dor nenhuma. Foi verificado que
o efeito terapêutico diminuiu gradualmente após três meses,
com controle completo da dor em 22 pacientes (25%). Os
autores verificaram que não houve diferença significativa na
resolução da dor entre grupos que receberam doses diferentes
(maiores ou menores), com intervalo de aplicação igual, sempre
no mesmo horário do dia. Três pacientes apresentaram edema
nos locais da punção e 10 pacientes apresentaram assimetria
facial, ambos desapareceram espontaneamente sem nenhum
tipo de tratamento especial. Todos os pacientes apresentaram
melhora dos sintomas após oito semanas de tratamento, e
foram acompanhados por 12 meses. Para alguns pacientes que
não apresentaram melhora dos sintomas dentro de duas a
quatro semanas, foi aplicada uma dose adicional.
Xia et al. (2016) avaliaram um total de 87 pacientes com
NT clássica, com idades entre 37 e 89 anos. Todos os pacientes
receberam antes da injeção subcutânea de TXB-A,
carbamazepina ou gabapentina e 13 deles já haviam realizado
tratamento cirúrgico, porém sem sucesso. Os pacientes foram
solicitados a registrar a extensão diária de sua dor, sono e
efeitos colaterais apresentados. As medidas de eficácia
utilizadas foram a EVA, a qualidade de vida, percepção de dor
do paciente, a escala de interferência no sono, a escala de
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ansiedade de Hamilton (HAMA), escala de depressão de
Hamilton (HAMD), e os efeitos colaterais foram avaliados uma
semana antes e oito semanas após o tratamento. Nove
pacientes apresentaram efeitos colaterais locais leves, onde
sete pacientes apresentaram fraqueza muscular nos pontos da
injeção, que desapareceu em seis semanas e dois pacientes
apresentaram edema nos locais da punção, que desapareceu
em sete dias. Após oito semanas, a EVA foi significativamente
menor daquela de antes do início do tratamento, com 80% de
eficácia, sugerindo que a TXB-A tem uma duração efetiva maior
no tratamento da NT clássica do que medicamentos orais. Dos
87 pacientes, 62 apresentavam distúrbios do sono e estes
tiveram o escore de interferência do sono substancialmente
diminuído após o tratamento. As taxas de ansiedade e
depressão diminuíram em 90,32% e 96,77%, respectivamente,
sugerindo que a TXB-A pode melhorar consideravelmente a
ansiedade e a depressão quando alivia a dor devido a neuralgia
do trigêmeo.
Morra et al. (2016) concluíram, em sua metanálise, que
a TBX-A é segura e eficaz como opção de tratamento para NT.
Já o estudo piloto de Zhang et al. (2017) compararam o
efeito de aplicação de uma dose única de TXB-A com o de
doses repetidas. Os 100 pacientes foram randomizados em um
grupo que recebeu uma dose única (n=50) e um grupo que
recebeu doses repetidas (n=50). Pacientes do grupo de dose
única receberam TXB-A (70-100 U), em um único ponto, no
local da dor. Pacientes designados para o grupo de duas doses,
receberam o tratamento inicial de TXB-A (50-70 U) e duas
semanas após, outra aplicação de 50-70U, com dose total de
100-140 U. Não houve diferença significativa no controle da dor
entre os grupos de dose única e repetida, com tempo de
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duração do efeito da droga e pico de eficácia dos dois grupos,
também estatisticamente semelhantes. Três pacientes
apresentaram assimetria facial; outros dois pacientes,
hematomas no ponto da punção, e dois pacientes
apresentaram edema e um leve desvio facial.
Börü et al. (2017) avaliaram um total de 27 pacientes de
idades entre 27 a 77 anos, portadores de NT clássica refratária
a medicamentos (carbamazepina, gabapentina, pregabalina,
como primeira escolha e pacientes com quatro ou mais ataques
de dor diários. A técnica de injeção foi mais complexa: para
sensibilizar o ramo mandibular, a TXB-A foi administrada extraoralmente, realizada em duas punções: uma, de 50U, logo
abaixo da borda inferior do arco zigomático, entre os processos
pterigoide e maxilar; e a outra (50U), na borda superior do arco
zigomático, entre o ouvido externo e a borda orbital, com dose
total única de 100U. Esta técnica mostrou que a gravidade da
dor diminuiu em quase 90% no sexto mês. Existiu uma redução
da intensidade e frequência de ataques de dor diferença
estatisticamente significativa entre a pontuação da EVA antes
das aplicações de TXB-A e a pontuação da primeira semana,
do segundo mês e do sexto mês com redução significativa da
intensidade da dor e a frequência de ataque da dor). Dois
pacientes apresentaram como efeito adverso uma fraqueza
muscular no masséter durante dois meses e apenas um
paciente apresentou um prazo menor de efeito da TXB-A.
Caldera et al. (2018) avaliaram a ação da TXB-A em
pacientes com NT refratária a drogas clássicas de primeira
escolha (carbamazepina/oxcarbamazepina). 22 pacientes
que não obtiveram melhora de 50% da dor em 90 dias de uso
das drogas foram recrutados para o estudo e estes
receberam TBX-A diretamente no ponto-gatilho ou
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intradérmica. A resposta máxima obtida ocorreu após 60 dias
da injeção de TBX-A, com mais de 50% de redução da dor.
MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão da literatura recente
sobre o tratamento da neuralgia trigeminal com TXB-A. O
levantamento bibliográfico foi realizado no mês de setembro de
2018, por meio da base de dados online do National Center for
Biotechnology
InformationNCBI
(PubMed)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), sendo utilizado os
termos botulinum toxin A and treatment and trigeminal neuralgia
como mecanismo de busca. Foram incluídos na busca todos os
artigos publicados sobre o tema, com no máximo cinco anos de
publicação. Destes, foram selecionados somente aqueles
disponíveis em sua versão completa (Full Text). Artigos não
disponibilizados pelo Pubmed, foram procurados no Scholar
Google.
Após a triagem inicial, os artigos pré-selecionados foram
sequencialmente numerados e lidos, para constatação da
adequação ao tema. Os critérios de inclusão foram estudos
envolvendo o tratamento da neuralgia com TXB-A, estudos de
coorte (prospectivos e retrospectivos), ensaios clínicos
randomizados, estudos longitudinais e estudos de casocontrole.
Foram excluídos artigos que não estavam na língua
inglesa, casos clínicos e série de casos, estudos em animais,
protocolos de estudo, e artigos em que não havia citação de
autores, além dos que não se referiram estritamente ao tema e
apresentaram falta de clareza metodológica (sem especificação
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do número da amostra, via de administração das injeções,
período de tratamento e quantidade de doses).
Foram avaliados nos artigos, a quantidade e a posologia
das doses aplicadas, o período de utilização, as escalas para
obter a percepção de dor do paciente, além dos efeitos
adversos apresentados pelos pacientes.
Além dos artigos levantados nos últimos cinco anos,
também foram utilizadas algumas referências clássicas, como
White; Sweet (1969), Katusic et al. (1990), Wang; Jankovic
(1998), e um livro (SMALL; HOANG, 2013).Também foi incluída
uma revisão de literatura, do ano de 2007 devido ao fato desta
constar o mecanismo de ação da TXB.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De um total de 66 artigos levantados em setembro do
presente ano, após o uso do filtro full text, restaram 63 artigos,
e destes, apenas 36 foram dos últimos cinco anos. Destes, 25
artigos foram excluídos (nove revisões de literatura, seis não
condizentes com o assunto, três casos clínicos/série de casos,
dois não estavam na língua inglesa, dois sem citação de
autores, dois estudos em animais e um protocolo de estudo).
Portanto, um total de 11 artigos foram selecionados neste
estudo, sendo cinco ensaios clínicos randomizados, quatro
revisões sistemáticas e metanálise e dois estudos de coorte.
Existem evidências científicas demonstrando que a TXB
pode ser uma possível escolha pra o tratamento da NT, sendo
que esta é uma alternativa viável, principalmente em pacientes
refratários a fármacos e que não se disponham a realizar
cirurgia ou já a realizaram sem êxito. Não há nenhuma restrição
do tratamento em relação a pacientes idosos e efeitos
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sistêmicos adversos mais graves também não foram relatados
(BÖRÜ et al., 2017; XIA et al., 2016).
Mesmo assim, ainda não se tem uma elucidação da
eficácia exata do tratamento da NT com o uso da TXB, pois
muitos questionamentos, como a quantidade ideal de doses, os
locais de aplicação, a interferência de doenças sistêmicas, a
aplicação em gestantes, o período de ação da droga e a
necessidade ou não de novas aplicações, ainda necessitam de
resposta e mais evidências científicas. No presente trabalho,
foram verificados apenas dois estudos randomizados e um
ensaio clínico, com texto completo disponível, em um período
de cinco anos. Além disso, o número de estudos e pesquisas
clínicas ainda permanece escasso e o método de aplicação
permanece totalmente dependente do operador, com carência
de diretrizes normativas para a quantidade de doses, o tempo
de intervalo entre as mesmas e o tempo ideal de tratamento.
Contudo, nenhum desses inconvenientes justifica a rejeição a
TXB-A como uma opção terapêutica para NT, principalmente
para os casos refratários (BÖRÜ et al., 2017; LI et al., 2014;
SHEHATA et al., 2013; XIA et al., 2016).
A técnica de aplicação da TXB também pode influenciar
na sua eficácia. Börü et al. (2017) relataram que a sua técnica
de aplicação da injeção de TXB-A, aplicada extraoralmente em
dois locais, demostrou uma eficácia na diminuição da dor em
90% no sexto mês pós-aplicação, enquanto Xia et al. (2016)
utilizaram a técnica subcutânea, que apresentou 80% de
diminuição da dor, na oitava semana. Esta falta de
padronização, inclusive da proservação dos pacientes, também
dificulta em se estabelecer a real e verdadeira eficácia da TXBA, pois torna-se praticamente impossível se comparar
metodologias distintas.
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Também é notória a discrepância em relação à posologia
utilizada pelos autores. No ensaio clínico realizado por Li et al.
(2014), estes observaram que, se duas doses fossem aplicadas
no mesmo intervalo de tempo de aplicações entre elas, estas
diferiam muito pouco em sua eficácia, independentemente da
quantidade de unidades de TXB-A. Diferentemente, no estudo
realizado por Zhang et al. (2017) em 100 pacientes,
comparando o tratamento de duas aplicações de 50-70U, com
intervalo de duas semanas entre elas, com uma dose única de
100-140U, no local da dor, não foram observadas diferenças
significativas em relação à resolução da dor, entres os grupos,
ou seja, apenas uma única aplicação de maior dosagem já é
eficaz, não necessitando de várias aplicações. Contudo, os
tempos de proservação dos pacientes realizado por estes
autores foram de seis (ZHANG et al., 2017) e 12 meses (LI et
al., 2014).
Apesar de ser uma alternativa eficaz para tratamento de
NT, a TXB-A apresenta alguns efeitos colaterais, como edema
pós operatório (LI et al., 2014; SHEHATA et al., 2013; XIA et al.,
2016; ZHANG et al., 2017), assimetria facial (LI et al., 2014;
SHEHATA et al., 2013; ZHANG et al., 2017), fraqueza muscular
(BÖRÜ et al., 2017; XIA et al., 2016) e hematomas (ZHANG et
al., 2017). Já Börü et al. (2017) relataram o efeito indesejável
de um curto prazo de ação da TXB-A, onde um paciente
recebeu três aplicações em seis meses.
A indicação do uso da toxina botulínica como tratamento
da NT por período de tempo mais prolongado ainda não possui
nível de evidência suficiente, já que o máximo de tempo de
acompanhamento dos pacientes nos estudos levantados nesta
revisão, foi por um período relativamente curto, de apenas 14
meses (um ano e dois meses), sendo que apenas 38,6% destes
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pacientes ainda estavam sob efeito da TXB-A e não
apresentavam dor (LI et al., 2014). Isso é de extrema
importância e relevância, pois a neuralgia é uma doença crônica
debilitante, que pode acometer o paciente por um longo período
de tempo (BÖRÜ et al., 2017; LI et al., 2014), sendo necessários
mais estudos com maior tempo de acompanhamento destes
pacientes, já que existem pacientes que irão necessitar de nova
aplicação, devido ao caráter remitente da doença, com
recidivas por várias causas, podendo durar muitos anos (BÖRÜ
et al., 2017; LI et al., 2014; SHEHATA et al., 2013).
Como a TXB tem um efeito de duração limitado, de
apenas três meses no músculo estriado esquelético
(DRESSLER; SABERI; BARBOSA, 2005), e com o passar do
tempo, sua eficácia fica comprometida, esta necessita de novas
aplicações (BÖRÜ et al., 2017; LI et al., 2014). Porém, o
mecanismo de ação da TXB na dor ainda não está totalmente
elucidado, com o período de ação da TBX-A em cada pessoa
sendo bastante individualizado (SPOSITO, 2009).
Portanto, é de fundamental importância a realização de
mais estudos clínicos que demonstrem o real efeito a longo
prazo das aplicações da TXB em NT refratárias a
medicamentos clássicos, uma vez que os ensaios clínicos
publicados, levantados neste estudo, somente acompanharam
seus pacientes, por no máximo, 14 meses após a administração
de TXB (BÖRÜ et al., 2017; LI et al., 2014; XIA et, al., 2016).
CONCLUSÕES
A TXB-A é uma alternativa promissora, segura e eficaz para
o tratamento de neuralgia do trigêmeo, porém são necessários
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o esclarecimento de alguns questionamentos e a realização de
mais estudos sobre o assunto.
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RESUMO: A utilização de implantes tem se tornado uma opção
cada vez mais procurada para substituição de dentes perdidos.
Por esse motivo, é imprescindível a conservação do tecido
ósseo para que se possa realizar a instalação. Nesse sentido,
o objetivo desse trabalho é apresentar um caso clínico com
ausência do incisivo lateral superior direito e a indicação de
exodontia do incisivo central adjacente em região com grande
defeito ósseo. Com o intuito de corrigir e melhorar a harmonia
gengival em uma região com defeito ósseo, foi realizada uma
extrusão radicular lenta no sentido vestibular. A técnica
proposta possibilitou a correção do defeito ósseo e permitiu a
instalação de dois implantes para repor os dentes ausentes.
Concluiu-se que a extrusão radicular é uma técnica que pode
ser usada para remodelação dos tecidos moles e duros ao redor
dos dentes com prognóstico desfavorável.
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INTRODUÇÃO
Diversos fatores podem levar à perda dentária,
dentre eles estão: dentes com cáries extensas, fratura ou
reabsorção radicular, doenças periodontais severas, idade
avançada do paciente, entre outras causas (ARAÚJO, GIL e
GONÇALVES, 2004; ERKUT et al., 1997; MISCH, 2008;
TEIXEIRA et al., 2007). Para substituição desses elementos
perdidos tem sido lançada mão do uso das próteses fixas e
removíveis, sobre dentes e implantes, sendo que essa última
tem tido seu papel aumentado nos últimos anos e para atingir
os padrões estéticos e funcionais necessitam de uma boa
arquitetura dos tecidos gengival e ósseo.
A perda dentária, as doenças periodontais, o
insucesso no tratamento com próteses convencionais fixa e/ou
removível, estão entre as principais causas da perda óssea em
ambos os arcos dentários, tanto na parte anterior como na
posterior. A quantidade e a qualidade óssea são primordiais
para o sucesso estético na reabilitação protética, por esse
motivo, faz-se necessária a busca por tratamentos que
mantenham ou recuperem essa redução de tecido ósseo e
reduzam o tempo de tratamento (GUILHERME et al., 2009).
Numa extração simples, por exemplo, o período de cicatrização
é de até 12 meses (SALAMA e SALAMA, 1993), período longo
para o paciente que tem pressa na reposição e recuperação
estética.
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Em situações de severa atrofia óssea vertical podem
ser adotadas várias estratégias de tratamento para o aumento
da quantidade de osso no sítio receptor do implante, tais como
enxerto autógeno alveolar, enxerto no seio maxilar, enxerto de
seio associado à distração alveolar, distração alveolar, dentre
outras técnicas (ERKUT et al., 2007).
A extrusão dentária é uma manobra clínica utilizada
para diversos fins. Seu emprego sem fibrotomia foi realizado
como um tratamento alternativo para os defeitos estéticos em
tecido mole, decorrente da desarmonia no perfil gengival entre
dentes adjacentes (INGBER, 1989). Com essa abordagem,
evita-se a remoção cirúrgica do tecido periodontal dos
elementos vizinhos, além de dispensar a necessidade de
enxertos livres e reposicionamento de gengiva, cujo resultado
estético nem sempre seria previsível. Essa técnica pode ser
utilizada com o objetivo eliminar bolsas periodontais e extrair
dente ortodonticamente, recuperando o osso perdido e
restabelecendo a harmonia gengival (MANTIZIKOS e
SHAMUS, 1999).
A extrusão dentária pode ser também realizada para
restituir a invasão do espaço biológico, tornando necessário
fazer a fibrotomia das fibras supracrestais, rompidas
cirurgicamente com uma lâmina de bisturi. Nesses casos,
apenas a raiz sofre extrusão, devendo ser utilizada quando se
deseja manter o dente. Esta técnica também pode ser
associada à erupção dentária forçada com a finalidade de
eliminar a realização de osteotomia. O princípio básico desse
procedimento foi demonstrado a partir de recidivas do
tratamento ortodôntico das giro-versões dentárias que
ocorreram após seu rotacionamento devido a constante tensão
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das fibras periodontais transeptais (EDWARDS, 1970). Outros
estudos relatam que a erupção dental forçada com rompimento
das fibras supracrestais, permite a extrusão apenas da raiz
dentária, sem tração do osso alveolar (PONTORIERO et
al.,1987 e KOZLOVZKY et al., 1988).
Outra finalidade da extrusão dentária forçada é a
reconstrução óssea para cirurgia de implantes. A extrusão
radicular sem fibrotomia foi proposta para formação óssea em
dentes com remoção cirúrgica indicada, criando-se, dessa
maneira, um leito ideal para colocação de implantes dentários
(MANTZIKOS e SHAMUS, 1997), aliando a mesma ao
restabelecimento da arquitetura gengival, prezando assim pela
estética do paciente (ARAÚJO, GIL e GOLÇALVES, 2004;
ERKUT et al., 1997; INGBER, 1989; MAIORANA et al., 2012;
MANTIZIKOS e SHAMUS 1999; ROKN et al., 2012; SALAMA e
SALAMA, 1993). Contudo, a extrusão rápida fica limitada a
dentes unirradiculados e pré-molares, não sendo viável para
molares. Essa técnica deve ser empregada apenas em dentes
tratados endodonticamente, pois se usá-la em dentes polpados
ocorrerá o rompimento do feixe vasculo nervoso e
consequentemente necrose pulpar (OLIVEIRA et al., 2017).
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar
por meio de um relato clínico de extrusão dentária lenta, a
recuperação de osso perdido e a rearmonização estética dos
tecidos gengivais.
MATERIAIS E MÉTODO
Paciente do gênero masculino, R.M.S.S., 47 anos,
leucoderma, procurou serviço odontológico relatando estar em
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tratamento ortodôntico e ter extraído recentemente o dente 22.
Também informou que teve indicação dos seguintes
procedimentos: extração do dente 21, enxerto autógeno nas
áreas do 21 e 22 e, após 6 meses, realização dos implantes
para as respectivas áreas.
Foi observado no exame radiográfico que o elemento
dentário 21 apresentava rarefação óssea, corroborando a
informação de que a manutenção do mesmo estava
contraindicada.
Após o exame clínico, foi realizado um planejamento
e o paciente concordou com o tratamento endodôntico do dente
21, seguido de extrusão radicular lenta sem fibrotomia, com o
objetivo de readquirir tecido ósseo necessário para posterior
colocação de implantes nas regiões dos dentes 21 e 22.
Figura 1. Caso clínico mostrando ausência do dente 22 e
movimentação do dente 21 para centro do espaço protético.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.
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Após o período de 09 meses de extrusão dentária
lenta, o ganho ósseo e de tecido gengival foi adequado, o que
pode ser observado nas figuras 3, 4 e 5.
Figura 2. Extrusão lenta do dente 21 no sentido vestibular para
ganho de osso.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Figura 3. Aspecto do alvéolo com a extrusão para vestibular.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.
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Figura 4. Final da extrusão radicular lenta, após 09 meses,
evidenciando o ápice radicular e a porção apical da obturação
do canal.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Após o ganho de tecido ósseo necessário, foi
realizada a moldagem para confecção da prótese provisória
adesiva (Figuras 5 e 6).
Figura 5. Vista palatina da prótese fixa adesiva provisória,
confeccionada em cobalto-cromo e resina composta, antes da
cirurgia de implantes. Não foram realizados preparos nos
dentes pilares.
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Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Figura 6. Vista vestibular da prótese fixa adesiva provisória.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Após a extração do resto radicular e posicionamento
dos implantes, foi instalada a prótese provisória adesiva
confeccionada em cromo-cobalto e resina composta e
cimentada com Panavia F (Figuras 7, 8 e 9).
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Figura 7. Aspecto da área da cirurgia após 3 dias.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Figura 8. Vista vestibular da prótese fixa adesiva provisória,
fixada aos dentes com cimento resinoso adesivo Panavia F.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Figura 9. Vista palatina da prótese fixa adesiva provisória,
fixada aos dentes após a cirurgia de implantes.
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Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Aguardou-se seis meses para consolidação óssea
do implante. Depois desse período, a prótese provisória adesiva
foi removida com brocas carbide (Figura 10). Com a remoção
da prótese provisória, foi observado que o espaço existente não
era suficiente para a reabilitação, sendo necessário a realização
de desgastes nos dentes adjacentes (Figura 11).
Figura 10. Após 6 meses, a prótese adesiva foi removida com
brocas carbide.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Figura 11. Vista vestibular dos implantes instalados. Nesta
imagem, observa-se que o espaço para os dois dentes está
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reduzido, havendo necessidade de pequenos desgastes nos
dentes adjacentes.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Após realização dos desgastes dos dentes
adjacentes, as próteses provisórias sobre implantes foram
instaladas (Figuras 12 e 13).
Figura 12. Vista vestibular das próteses provisórias sobre
implante.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Figura 13. Vista incisal da prótese provisória sobre implante.
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Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Após confecção das próteses sobre implante em
metalo-cerâmica, as mesmas foram instaladas (Figuras 14, 15
e 16).
Figura 14. Vista vestibular da prótese sobre implante.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.
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Figura 15. Vista palatina da prótese final, em metal e cerâmica.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

Figura 16. Vista frontal da prótese sobre implante com o
paciente em sorriso forçado. Nesta imagem se observa que o
paciente não mostra a região cervical dos dentes.

Fonte: Túlio Pessoa de Araújo e Ricardo
Lombardi de Farias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A instalação de implantes numa região estética em
substituição de um dente comprometido pode ser uma manobra
de difícil execução quando se pretende manter a harmonia
funcional e estética com os dentes adjacentes. Nesses casos,
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o problema central é saber como manejar os defeitos residuais
frequentemente relacionados a extração de um dente
periodontalmente comprometido.
Com frequência, emprega-se enxerto, que é uma
boa opção para aumentar a quantidade de tecido ósseo.
Contudo, esse proceder é traumático, necessita de longo
período de tempo para cicatrização do alvéolo, além de, muitas
vezes, implicar em uma cirurgia adicional para instalação de
implantes, ocasionando maior tempo de espera para a sua
osseointegração. Existe ainda risco de reabsorção, a
necessidade de um sítio doador de osso secundário e a
possibilidade de rejeição no sítio receptor (ERKUT et al., 1997).
Há fatores que podem levar ao insucesso dos
enxertos, dentre esses: a capacidade de o organismo do
paciente tolerar o tratamento, as condições sistêmicas como a
terapia com esteroides, o hipertireoidismo e a disfunção da
glândula adrenal, que podem causar complicações no pósoperatório e na fase de cicatrização (GUILHERME et al., 2009).
A movimentação ortodôntica está diretamente
relacionada com a arquitetura do periodonto e, por essa razão,
estudos foram realizados utilizando-a como meio de
proporcionar remodelamento dos tecidos periodontais. A
erupção radicular forçada foi utilizada experimentalmente para
corrigir defeitos ósseos em raízes dentárias com o objetivo de
aproveitá-las proteticamente (INGBER, 1974; 1976). Uma força
é aplicada longitudinalmente ao dente e as fibras do ligamento
periodontal são alongadas, induzindo os osteoblastos a formar
tecido ósseo (MANTIZIKUS e SHAMUS, 1999). No entanto,
após o emprego dessa técnica, é preconizada a realização de
uma osteotomia, para restituir o espaço biológico e harmonizar
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os níveis ósseos do dente extruído e de seus adjacentes
(INGBER, 1976).
Essa técnica, além de proporcionar a remodelação
óssea também promove a recuperação de defeitos estéticos em
tecido mole (ARAÚJO, GIL e GONÇALVES, 2004; ERKUT et
al., 1997; INGBER, 1989; MAIORANA et al., 2012;
MANTIZIKOS e SHAMUS, 1999; ROKN et al., 2012; SALAMA
e SALAMA, 1993), deslocando a gengiva livre e a papila
interdental coronalmente. A localização da junção muco
gengival mantem-se (ROKN et al., 2012), podendo dispensar
assim a necessidade de enxertos livres e manobras
reposicionadoras de gengiva. Tais resultados nem sempre são
previsíveis, gerando uma preocupação pelo comprometimento
estético no segmento anterior principalmente (INGBER, 1976).
A diferença entre o tratamento ortodôntico de rotina
e a extrusão radicular é que no tratamento ortodôntico o objetivo
final é a mudança de posicionamento dental. Na extrusão
dentária, a mudança esperada ocorre nos tecidos moles e no
osso, sendo essa alteração nas estruturas de suporte o objetivo
da terapia e não o espaçamento real entre o dente e o arco
(INGBER, 1989).
Assim como toda técnica, a extrusão ortodôntica
lenta apresenta suas vantagens e desvantagens, devendo ser
executada de acordo com as particularidades de cada caso.
Podemos citar como vantagens a eliminação do tempo de
espera para cicatrização do alvéolo, a preservação da altura e
espessura óssea alveolar (PAGANINI e REZENDE, 2000), um
menor número de cirurgias (PAGANINI e REZENDE, 2000;
ERKUT et al., 1997), a preservação do tecido mole circundante
e o ganho de osso no sítio de implante (ERKUT et al., 1997).
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Outra vantagem é a eliminação do uso da prótese parcial fixa,
que levaria ao sacrifício de tecido sadio dos dentes adjacentes
para confecção das coroas dos pilares. Além disso, essa
técnica requer um movimento relativamente simples do dente
(BACH et al., 2004), podendo, por esse motivo, ser executada
por clínicos (MAIORANA et al., 2012).
A técnica apresenta como desvantagem a
necessidade de tratamento ortodôntico adicional (ERKUT et al.,
1997), com um tempo de tratamento de 4-6 semanas de
extrusão (BACH et al., 2004; SALAMA e SALAMA, 1993) e mais
um período que pode variar de seis semanas (SALAMA e
SALAMA, 1993) a seis meses de retenção para os casos de
implante que tenham como objetivo o remodelamento ósseo e
tecidual. Sendo assim, esse tempo é superior quando
comparado ao necessário para se alcançar resultados com a
Cirurgia de Regeneração Óssea Guiada (ERKUT et al., 1997;
MAIORANA et al., 2012).
No caso clinico relatado, foi utilizada a técnica de
extrusão radicular lenta, objetivando ganho de tecido ósseo e
gengival em região estítica com considerável defeito ósseo e
necessidade de exodontia de mais um elemento dentário.
Durante o período de 09 meses, o tratamento foi realizado com
o objetivo de readquirir tecido ósseo e gengival necessário para
posterior instalação de dois implantes. A força de extrusão foi
direcionada no sentido vestibular com o objetivo de aumentar
os tecidos gengival e ósseo nas direções vertical e horizontal,
uma vez que a perda óssea era mais notória nessa região,
recuperando assim a harmonia estética.
Houve, no nosso trabalho, neoformação óssea na
crista alveolar e em torno do alvéolo dentário, principalmente
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em região vestibular, utilizando-se de extrusão radicular lenta
sem a realização de fibrotomia, corroborando com os achados
dos estudos de INGBER (1989) e de MANTIZIKOS e SHAMUS
(1999). Pôde ser observada também a migração dos tecidos
moles para a rearmozanização da estética relacionada com a
arquitetura gengival, como citado por ARAÚJO, GIL e
GOLÇALVES (2004); ERKUT et al. (1997); INGBER (1989);
MAIORANA et al. (2012); MANTIZIKOS e SHAMUS (1999);
ROKN et al. (2012); SALAMA e SALAMA (1993).
Nosso trabalho também ressalta a importância da
necessidade do tratamento ortodôntico como forma de evitar o
rompimento do feixe vásculo-nervoso, com consequente
necrose pulpar (OLIVEIRA et al., 2017), evitando assim severos
danos ao ligamento periodontal, o que influenciaria de forma
negativa na neoformação óssea.
É importante também salientar que essa técnica está
indicada para incisivos, caninos e pré-molares, sendo
contraindicada para molares, devido ao maior suporte ósseo,
que exigiria maior força na técnica, e menos necessidade
estética, além da possibilidade de apresentarem raízes
divergentes e eventuais lesões de furca (TEIXEIRA et al., 2007;
OLIVEIRA et al., 2017)
É sugerido que, quando possível e necessário, o dente
comprometido seja extruído até ser quase extraído para
alcançar o máximo de benefícios, dessa forma o ganho ósseo
será o maior possível, sendo interessante deixar de 4 a 5 mm
de raiz que servirá de guia no intuito de não haver perda óssea
durante a instalação do implante, o que poderia comprometer o
ganho de tecidos e a estética gengival.
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Foi observado também que essa abordagem, usada
sozinha, se desenvolve melhor para dentes com moderados
defeitos de tecido mole e duro, porque esses dentes
usualmente ainda possuem inserção remanescente. Além
disso, o cirurgião dentista deve estar ciente de que o
remodelamento ósseo pode não ser suficiente para todos os
sítios de implante, uma vez que, a aposição óssea depende
intimamente do organismo do paciente. Dessa forma é de
fundamental importância, a realização de um detalhado plano
de tratamento e que seja informado ao paciente sobre a
possível necessidade de procedimento complementar, como,
por exemplo, a realização de enxerto adicional.
CONCLUSÕES
Percebeu-se que a deformidade do tecido mole é
uma condição notada pelo paciente como um problema de
grande importância, pois quando presente compromete
autoestima e confiança. Por esse motivo, a arquitetura gengival
e óssea é tão importante para o processo de reabilitação quanto
a instalação da prótese propriamente dita, uma vez que a
presença das papilas interproximais e a quantidade de suporte
ósseo são responsáveis pela harmonia da prótese sobre
implante com os tecidos de suporte dos dentes adjacentes.
A exodontia realizada sem a preservação dos tecidos
moles pode gerar um colapso dos mesmos, resultando em
comprometimento estético no resultado final do tratamento.
Com o intuito de melhorar a arquitetura óssea e gengival em
áreas estéticas com defeitos ósseos significativos, buscamos a
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partir deste relato de caso realizar uma técnica que pudesse
promover um ganho maior dos tecidos de sustentação.
Segundo todos os aspectos analisados, os achados
clínicos deste trabalho corroboraram que a técnica da extrusão
radicular lenta pode ser usada para remodelação dos tecidos
moles e duros ao redor dos dentes com prognóstico
desfavorável. Podendo ser aplicada também em espaços
maiores, proporcionado uma reabilitação mais estética, devido
a criação de um sítio receptor de implante nivelado em
harmonia com o dente natural adjacente. Ressaltamos ainda a
importância de uma avaliação pré-operatória e um plano de
tratamento pormenorizados, pois são fundamentais para se
obter excelentes resultados a longo prazo no ganho de tecidos
ósseo e gengival para a instalação de implantes
ósseointegrados.
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RESUMO: A utilização de implantes dentários curtos é indicada
para regiões de rebordo ósseo limitado, aparecendo como
alternativa para tratamentos menos invasivos, menos
complexos, menos onerosos e menos traumáticos para o
paciente que não deseja a técnica cirúrgica. O presente
trabalho tem o objetivo de revisar a literatura a respeito do uso
de implantes curtos na região posterior da mandíbula. Este
estudo consistiu em uma revisão de literatura, com caráter
descritivo. Para a montagem da revisão bibliográfica, foi
realizada leitura do tipo exploratória de todo o material
selecionado; em seguida realizou-se também a leitura seletiva;
e, por fim, foi realizada a síntese e montagem de todo o
conteúdo teórico extraído das fontes selecionadas. Diante de
todos os estudos expostos a respeito da utilização dos
implantes curtos nota-se as reais vantagens de seu uso e que
a maioria dos casos apresentam sucesso clínico.
Osseointegração, suporte a cargas oclusais, tratamento
previsível, aceitável, viável e com êxito foram as características
mais citadas em vários estudos ao longo dos últimos anos. A
incerteza da indicação e da suposta sobrevida reduzida dos
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implantes curtos em região posterior não tem fundamento
científico, uma vez que apresentam altas taxas de sucesso, em
situações onde é feito um planejamento protético adequado.
Palavras-chave: Implantes dentários. Implantes curtos.
Reabilitação bucal.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a possibilidade de reabilitação oral
com implantes dentários vem mostrando um avanço
significativo. Desde o tratamento simples em elementos
unitários, como também em maxilas e mandíbulas totalmente
edêntulas e com limitações, as próteses fixas suportadas em
implantes exibem uma evolução rápida e progressiva no sentido
de aprimorar os implantes dentários, bem como de agilizar a
resolução dos mais variados casos clínicos. (OLIVEIRA et al.,
2008)
Os implantes dentários podem ser posicionados
cirurgicamente tanto na maxila quanto na mandíbula. De acordo
com a área de seu posicionamento apresentam indicações e
contraindicações a respeito do tamanho de implante a ser
utilizado. Algumas situações clínicas dificultam ou impedem a
realização de um planejamento adequado e utilização de
implantes com comprimento e diâmetro tidos como ideais.
Dentre essas ocorrências, uma das mais comuns é a
quantidade e qualidade óssea. Tal limitação determina o uso de
procedimentos cirúrgicos invasivos, como, por exemplo,
enxerto de tecido ósseo, lateralização do nervo alveolar inferior
e levantamento do assoalho do seio maxilar, com o propósito
de se utilizarem, quando possível, implantes com maiores
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dimensões de comprimento e diâmetro. (TONIOLLO et al.,
2012)
Com o passar dos anos muitas mudanças ocorreram nos
implantes dentários quanto a sua forma, superfície, diâmetro,
comprimento, instalação e indicação. Variando conforme
modelo e marca comercial, pode-se encontrar implantes com
comprimento menores que 7mm e chegando até 15mm. O
aumento do comprimento dos implantes está relacionado a uma
melhor distribuição de tensões e estabilidade, que associada ao
aumento do diâmetro se tornam fatores de grande valor no que
se refere à redução de tensões e deformação óssea. Embora
não haja um consenso comum quanto a utilização de implantes
curtos, adota-se geralmente nesse contexto implantes com
dimensões de 7 mm a 10mm. Quanto maior o comprimento
observa-se tensões geradas no terço médio e apical, sendo
cada vez menores as tensões na região coronal do implante.
(RENOUARD et al., 2006; DING et al., 2009; PELLIZZERI et al.,
2013)
A utilização de implantes dentários curtos é indicada para
regiões de altura óssea limitada quando não se tem outra
alternativa que não seja a técnica cirúrgica invasiva. Problemas
como a falta de altura óssea, acidentes anatômicos ou
proximidade com o canal mandibular podem ser driblados
através de procedimentos cirúrgicos, porém alguns pacientes
não optam por essa estratégia por receio de maiores
complicações como sensibilidade pós-operatória, maior tempo
para recuperação, o aumento de custos do tratamento, entre
outros. (WALLACE et al., 2003)
A literatura expõe como fatores de risco a respeito de
implantes curtos a proporção coroa/implante elevada, maiores
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cargas oclusais na região posterior e pouca densidade óssea
nas regiões de pré-molares e molares. (MISCH et al., 2006)
Vale salientar que o uso de implantes curtos em pacientes com
hábitos parafuncionais, bruxistas e fumantes requer maior
atenção e cuidado, levando em consideração que os mesmos
apresentam as maiores taxas de insucesso. (STRIETZEL et al.,
2007)
Em regiões posteriores de mandíbula, geralmente,
devido a limitações ósseas e anatômicas o uso de implantes
curtos tem sido encarado como uma alternativa para
reabilitação protética. Para o sucesso do uso de implantes de
tamanho reduzido é necessário que o operador atente para
fatores como uma metodologia cirúrgica adequada, relação
coroa/implante, esplintagem dos implantes, ajuste oclusal,
eliminação de interferências oclusais, e controle de hábitos
parafuncionais. (MISCH et al., 2006)
Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura a
respeito de implantes curtos e corroborar com o uso destes
como alternativa viável na reabilitação de mandíbulas atróficas
posteriores.
MATERIAIS E MÉTODO
O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos da pesquisa
bibliográfica, que segundo GIL et al (2008), “é desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos
científicos”. Portanto, o estudo utilizou uma técnica de
documentação indireta e é classificado como pesquisa
bibliográfica, considerando que utilizou fontes secundárias de
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informações, como artigos, livros e trabalhos acadêmicos
(LAKATOS; MARCONI, 2011).
Este estudo consistiu em uma revisão de literatura, com
caráter descritivo convencional baseado na coleta de
informações. Após a determinação do tema a ser revisado
foram realizadas buscas sistemáticas sobre a temática nas
seguintes bases de dados: Scielo, LILACS, MEDLINE, Google
Acadêmico, Portal de periódicos CAPES, a partir da utilização
de descritores específicos.
A pesquisa foi realizada no período de Agosto a
Dezembro de 2017, sendo utilizadas publicações na língua
portuguesa e inglesa. A seleção dos trabalhos e extração de
dados foram realizadas por dois pesquisadores previamente
calibrados para tais fins, que revisaram trabalho a trabalho.e
assim selecionados os artigos que apresentavam correlação de
tema com a Odontologia e possuíam disponibilidade de acesso
nas bases de dados escolhidas.
Para a montagem da revisão bibliográfica, foi realizada
leitura do tipo exploratória de todo o material selecionado (uma
leitura rápida com objetivo de verificar se a publicação/obra era
interessante para o trabalho); em seguida realizou-se também
a leitura seletiva (leitura mais ponderada de partes que, de fato,
fossem interessantes ao estudo); e, por fim, foi realizada a
síntese e montagem de todo o conteúdo teórico extraído das
fontes selecionadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A definição de implantes curtos hoje em dia ainda é
bastante discutida entre os autores. O primeiro implante
considerado curto utilizado foi de 7mm, por Bränemark. Porém
existem atualmente implantes com comprimento inferior a 7mm,
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medindo por exemplo 5mm e 6mm. Na reabilitação com
implantes curtos deve-se considerar também o diâmetro dos
mesmos, pois é de grande relevância na previsibilidade do
tratamento. De acordo com estudos, aumentando o diâmetro do
implante pode-se chegar a um aumento de 300% no contato
osso-implante. Não se pode definir com precisão a proporção
risco/benefício do uso de implantes curtos devido a diversidade
de resultados encontrados na literatura. (RATAJCZAK et al.,
2011)
Os
implantes
dentários
e
as
próteses
implantossuportadas vêm tendo um desenvolvimento crescente
e grande êxito nas reabilitações de áreas com osso adequado.
Já as áreas com reabsorção óssea severa e redução da altura
óssea tornam-se uma limitação para o tratamento através dos
implantes convencionais, principalmente em regiões
posteriores de mandíbula e maxila, onde estão presentes o
canal mandibular e o assoalho do seio maxilar. (GALVÃO et al.,
2011)
De acordo com BAGGI et al. (2013) quanto maior for o
diâmetro do implante curto utilizado, melhor será a distribuição
de forças na região de crista óssea após o mesmo ser
carregado. Sabe-se que a região mais acometida pelas tensões
e esforços mastigatórios é a região de crista óssea,
evidenciando que a altura do implante escolhido não é fator
primordial na taxa de sucesso nas instalações de implantes
dentais. Assim os fatores como tratamento de superfície e
qualidade óssea se tornam fatores de maior relevância.
Na Tabela 1 estão ilustradas algumas marcas comerciais
existentes, bem como as menores dimensões dos seus
implantes, tratamento de superfície e demais características.
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Tabela 1. Implantes de menor comprimento
disponibilizados por algumas marcas comerciais e suas
características.
MARCA
COMERCIAL
DSP

MENOR
COMPRIMENTO/DIÂMETRO
5mm / 3,75Ø; 4 Ø; 4,5 Ø; 5 Ø

Neodent

5mm / 4 Ø ; 5 Ø ; 6,0 Ø

Straumann

6mm / 4,1 Ø; 4,8 Ø

Conexão

5,5mm / 4,3 Ø; 5 Ø

Nobel

7mm / 3,75 Ø; 4 Ø; 5 Ø

Sin

7mm / 3,75 Ø; 4 Ø; 5 Ø

Bicon

5,7mm / 6 Ø

CARACTERÍSTICAS
Cilíndrico / Roscas
triangulares /
Superfície SLA / HE
Cilíndrico /
Rosqueado /
Superfície tratada por
jateamento abrasivo
seguido de subtração
ácida / CM
Cilíndrico / Superfície
SLA / CM
Cilíndrico / Autorosqueante /
Superfície tratada /
HE
Cilíndrico /
Rosca/superfície
Tiunite (óxido titânio) /
HE
Cilíndrico / Autorosqueante / Duplo
ataque ácido / HE
Cilíndrico / Roscas em
platô reverso
revestido por HA / CM

Fonte: Catálogos DSP, Neodent, Conexão, Starumann, Nobel, Sin e Bicon.

Diversos autores em seus estudos e pesquisas
obtiveram resultados favoráveis ao aumento do diâmetro em
implantes curtos instalados em mandíbula posterior, resultando
em uma perda óssea relativamente pequena na região de
crista, após a instalação dos implantes. Sendo este aumento de
diâmetro de fundamental importância quando houverem forças
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oblíquas incidindo sobre a prótese. (MISH et al., 2006;
VENULEO et al., 2008; BIRDI et al., 2010; CHANG et al., 2011)
Sendo assim, o uso de implantes curtos em áreas de
rebordos ósseos muito reabsorvidos mostra-se como uma
alternativa para tratamentos menos invasivos, menos
complexos, menos onerosos e menos traumáticos para o
paciente. A Figura 1 ilustra as dimensões de alguns de
implantes curtos de mesma linha.
Figura 1. Implantes curtos (Hexágono externo – DSP
Biomedical) de alturas diferentes (8,5mm; 7,0mm; 5,5mm) e
mesmo diâmetro (3,75 Ø).

Fonte: arquivo pessoal

Nos estudos de Griffin e Cheung (2014) analisaram os
implantes curtos de plataforma larga recobertos com
hidroxiapatita e instalados na região posterior em maxila e
mandíbula de áreas com altura óssea reduzida. Foram
colocados 168 implantes (6,0 x 8 mm) em 167 indivíduos, sendo
128 para coroas unitárias, 38 foram empregados como pilares
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em dentaduras parciais fixas unidos a implantes de tamanhos
variados e dois serviram de pilares de cantiléveres em próteses
parciais fixas. Os pacientes foram avaliados durante 68 meses
e, após estarem em função, os implantes obedeceram aos
critérios estabelecidos e não apresentaram peri-implantite,
mobilidade nem outras queixas, confirmando o sucesso do
estudo realizado.
Gentile et al. (2013) examinaram a taxa de sucesso de
implantes curtos (6,0 x 5,7 mm) comparada à de implantes não
curtos. A partir de uma amostra de 35 pacientes e 172 implantes
(45 curtos e 127 não curtos). Quanto aos implantes curtos, 33
foram instalados na região posterior de mandíbula (73,3%), 11
na região posterior de maxila (24,4%) e um na região anterior
de mandíbula (2,3%). Após 12 meses, a taxa de sucesso
chegou a 92,2% para os implantes curtos e a 95,2% para os
não curtos, não representando diferença estatística significativa
(p = 0,78). Os resultados sugerem que os implantes curtos
podem se osseointegrar e suportar as cargas oclusais.
Arlin (2006) avaliou 630 implantes (com 6,0mm, 8,0mm
e outros entre 10 e 16 mm) em 264 pacientes. Os implantes de
6,0 mm foram instalados somente na região posterior da
mandíbula, e os restantes foram distribuídos na mandíbula e na
maxila. Boa parte dos implantes de 6,0 mm foi alojada em osso
de má qualidade. Do total, 17 falharam, o que representa índice
de sucesso absoluto de 97,3%. Destes, os implantes de 6,0 mm
obtiveram 94,3% (duas perdas), os de 8,0 mm 99,3% (uma
perda) e os de 10 a 16 mm 96,9% (14 perdas), durante dois
anos de observação. Quanto às perdas, 76,5% aconteceram no
primeiro ano e destas, 92% ocorreram antes da instalação da
prótese. Os implantes curtos utilizados se apresentaram como
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uma opção de tratamento previsível e com grandes chances de
sucesso.
O estudo de Maló et al. (2007) testou a instalação de
implantes curtos em mandíbulas atróficas. A amostra incluiu
237 pacientes tratados com 408 implantes curtos que
suportavam 151 próteses fixas. Desses implantes, 131 foram
de 7,0 mm e 277 de 8,5 mm. Colocaram-se os pilares protéticos
no momento da cirurgia, e as próteses finais depois de quatro a
seis meses. Em quatro indivíduos cinco implantes falharam
antes dos seis meses, contribuindo para o índice de sucesso de
96,2% ao longo de cinco anos. A média de reabsorção óssea
foi de 1,3 mm após o primeiro ano e 2,2 mm depois do quinto
ano de função. Os resultados indicam que os implantes curtos
de Branemark, tanto na mandíbula como na maxila, se
mostraram uma opção viável de tratamento.
Grant et al. (2009) avaliaram a taxa de sucesso de 335
implantes curtos (8,0 mm) colocados na região posterior de
mandíbula em desdentados parciais ou totais. Os implantes
foram reabilitados com próteses fixas, das quais 245 foram
esplintadas e 75 individualmente. Ao longo de dois anos de
acompanhamento houveram falhas nos casos com enxertos de
hidroxiapatita porosa; em plasma rico em plaquetas; e uma
fratura na cabeça do implante já em função há 10 meses. O
percentual de sucesso dos implantes chegou a 99% em dois
anos. Os autores concluíram que a colocação de implantes
curtos é um método de tratamento aceitável para pessoas com
altura óssea reduzida na região posterior de mandíbula.
Em um estudo clínico sobre implantes curtos em regiões
posteriores, MISCH et al (2006) constataram que o diâmetro do
implante deve ser considerado como parâmetro primordial no
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sucesso das reabilitações, oferecendo uma maior área de
contato entre o osso e implante, sendo seu comprimento
considerado parâmetro secundário quando se refere à
distribuição de forças no mesmo.
O uso de implantes curtos em reabilitações protéticas em
que o uso de cantilever seja inevitável pode ser considerado
como uma alternativa que aumenta o índice de sucesso do
tratamento. (AKÇA et al., 2002)
Embora a taxa de insucesso dos implantes curtos
instalados em mandíbula posterior seja mais elevada do que os
que apresentam comprimento maior, os mesmos podem ser
indicados como alternativa de tratamento reabilitador, tendo em
vista que a diferença de insucesso entre eles não é tão
discrepante. (FUGAZZOTO et al., 2004)
Em um estudo realizado por MORDENFELD et al (2014)
foi possível observar a taxa de sucesso em implantes
considerados curtos (7mm a 9mm) e implantes considerados de
tamanho padrão (iguais ou acima de 10mm), tendo como índice
de sucesso 79,3% para implantes curtos e 95,9% para
implantes de tamanho padrão, obtendo uma média geral de
89,9% de sucesso. Constatou-se com esse estudo que embora
a taxa de sucesso com uso de implantes curtos seja menor, o
seu insucesso está principalmente relacionado às condições
ósseas locais e à ação de cargas oclusais excessivas.
A respeito de implantes menores que 10 mm, MISCH
comprovou que estes quando instalados em região posterior de
mandíbula, a esplintagem dos implantes, proporção adequada
coroa/implante, o não uso de cantilever e ajustes buscando
oclusão mutuamente protegida favorecem a taxa de sucesso na
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utilização de implantes curtos, chegando a atingir até 98,8%.
(MISCH et al., 2006)
ECCELLENTE et al (2008) não constataram em seus
estudos nenhuma diferença significativa quanto à sobrevivência
de implantes curtos de 8mm quando comparados a implantes
de tamanhos variados acima de 8mm até 14mm de
comprimento, em um período de pelo menos um ano em
função.
Em um estudo realizado por ROSSI et al (2015) foram
analisados 41 implantes de 6mm após um ano de
carregamento, sendo que 19 destes possuíam 4,1mm e 22
possuíam 4,8mm, todos colocados em regiões posteriores de
mandíbula e maxila. A instalação protética ocorreu seis
semanas após a instalação dos implantes. A taxa de
sobrevivência foi de 95,1%, constatando uma taxa de êxito para
implantes de 6mm quando instalados em osso considerados de
boa qualidade. (ROSSI et al., 2015)
Um fator que deve ser considerado de extrema
importância na utilização de implantes curtos e o seu sucesso
é a carga imposta sobre a prótese correspondente, assim como
a proporção entre a coroa protética e o implante, o método
cirúrgico adequado, o uso em áreas de cantilever, a
estabilidade oclusal, a esplintagem de implantes curtos aos
implantes de comprimento maior torna-se aconselhável por
BRUGGENKATE et al (1998), entretanto estudos comprovam
que o implante curto unitário quando não esplintado pode ser
previsível. (TONIOLO et al., 2012)
Outro fator de importância no sucesso de reabilitações
com implantes curtos se deve ao tipo de tratamento de
superfície realizado sobre o implante durante seu processo de
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fabricação, tendo em vista que alguns desses tratamentos
favorecem a osteointegração, aumentando a área de contato
entre osso e implante. Assim pode-se evitar o uso de técnicas
como a esplintagem. (ROSSI et al., 2015; RENOUARD et al.,
2006)
As propriedades superficiais dos implantes afetam
diretamente na osseointegração, como por exemplo na
adsorção de proteínas, no desenvolvimento celular e tecidual,
na interface osso-implante, interação entre a superfície e
células ósseas. Com o propósito de otimizar o processo de
osseointegração, modificações nas superfícies dos implantes
foram propostas denominando este processo de tratamento de
superfície. (CARVALHO et al., 2009)
Com o propósito de otimizar o processo de
osteointegração, foram introduzidas roscas nas superfícies dos
implantes a fim de favorecer uma maior superfície de contato
entre implante e osso. Tais roscas apresentam-se em
conformação triangular, quadrada e trapezoidal podendo alterar
a direção da carga oclusal da prótese para diversas regiões do
osso. A fim de melhorar o travamento, a compactação óssea e
distribuição de forças na região de crista óssea do implante, o
formato de rosca quadrado tem sido bastante sugerido.
(MORAES et al., 2009)
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Figura 2. Implante curto de corpo cilíndrico, evidenciando suas
roscas triangulares e perfil de sulcos retentivos. (DSP
Biomedical)

Fonte: arquivo pessoal

A fim de aprimorar os princípios da osseointegração
diversos tipos de superfícies foram incorporados aos implantes
dentais, podendo ser classificadas como usinadas,
macrotexturizadas, microtexturizadas, nanotexturizadas ou
biomiméticas. Os implantes de superfície usinada possuem
ranhuras superficiais resultantes de um processo de cortes na
peça metálica, favorecendo o processo de adesão celular e
produção de matriz proteica. (SYKARAS et al., 2000)
Os implantes de superfície macrotexturizada são
comumente obtidos por meio de jateamento de partículas de
tamanho e diâmetro variados tais como silício, óxido de
alumínio (Al2O3), óxido de titânio (TiO2) e vidro, resultando em
uma superfície com ranhuras irregulares. Existe também o
processo de texturização de superfície por adição através do
uso de spray de plasma obtido por meio de partículas de titânio
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ou fosfato de cálcio (spray de plasma de hidróxiapatita).
(LONDON et al., 2002)
As
superfícies
microtexturizadas
são
obtidas
principalmente por meio de um tratamento ácido, técnica esta
que pode estar associada à técnica de macrotexturização com
partículas de óxido de alumínio, por exemplo, sendo submetida
à ação de ácido sulfúrico/hidroclorídrico.
Um
método
mais recente de tratamento de superfície que vem sendo
adotado é o processamento a laser, responsável por produzir
uma rugosidade suficiente para uma boa osseointegração.
(FUGAZOTTO et al., 2004)
As superfícies nanotexturizadas apresentam uma
topografia única sem irregularidades discrepantes e com uma
excelente capacidade para reter líquidos e tecido ósseo. Ela é
obtida por meio de um aumento controlado da camada de óxido
de titânio (TiO2) com alterações específicas na espessura,
rugosidade e textura do óxido. (AL NAWAS et al., 2012)
A camada de óxido formada na superfície do implante
possui forte adesão ao metal do mesmo, sendo bastante
resistente ao desgaste, possibilitando a inserção do implante
com menor risco de liberação de partículas durante a instalação
do implante. (HALL; LAUSMAA, 2000; AL NAWAS et al., 2012)
As superficies biomiméticas compreendem uma adição
de partículas de fosfato de cálcio em camadas sob condições
fisiológicas de temperatura e pH pelo processo biomimético. As
partículas agregadas ao material de implante são liberadas com
a degradação das camadas favorecendo o aumento da
liberação de agentes osteogênicos na região implantada,
tornando o implante um excelente osteoindutor e
osteocondutor. (LIU et al., 2001)
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De acordo com MISH et al. (2006) a qualidade óssea
deve ser encarada como fator primordial do sucesso no uso de
implantes dentários e a mesma pode ser estimada por meio de
avaliação radiográfica. Corroborando com os resultados de
Mish, DEGIDI et al. (2007) afirmam que a qualidade do osso
escolhido para a instalação do implante possui relevância maior
do que o diâmetro e comprimento escolhido para esse mesmo
implante.
Diante de todos os estudos expostos a respeito da
utilização dos implantes curtos nota-se as reais vantagens de
seu uso e que a maioria dos casos apresentam sucesso clínico.
Osseointegração, suporte a cargas oclusais, tratamento
previsível, aceitável, viável e com êxito foram as características
mais citadas em vários estudos ao longo dos últimos anos.
Fatores como a geometria dos implantes curtos, design,
superfície topográfica de contato entre osso-implante e
texturização, oferecem uma maior estabilidade e ancoragem
mais significativa, sendo também considerados fatores
essenciais no sucesso dos casos. O prognóstico da utilização
de tais implantes mostrou-se positivo na maioria dos estudos
avaliados.
A colocação de implantes curtos foi consideravelmente
melhor na mandíbula quando comparados à maxila. Porém
ainda existe uma falta de dados prospectivos no sucesso e
sobrevivência a longo prazo dos implantes curtos, com especial
destaque para a carga oclusal, proporção coroa/implante e em
situações de pior qualidade óssea (AL-HASHEDI et al., 2014).
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CONCLUSÕES
Os implantes curtos estão sendo utilizados como uma
alternativa viável, e em grande parte das vezes é uma opção
vantajosa, considerando que poupa o paciente de caminhos
mais complexos de tratamento. Existe evidência científica
suficiente que mostra seu uso como uma alternativa a
procedimentos cirúrgicos de tratamento de rebordos ósseos
atrofiados, o que consequentemente reduz a morbidade, o
custo e o tempo de tratamento.
A incerteza da indicação e da suposta sobrevida
reduzida dos implantes curtos não tem fundamento científico,
uma vez que apresentam altas taxas de sucesso, em situações
onde é feito um planejamento protético adequado.
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RESUMO: A face representa uma janela para o mundo,
servindo não só como uma identificação, mas como o nosso
portal para expressar sentimentos e emoções. Alterações
nessa região ou que acometam o nervo facial afetam
drasticamente a qualidade de vida dos pacientes, produzindo
um negativo impacto psicossocial. A Paralisia Facial Periférica
(PFP) resulta da lesão neuronal periférica do nervo facial
responsável principalmente pelo controle da expressão. Pode
ser causada por inflamação, isquemia ou infecções. A PFP
causada por Otite Média Aguda (OMA) corresponde de 1 a 4%
dos casos. O uso do laser diminui a inflamação e aumenta a
atividade funcional do nervo periférico degenerado, aumenta o
crescimento axonal e mielinização. Essas propriedades de
bioestimulação estendem-se também ao LED. Este estudo tem
por objetivo apresentar um caso inédito de PFP decorrente de
Otite Média tratado com LED. Paciente procurou o Serviço de
Extensão, em fevereiro de 2013, com diagnóstico de PFP há
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mais de trinta dias sem melhora do quadro. Aplicou-se um
protocolo empregando a fototerapia LED, no comprimento de
onda de 630 nm, 300 mW de potência. Após a aplicação houve
melhora expressiva e resolução do processo na quarta sessão,
sem o uso de outros recursos terapêuticos e exercícios.
Conclui-se que o protocolo foi bastante eficaz melhorando o
quadro clínico e a autoestima do paciente.
Palavras-chave: Paralisia Facial. Fototerapia. Nervo Facial.
INTRODUÇÃO
A expressão facial é uma parte fundamental para a
comunicação humana e uma das principais formas para
expressar as emoções e ações não-verbais (OWUSU et al.,
2018), sendo resultante dos movimentos dos músculos da
expressão facial (mímica), presentes na cabeça e região
cervical, os quais recebem a inervação motora do Nervo Facial,
(DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2015; MADEIRA, 2013; MOORE;
DALLEY; AGUR, 2014) e o seu comprometimento pode resultar
em Paralisia Facial (PF), destacando-se a Paralisia Facial
Periférica (PFP).
Os pacientes afetados com Paralisia Facial sofrem tanto
os efeitos físicos quanto psicossociais que podem conduzir a
depressão e isolamento social (ISHII et al, 2018; OWUSU et al.,
2018). Conduz ainda a uma deficiência funcional e estética, a
qual prejudica a sua qualidade de vida (SPENCER et al., 2016;
GYORI et al., 2018).
De acordo com Matos (2011), podem-se elencar
algumas causas secundárias de Paralisia Facial Periférica:
Doenças Metabólicas, tais como diabetes mellitus, Doenças
Infecciosas: Herpes Simples, Varicela Zoster (Doenças de
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Hamsey-Hunt), Parotidite Infecciosa, Doença de Lyme,
Meningite Tuberculosa e Sífilis, Neoplasias, como o Neurinoma
do Acústico, Tumores na Gl. Parótida e Linfoma, Doenças
Imunológica: Lupus Eritematoso Sistêmico, Sarcoidose e
Síndrome de Guillain-Barré, Fármacos como a Linezolida e
Inflamatória destacando as Otopatias Agudas e Crônicas.
A PFP pode ser decorrente tanto da Otite Média Aguda
(OMA) ou Otite Média Crônica (OMC). A injúria ao nervo ocorre
por separação congênita do canal do nervo facial ou por erosão
óssea promovida por tecido de granulação ou colesteatoma,
que possibilitam que mediadores da inflamação comprometam
a função do nervo através de neuropraxia supurativa (SIMITH;
DANNER, 2006). Diferentes teorias têm sido aventadas nos
casos de PFP e OMA. Em virtude do menor tempo de evolução,
espera-se que erosões ósseas e fenômenos compressivos
sejam menos prováveis e alguns autores acreditam que a lesão
ocorra pela congestão de pequenos vasos, estimulada pelo
processo inflamatório, resultando em isquemia neural
(JOSEPH; SPERLING, 1998).
O quadro clínico observado na PFP caracteriza-se pela
presença de sinais de diminuição da força muscular unilateral,
que usualmente envolve os dois andares da hemiface (GILDEN,
2004). Na avaliação clínica do portador de PFP deve ser
considerado o tônus muscular (MATOS, 2011). Ainda como
modelo de avaliação da movimentação facial e efetividade dos
tratamentos emprega-se o uso da Escala de House-Brackmann
(FONSECA; MOURÃO; MOTTA; VICENTE, 2015).
O diagnóstico preciso e a terapêutica apropriada são as
peças fundamentais para o tratamento e gerenciamento da PFP
(OWUSU et al., 2018).
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O tratamento sugerido pela literatura evidenciado de
forma eficaz e com resultados expressivos no tratamento da
PFP consiste em Eletroterapia (FES), Crioestimulação,
Massoterapia, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva e
Exercícios da Mímica Facial (SILVA; VIEIRA; JESUS et al.,
2018; TAVARES; SOUZA; JESUS, 2018). O emprego da toxina
botulínica tem se mostrado promissor no gerenciamento destes
pacientes (MARIA; KIM, 2017). O corticosteroide tem uma
potente ação antiinflamatória e pode minimizar o dano neural
(HADLOCK, 2018; MADHOK et al., 2016). A corticoterapia em
pacientes com Paralisia de Bell deve ser iniciada no máximo em
72 horas do início do processo (OWUSU et al., 2018).
Quando a PFP é ocasionada por OMA a
antibioticoterapia apropriada, associada à miringotomia com
drenagem do material purulento, costuma ser a terapêutica
mais adequada, evoluindo para uma boa recuperação da
função do nervo (SMITH; DANNER, 2006). O emprego do
LASER tem se mostrado uma nova perspectiva em pacientes
com PFP, e a associação com exercícios potencializa a sua
ação (ORDAHAN et al., 2017). De acordo com a revisão da
literatura realizada, nenhum estudo apontou o LED, sigla em
inglês para Light Emitter Diode, como terapia nas PFP.
Apresentar-se-á na sequência uma breve revisão sobre a
Terapia com LED, que foi o tratamento realizado no caso que
será apresentado posteriormente.
Atualmente a busca por técnicas minimamente invasivas
tem se tornado um desafio para a medicina moderna. A
Fototerapia representa uma terapêutica que pode auxiliar o
organismo a se auto recuperar, reduzindo o uso de
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medicamentos, promovendo ação antiinflamatória, alivio de
dores e acelerando o processo de reparo.
O funcionamento da tecnologia LED consiste no
fenômeno da eletroluminescência, ou seja, a emissão de luz
pela passagem de corrente elétrica através de um material
semicondutor (CIÊNCIA HOJE, 2018). Já os LEDs são
dispositivos emissores de luz monocromática, porém a banda
ou faixa espectral é relativamente estreita e não-coerente
(LIZARELLI; BAGNATO, 2012). A diferença fundamental entre
a radiação emitida por um Laser e um LED é a coerência do
feixe (ondas apresentando a mesma amplitude), porém essas
diferenças ópticas não interferem no efeito terapêutico do
mesmo, visto que essa coerência é perdida nos primeiros
estratos da pele. Assim, tanto a Laserterapia quanto a
Ledteapia podem apresentar efeitos semelhantes devido à
absorção dos fótons, em comprimentos de onda específicos,
através de cromóforos teciduais e assim resultar em
bioestimulação (ANDERS; LANZAFAME; ARANY, 2015; TSAI;
HAMBLIN, 2017). Apresentam as mesmas indicações de uso:
alívio de dores agudas e crônicas, acelerar a cicatrização de
tecidos biológicos, regeneração nervosa, drenagem linfática e
inflamação.
Os Lasers, entretanto, têm algumas características
inerentes que fazem seu uso clínico problemático, como
limitações em comprimentos de onda e em largura do feixe
restringindo seu uso em grandes áreas com uma exposição
menor de tempo e exibindo resultados terapêuticos
semelhantes (LIZARELLI; BAGNATO, 2012).
Tal processo resulta em um tratamento com amplos
benefícios, que não se resumem apenas no alívio da dor ou
210

O EMPREGO DA LEDTERAPIA NO GERENCIAMENTO DA PARALISIA FACIAL
PERIFÉRICA DECORRENTE DE OTITE MÉDIA: RELATO DE CASO.

inflamação, imunobiomodulação, cicatrização e reparo
(ANDERS; LANZAFAME; ARANY, 2015; HAMBLIN, 2017). É
um tratamento em que se empregam comprimentos de onda
clinicamente testados conduzindo a uma reparação mais rápida
e alívio da dor. Como as plantas absorvem a luz solar através
da fotossíntese as células do corpo absorvem a energia das
luzes LASER/LED a estimular a liberação de componentes
importantes para o alívio da dor, aumento da circulação local e
células que participarão no processo de cicatrização.
Atualmente o termo fotobioestimulação é mais preciso e
específico quando comparado com terapia com luzes de baixa
intensidade (TSAI; HAMBLIM, 2017).
Todas as respostas biológicas são determinadas pela
absorção de energia por uma molécula fotorreceptora
denominada de cromóforo ou fotóforo durante a aplicação da
luz (PASSARELLA; KARU, 2014) e a absorção dos fótons
convertem a luz em processos biológicos.
Quando
ocorre
alguma
doença,
trauma
ou
envelhecimento, a mitocôndria produz Óxido Nítrico (NO). Esta
competitividade desloca oxigênio do citocromo c-oxidase
reduzindo o ATP, que representa um essencial componente
intracelular e uma molécula extracelular de sinalização,
causando uma grande produção de Espécies Reativas de
Oxigênio (EROs) levando a um estresse oxidativo. O estresse
oxidativo ocorre quando muitos oxidantes excedem a
capacidade de defesa antioxidante e hoje é bem conhecido por
promover inflamação e morte celular pela transcrição do fator
NF-Kβ envolvido em uma série de doenças. A irradiação por
Luz Emitida por Diodo é uma estratégia eficaz no estresse
oxidativo, e a luz LED no comprimento de 625 nm promove uma
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varredura nas Espécies Reativas de Oxigênio e consequente
ação antiinflamatória (SUN; KIN; CHO et al., 2018). A
fotobioestimulação empregada em um correto comprimento de
onda e densidade de potência dissocia NO, permite o acesso
de oxigênio intracelularmente, restaurando a síntese de ATP e
reduzindo desta maneira o estresse oxidativo. Assim, uma vez
restaurada a função mitocondrial pelas luzes LASER/LED,
melhora o metabolismo celular e os pacientes se restabelecem
mais rapidamente.
O sucesso da fototerapia depende de uma sequência de
fatores, tais como características individuais, ou seja,a
quantidade de cromóforos que varia de indivíduo para indivíduo,
limiar de dor, aplicação na área anatômica correta, natureza da
lesão e a escolha de um protocolo adequado. Destarte, existem
condições que já respondem bem na primeira sessão e que vão
decrescendo de forma proporcional.
O presente estudo tem por objetivo apresentar um caso
inédito de tratamento de paralisia facial periférica decorrente de
otite média empregando o LED 630nm.
MATERIAIS E MÉTODOS:
Paciente procurou o Serviço de Controle da Dor
Orofacial-HULW/UFPB e foi encaminhado para o Projeto de
Extensão Efeitos Bioestimuladores das Luzes de Baixa
Intensidade-UFPB, em 2013, com um quadro de PFP há mais
de 30 dias, tendo percorrido algumas especialidades. Ao exame
clínico foi observada ausência de rugas na região frontal,
dificuldade de mobilizar a sobrancelha, abolição dos sulcos
nasogeniano e nasolabial, lagoftalmo, bem como assimetria da
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comissura labial (figura 1 – A e B). Evidenciar o fechamento
incompleto das pálpebras, fronte sem nenhum movimento e
assimetria da comissura labial esquerda.
Figura 1 (A e B). Avaliação inicial do Paciente e Classificação
em Grau IV - Escala de House-Brackmann.

A

B

Fonte: (PEREIRA et al., 2013).

Não exibia queixas referentes à perda de sensibilidade
em meato acústico externo, hiperacusia e região pré-sulcal da
língua. Relatou que procurou o otorrinolaringologista para
tratamento da OM, fez uso de antibioticoterapia (Cloridrato de
Ciprofloxacino, 500 mg, duas vezes ao dia) e cerca de duas
semanas depois exibiu um quadro de PF. Fez o uso de colírios,
tampão ocular e corticosteroide sistêmico (Prednisona 1mg/Kg
/dia durante 10 dias), sem muita efetividade. Apresentava
dificuldades para fechar as pálpebras, ingestão de alimentos
líquidos, dificuldade para remoção do alimento do vestíbulo da
cavidade oral e também para a fonação, ações estas que o
incomodavam bastante em sua rotina diária e, sobretudo a
questão da fonação, por se tratar de um paciente que tinha
como “hobbie” a atividade de canto em sua igreja, inclusive
gravando alguns CDs. Para a classificação e evolução do
tratamento proposto o paciente foi inicialmente classificado
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como grau IV de acordo com a Escala de House-Brackmann
demonstrada na figura abaixo (figura 2).
Figura 2. Escala de House-Brackmann.
Grau
I
II

Descrição
Normal
Disfunção Leve

Em Repouso
Simetria
Simetria
e
Tônus Normais

III

Disfunção
Moderada

Simetria
e
Tônus Normais

IV

Disfunção
Moderadamente
Grave

Simetria
Tônus
Normais.

V

Disfunção Grave

Assimetria

Paralisia Total

Assimetria

VI

e

Em Movimento
Função Facial Normal
Fronte: função moderada
e boa, Olho: Fechamento
completo com esforço
mínimo
e
Boca:
assimetria discreta.
Fronte:
movimento
discreto e moderado.
Olho:
Fechamento
completo com esforço.
Boca: assimetria com
máximo esforço.
Fronte:
nenhum
movimento.
Olho:
Fechamento
incompleto.
Boca:
assimetria com máximo
esforço.
Fronte:
nenhum
movimento.
Olho:
Fechamento
incompleto.
Boca:
movimento discreto.
Nenhum movimento.

Fonte: Adaptado de TAVARES, SOUZA, JESUS (2018).

Introduziu-se um protocolo empregando a fototerapia
LED (BIOS Therapy II ®) no comprimento de onda de 630 nm,
300 mW de potência, diâmetro de feixe de fibra óptica de 0,7
cm, com dosimetria de 27 J/cm2, aplicado de forma pontual em
seis pontos, distanciando três centímetros por ponto, no trajeto
do N. VII e dois pontos adicionais no osso temporal, próximo ao
lóbulo da orelha e outro abaixo do pavilhão (figura 3 - A e B).
Faz-se necessário o uso de óculos de proteção durante a
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emissão da luz, pois a luz oferece risco aos olhos e baixo risco
para a pele.
Figura 3 (A e B). Pontos de Aplicação usando a Fototerapia
LED.

A

B

Fonte: (PEREIRA et al., 2018).

O conhecimento e domínio da localização das estruturas
anatômicas é de fundamental importância para a marcação dos
pontos a serem fotoativados, sendo necessário o estudo
detalhado do trajeto do Nervo Facial na face. A figura 4 ilustra
imagem do Nervo Facial na face e suas Ramificações.
Figura 4. Nervo Facial e suas Ramificações.

Fonte: Acervo do Departamento de Morfologia – UFPB (2018)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A nossa face representa uma janela para o mundo,
servindo não só como um método primário de identificação,
mas também como o nosso portal para expressar as nossas
emoções. De forma que os músculos que mais contraímos
durante a nossa vida esculpem em nossa cútis as mais diversas
formas de expressão. Alterações nesta região e principalmente
nos movimentos faciais decorrentes da lesão no N. VII produz
um negativo impacto psicossocial. Assim, para podermos
gerenciar a PFP é fundamental o estudo pormenorizado deste
importante par de nervos cranianos. O caso apresentado
corrobora com estudos de Souza et al. (2015), em que se exibe
uma lesão do neurônio motor inferior, acometendo tanto a parte
superior quanto a inferior da hemiface.
De acordo com Spencer et al. (2016) e Gyori et al. (2018)
os indivíduos que exibem PFP apresentam uma deficiência
funcional e estética, prejudicando a qualidade de vida dos
afetados, situação totalmente confirmada no relato do paciente,
pois o mesmo apresentava muitas dificuldades funcionais,
sobretudo na alimentação, ao piscar, no sono e fonação,
incapacitando-o totalmente nas suas atividades cotidianas.
As causas mais comuns de PFP estão associadas a
uma etiologia idiopática, também conhecida por Paralisia de
Bell. No entanto, no relato apresentado houve a oportunidade
de enfrentar uma situação incomum, pois o paciente exibiu uma
causa secundária decorrente de otite média aguda, o que
representa algo bem raro na Literatura (SMITH; DANNER,
2006; MATOS, 2011).
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A avaliação clínica foi pontuada de acordo com a
presença de sinais de diminuição de força muscular, conforme
avaliação da Escala de House-Brackmann, adaptado de
Tavares; Souza, Jesus (2018), em que na primeira sessão o
mesmo exibia ausência de rugas na região frontal,
incapacidade de imobilizar a sobrancelha, Sinal de Legendre,
Lagoftalmo e assimetria na comissura labial (Grau IV). De
acordo com Owusu et al. (2018) concorda-se que o diagnóstico
preciso e a terapêutica apropriada são peças chave para o êxito
do tratamento e gerenciamento da PFP. Desde o início o
paciente recebeu a medicação apropriada, o que impediu que
a situação se agravasse, mas foi já o retornar da primeira
sessão de fototerapia que o quadro foi melhorando
significativamente. Também é importante ressaltar que quando
a PFP é persistente deve-se ter o cuidado na investigação de
metástases provenientes de câncer de mama e pulmão.
O que se deve salientar é que mesmo o LED sendo uma
luz incoerente, obteve-se um resultado excelente, corroborando
com vários estudos em que esta coerência se perde logo que a
luz penetra no tecido biológico. Na emissão da luz, o feixe
luminoso (fótons) forma um campo elétrico e magnético. A
variação do campo magnético induz corrente elétrica, assim
quando os tecidos absorvem os elétrons há uma reação de
equilíbrio óxido-redução. Quando há perda de elétrons há uma
oxidação, isto verificado na área lesada, assim quando há a
aplicação da luz estes elétrons se organizam reparando a área
que sofreu uma injúria. As diferenças energéticas entre as
órbitas e as modificações dos elétrons para os estados
fundamentais, liberam energia em pacotes (quantum de
energia), conforme observado no ganho de energia ou de
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excitação dos elétrons dos átomos das camadas de valência.
Estes elétrons das camadas de valência ficam ionizados
quando se perdem elétrons das camadas mais internas próximo
ao núcleo. Deste modo a camada de valência envia elétrons
para as camadas incompletas, retirando energia das últimas
camadas. A diminuição energética nas camadas de valência
podem romper as moléculas gerando doenças, e que a doença
nada mais é do que a perda de energia. Como mecanismo de
reparo das doenças a fototerapia representa um grande aliado
para o restabelecimento desta energia molecular equilibrando o
indivíduo como um todo.
Com relação ao atual caso clínico, observou-se melhora
considerável do quadro após a segunda aplicação: presença
dos sulcos nasolabial e genian e uma melhora na simetria da
comissura labial, conforme evidenciado na figura 5.
Figura 5. Avaliação do Paciente após a segunda sessão.

Fonte: (PEREIRA et al., 2013).

Após a terceira sessão (figura 6 - A e B), atentar para a melhora
considerável da expressão facial, evidência dos sulcos,
arqueamento da sobrancelha, da comissura labial e elevação
de pálpebra. Ressalta-se a importância da aplicação pontual e
em contato com as raízes superficiais do nervo facial
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localizadas no Plexo Extra-Parotídeo do lado acometido. A
inspeção cuidadosa e a tomada de fotos, com avaliação das
funções em cada sessão são primordiais, empregando-se a
quantificação da Escala de House-Brackmann.
Figura 6 (A e B). Avaliação do paciente na terceira sessão de
Ledterapia.

A

B

Fonte: (PEREIRA et al., 2013).

Concluindo-se quatro sessões houve melhora absoluta
da PFP, sem o uso de outros recursos terapêuticos e exercícios,
passando para Grau I na Escala de House-Brackmann (figura
7).
Figura 7. Avaliação do paciente em sua última sessão.

Fonte: (PEREIRA et al., 2013).
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A Literatura sugere vários tratamentos como FES,
crioestimulação, massoterapia, facilitação neuromuscular
proprioceptiva, exercícios (TAVARES; SOUZA; JESUS, 2018),
toxina botulínica (MARIA; KIM, 2017), corticosteróides
(MADHOK et al., 2016; OWUSU et al., 2018) e uso do Laser
(OHDAHAN et al., 2017) com resultados animadores. Em
virtude do referido estudo ser desenvolvido em um Serviço de
Extensão empregando a Fototerapia (LASER/LED) realizou-se
um protocolo inédito usando o LED no comprimento de onda de
630 nm, potência de 300mv e 0,7 cm. Escolheu-se o LED por
apresentar propriedades de fotobioestimulação semelhantes ao
Laser, além de exibir maior potência e rapidez de aplicação.
Enquanto a ponteira do Laser era em torno de 0,1 cm, no
aparelho empregado de LED exibia 0,7 cm, o que seria bem
convidativo para aplicação de áreas maiores com menor tempo
de aplicação.
Segundo Joseph, Sperling (1988) diferentes teorias têm
sido propagadas nos casos de PFP e OMA. Em virtude do
menor tempo de evolução, sugere-se que erosões ósseas e
fenômenos compressivos sejam menos prováveis e que a lesão
possivelmente ocorra pela congestão de pequenos vasos,
estimulada pelo processo inflamatório, resultando em isquemia
neural. Assim, optou-se empregar a fototerapia corroborando
com os estudos de Anders; Lanzafame, Arany (2017) e Hamblin
(2018), em que a fotobioestimulação resulta em um tratamento
com amplos benefícios, que não se resumem apenas no alívio
da dor ou inflamação, mas atua na imunomodulação,
cicatrização e reparo. É um tratamento em que se empregam
comprimentos de ondas testados conduzindo a uma reparação
mais rápida e alívio da dor, com rápido restabelecimento das
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funções, autoestima e qualidade de vida. Destaca-se ainda que
se trata de uma terapia sem efeitos colaterais, em que ocorre a
inibição da cicloxigenase sobre o ácido araquidônico, sem os
efeitos verificados sobretudo pelos antiinflamatórios esteroidais
e não-esteroidais.
De acordo com Sun; Kin, Cho et al. (2018) a irradiação
por LED é uma estratégia eficaz no estresse oxidativo, e esta
luz no comprimento de 625nm promove uma varredura nas
espécies reativas de oxigênio e conseqüente ação
antiinflamatória importante recurso para a recuperação do
nosso caso, bem como na produção de ATP no meio
intracelular, aumentando a atividade mitocondrial e
consequente melhoria do terreno biológico, metabolismo celular
e reparo neural.
CONCLUSÕES
O emprego da fototerapia LED foi fundamental neste
caso clínico, pois a aplicação foi realizada em um menor tempo,
quando comparado ao uso do laser, que exibem diâmetro de
ponta menor. Além de permitir a irradiação simultânea de uma
área maior, foi possível garantir densidade de potência
semelhante em toda a área enferma. Na prática clínica o
emprego da terapia com LED tem se mostrado promissora,
sendo de acordo com a experiência clínica até mais eficiente
que o laser, pois são dispositivos acessíveis, de menor custo,
fácil manipulação e manutenção. O restabelecimento das
funções de forma mais rápida neste caso foram fundamentais
para restabelecimento da qualidade de vida e autoestima do
paciente, sem o uso de medicamentos, exercícios ou outro tipo
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de recurso terapêutico. Deve-se também atentar ao fato de
paralisias faciais persistentes e sua associação com
metástases. Mais estudos deverão ser realizados para
averiguar o tempo decorrido da PFP e restabelecimento das
funções empregando a fototerapia.
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RESUMO: Pacientes internos em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) possuem condições clínicas críticas,
favorecendo a elevação de patógenos na cavidade bucal,
sendo o biofilme capaz de abrigar patógenos respiratórios e
com isso aumentar o risco do desenvolvimento de pneumonia
após a internação. A pneumonia adquirida em hospital está
fortemente relacionada à ventilação mecânica, sendo o maior
fator de risco a colonização da orofaringe por patógenos
respiratórios. O conhecimento qualitativo da microbiota
colonizadora da secreção ou aspirado traqueal é importante na
busca de medidas preventivas e terapêuticas para o controle da
pneumonia em internos da UTI. Com este propósito, foi
realizado a análise da prevalência das cepas bacterianas
identificadas em um período de 1 ano da secreção ou aspirado
traqueal de pacientes intubados na UTI adulta e pediátrica do
Hospital Universitário Lauro Wanderley-UFPB, com quadro
clínico de pneumonia. Os resultados da análise da secreção
traqueal mostraram um predomínio de prevalência da
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contaminação pelas cepas bacterianas Pseudomonas
aeruginosa com 49%, seguidos do Acinetobacter baumannii
com 14,2%, da Klebsiella pneumoniae com 10,5%, e
Staphylococcus aureus com 7,5%, cujas bactérias também
foram observadas e descrito na literatura sobre o tema. O
presente trabalho buscou enfatizar que desenvolvimento de
medidas preventivas e terapêuticas da colonização de bactérias
respiratórias na cavidade bucal é fundamental para o controle
da pneumonia em pacientes intubados internos em UTI.
Palavras-chave: Pacientes internos em UTI. Microbiologia da
orofaringe. Pneumonia nosocomial.
INTRODUÇÃO
Pacientes internos em Unidades de Terapia Intensiva UTI apresentam condições pertinentes ao quadro clínico que
impossibilitam uma higiene oral eficiente, permitindo o
desenvolvimento de uma alta concentração de patógenos na
cavidade bucal que desencadeiam o aparecimento de
patologias. (LINDAU et al, 2015)
A higiene bucal deficiente conduz ao aumento da
quantidade e complexidade do biofilme dentário, que é capaz
de abrigar patógenos pulmonares e promover seu crescimento,
podendo levar à colonização das vias aéreas superiores.
(MORAIS,2006)
Algumas condições são comuns em pacientes
hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva como
gengivites, periodontites e cáries além da redução do fluxo
salivar ou xerostomia. Para pacientes intubados, os tubos de
ventilação mecânica atravessam a cavidade oral e a mantém
aberta permanentemente, contribuindo para potencializar a
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xerostomia, de forma que o paciente perde parte da função
protetora da saliva, com suas propriedades mecânicas e
imunológicas, aumentando o acúmulo de biofilme dental
(MUNRO et al, 2006). Além do uso de alguns medicamentos
que também pode contribuir para a redução do fluxo salivar
(BARBOSA et al, 2010).
Após 48 horas de admissão na Unidade de Terapia
Intensiva, os pacientes apresentam mudanças na composição
da sua microbiota bucal. A predominância de bactérias no
biofilme dental é de gram-negativas e anaeróbias, entretanto,
com as condições dos pacientes hospitalizados em UTIs que
apresentam dificuldade na higiene oral, mudanças nas
características da saliva e redução da microbiota anaeróbica
pelo uso de antibióticos, ocorrem alterações na composição do
biofilme dental que passa a abrigar uma maior quantidade de
bactérias aeróbicas. Assim, com o tempo de internação há o
aumento da colonização de bactérias aeróbicas no biofilme
dental, servindo como um reservatório para patógenos
respiratórios (BERGMANS et al, 2001; LABEAU et al, 2011).
Com as mudanças na condição bucal, o biofilme dentário
pode sofrer transformações e servir como reservatório para a
colonização de patógenos respiratórios, a partir da interação
bacteriana entre bactérias indígenas do biofilme dental e
patógenos respiratórios como Staphylococcus aureus,
Pseudomonas
aeruginosa
e
Klebsiella
pneumoniae
(SCANNAPIECO et al, 1992; SCANNAPIECO, MYLOTTE,
1996).
Pacientes hospitalizados em unidades de terapia
intensiva apresentam um maior risco para o desenvolvimento
de pneumonia, pois nestes pacientes as condições de proteção
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natural contra a invasão do trato respiratório por
microrganismos estão deficientes devido a diminuição do fluxo
salivar, do reflexo da tosse, da capacidade de expectoração, e
das barreiras imunológicas. Sendo estas condições associadas
a uma higiene bucal inadequada, que torna o biofilme dental um
reservatório para microrganismos que podem instalar ou
agravar um processo infeccioso nos tecidos periodontais, ou
mesmo favorecer infecções nas vias aéreas (SCANNAPIECO
et al, 2003; BARBOSA et al, 2010).
Pneumonia representa um grupo de doenças resultantes
de infecção no pulmão causada por uma grande variedade de
agentes infecciosos que incluem bactérias, micoplasma,
fungos, parasitas e vírus, sendo a pneumonia bacteriana a
forma mais comum da doença. A pneumonia pode ser
classificada como pneumonia adquirida na comunidade ou
pneumonia adquirida em hospital, causadas por espécies
bacterianas diferentes, sendo a pneumonia adquirida em
hospital relacionada a bactérias de maior virulência e ocorrem
em pacientes debilitados sistemicamente, e por isso
apresentam maior morbidade e mortalidade (SCANNAPIECO,
MYLOTTE, 1996; SCANNAPIECO et al, 2003).
A pneumonia adquirida em hospital, também conhecida
por pneumonia nosocomial, é uma infecção do parênquima
pulmonar causada por agentes etiológicos diferentes, incluindo
bactérias, vírus e fungos, sendo caracterizada pelo
desenvolvimento em pacientes que não apresentavam o quadro
de pneumonia na internação, diagnosticada 48 horas após a
internação do paciente. Representam um alto índice dentre as
infecções hospitalares, especialmente em pacientes idosos
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e/ou imunocomprometidos (SCANNAPIECO et al, 2003;
BARBOSA et al, 2010).
A pneumonia nosocomial corresponde em torno de 15%
das infecções hospitalares e por volta de 25% de todas as
infecções adquiridas em UTIs, sendo a sua principal causa
relacionada à aspiração de conteúdo contaminado da cavidade
oral. Este tipo de pneumonia é a maior causa de morbidade e
mortalidade de pacientes hospitalizados em Unidades de
Terapia Intensiva, apresentando uma alta mortalidade de
aproximadamente
33%
nos
indivíduos
acometidos,
gera dificuldades na melhora do quadro clínico do paciente,
prolongando da sua estada na UTI, gerando diminuição no
número de leitos disponíveis e ocasionando maiores custos
para a instituição (ANVISA, 2009).
Fatores de risco para o desenvolvimento de pneumonia
nosocomial são a pobre higiene oral, o desenvolvimento de
doença periodontal, a diminuição da quantidade e do pH da
saliva, a colonização do biofilme dental por patógenos
respiratórios, o tempo de internação, o uso de
medicamentos,bem como alterações da resposta imunológica
de pacientes hospitalizados (SCANNAPIECO, 2003).
A ventilação mecânica está fortemente relacionada à
pneumonia nosocomial, em que um tubo leva oxigênio às vias
aéreas inferiores atravessando a cavidade bucal e a traqueia.
Nestes pacientes há uma relação positiva entre a diminuição do
volume da saliva, o aumento da quantidade de biofilme e o
aumento do risco de pneumonia, sendo o maior fator de risco
da pneumonia associado à ventilação mecânica a colonização
da orofaringe por patógenos respiratórios. (BERGMANS, 2001;
MUNRO et al, 2006).
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Além dos patógenos respiratórios que podem colonizar o
biofilme dental e a orofaringe e serem aspirados para as vias
aéreas inferiores, bactérias anaeróbias da microbiota bucal que
colonizam o biofilme dentário como o Aggregatibacter
actinomycetemcomitans,
Porphyromonas
gingivalis
e
Fusobacterium nucleatum, que são agentes etiológicos na
patogênese das doenças periodontais, também podem ser
aspirados para as vias aéreas inferiores e causar pneumonia
(SCANNAPIECO, MYLOTTE, 1996; FOURRIER, 1998;
RAGHAVENDRAM et al, 2007).
O mecanismo pelo qual as bactérias orais podem
participar de infecções respiratórias estão embasados em
diversos fatores por via direta como os periodontopatógenos
que podem ser aspirados e causar infecção no pulmão. E
também, por via indireta quando enzimas presentes na saliva
provenientes de doença periodontal podem provocar mudanças
na superfície da orofaringe e promover a adesão e colonização
por patógenos respiratórios, ou quando ocorre destruição das
películas salivares protetoras pelas bactérias orais e isso
diminuem a proteção contra a adesão de patógenos
respiratórios, ou ainda, quando as citocinas da doença
periodontal podem alterar o epitélio respiratório e promover
infecção pelos patógenos respiratórios (SCANNAPIECO,
2002).
Leveduras são parte da microbiota fisiológica da mucosa
oral, e do trato intestinal de 40 a 65% de indivíduos adultos,
entretanto em pacientes imunossuprimidos e com uso
prolongado de medicamentes, os fungos podem provocar
infecções graves. Sendo observado que colonizações isoladas
por Candida albicans aumentam o risco para infecções
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sistêmicas por Candida em pacientes hospitalizados (LINDAU,
2015).
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de
infecções fúngicas nos pacientes hospitalizados são o uso de
medicamentos como antibióticos de largo espectro e
corticosteroides que afetam a resposta imunológica, e de
psicotrópicos que alteram o fluxo salivar, modificam a
microbiota bucal e provocam alterações epiteliais na mucosa.
Também estando relacionados com outras condições como
presença de diabetes mellitus, desordens imunológicas,
neoplasias malignas, deficiência nutricional, anemia e idade
avançada. Em uma investigação de candidose bucal foi
encontrado uma prevalência de 30% em pacientes
hospitalizados, havendo uma forte associação deste índice com
a faixa etária e o uso de sonda nasogástrica. Na faixa etária de
70 a 98 anos, 41,3% dos pacientes apresentaram candidose
bucal, e 88,9% dos pacientes que desenvolveram Candida na
cavidade bucal faziam uso de sonda nasogástrica
(STRAMANDINOLI, R. T. et al, 2010).
A avaliação da condição bucal de pacientes em Unidade
de Terapia Intensiva é essencial para que se possa buscar um
diagnóstico de alterações bucais no momento da internação, e
assim intervir no tratamento de doenças bucais que afetam a
saúde geral desses pacientes críticos, bem como buscar
medidas de controle sobre o acúmulo de biofilme dentário, e
medidas de manutenção da saúde bucal nestes pacientes.
Diante deste contexto, a atuação do cirurgião-dentista dentro da
equipe multiprofissional aos cuidados ao paciente crítico busca
a estabilização ou melhora do quadro de saúde do
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paciente, visando à promoção da saúde nestes pacientes
(PASETTI et al, 2013).
Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo discutir
aspectos relevantes da colonização de bactérias da secreção
traqueal na cavidade oral, e sua relação com pneumonia em
pacientes hospitalizados em UTI. E ainda, analisar a
prevalência de cepas bacterianas encontradas na secreção ou
aspirado traqueal de pacientes intubados internos na Unidade
de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Lauro Wanderley
– UFPB.
MATERIAIS E MÉTODO
O estudo de foi desenvolvido pela avaliação dos
resultados de análise microbiológica arquivados pelo
laboratório de microbiologia do Hospital Universitário Lauro
Wanderley da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João
Pessoa, Paraíba. Foi avaliada a prevalência das cepas
bacterianas identificadas em um período de 1 ano da secreção
ou aspirado traqueal de pacientes intubados da UTI adulta e
pediátrica, com quadro clínico de pneumonia, internos na
Unidade de Terapia Intensiva do referido hospital.
A coleta da secreção ou aspirado traqueal foi realizada,
sob solicitação do médico responsável, para os pacientes com
diagnóstico ou suspeita de diagnóstico de pneumonia. A
realização da coleta foi pela equipe de profissionais
responsáveis pelas UTIs do HULW, e encaminhado para
análise no laboratório de microbiologia do hospital para
processamento do material biológico e identificação
microbiológica.
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O sigilo da identificação dos pacientes foi mantido, e
obedecidos os aspectos éticos e legais de trabalhos envolvendo
seres humanos, preconizados pela Resolução Nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HULW/UFPB,
com parecer número 1.660.297.
Foi realizado um estudo de publicações sobre o tema
proposto, a partir de pesquisa em banco de dados disponíveis
em bases de artigos científicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A avaliação microbiológica do aspirado traqueal é uma
ferramenta importante para confirmar o diagnóstico clínico da
pneumonia associada à ventilação mecânica, e também para o
direcionamento do tratamento com agente antimicrobiano
específico. Para tanto, os resultados qualitativos de avaliação
do tipo de cepa na avaliação microbiológica se mostram mais
sensíveis e eficazes que os métodos quantitativos. Enquanto
que os métodos quantitativos apresentaram maior
especificidade quando se observa a quantidade de colônias
encontradas na amostra em análise. Diante disso, as análises
de culturas quantitativas da secreção traqueal não podem
substituir as avaliações qualitativas, quando o propósito é
confirmar o diagnóstico clínico de pneumonia e ajustar o
tratamento com agentes antimicrobianos (Camargo et al. 2004).
A análise microbiológica no presente estudo foi realizada
com o banco de dados de 106 pacientes intubados com
pneumonia no Hospital Universitário Lauro Wanderley - UFPB,
sediado no município de João Pessoa/PB, onde foram
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identificadas diferentes cepas bacterianas e levedura através
da coleta de secreção ou aspirado traqueal.
Os dados de prevalência estão devidamente
representados na tabela e gráfico abaixo:
Tabela 1. Prevalência das cepas identificadas em número e
percentual
Cepa
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus aureus
Staphylococcus coagulase

N. de casos
52
15
11
8
5

Escherichia coli
Leveduras
Outros (cepas isoladas)

4
9
2

Fonte: Hospital Universitário Lauro Wanderley-UFPB

Os resultados da análise da secreção traqueal dos
pacientes intubados internos no Hospital Universitário Lauro
Wanderley-UFPB, mostra um predomínio de prevalência da
contaminação por Pseudomonas aeruginosa com 49%,
seguidos do Acinetobacter baumannii com 14,2%, da Klebsiella
pneumoniae com 10,5%, leveduras, sem identificação de
espécie, com 8,4%, e Staphylococcus aureus com 7,5%.
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Grafico1. Prevalência das cepas identificadas em percentual
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Fonte: Hospital Universitário Lauro Wanderley-UFPB. 2018

Estudos de monitoramento microbiológicos através do
isolamento de bactérias em pacientes na Unidade de Terapia
Intensiva pediátrica no Hospital da Santa Casa de São Paulo
mostrou que nos primeiros dias após início da ventilação
mecânica a bactéria Staphylococcus.aureus foi a mais
predominante, no qual foi identificada em pacientes com
pneumonia de origem hospitalar associada a ventilação
mecânica. Dia após a internação, existe um aumento
significativo por Pseudomonas spp., bactéria esta capaz de
sobreviver
a
condições
mínimas
nutricionais
(CARVALHO,2005).
Outros estudos de monitoramento microbiológico como
em um hospital geral de Sumaré-SP, mostrou a prevalência de
alguns dos microorganismos mais frequentes em infecções
hospitalares foram os gram negativos P.aeruginosa,
K.pneumoniae, E.coli e os gram positivos como o S.aureus. E
235

BACTÉRIAS DA SECREÇÃO TRAQUEAL COLONIZADORAS DA OROFARINGE
E SUA RELAÇÃO COM PNEUMONIA EM PACIENTES HOSPITALIZADOS EM
UTI

cerca de 89,7 % a pneumonia de pacientes internados na UTI
estão associadas a ventilação mecânica (GUIMARÃES,2011).
Bactérias como Klebsiella pneumoniae possuem
características de serem produtoras de ß-lactamase, enzimas
que inativam vários antibióticos, como as cefaloporinas
(TRAGANTE et al, 2008). Além disso, a Actinetobacter
baumannii encontrada neste presente estudo, são causadoras
de pneumonia, meningite, sepse e entre outras patologias, pois
estas bactérias veem mostrando resistência a desifecção,
desinfectantes e alguns grupos de antibióticos, podendo induzir
morte celular apoptótica em células epiteliais (RICHARDS et al,
2015).
Por isso as identificações destas bactérias são muito
importantes para a adoção de medidas preventivas específicas
no controle de infecção hospitalar. Além de ter quantificado,
principalmente a Pseudomonas aeruginosa, a maior causadora
de pneumonia associada à ventilação mecânica entre as
bactérias gram-negativas e a mais associada com aumento de
mortalidade.
O biofilme dentário como reservatório de patógenos
respiratórios foi identificado em um estudo que analisou em 49
pacientes hospitalizados sob ventilação mecânica, sendo
realizada uma análise microbiológica com teste de DNA para
bactérias patógeno-respiratórias do biofilme dentário e da
mucosa da orofaringe. Os resultados mostraram que em 20
pacientes as espécies bacterianas do biofilme dental e das
bactérias da orofaringe eram semelhantes. Dentre as espécies
bacterianas encontradas, 33 espécies eram patógenos
respiratórios identificados no biofilme dentário, e 11 destes
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patógenos respiratórios foram colhidos de pacientes com
evidências clínicas de pneumonia adquirida em hospital. Na
análise microbiológica, 57% dos pacientes tiveram colonização
do biofilme dental por bactérias aeróbicas, dentre estes sendo
45% dos pacientes colonizados por Staphylococcus aureus,
42% por bacilos gram-negativos e 13% por Pseudomonas
aeruginosa (EL-SOLH et al, 2004).
Um estudo microbiológico analisou os microorganismos
mais frequentes na secreção da traqueia de pacientes
hospitalizados em UTI com diagnóstico de pneumonia
nosocomial, sendo observado 23,3% de Streptococcus
pneumoniae, 20% de Pseudomonas aeruginosa, 13,3% de
Staphylococcus aureus, 13,3% de Kleibsella pneumoniae, 6,6%
de Candida albicans. Neste estudo ainda foi observado que
70% dessas espécies bacterianas foram encontradas no
biofilme dental, 63,33% na língua, 73,33% no tubo do respirador
artificial e 43,33% em todas as áreas simultaneamente
(OLIVEIRA et al, 2007).
Outra análise microbiológica de pacientes com
pneumonia nosocomial encontrou 30,7% de Staphylococcus
aureus no biofilme dental, comprovando que a cavidade bucal
pode ser um reservatório para patógenos respiratórios
(BARBOSA et al, 2010).
A. baumannii são encontradas nos biofilmes dentários,
pois estas bactérias sobrevivem em comunidades
polimicrobianas. Na colonização subgengival, quando
associadas principalmente com as P. aeruginosa promovem o
aumento do risco de periodontites, como a periodontite
avançada (RICHARDS et al, 2015).
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Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de
pneumonia nosocomial são a pobre higiene oral, o
desenvolvimento de doença periodontal, a diminuição da
quantidade e do pH da saliva, a colonização do biofilme dental
por patógenos respiratórios, o tempo de internação, o uso de
medicamentos, bem como alterações da resposta imunológica
de pacientes hospitalizados (SCANNAPIECO et al, 2003).
Assim, compreende-se a necessidade de uma
descontaminação eficiente da cavidade oral dos indivíduos
hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva,
principalmente aqueles pacientes sob ventilação mecânica, a
fim de reduzir a colonização pulmonar por patógenos orais e
consequentemente as taxas de incidência da citada doença
(PASETTI et al, 2013).
A higiene da cavidade bucal em pacientes internos em
unidades de terapia intensiva no Brasil segue um protocolo
desenvolvido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira
– AMIB, que preconiza a aplicação de clorexidina a 0,12% com
a finalidade de controlar a colonização microbiana e minimizar
o risco para as pneumonias nosocomiais, seguindo uma
padronização mundial (AMIB, 2014). A clorexidina é
considerada o padrão ouro quanto antisséptico bucal, e tem sua
ação fundamentada contra o crescimento de bactérias, porém
poucas evidências em relação a sua ação antifúngica, além de
apresentar efeitos adversos quando em uso contínuo. O uso da
clorexidina associado à remoção mecânica do biofilme dentário
diminui a colonização por patógenos bucais e respiratórios que
podem colonizar a cavidade bucal (SNYDERS, KHONDOWE,
2011).
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A ocorrência de pneumonia ainda continua alta em
pacientes internos em Unidades de Terapia Intensiva, por
possibilidades de falhas no protocolo clínico de controle da
colonização bacteriana na cavidade bucal, ou mesmo pelo
desconhecimento de outras formas de utilização do digluconato
de clorexidina. E é escassa a análise comparativa de formas de
preparação farmacêutica da clorexidina, e também de sistemas
de liberação lenta da mesma que poderia ser de importante
aplicação para este grupo de pacientes.
CONCLUSÕES
A pneumonia adquirida em hospital está relacionada a
pacientes comprometidos imunologicamente, sendo causada
por agentes microbiológicos de alta virulência, gerando vários
óbitos em âmbito hospitalar, e por este fato, estes agentes
devem ser estudados através do monitoramento.
Através do presente estudo, percebeu-se que o
monitoramento microbiológico se mostrou extremamente
fundamental, visto que proporcionou a avaliação do perfil
microbiano, bem como sua qualificação, promovendo uma
confirmação do diagnóstico clínico, e um guia preventivo e
terapêutico adequado para a pneumonia nos pacientes internos
em Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Universitário
Lauro Wanderley.
Além do monitoramento da microbiota da secreção
traqueal, faz-se necessário o controle do crescimento de
patógenos respiratórios na cavidade bucal, buscando a
diminuição da incidência da pneumonia associado à ventilação
mecânica.
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RESUMO: O uso de fármacos na Odontologia tem requerido
maiores cuidados e orientações acessíveis aos pacientes
atendidos. Este trabalho propôs-se subsidiar informações
voltadas ao uso racional de medicamentos no período de
agosto de 2017 a agosto de 2018 um conjunto de 169 pacientes
atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
da Cidade de Guarabira-PB. Utilizando uma abordagem
quantitativa e qualitativa, obteve-se um mapeamento retratando
toda a estrutura de atendimento do CEO, a saber, o número de
procedimentos
realizados;
relação
profissional
por
especialidade; grupo de medicamentos prescritos; idade dos
pacientes de acordo com sexo e a sua relação com a procura
por procedimentos odontológicos; como também, fontes de
informação sobre medicamentos citadas pelos pacientes. Com
base nesse retrato, os pacientes receberam as devidas
orientações por meio de uma linguagem compatível com seu
nível de compreensão, usando instrumentos informativos
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(cartilha), questionários de abordagem antes e após os
atendimentos nos tratamentos odontológicos. Nesta etapa, o
grau de satisfação destes quanto ao uso da cartilha como
ferramenta colaborativa foi aferido. Desta forma, conclui-se que
a aplicabilidade de instrumentos de orientação como uma
cartilha farmacológica é notoriamente válida na conduta
terapêutica racional, oferecendo benefícios no processo de
recuperação dos pacientes submetidos ao tratamento oferecido
pelo cirurgião dentista, trazendo nítidas melhorias em termos
dos resultados terapêuticos almejados e no retorno dos
pacientes as suas atividades cotidianas.
Palavras Chave: Uso Racional de Medicamentos. Assistência
Odontológica. Farmacologia Clínica.
INTRODUÇÃO
O medicamento, a contar da sua fabricação até o seu
consumo, vem sendo motivo de preocupação e de várias
pesquisas realizadas em todo o mundo. A grande parcela
desses estudos relaciona-se com a prática médica,
evidenciando questões sobre reações adversas, aumento e
disseminação da resistência bacteriana em antibióticos, além
do padrão de prescrição de medicamentos e influência da
propaganda de medicamentos na prescrição.
Na odontologia, pouco tem sido analisado sobre a
implantação do medicamento na prática clínica. Neste contexto,
o cirurgião-dentista possui o dever legal de conhecer os
aspectos farmacológicos dos medicamentos que prescreve,
devendo também analisar criticamente a bibliografia oferecida
pelos laboratórios farmacêuticos, bem como os resultados
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apresentados pelo uso do medicamento (DE CARVALHO et al.,
2017; ZILLI et al., 2017).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que para
um correto uso de medicamentos, é preciso, em primeiro lugar,
estabelecer a real necessidade do mesmo e a correta
prescrição pelo profissional de saúde. Entretanto no Brasil a
realidade se contrapõe à proposta da OMS. Em média 35% dos
medicamentos utilizados são utilizados de forma irracional
(SOUZA et al., 2017).
Todavia, o que tem sido observado no Brasil se
contrapõe à proposta da OMS. Segundo Arrais (2016), pelo
menos 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil são feitos
através de automedicação.
Somam-se a todos esses fatores, a propaganda de
medicamentos, que tem sido um estímulo frequente para o uso
inadequado dos mesmos, sobretudo, porque tende a ressaltar
os benefícios e omitir ou minimizar os riscos e os possíveis
efeitos adversos, dando a impressão, especialmente ao público
leigo, que são produtos inócuos, influenciando-os a consumir
como qualquer outra mercadoria.
Para agravar ainda mais esta situação, constata-se a
utilização crescente da Internet para disseminar propaganda
para os consumidores, muitas delas assumindo uma forma
menos explícita já que tentam dar a impressão de que são
instrumentos educativos ou de informação, objetivando
promover a saúde.
Segundo Fernandes e Cembranelli (2015), um relatório
concluído recentemente pela Organização das Nações Unidas
(ONU) alerta as autoridades sanitárias do mundo inteiro para o
rápido tráfico de drogas lícitas (medicamentos controlados)
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pelas farmácias virtuais, que têm como principal forma de
atuação os e-mails.
A situação brasileira na utilização de medicamentos é
preocupante. O País apresenta alta prevalência de consumo de
medicamentos e baixa adesão da população à prescrição,
conforme a orientação dos serviços. Este problema é agravado
pelo processo da automedicação, muito presente na dinâmica
social do Brasil (DE SOUSA et al., 2016; IURAS et al., 2016;
MONTEIRO et al., 2016).
Partindo deste pressuposto, constatamos que o uso de
fármacos na Odontologia tem requerido maiores cuidados e
orientações mais acessíveis aos pacientes submetidos a
procedimentos no consultório odontológico. Pautando-se em
uma linguagem compatível com seu nível de compreensão e
gerando contribuição social significativamente direcionada para
informações sobre o uso racional de medicamentos em
procedimentos odontológicos invasivos. Por conseguinte,
disponibilizando um suporte educacional adequado ao longo de
todo acompanhamento do paciente. Tais medidas são
fundamentais para permitir ao paciente um retorno mais rápido
ao convívio social, diminuindo o período de ausência laboral,
acadêmico ou em outras esferas de atuação deste. Para
realizar este feito, torna-se fundamental, avaliar a eficácia de
um adequado acompanhamento dos pacientes, orientando-os
sobre o uso racional dos principais grupos farmacológicos
utilizados ao longo do tratamento odontológico.
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MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de uma estudo transversal quantitativo e
qualitativo desenvolvido no Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) de Guarabira/PB, que existe desde 2005
e atende, mensalmente, uma média de 500 pacientes.
Realizou-se para abordagem quantitativa uma coleta de
informações que retratassem toda estrutura de funcionamento
do CEO. Foi feito um apanhado nos arquivos institucionais bem
como das fichas clínicas dos pacientes-alvo do estudo. O
Público alvo foram 169 pacientes atendidos no período de
agosto de 2017 a agosto de 2018.
Para abordagem qualitativa além dos dados obtidos nos
instrumentos supramencionados, foram utilizados questionários
de abordagem individual e uma cartilha informativa sobre o uso
racional de medicamentos pautados numa linguagem
compatível ao seu nível de conhecimento.
Para o desenvolvimento da pesquisa, obtivemos uma
Carta de Anuência assinada pela Coordenadora de Saúde
Bucal do Município de Guarabira/PB. De modo que a instituição
tomou ciência de suas corresponsabilidades como instituição
coparticipante da presente pesquisa, e de seu compromisso no
resguardo da segurança e bem estar dos sujeitos de pesquisa
nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para
garantia de tal segurança e bem-estar.
Os questionários foram aplicados na sala de espera para
o atendimento no CEO, tal atividade foi desenvolvida por
apenas um pesquisador. Elaborou-se um grupo de 7 questões
objetivas levando em média 10 minutos para serem
respondidas. Os contatos com os pacientes, para obtenção das
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respostas, foram dados em dois momentos. No primeiro, os
pacientes responderam sobre seu sexo, idade; caso
possuíssem ou não conhecimento sobre medicamentos e onde
buscavam tais informações. Em seguida, os pacientes
receberem a cartilha com informações sobre o uso racional de
medicamentos. No segundo momento, os pacientes informaram
quais medicamentos foram prescritos na consulta e o grau de
satisfação com a aplicabilidade da cartilha, ademais, nesta
ocasião, eles puderam esclarecer dúvidas sobre: o material da
cartilha e a conduta farmacológica adotada pelo profissional.
Os pacientes que permitiram a sua participação
preencheram e assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), de acordo com a resolução 466/2012. Foi
orientado que os pacientes poderiam desistir a qualquer
momento da sua participação e as identidades foram mantidas
em sigilo. Todos os cuidados foram tomados e nenhum dano foi
relatado por parte dos envolvidos.
A presente pesquisa tem a aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, sob o
protocolo 0216/15 e CAAE: 44382215.8.0000.5188.
Os dados obtidos foram inseridos em tabelas e figura
construídas no programa Microsoft Office Excel 2010. Ao longo
de toda pesquisa, foram consultadas fontes específicas sobre a
temática do uso racional de medicamentos e informações
farmacológicas em artigos, sites e livros publicados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o desenvolvimento desta pesquisa, houve a
participação de 167 pacientes, que foram orientados, durante a
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marcação da consulta (7 dias antes do procedimento), sobre a
importância de uma correta conduta terapêutica ao longo do
seu tratamento. Passando esse período, os mesmos voltaram
para realizar o procedimento já orientados sobre os cuidados
que deveriam tomar no pré e pós operatórios (nos casos de
exodontias), e da importância de seguir o tratamento
estabelecido pelo cirurgião-dentista. Ainda assim, foram
catalogadas as condutas adotadas para cada paciente, bem
como a prevalência de fármacos prescritos.
Dos 167 envolvidos, 109 pacientes foram do sexo
feminino o que corresponde a 65,26%, e 58 pacientes foram do
sexo masculino, o que corresponde a 34,74% (Figura 1).
A equipe é composta por 15 cirurgiões-dentistas
especialistas que desenvolvem atividades neste centro. Há a
realização de vários serviços para a população do município,
como consta na tabela 1.
Os CEOs são unidades de referência para a Atenção
Básica e devem estar integrados ao planejamento
locorregional, incluindo a possibilidade de serem implantados e
administrados por Consórcios Intermunicipais. Devem ofertar,
minimamente, as especialidades de periodontia, endodontia,
atendimento a usuários com deficiências, diagnóstico bucal e
cirurgias orais menores (ARMELIN, 2018; PIRES, 2015;
CORTELAZZI, 2014).
TABELA 1. Número de procedimentos realizados no CEO de
Guarabira entre agosto de 2017 e agosto de 2018.
PROCEDIMENTOS
Aparelhos Ortodônticos Móveis
Manutenção de Aparelhos Ortodônticos Móveis
Prótese Dentária

TOTAL
58
548
243
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Restaurações
Extração Dentária
Obturações
Aparelhos Ortodônticos Fixos

664
658
169
113

Fonte: Pesquisa direta. 2018.

Verificou-se que a Manutenção de Aparelhos
Ortodônticos Móveis (548), Restaurações (658) e Extração
Dentária (664) são os procedimentos mais executados neste
CEO. Além disso, chama atenção à quantidade de
procedimentos mutiladores (exodontias), ao passo que
corresponde a aproximadamente 37% das necessidades de
tratamento dos pacientes que fazem uso deste serviço,
justificando assim, a importância de uma correta orientação
farmacológica, levando em consideração que este tipo de
procedimento é o que mais apresenta a necessidade de
prescrição de medicamentos no consultório odontológico.
TABELA 2. Relação profissional por especialidade do CEOGuarabira/PB até o mês de agosto de 2018.
ESPECIALIDADE

Nº DE PROFISSIONAIS

Periodontia
Prótese
Cirurgia
Endodontia
Periodontia
Ortodontia
Portador de necessidades especiais

2
2
3
2
2
3
1

Fonte: Pesquisa direta. 2018.
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De acordo com o que foi analisado na tabela 2, há uma
maior oferta de profissionais especializados em cirurgia e em
ortodontia, por serem procedimentos realizados com maiores
frequências quando comparados aos demais.
A falta de conhecimento do serviço ou indicação correta
pela Atenção Básica (AB) pode levar à menor procura pelos
serviços especializados e explicar o desempenho insatisfatório
dos CEOs observado no estudo. Por outro lado, o número de
profissionais por especialidades nos centros pode ser
insuficiente, sugerindo que, no âmbito do SUS, a expansão da
rede assistencial de atenção odontológica secundária não
acompanhou o crescimento da oferta de serviços da AB
(FREITAS et al., 2016; DA SILVA, MOTTA, 2015; MOTTA,
GONÇALVES, LOPES, 2015).
Vale ressaltar que as pessoas as quais utilizam o serviço
de odontologia do CEO Guarabira são encaminhadas pelas
Unidades de Saúde da Família (USFs) do município e, após
encaminhamento, passam por uma triagem para que o
profissional compreenda a real necessidade de tratamento do
paciente. Esta metodologia não é válida para os casos de
urgência atendidos pelos cirurgiões bucomaxilofaciais e
endodontistas, pois esses profissionais atendem por meio do
sistema de agendamento (como os demais), mas também por
demanda espontânea ao passo que infere a urgência e
emergência da necessidade de atendimento.
Sendo assim, elaborou-se uma cartilha composta de:
instruções pré e pós operatórias (para os pacientes que iriam
se submeter a exodontias); os principais grupos de fármacos
utilizados (anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos e
corticosteroides); nome comercial desses grupos, suas
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principais indicações; precauções, posologias e dúvidas
frequentes que os pacientes costumam apresentar quando
submetidos a tratamentos que fazem uso da terapia
farmacológica.
Constatou-se que dos 167 envolvidos no processo 123
pessoas receberam prescrição de algum tipo de medicamento
por parte do cirurgião-dentista para realizar o tratamento, o que
corresponde a 73,65%. Os diferentes grupos de fármacos
prescritos estão distribuídos na tabela 3.
TABELA 3. Relação entre tipos de medicamentos prescritos e
o número de pacientes orientados por parte do cirurgiãodentista.
MEDICAMENTOS

PACIENTES

Analgésicos

16

Anti-inflamatórios

38

Antibióticos

11

Corticosteroides

3

Associação de Anti-inflamatório e Analgésico

29

Associação de Antibióticos e Analgésicos

26

Fonte: Pesquisa direta. 2018.

Um indicador relevante para estudo é a verificação
quanto à prescrição de antimicrobianos. Isso porque a doença
a ser tratada deve ser combatida com a utilização do
medicamento ideal, devendo a escolha ser realizada com
atenção, observando qual o microrganismo a ser tratado e se o
uso do princípio ativo a ser administrado é efetivo. Além disso,
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a dose deve ser a menor possível visando reduzir ou eliminar o
agente infeccioso.
Segundo Santos (2017), os antibióticos são definidos
como
substâncias
químicas
que
interagem
com
microrganismos que causam infecções. Atuam como defesa,
impedindo
o
metabolismo
e
reprodução
desses
microrganismos. A antibioticoterapia também serve para reduzir
a incidência de infecção no pós-operatório. Na Odontologia, o
antibiótico é indicado para o tratamento de infecções já
estabelecidas e a profilaxia ou prevenção de infecções. A
amoxicilina, por exemplo, por inibir a produção de uma estrutura
primordial da célula bacteriana (parede celular), acaba
provocando lise da mesma, portanto, tem efeito bactericida.
Drogas bactericidas causam morte e destruição da bactéria e
bacteriostáticos inibem replicação sem matar o microrganismo.
Segundo Loureiro et al. (2016), a resistência aos
antibióticos é responsável por consequências clínicas e
económicas graves, relacionadas com o aumento da morbidade
e mortalidade devido aos atrasos na administração de
tratamentos eficazes contra as infeções causadas por bactérias
resistentes.
Somente a partir de 16 de abril de 2013 é que se tornou
obrigatória a escrituração dos antibióticos vendidos em cada
farmácia/drogaria do país pelo preenchimento de formulário
eletrônico quando a Instituição Normativa no. 01 de 14 de
janeiro de 2013. Essa Instrução Normativa determinou em seu
Art. 2º inciso III, a escrituração obrigatória dos medicamentos e
substâncias contendo antimicrobianos no Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) por
farmácias e drogarias privadas a partir da data supracitada
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(NOVARETTI; AQUINO; PISCOPO, 2015; RAMALHINHO,
2015).
Antes dessa legislação, os medicamentos eram
vendidos sem a necessidade de receituário médico. A
população apresentava a cultura de tratar, por exemplo,
qualquer infecção com este tipo de medicamento. Isso gerava
riscos a saúde do usuário devido ao uso irracional da
medicação, além de riscos no favorecimento de surgimento de
linhagens bacterianas resistentes.
Desta forma, vale salientar a importância do controle do
uso dos outros grupos de fármacos, como o analgésico, que
são medicamentos de escolha para o alívio da dor que
converge para o conforto do paciente e que o mesmo só deve
fazer uso enquanto sentir dor, pois, em altas concentrações,
pode causar efeitos como a agranulocitose.
Já os anti-inflamatórios são costumeiramente prescritos
para aliviar os sintomas da dor, febre e inflamação, que são os
indicadores de que alguma parte do nosso organismo está
sofrendo algum tipo de dano. Contudo, podem causar
adversidades como: ulceração gástrica, alteração na
coagulação sanguínea, inibição da função renal e toxicidade
hepática (RIBAS, SILVA, 2016).
Os corticosteroides são geralmente prescritos antes dos
procedimentos odontológicos como meio para evitar a dor, a
febre e a tumefação pós procedimento. Também têm suas
indicações em casos de alguns tipos de lesões específicas que
acometem a cavidade oral. No entanto, seu uso feito de forma
arbitrária pode causar danos graves para o paciente como ter
taquicardia, choque anafilático e desidratação (PEREIRA et al.,
2017).
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Vale ressaltar, que é dever do cirurgião-dentista fornecer
uma assistência adequada para garantir a qualidade e a
eficácia destes medicamentos, orientando-os com base em
estudos comprovadamente científicos, e explicando ao
paciente no que concerne ao uso correto para prevenir os
possíveis efeitos colaterais.
Sendo assim, torna-se fundamental que o paciente
compreenda que tais fármacos não devem ser usados sem a
devida prescrição. Mesmo que alguns deles possam ser
adquiridos nas farmácias sem a devida retenção do receituário, os
riscos da automedicação estão sempre presentes e o correto é
seguir todas as orientações fornecidas pelo profissional ao longo
do tratamento.
Figura 1: Idade dos pacientes de acordo com sexo e a relação
com a procura por procedimentos odontológicos no Centro de
Especialidades Odontológicas em Guarabira/PB.
40
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Fonte: Pesquisa direta. 2018.

Outro fator a ser considerado foi a relação entre a idade
e a procura de serviços ofertados por tal instituição. Desta
forma, observou-se que há uma maior frequência de
atendimentos para os pacientes de ambos os sexos que estão
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na faixa etária dos 18 a 25 anos, como também há em pacientes
acima dos 60 anos. Fator este complementado pela oferta de
serviços e disponibilidade de especialidades (Tabela 1 e 2).
Exemplo disso é que a ortodontia atende com maior frequência
o público jovem, enquanto o serviço de prótese, os mais idosos.
De acordo com Costa-Junior, Couto e Maia (2016), as
pesquisas brasileiras no campo da saúde coletiva mostram que
as relações de gênero influenciam o modo como homens e
mulheres concebem e lidam com sua saúde e, no contexto da
atenção em saúde, esta temática tem sido problematizada.
Fomentar este debate possibilita promover o reconhecimento
das desigualdades de gênero e viabilizar estratégias de
formação continuada que visem garantir a equidade e a
integralidade nos diferentes níveis de atenção em saúde
(FERRAZ, KRAICZYK, 2017; LEITE, 2016; LEVORATO, 2014).
TABELA 4. Fontes de informação sobre medicamentos citadas
pelos pacientes atendidos no Centro de Especialidade
Odontológicas de Guarabira-PB.
FONTE DE INFORMAÇÃO
Internet
Farmacêutico
Dentista
Médico
Farmácia
Postos de Saúde
Bulas

PACIENTES ATENDIDOS
3%
2%
6%
7%
13%
4%
33%

Outros
Não obtém

12%
18%

Fonte: Pesquisa direta. 2018.
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O fato das bulas de medicamentos terem sido as fontes
de informação mais citadas condiz com a condição de ser o
principal material informativo fornecido aos pacientes na
aquisição de medicamentos, exercendo, portanto, importante
papel na promoção do uso racional. No entanto, as bulas ainda
apresentam irregularidades de informações, falhas de
linguagem e configuração. Os profissionais de saúde, como o
médico (7%), dentista (6%) e farmacêutico (2%) representaram
menor menção que a farmácia (11%), na qual a fonte real de
informação pode não ter sido um desses profissionais. Neste
caso, não há garantia de que as informações repassadas ao
paciente sejam corretas, tendo em vista que a grande parcela
dos atendentes de farmácia não é habilitada para esta função
no Brasil.
Levando em consideração a grande porcentagem de
bulas como meios para adquirir informações sobre o uso correto
de medicamentos, bem como suas principais características, há
a possibilidade de debater sobre o aumento no consumo de
medicamentos por parte da população brasileira. O que leva ao
uso incorreto, resultando em consequências sérias como
efeitos colaterais indesejados, reações alérgicas e
intoxicações.
As informações contidas em uma bula são de
fundamental importância para os usuários, não só para garantir
a melhorias na sua saúde, como evitar possíveis danos a ela. É
necessário ler e compreender as instruções da bula e acima de
tudo estabelecer um diálogo entre o paciente e o profissional da
saúde, desta forma o sucesso é garantido no combate à
determinada patologia (SILVA, 2016).
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Conforme Lima, Belato Júnior e Terra Junior (2018),
percebe-se que pouco se tem feito a respeito dessa temática,
observa-se que poucas pessoas têm o hábito de ler
atentamente uma bula antes de ingerir qualquer substância
medicamentosa, tendo em vista a dificuldades de leitura por
parte dos pacientes devido à alta complexidade na
interpretação, tanto por falta do hábito quanto pela dificuldade
apresentada pelas bulas, devido ao tamanho das letras,
gráficos, linguagem e outros.
Todas essas sentenças levam-nos a identificar as
lacunas que ficam presentes na busca do conhecimento sobre
o correto uso de medicamentos por parte dos pacientes que têm
a bula como principal ferramenta para atingir este objetivo.
Outra dificuldade presente na literatura converge para a
frequência de administração escrita em intervalo de horas
causou dificuldade no entendimento de alguns pacientes no
momento de informar o número de administrações diárias do
medicamento. Desta forma, analisando erros em prescrições
odontológicas atendidas em unidades de saúde do sul do país,
constataram inadequação e/ou omissão da duração do
tratamento e da frequência de doses em 29,7% e 35,7% dos
casos, respectivamente. Além dos erros observados em relação
aos itens relacionados ao medicamento, os autores destacam
o uso de abreviações (98,3%) e a ilegibilidade de algumas
prescrições (26%), fatores que também podem dificultar a
compreensão do paciente sobre o tratamento prescrito (SILVA,
2017; DRESCH; AMADOR; HEINECK, 2016).
Compreendendo tudo que foi exposto, e entendendo a
necessidade de alcançar o maior número de pessoas
conscientes sobre a importância de se fazer uso racional de
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medicamentos, a elaboração de uma cartilha foi proposta para
facilitar a compreensão dos pacientes. Tal ferramenta,
elaborada com uma linguagem clara e objetiva, trouxe, aos
pacientes do CEO de Guarabira, uma forma metodológica que
converge em melhorar o entendimento sobre o plano de
tratamento ofertado pelo cirurgião-dentista e favorecendo a
evolução do paciente, ao passo que proporciona nítidas
melhorias em termos dos resultados terapêuticos almejados e
no retorno dos pacientes as suas atividades cotidianas. Sendo
assim, os pacientes, ao fim do tratamento, foram questionados
sobre a eficácia da cartilha para esclarecimento do correto uso
de medicamentos, como podemos evidenciar na Tabela 5.
TABELA 5. Grau de satisfação dos pacientes quanto ao uso da
cartilha como ferramenta colaborativa na formação do uso
racional de medicamentos.
GRAUS DE SATISFAÇÃO
Excelente
Bom
Regular
Ruim
Péssimo

TOTAL DE PACIENTES
81
67
19
0
0

Fonte: Pesquisa direta. 2018.

Assim, pode-se observar que, ao responderem sobre o
grau de satisfação com auxílio de uma conduta terapêutica
racional de medicamentos, 48,50% consideraram como
excelente; 40,11% consideraram a cartilha com bom grau de
satisfação e 11,37% consideraram regular. Não houve nenhum
paciente que considerou ruim e péssimo como eventuais
respostas.
258

O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM UM CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA CIDADE DE GUARABIRA-PB

O sucesso terapêutico no tratamento de doenças
depende de bases que permitam a escolha do tratamento,
medicamentoso e/ou não medicamentoso, a seleção do
medicamento de forma científica e racional, considerando sua
efetividade, segurança e custo, bem como a prescrição
apropriada, a disponibilidade oportuna, a dispensação em
condições adequadas e a utilização pelo usuário de forma
adequada. Dessa forma, as decisões clínicas e as relações
estabelecidas entre os profissionais e usuários são
determinantes para a efetividade terapêutica (SBALQUEIRO,
2018; LOMBARDO, ESERIAN, 2017; BARRETO, 2016;
PEREIRA, 2016).
CONCLUSÕES
A aplicabilidade de instrumentos de orientação como
uma cartilha farmacológica que ofereça um suporte adicional
aos pacientes é de relevante importância na conduta
terapêutica racional, oferecendo benefícios no processo de
recuperação dos pacientes submetidos aos procedimentos
odontológicos, trazendo assim, nítidas melhorias em termos
dos resultados terapêuticos almejados e no retorno dos
pacientes as suas atividades cotidianas.
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RESUMO: O câncer é uma doença crônico-degenerativa, não
transmissível e multifatorial, cuja incidência vem crescendo em
todo o mundo. Apesar dos avanços do tratamento
antineoplásico, percebe-se que esse, está frequentemente
associado à toxicidades orais, que por sua vez, podem ser
prevenidas e controladas por meio de um adequado
acompanhamento odontológico. Objetiva-se por meio desse
trabalho, relatar a experiência vivenciada durante um estágio
em ambiente hospitalar, dando ênfase nas percepções clínicas
significantes, abordagens terapêuticas e contribuições
alcançadas. No decorrer do estágio, realizado em um hospital
oncológico do estado da Paraíba, entre os anos de 2016 a 2017,
percebeu-se a existência de uma grande demanda de pacientes
acometidos por complicações orais decorrentes do tratamento
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antineoplásico. Durante o mesmo, foram realizadas em
conjunto com a equipe multiprofissional do hospital, atividades
de planejamento e organização em atendimento hospitalar,
diagnóstico oral e tratamento das complicações. Tornou-se
evidente que os pacientes sob terapia antineoplásica foram
mais suscetíveis às complicações orais, especialmente, à
mucosite oral, sendo a quimioterapia a modalidade terapêutica,
mais prescrita. Com relação às terapias e condutas preventivas
frente a essas complicações, a laserterapia foi a que mais
proporcionou resultados satisfatórios. Compreendida a
importância do acompanhamento odontológico para pacientes
oncológicos, a expectativa futura é que o estudo em questão,
sirva de instrumento motivador para os cirurgiões-dentistas e
para o aprimoramento e aplicação das condutas preventivas
mencionadas.
Palavras-chave:
Complicações.

Câncer.

Protocolos

antineoplásicos.

INTRODUÇÃO
Com o aumento da expectativa de vida, a população
tornou-se mais suscetível à ocorrência de doenças crônicas
não-transmissíveis, tais como o câncer (CUNHA, 2018). Com
base na estimativa epidemiológica publicada pelo Instituto
Nacional de Câncer (INCA) para o Brasil, espera-se para o ano
de 2018, uma incidência de 582.590 novos casos de câncer a
cada 100 mil habitantes. Considerando os tipos, os cânceres de
próstata; mama, traquéia, brônquio e pulmão; cólon e reto; e
colo de útero, serão os mais incidentes em todo o território
brasileiro (INCA, 2018).
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Neoplasias
malignas
são
caracterizadas
pela
proliferação celular atípica, descoordenada e irreversível,
acometendo diferentes tipos de células, resultando em perda
gradativa da diferenciação celular, sendo responsável por mais
de seis milhões de óbitos a cada ano, representando assim,
aproximadamente 13% de todas as causas de morte no mundo
(HASHEMI et al., 2015; ISLAM et al., 2015; PÉREZ-HERRERO,
FERNÁNDEZ-MEDARDE, 2015; VELTEN et al., 2017).
Avanços nos métodos de diagnósticos e abordagens
terapêuticas vêm ampliando as possibilidades de cura nos
pacientes com patologias malignas, destacando-se a cirurgia, a
radioterapia (RT) e a quimioterapia (QT), isoladamente ou em
associação, como as principais formas de tratamento. Além
disso, podem ser citadas ainda, a hormonioterapia e a terapia
biológica como outras possibilidades terapêuticas (ROCHA et
al., 2017; LEITE, NOGUEIRA, TERRA, 2015). A RT trata-se de
uma terapia na qual são administradas doses de radiação
ionizante, direcionadas às células tumorais. A QT, por sua vez,
baseia-se na administração sistêmica e/ou tópica de drogas que
agirão no metabolismo celular, visando reduzir a proliferação
descoordenada e promover a morte das células neoplásicas.
Ambos os métodos terapêuticos, apresentam efeitos colaterais,
uma vez que também atuam nas células não tumorais. Dessa
maneira, tanto a RT direcionada às neoplasias presentes na
região de cabeça e pescoço quanto a QT, podem ocasionar
diversas toxicidades que acometem a cavidade oral (MIRANDA,
SOUZA, 2015).
Os efeitos colaterais orais classificam-se em agudos
(ocorridos durante ou no pós-imediato do tratamento) ou
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crônicos (meses ou anos após o tratamento), sendo os
primeiros, mais prevalentes na região bucal, representados
principalmente pelas infecções fúngicas oportunistas, Mucosite
Oral (MO), xerostomia, disgeusia e disfagia (GAUTAM et al.,
2015; CARNEIRO-NETO et al., 2017).
Devido à alta prevalência das complicações decorrentes
do tratamento antineoplásico, fica evidente, a importância do
acompanhamento
odontológico
voltado
a
pacientes
oncológicos, com destaque para aqueles internos em leitos
hospitalares, devido à imunossupressão resultante do
tratamento, ocasionando e/ou agravando complicações
sistêmicas, podendo assim, aumentar o tempo de internação
hospitalar e diminuir a qualidade de vida dos mesmos (OTONLEITE et al., 2015; BAYER et al., 2017; REOLON et al., 2017).
Contudo, prevenir e controlar as toxicidades orais
secundárias ao tratamento antineoplásico, são condutas de
extrema importância, uma vez que essas complicações podem
limitar o tratamento, representar a sua interrupção, reduzir a
motivação do paciente em levar a diante o plano de tratamento
proposto e comprometer o controle tumoral e as taxas de
sobrevida (MIRANDA, SOUZA, 2015).
Dentre as principais medidas terapêuticas disponíveis
para o tratamento das complicações orais secundárias ao
tratamento
antineoplásico,
estão,
as
prescrições
farmacológicas de antifúngicos e analgésicos e o
encaminhamento para centros especializados (OTON-LEITE et
al., 2015; LEITE, NOGUEIRA, TERRA, 2015; BAYER et al.,
2017; REOLON et al., 2017).
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Outra opção terapêutica bastante viável é a laserterapia.
A mesma vem sendo incorporada nos procedimentos clínicos
odontológicos oncológicos, pelo fato de proporcionar benefícios
biológicos, através da capacidade de modular as atividades
metabólicas celulares, exibindo efeito anti-inflamatório,
analgésico e cicatrizante, repercutindo diretamente nas
alterações provocadas pelo tratamento antineoplásico (OTONLEITE et al., 2015; LEITE, NOGUEIRA, TERRA, 2015; BAYER
et al., 2017; REOLON et al., 2017).
Ante o exposto, o estudo em questão objetiva relatar os
resultados e as contribuições alcançados durante as atividades
realizadas em um estágio extracurricular nas dependências de
um hospital de referência em oncologia no estado da Paraíba,
dando ênfase para as características clínicas, as abordagens
terapêuticas e os aspectos epidemiológicos, referentes aos
pacientes internos em enfermarias adultas.
MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência de caráter
descritivo que tem como objeto de análise a formação teórica e
prática do acadêmico em odontologia, com aprimoramento das
habilidades e competências voltadas para pacientes
oncológicos.
As atividades do estágio extracurricular foram realizadas
nas enfermarias oncológicas adultas do hospital Napoleão
Laureano, referência em oncologia no estado da Paraíba,
localizado no município de João Pessoa. O período destinado
para o estágio compreendeu-se entre 2016 e 2017. Foram
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realizadas atividades semanais, regularmente, totalizando a
carga horária do estágio em 360h, sendo 4h/semanais.
A equipe foi composta por um estagiário e um cirurgiãodentista pertencente à equipe de estomatologia do hospital,
contando com o auxílio, sempre que possível e necessário, da
equipe médica oncológica e de enfermagem. A população
contemplada foi de aproximadamente 166 pacientes internos
nas enfermarias adultas do hospital referido.
Durante o período destinado para o estágio, foram
realizadas, em conjunto com a equipe multiprofissional, as
atividades de: planejamento e organização de atendimentos
hospitalares; interação entre diferentes profissionais;
diagnóstico oral; prescrições medicamentosas; atividades
preventivas e de proservações; e tratamentos das possíveis
complicações, com ênfase na laserterapia, abordagem
terapêutica mais realizada.
As atividades clínicas realizadas durante o estágio
basearam-se em evidências científicas, por meio de Guidelines,
que indicavam a laserterapia sob protocolo de 660nm de
comprimento de onda, potência de 100mW e 0,5J de energia,
para o tratamento de MO, bem como orientações quanto à
higiene bucal e realização de crioterapia 30 minutos
antes/durante a quimioterapia, como medida preventiva para
essa condição (MASCC/ISOO, 2016). Foram realizadas
também atividades de prescrições de fármacos (antifúngicos e
analgésicos) para tratamentos de infecções fúngicas e
sintomatologias dolorosas; bem como diagnóstico bucal e
encaminhamentos para equipes especializadas na própria
região.
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Os dados colhidos dos prontuários médicos, bem como do
exame clínico ondontologico, referenciavam o perfil
epidemiológico dos mesmos, a prevalência das complicações
orais e das neoplasias malignas, os aspectos clínicos
odontológicos e as abordagens terapêuticas antineoplásicas.
Por fim foram analisados com o auxílio do Statistical
Program Software - SPSS® 22.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). A
análise univariada foi realizada com intuito de avaliar as
características gerais da amostra e traçar, de forma descritiva,
um panorama dos resultados obtidos.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Inicialmente, foi realizada, junto com a equipe de
estomatologia do hospital Napoleão Laureano, uma calibração,
com exposições e discussões sobre a temática em questão,
objetivando adequação dos métodos diagnósticos e recursos
terapêuticos, referenciados na literatura atual. Posteriormente,
foi realizado o reconhecimento das instalações do hospital,
especificamente, do setor ambulatorial e das enfermarias,
juntamente com a equipe de estomatologia e enfermagem do
referido hospital.
Em sequência, foram realizados, ainda no período
destinado para calibração, atendimentos odontológicos nas
enfermarias, objetivando assim, expor a forma como eram
conduzidos esses atendimentos para os pacientes sob terapia
antineoplásica,
que
por
sua
vez,
contemplavam
aconselhamentos, orientações de higiene oral, diagnóstico oral,
prescrições medicamentosas, solicitações de exames,
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encaminhamento para centros especializados e laserterapia,
com o intuito de prevenir e controlar as complicações orais
decorrentes do tratamento antineoplásico. Ao final dessa etapa,
foi feito um planejamento e elaborada uma escala, a fim de
obter regularidade nos atendimentos, visto a importância do
acompanhamento contínuo à esses pacientes.
Após a etapa de calibração, as atividades passaram a
ocorrer uma vez na semana, especificamente, nas sextas-feiras
durante o turno da tarde, como constava no cronograma de
execução do estágio, contemplando as necessidades de
atendimento previstas pela equipe de estomatologia de modo
que não interferisse nas atividades acadêmicas do estagiário.
No decorrer do estágio, foram atendidos e acompanhados, 166
pacientes, os quais apresentaram um perfil epidemiológico
representado, principalmente, por homens, de 31 a 60 anos
com variação de 22 a 89 anos e média de 51,68 anos, não
brancos e com procedência da região metropolitana de João
Pessoa (Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde, Cruz
do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, Pitimbu, Pedras de
Fogo, Rio Tinto e Santa Rita).
Ainda com relação ao perfil epidemiológico dos pacientes
atendidos, o diagnóstico médico oncológico mais prevalente foi
o de Leucemia Aguda, seguido do de Linfoma. Para os
pacientes portadores dessas neoplasias, a QT foi o tratamento
antineoplásico mais prescrito.
Sabe-se que pacientes oncológicos apresentam
frequentemente queixas orais durante as visitas clínicas
odontológicas, sendo essas extremamente importantes, devido
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à sua associação com os sinais clínicos iniciais das
complicações orais decorrentes da terapia antineoplásica.
Durante as atividades, foram observados 84 casos de
queixas estomatológicas, durante os exames clínicos orais,
sendo as mais freqüentes, representadas pela ardência bucal,
seguida da dor de origem dentária, dificuldade para mastigar e
engolir, boca seca, aftas e limitação de abertura de boca. Em
82 casos, não foram relatados queixas principais orais.
Tornou-se perceptível, que dentre as complicações orais
agudas, a mucosite oral foi a mais prevalente, principalmente a
MO tipo I, seguindo a Escala de Toxicidade Oral da
Organização Mundial de Saúde (1979). Outras toxicidades que
também ocorreram com alta incidência foram a xerostomia, a
infecção fúngica do tipo candidíase, a disfagia, o trismo e a
disgeusia. Contudo, em 72 casos, não foram observadas
nenhuma alteração digna de nota.
Figura 1. Diagnóstico clínico das principais
complicações orais que acometeram os pacientes internos
submetidos a tratamento antineoplásico
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Fonte: Acervo pessoal do autor. Pesquisa direta, 2017

No decorrer dos atendimentos, observou-se que os
pacientes que relataram alguma queixa oral durante o exame
clínico, também apresentaram sinais de complicações
decorrentes do tratamento antineoplásico. Percebeu-se ainda,
que pacientes diagnosticados com MO relataram os sintomas
clínicos odontológicos, com maior frequência, da ardência
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bucal, seguido de aftas e que os pacientes com xerostomia, por
sua vez, também apresentaram com maior frequência os
sintomas da ardência bucal ou dificuldade para se alimentar,
diferentemente dos pacientes acometidos por infecções
fúngicas que não apresentaram queixas relevantes durante o
exame clínico oral.
Com relação à associação entre queixa principal e
tratamento antineoplásico, ficou evidente que pacientes
submetidos à QT ficaram mais susceptíveis às queixas citadas,
especialmente quando essa modalidade terapêutica foi
associada à RT.
Apesar dos importantes avanços nas modalidades
terapêuticas, o método de ação não-seletivo, agindo assim,
também nos tecidos normais, ainda é a forma mais empregada
(MERCADANTE et al., 2015;
PÉREZ-HERRERO,
FERNÁNDEZ-MEDARDE, 2015). Dessa forma, tornou-se
perceptível durante as atividades hospitalares que a abordagem
terapêutica mais prevalente foi a QT e assim como as queixas
orais, os tratamentos antineoplásicos correlacionaram-se com
o desenvolvimento das complicações orais.
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Figura 2. Diagnóstico oral e acompanhamento de evolução
odontológica em pacientes oncológicos submetidos a
tratamento antineoplásico, internos em enfermarias adulta.

Fonte: Acervo pessoal do autor. Pesquisa direta, 2017.

Foi possível observar, que a MO foi mais prevalente
quando associada ao tratamento quimioterápico, sendo um total
de 12 casos diagnosticados no estágio inicial. Ficou claro
também, que pacientes que tiveram MO e foram submetidos a
RT, apresentaram, igualmente, prevalência no estágio inicial da
complicação. Em contrapartida, tornou-se evidente que a
associação da QT e RT provocou MO em estágios mais
avançados, bem como desencadeou todas as complicações
aqui mencionadas, em diferentes pacientes.
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Com relação à gravidade da MO, baseada na
classificação e diagnóstico proposto pela Organização Mundial
da Saúde (1979), nossos resultados entram em concordância
com o estudo de Antunes et al. (2016), no qual foram avaliados
94 pacientes sendo 87,3% do sexo masculino, apresentando
para essa amostra uma alta prevalência de MO grau I (40,4%),
seguida do grau II (36,3), grau III (20,2%) e por fim, grau IV
(3,2%). Em contrapartida, nos estudos de Iharaet al. (2018) os
autores relataram que, a MO grau II foi a mais prevalente
(n=21;72%) seguida do grau I (n=6; 20%) e por fim grau III (n=3;
10%). No estudo realizado por Singh et al. (2017) os autores
descreveram maior prevalência das MO grau II (55,10%),
seguidas do grau III 28,57%), grau I (12,24%) e por fim, grau IV
(4,08%), o que leva à conclusão de que a MO é a complicação
mais prevalente, no entanto com diferença na prevalência do
seu estádio, nos diferentes estudos.
Aghamohamamdi; Hosseinimehr (2016) relataram que
quase 80% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço
tratados por RT sofrem de MO, bem como cerca de 15% dos
pacientes que recebem altas doses de RT na região de mucosa
oral devem ser hospitalizados devido aos efeitos colaterais.
Chen et al. (2015) ressaltaram que a MO pode causar
interrupção ou modificação no tratamento proposto e que essa
complicação aumenta sua incidência e se agrava quando
prescrita RT e QT em conjunto, corroborando com os resultados
aqui expostos.
Um fato bastante interessante, observado durante os
exames clínicos, foi a existência de uma forte associação entre
xerostomia e QT, diferente do que foi visto em pacientes
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submentidos a RT. Essa associação também foi perceptível nos
casos de trismo. No entanto, a candidíase, a disfagia e a
disgeusia não mostraram significância com relação ao
tratamento prescrito.
Diante de todos os métodos preventivos e/ou terapêuticos
utilizados para tratar as complicações decorrentes do
tratamento antineoplásico, ficou notadamente explícito que a
laserterapia configurou-se como o que mais apresentou eficácia
no tratamento das principais complicações.
Em casos de mucosite oral, ficou nítido, após algumas
sessões, não apenas o alívio dos sintomas, mas a regressão
das úlceras propriamente ditas, características nos estágios
mais avançados, proporcionando melhorias significativas na
qualidade de vida dos pacientes.
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Figura 3. Abordagem terapêutica para tratamento e/ou
prevenção de Mucosite Oral com o Amplification Light by
Stimulated Emission of Radiation (LASER) de baixa
intensidade, seguindo protocolo de Guidelines MASCC/ISOO,
2016.

Fonte: Arcevo pessoal do autor. Pesquisa direta, 2017

CONCLUSÕES
O estágio extracurricular não-obrigatório proporcionou para
o acadêmico, formação teórica e prática, com aprimoramento
das habilidades e competências na área da odontologia voltada
para pacientes oncológicos. Por ser uma nova experiência,
houveram dificuldades iniciais para organização, planejamento
de horários e padronização de protocolos, que foram
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suplantadas pela articulação e colaboração por parte da
competente equipe de estomatologia do hospital, bem como do
estagiário, que cumpriu com todas as etapas previstas no
cronograma. Conseguiu-se compreender melhor como
funciona o ambiente e a rotina de trabalho de uma equipe
multiprofissional a partir da aplicação dos conceitos
previamente estudados.
Dentre as complicações orais diagnosticadas, a
mucosite oral, em específico a grau I (OMS) foi a mais
prevalente, principalmente nos paciente masculinos, de 31 a 60
anos, com queixa principal de ardência bucal. Para esses
pacientes a laserterapia foi considerada como a conduta clínica
padrão. Já a xerostomia, segunda complicação mais
prevalente, não apresentou diferença estatística de sexo. As
demais lesões, como candidíase, disfagia e trismo também
estiveram presentes, com maior frequência nos pacientes
masculinos de 31 a 60 anos, com exceção da candidose que
acometeu, com maior freqüência, pacientes entre 61 a 90 anos.
Também foi possível observar que os pacientes
submetidos à quimioterapia ficaram mais suscetíveis às
complicações orais agudas, sendo essas, mais persistentes
e/ou mais graves quando houve associação com outras
modalidades de tratamentos antineoplásicos.
Ante o exposto, tornou-se clara, a importância e
necessidade de um cirurgião-dentista inserido na equipe
multiprofissional oncológica, justificada pelo fato de que
pacientes submetidos a tratamentos antineoplásico foram
bastante acometidos pelas complicações orais, sendo essas,
frequentemente, persistentes e debilitantes.
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Por fim, espera-se que a experiência vivenciada durante
o estágio hospitalar possa aprimorar-se e que, o estudo em
questão, sirva de instrumento motivador para os profissionais
da área e que possibilite conceitos teóricos para a aplicação das
condutas preventivas e terapêuticas adequadas para pacientes
oncológicos submetidos à tratamento antineoplásico.
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RESUMO: Nos últimos anos, a terapia com células tronco está
em evidência no meio científico devido à capacidade que essas
células indiferenciadas têm de preservar sua própria população
e de se diferenciar em células dos diversos tecidos.
A partir do desenvolvimento de pesquisas na Bioengenharia, a
Odontologia vem ganhando destaque desde o momento da
descoberta de células tronco extraídas da polpa dentária
(CTPD). As CTPDs são consideradas hoje uma excelente fonte
pelo fato de ser facilmente obtidas e de maneira minimamente
invasiva. O objetivo do estudo foi realizar uma revisão
atualizada sobre os estudos relacionados ao uso das célulastronco originárias da polpa dentária, considerando assim o uso
na regeneração de tecido ósseo e periodontal, assim como,
técnicas de coleta, isolamento e armazenamento. As CTPDs
tem como características marcantes a capacidade de
proliferação, clonogênica, autorrenovação e diferenciação em
diversos tipos celulares como, osteoblastos, condrócitos,
adipócitos, odontoblastos, células neurais; tornando-se uma
alternativa promissora no tratamento de diversos distúrbios e
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doenças. Podem ser criopreservados por longos períodos,
porém, a coleta e armazenamento devem ser feitos seguindo
protocolos confiáveis a fim de preservar suas propriedades.
Conclui-se que o método de coleta e armazenamento deve ser
feito com bastante rigor e que para várias doenças e/ou
distúrbios ainda são necessários novos estudos em seres
humanos para avaliar os efeitos terapêuticos.
Palavras-chave: Células tronco. Engenharia de tecidos. Polpa
dentária.
INTRODUÇÃO
A terapia com células-tronco (CT) tem sido um dos
assuntos mais discutidos nas últimas décadas pela comunidade
científica devido à capacidade destas células indiferenciadas se
diferenciarem em células de diversos tecidos. A partir da
evolução das pesquisas da Bioengenharia, a Odontologia tem
contribuído em um papel bastante importante, na medida em
que utilizam polpas dentárias, em especial as de dentes
decíduos de humanos, como meio de crescimentos de célulastronco mesenquimais (TAUMATURGO et al, 2016).
As células-tronco originárias da polpa dentária (CTPD),
podem ser encontradas em dentes permanentes ou decíduos,
sendo de grande interesse para engenharia de tecidos e
terapia celular (FERREIRA, 2018; GOTZ, 2018). A identificação
e isolamento de células-tronco da polpa dental adulta foi
relatada pela primeira vez por Gronthoset al. (2000). Estas
células foram denominadas células estaminais do tecido da
polpa dentária humana permanente.
Inúmeros métodos foram relatados para o isolamento,
expansão e preservação/armazenamento de CTPDs. No
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entanto, as técnicas não seguem regras específicas ou
parâmetros. Com isso, podem afetar as propriedades das
células-tronco, adicionando mais variação aos resultados
experimentais (RODAS-JUNCO et al, 2017).
As CTDPs podem ser obtidas em quantidades
razoáveis devido à sua grande capacidade de proliferação,
diferenciação e autorrenovação (FERREIRA, 2018; GOTZ,
2018). Elas são capazes de diferenciar em osteoblastos,
condrócitos, adipócitos, odontoblastos, células neurais, entre
outras (ANITUA et al, 2018).
Assim, devido à sua natureza indiferenciada, elas
podem ser estimuladas ou programadas para desempenhar
funções biológicas específicas. Dessa maneira, são
importantes indicações no tratamento de muitas doenças ou
em processos regenerativos (FERREIRA, 2018; GOTZ, 2018),
inclusive também tem sido relatadas na regeneração óssea
(KUNIMATSU et al, 2018).
Devido ao futuro promissor nas pesquisas de
bioengenharia tecidual, o objetivo do presente estudo foi
realizar uma revisão atualizada sobre os estudos relacionados
ao uso das células-tronco originárias da polpa dentária,
considerando assim a sua utilização na regeneração de tecido
ósseo e periodontal, assim como, técnicas de coleta,
isolamento e armazenamento.
MATERIAIS E MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas seguintes
bases de dados: PubMed (PublicMedline), Scientific Eletronic
Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do
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Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), compreendendo um
período de 5 anos, de 2013 a 2018. Os descritores utilizados
para a busca foram, células tronco, engenharia de tecidos,
dentes, odontologia, polpa dentária, sendo feito essas buscas
na língua inglesa.
Os artigos obtidos através da estratégia de busca, que
tiveram como temática principal “células tronco da polpa
dentária”, foram avaliados e classificados em elegíveis
(trabalhos com relevância e possibilidade de inclusão na
revisão) e não elegíveis (sem relevância, consequentemente
não incluída no trabalho). Dentre os critérios para escolha dos
artigos, aqueles que não era possível a visualização do texto
completo e não apresentaram as informações necessárias
foram excluídos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo de Gronthoset al. (2000) tem bastante
relevância sobre o tema, pois foi o primeiro estudo de CTPD no
qual definiu as células-tronco (CT) como células progenitoras
capazes de se diferenciar em células de tecidos adultos
especializados. Já às outras células do organismo, apresentam
como características serem indiferenciadas e nãoespecializadas,
podendo
multiplicar-se
e
manter
indiferenciadas por longo período (tanto in vivo quanto in vitro),
de forma que poucas são capazes de originar muitas
populações semelhantes e, diante de estímulos específicos,
possuem a capacidade de se diferenciar em células maduras e
funcionais de um tecido particular.
284

O USO DE CÉLULAS TRONCO EXTRAÍDAS DA POLPA DENTÁRIA: UM NOVO
CAMINHO PARA ODONTOLOGIA

O tecido pulpar humano é uma fonte enriquecida de
células estaminais que podem ser localizadas tanto em dentes
permanentes
como
decíduos
esfoliados
humanos
(GONMANEE et al, 2018).
Os estudos iniciais das células tronco na odontologia
foram o de Shiet al. (2000), no qual avaliaram se a polpa dental
adulta possuía, assim como a medula óssea, uma população
de células-tronco. Isolaram células da polpa de dente humano
(terceiro molar) que, comparadas com as células-tronco de
medula
óssea,
apresentaram
heterogeneidade,
multipotencialidade, capacidade de proliferação e de formação
de colônias in vitro.
Três anos após a descoberta das CTPDs em dentes
permanentes, Miuraet al. (2003) isolaram uma população de
células tronco a partir do tecido pulpar de dentes decíduos
humanos esfoliados (dentes incisivos de crianças entre 7 e 8
anos) e usado o protocolo proposto por Gronthos et al. (2000).
Concluíram que as células tronco de dentes decíduos
exfoliados
obtiveram
um
aumento
significativo
da
potencialidade de proliferação e clonogenicidade quando
comparadas as células tronco de dentes permanentes e medula
óssea. E ainda, um potencial de diferenciação adipogênica,
neurogênica e osteogênica.
Foi percebido que as células tronco de dentes decíduos
esfoliados além de serem altamente proliferativas, capazes de
autorrenovação e diferenciação de linhagem, crescem mais
rapidamente em comparação com as da polpa dentária adulta
(AGHAJANI et al, 2018).
As CTPDs humanas apresentam menos preocupações
éticas do que células-tronco embrionárias, pois o procedimento
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de isolamento delas é menos invasivo (GONMANEE et al,
2018), podendo ser coletadas nos primeiros estágios de vida e
armazenadas para uso futuro (TRAN et al, 2015).
Para garantir a viabilidade e as características das
células-tronco, os processos de coleta e isolamento são críticos
e não podem ser realizados de modo simples e rápido em uma
clínica odontológica comum (HUYNH et al, 2017), pois é
necessário o uso de reagentes e soluções disponíveis (meio de
cultura de tecido) para o armazenamento adequado do material
(EUBANKS et al, 2014).
Um desafio para a terapia celular com CTPD é a
degradação potencial do tecido pulpar entre o momento
da extração dentária e o isolamento e/ou criopreservação das
células, demonstrando que elas podem permanecer viáveis por
até 5 dias após a extração. A viabilidade para estoque e
expansão dessas células seria melhorada se houvesse uma
solução de estocagem prontamente disponível na qual
pudessem colocar os dentes até que o isolamento das célulastronco pudesse ocorrer (EUBANKS et al, 2014). Para tanto, de
uma forma simples e prática, foi a recomendação do uso de
leite pasteurizado fresco para o transporte de dentes devido
às suas propriedades antimicrobianas (FERRO et al, 2014).
As CTPDs podem ser isoladas por digestão enzimática
do tecido pulpar (CTPD-DE) ou pelo método do explante
(CTPD-E), mantendo o meio de cultura constante em todos os
experimentos e em ambos os métodos de isolamento
(HILKENSet al, 2013).
A digestão enzimática permite o isolamento de
suspensões unicelulares dos tecidos primários por digestão
com enzimas como as colagenases tipo I e II, dispase, tripsina
286

O USO DE CÉLULAS TRONCO EXTRAÍDAS DA POLPA DENTÁRIA: UM NOVO
CAMINHO PARA ODONTOLOGIA

e accutase. Por outro lado, o método de crescimento é mais
simples e rápido e consiste em colocar fragmentos de polpa
(1-2 mm 3 pedaços) diretamente na placa de cultura, para que
as células superem os explantes de tecido pulpar (RODASJUNCO et al, 2017).
Figura 1.Métodos de isolamento de DPSCs.

Fonte:Effect of isolation methodology on stemcellproperties and multiline
age differentiation potential of human dental pulpstemcells. Hilkens et al,
2013.

Vários protocolos de digestão podem ser relatados para
a dissociação da polpa dentária, mas a combinação de 3 mg /
ml de colagenase tipo I e 4 mg / ml de dispase tem sido usada
com mais frequência (RODAS-JUNCO et al, 2017).
Tabela 1.Protocolos de digestão enzimática usados para
isolamento.
Coquetel enzimático
3 mg / ml de
colagenase I, 4 mg / ml

Condições
1 h a 37 ° C

Dentes
Terceiros molares
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Coquetel enzimático

Condições

Dentes

4 mg / ml de
colagenase I, 4 mg / ml
dispase II

24 h a 4 ° C

Dente de leite

4 mg / ml de
colagenaseI, 2 mg / ml
dispase

1 h a 37 ° C

Incisivos

0,2 mg / ml de
colagenase I, 2 mg / ml

70 min 37 ° C

Terceiros molares

1 mg / ml de
colagenase I, 2,4 mg /
ml, dispase

1 h a 37 ° C

Dentes
decíduos,
molares adultos

0,3 mg / ml de
colagenase I, 0,1%
dispase II

1 h a 37 ° C

Dentes
decíduos,
pré-molares

1 mg / ml de
colagenase / dispase

30 min a 37C

Terceiros molares

3 mg / ml
colagenase tipo I

de

1 h a 37 ° C

Terceiros molares

3 mg / ml
colagenase tipo I

de

40 min a 37 °C

Terceiros molares

0,2% colagenase tipo
II

30 min a 37 °C

Terceiros molares

0,2% de colagenase
tipo I

1 h a 37 ° C

Incisivos,
molares,
decíduos

caninos,
dentes
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Coquetel enzimático

Condições

Dentes

1 mg / mlcolagenase I

30 min a 37 °C

Terceiros molares

Solução Accutase

30 min a 37°C

Terceiros molares

Fonte:Dental PulpStemCells: Current Advances in Isolation, Expansion and
Preservation. RODAS-JUNCO et al, 2017.

Hilkens et al. (2013), em seu estudo, compararam
CTPDs isoladas por meio de digestão enzimática e através do
método do explante em relação às suas propriedades (taxa de
proliferação, formação de colônias e imunofenótipo) e
concluíram que ambas se diferenciaram com êxito em tipos de
células adipogênicas, condrogênicas e osteogênicas, embora a
diferenciação adipogênica de ambas populações de CTs
tenham sido incompletas.
A capacidade das CTs sobreviverem ao armazenamento
em longo prazo e manterem seu fenótipo após o
descongelamento é essencial para serem utilizadas para
futuros fins terapêuticos. A resposta das células-tronco à
criopreservação pode incluir uma redução na viabilidade celular
devido ao choque frio, um protocolo tradicional de
congelamento graduado (4 ° C, 1 h; −20 ° C, 2 h; −80°C, durante
a noite; −136 ° C, 14 dias) pode ser adotado ao longo dos
estudos (DAVIES et al, 2014).
Mas a cultura de longo prazo dessas células pode
resultar em manifestações indesejadas, como instabilidade
fenotípica, morte celular, senescência, contaminação. Portanto,
há uma necessidade de protocolo de criopreservação
adequado para o uso bem-sucedido. O dimetilsulfóxido é um
reagente comumente usado para a criopreservação de
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células, no entanto, deve-se ter controle sobre sua
concentração para não ocorrer danos. O resfriamento deve ser
lento de um gradiente de temperatura de 0 ° C para nitrogênio
líquido e embarcações à base de etanol são outros métodos
otimizados para armazenar diferentes tipos de células por
vários laboratórios, mas seu custo é bastante elevado (KUMAR
et al, 2015).
As CTPDs adultas podem ser isoladas e expandidas em
meios sem soro animal ou fatores de crescimento exógenos e,
ainda assim, manterem potentes propriedades angiogênicas
(PIVA et al, 2017; EUBANKS et al, 2014).
As células-tronco primárias isoladas dos tecidos
geralmente necessitam de expansão in vitro em quantidade
suficiente antes de usá-las para regeneração de tecidos ou em
outras aplicações clínicas. Sabe-se que estas diminuem seu
potencial de diferenciação durante a cultura e proliferação in
vitro. Com isso, pode-se afirmar que a capacidade de
diferenciação das CTPDs é reduzida com o tempo quando
cultivadas in vitro (FLANAGAN et al, 2017).
Dessa forma, é notório que as células-tronco têm
condições particulares de cultura que acabam por muitas vezes
inviabilizando a facilidade de sua coleta e do seu estudo. Em
contrapartida, é imensurável a sua capacidade de se diferenciar
em células das três camadas germinativas, endoderme,
mesoderme e ectoderma, que facilitaria os processos de
tratamentos em doenças (NÚÑEZ-TOLDRÀ et al, 2017).
Um dos fatores mais críticos na engenharia de tecidos é
a escolha da população de células-tronco ideal a ser
empregada para cada uso terapêutico (TAUMATURGO et al,
2016; HAN et al, 2014). Isto depende de diversos fatores como
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a sua capacidade de proliferação e estabilidade citogenética,
suas características fenotípicas e seu potencial de
diferenciação (TAUMATURGO et al, 2016).
As CTPDs são uma fonte promissora na diferenciação de
diversos tipos de células, como por exemplo, osteoblastos,
condrócitos, adipócitos, odontoblastos, células neurais, entre
outras (KUNIMATSU et al, 2018). Quando utilizadas para
regeneração, precisam ser cultivadas para atingir uma
quantidade necessária para exercer suas funções (ASATRIAN
et al, 2015).
Ao diferenciar-se em osteoblastos podem promover o
reparo e/ou regeneração de defeitos ósseos alveolares, quando
injetados por exemplo em regiões defeituosas de mandíbula ou
maxila, como também em outras áreas (NGOC TRAN et al,
2017).
Após a perda de dente o próprio organismo desencadeia
o processo irreversível de reabsorção óssea,que prossegue
mais intensamente nos primeiros seis meses após a extração e
continua ao longo dos anos. Ambos déficits horizontais e
verticais no osso dificultam a adequada escolha do tamanho e
forma do implante. Esses fatores mostram o potencial
regenerativo do uso das CTPDs para restaurar os ossos
maxilares e mandibulares, que ora servem para preparação
laboratorial adicional, incluindo formulação de osso ou outros
materiais implantados;ora podem ser usadas na preparação de
material fresco no arcabouço, que será aplicado diretamente ao
osso (BROZEK et al, 2018).
Foi avaliado a diferenciação condrogênica das CTPDs de
dentes decíduos cariados que resultou em uma fonte confiável
para reparar defeitos articulares (WERLE et al, 2015). Nuti et al.
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(2016), afirmaram que a regeneração tecidual da cartilagem
através dessas células poderia amplificar o tratamento de
osteoartrites graves.
Além da regeneração óssea, as CTPDs estão sendo
base de pesquisas e/ou utilizadas em doenças de
imunodeficiência e neurológicas (SEONWOO et al, 2018),
transplante em partes do coração (CHONG et al, 2014).
Dessa forma, a utilização de CTPD pode auxiliar no
tratamento de distúrbios neurodegenerativos, como doença de
Parkinson, doença de Alzheimer, acidente vascular cerebral,
lesão da medula cervical e lesão no nervo periférico (YOUNG
et al, 2013).
As CTPDs são usadas para tratamento de neurônios
mesencefálicos, auxiliando na redução da destruição neuronal
e melhoras em alguns graus de doença de Parkinson. Além
disso, essas células podem melhorar a cicatrização de feridas
e se diferenciar em células progenitoras neurais, odontoblastos
e células endoteliais (NGOC TRAN et al, 2017).
Ullah et al. (2017), avaliaram o potencial
de regeneração nervosa periférica in vivo de CTPDs e células
neuronais diferenciadas de DPSCs e observaram que ambas
tem alto potencial para o uso terapêutico desses tipos de
lesões.
Martínez-Sarra et al. (2017), afirmaram que as
CTPDs representam uma ótima estratégia para melhorar o
processo de cicatrização de feridas e retardar a degeneração
dos músculos distróficos. Observaram que essas células
secretaram vários fatores de crescimento envolvidos na
angiogênese e deposição de matriz extracelular e melhorou a
vascularização em todos os três modelos murinos utilizados,
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estimulou a reepitelização e melhorou a deposição e
organização do colágeno na cicatrização de feridas. Em
camundongos distróficos, foi enxertado CTPD no músculo
esquelético que resultou na integração das fibras e vasos
musculares. Além disso, o tratamento reduziu a fibrose e o
conteúdo de colágeno.
A investigação de fontes alternativas para hepatócitos,
como por exemplo, através da terapia baseada em célulastronco é de uso promissor em lesões hepáticas crônicas, como
hepatite B e C, que ocorre após infecção viral, causada por
inflamação
e
fibrose
persistentes
e
subsequente
desenvolvimento de cirrose hepática e hepatoma (CHEN et al,
2018).
Fernandes et al. (2018) investigaram e obtiveram
sucesso com a terapia com CT em lesão condral. Esta é uma
patologia com alta prevalência, chegando a 63% da população
geral e 36% entre os atletas, causando importantes
repercussões clínicas e diminuição da qualidade de vida.
No contexto das terapias regenerativas, as célulastronco dentárias são uma grande promessa para abordagens
de terapia celular em odontologia; estudos já mostraram
resultados
encorajadores
em
sua
capacidade
de
regenerar tecidos ósseos e periodontais (EUBANKS et al,
2014).
Já há relatos que as CTs têm sido usadas para
regeneração do periodonto, osso alveolar, complexo dentinopulpar, osso craniofacial, tecido da mucosa, músculo da língua
e retorno da função das glândulas salivares (GAO et al, 2016).
CTPDs têm o potencial de regenerar a dentina e o tecido
pulpar dental devido à sua capacidade de diferenciação e
293

O USO DE CÉLULAS TRONCO EXTRAÍDAS DA POLPA DENTÁRIA: UM NOVO
CAMINHO PARA ODONTOLOGIA

propriedades angiogênicas, ou seja, conseguem diferenciar em
células endoteliais para participarem na formação de uma
vasculatura funcional e na sua formação de tecido
predeterminado ao longo do tempo. Contudo, acreditam que
outros estudos pré-clínicos são planejados utilizando condições
clinicamente aceitáveis para otimizar protocolos na preparação
de ensaios clínicos que avaliam a regeneração da polpa
mediada por DPSC (PIVA et al, 2017).
Para a regeneração completa e previsível dos tecidos
periodontais perdidos devido a trauma ou doença é necessário
mais estudos, embora possa haver um grande número de
evidências para apoiar o uso de células tronco mesenquimais
na regeneração periodontal (HAN et al, 2014).
A endodontia regenerativa tem o objetivo de substituir a
polpa necrótica por uma nova polpa e dentina dentro dos
sistemas de canais radiculares. Atualmente essa nova
alternativa de tratamento já tem sido feita com o uso de CTPD
(CAO et al, 2015).
Atualmente, sabe-se que, além da polpa dentária de
dentes decíduos e permanentes,as células tronco podem ser
extraídas do ligamento dental, papila apical (BAKHTIAR et al,
2018; KANEKO et al, 2018), células progenitoras de folículo
dentário (KANEKO et al, 2018) em região oral e derivadas da
medula óssea alveolar, tecido adiposo e cordão umbilical
(BAKHTIAR et al, 2018) e células-tronco mesenquimais
derivadas de gengiva (RODAS-JUNCO et al, 2017). As
diferentes populações celulares diferem em aspectos da sua
taxa de crescimento em cultura, perfis de expressão de genes
e proteínas e capacidades de diferenciação celular, embora o
grau em que estas diferenças possam ser atribuídas a tecidos
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de origem, função ou condições de cultura permaneça incerto
(HAN et al, 2014).
Contudo, a viabilidade do transplante de células tronco
para os locais de tratamento e o alto custo são algumas
limitações para o uso clínico (BAKHTIAR et al, 2018).
CONCLUSÕES
A bioengenharia conseguiu alcançar grandes avanços a
respeito do cultivo de células-tronco e a Odontologia contribuiu
bastante para este fato. As primeiras CTs descobertas nos
tecidos dentários foi na polpa dentária, pois devido a coleta ser
menos invasiva do que as demais e diferenciar-se em vários
tipos celulares, tornou-se uma importante fonte. Mesmo assim,
a coleta, isolamento e armazenamento requerem cuidados
importantes para preservar as propriedades das CTPDs.
Atualmente já se tem conhecimento do papel promissor
da aplicação das CTPDs na regeneração tecidual, porém em
várias doenças e/ou distúrbios ainda são necessários ensaios
clínicos para verificação dos efeitos terapêuticos em seres
humanos.
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RESUMO: O objetivo do estudo é fornecer informações sobre
os princípios, mecanismo de ação, vantagens, limitações e
benefícios da terapia fotodinâmica antimicrobiana no controle
do biofilme dentário. Procedeu-se uma revisão atualizada nas
bases de dados Lilacs, Medline, Biblioteca Cochrane e
Pubmed, no período de 2013 a 2018. Os descritores utilizados
foram: Fotodinâmica, biofilmes e placa dentária. A doença
periodontal pode ser causada pelo acúmulo de biofilme oral
associado a outros fatores, e a remoção dessa placa bacteriana
da superfície radicular dos dentes desempenha um papel
importante no seu tratamento que baseia-se na raspagem e
alisamento radicular e orientação de higiene oral. A terapia
fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) é considerada um
tratamento complementar na redução de microorganismos
bucais humanos e ocorre através da combinação de
substâncias químicas que absorvem luz e oxigênio, levando a
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produção de espécies reativas de oxigênio, resultante da
destruição celular. Utilizadas para erradicar bactérias, fungos,
vírus ou protozoários patogênicos. A destruição celular
depende da associação entre o corante e a fonte de luz. As
principais vantagens da TFDa são o efeito de amplo espectro,
poucas possibilidades desenvolvimentos de cepas resistentes,
absorção preferencial de fotosensibilizadores por bactérias,
supressão de bactérias periodontopatogênicas e ausência de
alterações sistêmicas em locais distantes da área de aplicação.
Conclui-se que a TFDa obteve resultados satisfatórios,
permitindo que essa estratégia de tratamento complementar
para doenças orais seja considerada promissora.
Palavras-chave: Fotodinâmica. Biofilme. Placa dentária.
INTRODUÇÃO
A doença periodontal resulta da inflamação da estrutura
de suporte dos dentes e em resposta à infecção crônica
causada por várias bactérias periodontopáticas. A remoção
mecânica deste biofilme e uso adjuvante de desinfetantes
antibacterianos e antibióticos têm sido os métodos
convencionais de tratamento periodontal. No entanto, a
remoção da placa bacteriana e a redução do número de
organismos infecciosos podem ser prejudicadas em locais de
difícil acesso (KUMAR et al., 2015).
Uma opção de tratamento complementar na redução de
microorganismos bucais humanos é a terapia fotodinâmica
(TFD) quando aplicada nesses seres é denominada Inativação
fotodinâmica de microorganismos, Quimioterapia fotodinâmica
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antimicrobiana ou terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa)
(NÚÑES et al., 2013).
A terapia fotodinâmica antimicrobiana é uma abordagem
terapêutica minimamente invasiva, que combina a luz de baixa
potência com um fotossensibilizador. De modo geral, envolve a
excitação de moléculas da substância fotossensibilizadora por
uma luz laser (light amplification by stimulated emission of
radiation) em um comprimento de onda específico. Na
sequência,
ocorre
a
transição
da
molécula
de
fotossensibilizador do estado singlet ao estado triplet que pode
reagir com o oxigênio endógeno para formar um oxigênio singlet
e espécies reativas de oxigênio, moléculas altamente reativas
e citotóxicas que podem ocasionar a morte celular bacteriana
(AHAD et al., 2016).
A destruição celular depende da associação entre o
corante e a fonte de luz. O efeito do corante é influenciado pelo
tipo, dose e aplicação no local. A eficácia da luz pode ser
influenciada pelo comprimento de onda, densidade de potência,
fluência de energia e quantidade de oxigênio disponível para a
combinação de ambos (corante e luz). (SANTIN et al., 2014)
O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão
bibliográfica atualizada sobre a terapia fotodinâmica
antimicrobiana no controle do biofilme dentário, fornecendo
informações sobre os princípios, mecanismo de ação,
vantagens, limitações e benefícios.
MATERIAIS E MÉTODO
O presente estudo trata-se de uma revisão literatura do
tipo narrativa, no qual inicialmente foi realizada uma pesquisa
301

ATUAÇÃO DA TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA NO CONTROLE DO
BIOFILME DENTÁRIO

bibliográfica nas seguintes bases de dados: PubMed (Public
Medline), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO),
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), utilizando os descritores para a busca: fotodinâmica
(photodynamic), biofilmes (biofilm) e placa dentária (dental
plaque).
Foram incluídos os artigos publicados entre 2013 e 2018,
na língua inglesa e portuguesa. Inicialmente, observou-se o
título e os resumos dos artigos obtidos na busca eletrônica que
seguia a temática do presente estudo para posteriormente
realizar a análise na íntegra. Dentre os critérios observados
para a escolha dos artigos foram considerados os seguintes
aspectos: disponibilidade integral do estudo, clareza no
detalhamento metodológico utilizado e relacionado com o tema.
Os critérios de exclusão foram: teses, monografias e
dissertações e artigos publicados antes de 2013.
No total foram analisados 25 artigos relevantes sobre o
tema: terapia fotodinâmica no controle do biofilme dentário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A doença periodontal é uma infecção local que afeta
gengiva, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar,
ocasionada por bactérias patogênicas do biofilme oral, que se
adere ao sulco gengival de hospedeiros susceptíveis. A
liberação de enzimas, endotoxinas e fatores citotóxicos pelos
patógenos desencadeiam mecanismos de inflamação no
periodonto, capazes de ocasionar diversas alterações nos
tecidos de proteção e sustentação do elemento dentário
(KUMAR et al., 2015).
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O biofilme oral é composto por uma matriz contendo
polissacarídeos. Os polissacarídeos extracelulares, são
insolúveis e sintetizados por Streptococcus mutans (S. mutans)
a partir da sacarose. Os polissacarídeos extracelulares
insolúveis são importantes para a formação do biofilme dental
e patogênese da cárie pois aumentam a aderência dos
microrganismos, promove o crescimento do biofilme e são
responsáveis pela estrutura da matriz extracelular (BOWEN,
KOO, 2011).
A formação de biofilmes também é responsável por um
aumento no nível de resistência microbiana. De fato, vários
microorganismos, como bactérias, fungos, algas verdes,
cianobactérias e líquenes, possuem a capacidade de crescer
nos biofilmes e são geralmente incorporados em uma matriz de
substâncias poliméricas extracelulares (SPE) auto-produzidas
pelos microorganismos, o que dificulta a penetração dos
antimicrobianos (MESQUITA et al, 2018).
No interior das bolsas periodontais é possível identificar
uma diversidade de espécies bacterianas organizadas em
biofilmes, com o biofilme subgengival diferindo marcadamente
na saúde e doença periodontal e, assim, modalidades de
tratamento destinadas ao controle deste são essenciais para o
tratamento da periodontite (MARTINS et al., 2017).
O principal objetivo da terapia periodontal é interromper
a progressão da doença por redução do biofilme dentário e
fatores que favoreçam sua retenção, como o cálculo e/ou
cemento contaminado da superfície radicular (AHAD et al.,
2016). Os procedimentos periodontais básicos são a instrução
de higiene oral e raspagem e alisamento cemento radicular
(POURABBAS et al., 2014).
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Algumas limitações como incapacidade de debridar
superfícies radiculares em bolsas periodontais profundas,
defeitos de furca inacessíveis e remoção de patógenos
microbianos que penetram em túbulos dentinários, dificultam a
completa eliminação das bactérias (MARTINS et al., 2017).
Com isso, algumas alternativas terapêuticas tem sido
estudadas como adjuvantes para complementar a eliminação
dos patógenos periodontais como o uso de antibióticos
locais/sistêmicos, bisfofonatos, terapias cirúrgicas e lasers
(isolado ou terapia fotodinâmica) (BIRANG et al., 2015).
A TFD foi descoberta há mais de cem anos (no ano de
1900) pela observação casual de que microorganismos
(Paramecia) foram mortos quando expostos ao corante
fotossensibilizador (acridina) e à luz do sol ao mesmo tempo.
No entanto, durante a maior parte do tempo desde então, o TFD
tem sido estudado e desenvolvido como uma terapia anticâncer, e não como uma terapia antimicrobiana (HAMBLIN,
2016).
Baseia-se no princípio de que uma substância
fotoativável (o fotossensibilizador) se liga à célula-alvo e pode
ser ativada por luz de um comprimento de onda
adequado. Durante este processo, formam-se radicais livres
(entre eles o oxigênio singleto), que produzem um efeito que é
tóxico para a célula. Por irradiação com luz na faixa visível do
espectro, o corante (fotossensibilizador) é excitado ao seu
estado tripleto, cuja energia é transferida para o oxigênio
molecular. O produto formado é o oxigênio singlet altamente
reativo capaz de reagir com sistemas biológicos e destruílos. Apenas o primeiro estado excitado com a energia de 94 kJ
/ mol (22 kcal / mol) acima do estado fundamental é importante
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e o segundo estado excitado não reage. Os três componentes
da TFD são oxigênio, fotossensibilizador e luz (KUMAR et al.
2015).
Na abordagem da TFD, uma luz laser de comprimento
de onda específico com aplicação de fotossensibilizador
estimula as moléculas de corante fotossensibilizador. A luz
laser produz um feixe de laser bem colimado, coerente e
monocromático, que causa excitação e acúmulo de campos
eletromagnéticos. As vantagens da terapia a laser incluem
resistência mínima a antibióticos, supressão instantânea de
bactérias orais causadoras e ausência de perturbação
sistêmica e efeitos negativos sobre o tecido periodontal
saudável. (ALBAKER et al, 2018).
O mecanismo antimicrobiano da TFDa se dá quando
após a excitação dos elétrons pelo fotossensibilizador e na
presença do oxigênio, ao retomar seu estado natural, este
transfere energia ao substrato, formando moléculas de vida
curta e altamente reativas, como o oxigênio singleto,
acarretando no aparecimento de substâncias que danificam e
destroem as células bacterianas, sem causar danos aos tecidos
sadios. Sendo assim, quando a fonte de luz é aplicada nos
tecidos contaminados que contêm o corante, geralmente o azul
de metileno, este é ativado e as bactérias são destruídas por
oxidação irreversível de componentes celulares como a
membrana, mitocôndrias e núcleo. Além do efeito
antimicrobiano, a TFDa apresenta ação analgésica,
biomoduladora e anti-inflamatória sobre tecidos duros e moles
(MONZAVI et al., 2016; HAMBLIN, 2016).
Na presença de oxigênio, o fotossensibilizador ativado
reage com moléculas na sua vizinhança, por transferência de
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elétrons ou hidrogênio, levando a produção de radicais livres
(reação do tipo I) ou por transferência de energia ao oxigênio
(reação do tipo II), levando a formação de singleto, podendo
levar a destruição celular e do tecido afetado (Figuras 1 e 2).
Figura 1: Reação fotoquímica na terapia fotodinâmica
antimicrobiana.

Fonte: (LONGO et al., 2011)

Diferentes tipos de fotossensibilizadores têm sido utilizados
para a realização da terapia fotodinâmica antimicrobiana. Um
fotossensibilizador deve ter características fotofísicas, químicas
e biológicas apropriadas, entre as quais a capacidade de se
tornar um fármaco ativo, fornecer oxigênio singlete, amplo
espectro de ação e afinidade por microorganismos. A baixa
afinidade pelas células hospedeiras promove baixa
mutagenicidade e citotoxicidade associadas à baixa
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possibilidade de desenvolvimento de cepas resistentes de
microrganismos (SANTIN et al, 2014).
Figura 2: Diagrama de Jablonski mostrando vias fotoquímicas
na TFDa.

Fonte: (HAMBLIN, 2016)

Fotossensibilizadores em TFDa, tais como porfirinas,
ftalocianinas e fenotiazinas (por exemplo, azul de toluidina O e
azul de metileno), podem ter como alvo tanto bactérias Grampositivas quanto negativas carregando uma carga positiva,
sugerindo que a TFDa pode ser útil em aplicações orais,
especialmente para tratamento periodontal (PASSANEZI et a.,
2015).
A fonte de luz, para ser adequada, deve apresentar baixa
potência situada na porção visível do espectro eletromagnético
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e comprimento de onda específico ressonante ao corante. O
comprimento de onda depende da dose e da profundidade de
ação do fotossensibilizador usado (SANTIN et al, 2014).
No caso de tratamentos de tecidos infectados, a TFA é
indicada para o controle do crescimento microbiano e para a
indução da morte celular dos patógenos periodontais, porém
sem causar danos irreversíveis ao tecido do hospedeiro.
Objetivando obter a morte seletiva do microorganismos mas
não da célula, evitando danos aos tecidos periodontais (NUÑEZ
et al., 2013; HAAG et al, 2015).
De maneira geral, as vantagens da terapia fotodinâmica
técnica minimamente invasiva com menos danos colaterais às
células normais aumenta os resultados e cura superior; Ampla
gama de ação extremamente eficiente, já que um
fotossensibilizador pode agir sobre bactérias, vírus, fungos,
leveduras e protozoários parasitas Eficácia independente do
padrão de resistência a antibióticos da cepa microbiana; A
terapia também não causa efeitos adversos, como úlceras,
descamação ou carbonização de tecidos orais Menor chance
de recorrência de malignidade; Econômico para usar
(KHANDGE et al., 2013).
Com isso, as principais vantagens da TFDa são o efeito de
amplo espectro, poucas possibilidades desenvolvimentos de
cepas
resistentes,
absorção
preferencial
de
fotosensibilizadores por bactérias, supressão de bactérias
periodontopatogênicas e ausência de alterações sistêmicas em
locais distantes da área de aplicação (ABDULJABBAR et al.,
2017).
Alguns fatores podem influenciar na resposta biológica
como: o tipo de fotosensibilizador e a concentração, período de
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manutenção das drogas no interior dos tecidos periodontais, pH
dos sítios alvo, modo e frequência de aplicação e parâmetros
de irradiação (BASSIR et al., 2013).
O processo anti-biofilme de TFDa inclui dois passos. A
princípio, a ligação à matriz do biofilme. Em alguns casos, os
fotossensibilizadores (FS) foram totalmente sequestrados por
substâncias poliméricas extracelulares (SPE), e em outros
passou parcialmente por SPE e penetrou nas células
microbianas. Os FS podem ligar-se à superfície e citoplasma
celular, e até mesmo penetrar em organelas. Onde quer que o
FS seja localizado, espécies reativas de oxigênio (ERO) são
geradas após a iluminação para iniciar o segundo passo, ou
seja, o dano oxidativo de múltiplos alvos. A produção de
grandes quantidades de ERO pode sobrecarregar as defesas
antioxidantes das células microbianas. Assim que a ERO é
gerada, ela ataca uma variedade de moléculas adjacentes,
incluindo alvos dentro da matriz de biofilme (como
polissacarídeos), na superfície da célula e dentro das células
(por exemplo, proteínas e DNA). Acarretando no colapso da
matriz de biofilme e desintegração de células microbianas (HU
et al, 2018).
Voos et al (2014), avaliaram biofilmes ex vivo que foram
cultivados a partir de amostras de placa subgengival por 24 ou
72 h. Após o respectivo período de incubação os biofilmes
foram incubados com Safranina O (10 μM) por 15 min seguido
de irradiação com laser de diodo (0,5 W; 532 nm) por 40 ou 100
s, aplicando-se doses leves de 20 ou 50 J / cm2 ,
respectivamente. Em biofilmes de 24 h, houve redução de 2
etapas log10 com dose leve de 20 J / cm2 e 3 etapas log10 com
50 J / cm2, enquanto o tratamento com CHX (0,2%; 3 min)
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gerou uma redução de apenas 1 log10 . Em contraste, em
biofilmes com 72 h de idade, nem o TFDa nem o tratamento
com CHX levaram a qualquer efeito antibacteriano.
Teodoro et al. (2017), avaliaram os efeitos da
laserterapia de baixa potência e da TFDa como adjuvante ao
tratamento mecânico da periodontite experimental em ratos
adultos submetidos ao 5-fluorouracil (5-FU) e notoram
benefícios no controle da perda óssea e na resposta
inflamatória.
Fonseca et al. (2018) relataram um caso de um paciente
do sexo masculino diagnosticado com periodontite crônica. O
tratamento indicado foi a raspagem e alisamento radicular da
boca toda utilizando instrumentos manuais e ultrassônicos e
aplicações múltiplas da TFDa como adjuvante a esse
tratamento (4 episódios: dias 0, 2, 7 e 14). A TFDa foi realizada
com a aplicação do corante de cloridrato de fenotiazina a
10mg/ml na profundidade total bolsa periodontal e em seguida
esta foi irradiada com um laser diodo num total de 1 minuto por
elemento durante 14 dias. Concluíram que após aplicar o
protocolo correto dos tratamentos propostos os parâmetros
clínicos como ausência de sangramento gengival, redução na
quantidade de biofilme dentário, da mobilidade e diminuição da
profundidade de sondagem com médias de 3mm puderam ser
observados.
Ichinose-tsuno et al. (2014), investigaram o efeito
inibitório de uma combinação de toluidina azul O (TBO), e um
diodo emissor de luz vermelha (LED) na formação de biofilmes
dentais em voluntários saudáveis. A concentração ótima de
TBO foi determinada em experimentos preliminares in vitro para
avaliar o efeito bactericida de TFDa em Streptococcus oralis (S.
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oralis) e para esclarecer sua segurança em células de
fibroblastos. Foram avaliados onze indivíduos. Os pré-molares
mandibulares direitos ou esquerdos foram distribuídos
aleatoriamente nos grupos tratamento (com PDTa) ou controle
(sem PDTa). No total, O PDTa foi aplicado seis vezes (duas
vezes por dia) aos dentes no grupo de teste durante um período
de quatro dias. No quarto dia, o estudo concluiu e as análises
foram realizadas. Uma combinação de 500 ou 1000 μg / ml TBO
e irradiação LED por 20 s diminuiu significativamente o número
de unidades formadoras de colônias de S. oralis. A PDT com
TBO de 1000 μg / ml e a irradiação de LED vermelho suprimiram
significativamente a formação de placa dental sem danificar os
dentes ou os tecidos circundantes. Com isso, concluíram que a
PDTa tem o potencial de ser uma nova modalidade técnica
promissora para o controle de biofilme dentário.
Um estudo randomizado in vitro buscou fornecer dados
preliminares sobre a concentração mais eficaz de eritrosina e
dose leve para a terapia fotodinâmica baseada em eritrosina
(TFD) de biofilmes de placa formados. Com 15 voluntários foi
investigado o efeito do fotossensibilizador e da dose leve na
morte de bactérias em biofilmes de placa formados in vivo.
Todos os voluntários usaram um aparelho removível in situ,
com seis lajes de esmalte para duas fases de duas semanas
cada. Durante esse tempo, os biofilmes de placas se
acumularam nas placas de esmalte. As placas foram então
removidas dos aparelhos para tratamento PDT in vitro. Na
primeira fase do estudo, doses de eritrosina de 22 e 220 μM
foram utilizadas para o tratamento fotodinâmico dos biofilmes.
Na segunda fase, a concentração de eritrosina foi mantida
constante e a dose de luz foi variada. Após o tratamento, os
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biofilmes foram desagregados e o total de bactérias eliminadas
foi determinado usando a contagem de colônias. A dose de
eritrosina de 220 μM causou a maioria das mortes por células
em relação aos controles. Quinze minutos de irradiação
contínua com fracionamento leve e leve de 5 × 1 min de
irradiação, separados por períodos de recuperação de 2
minutos, foram os regimes bactericidas mais eficazes. A TFD à
base de eritrosina mostra-se promissor como tratamento
antibacteriano para biofilmes de placa oral. Mais pesquisas são
necessárias para provar sua eficácia clínica e custo-benefício
em comparação com as melhores práticas atuais
(TAHMASSEBI, DROGKARI, WOOD, 2015).
Foi observado através de um ensaio clínico randomizado
se a terapia fotodinâmica antimicrobiana adjuvante (TFDa) mais
escalamento convencional e alisamento radicular (SRP) tem
efeito significativo em comparação com SRP sozinho, que pode
durar por 1 ano. O estudo incluiu 136 locais em 16 pacientes
com periodontite crônica previamente não tratada, pelo menos
um pré-molar e um molar em cada quadrante (mínimo de quatro
dentes / quadrante) e pelo menos um dente com perda de
inserção de ≥4 mm em cada quadrante. Em todos os pacientes,
dois quadrantes atribuídos aleatoriamente foram tratados com
SRP e os outros dois foram tratados com SRP + TFDa. Os
parâmetros clínicos da profundidade da bolsa de sondagem
(PS), sangramento à sondagem (SS), e nível de inserção clínica
(NIC) foram avaliados no início e após 3, 6 e 12 meses. Houve
redução e ganho significativamente maiores para SRP + TFDa
do que para SRP nos três momentos. Nenhum efeito adverso
de TFDa foi observado. Sugeriram que a DPT como terapia
adjunta para a SRP representa um conceito terapêutico
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promissor para periodontite persistente
(ALWAELI, ALKHATEEB, AL-SADI, 2015).
Os efeitos fotodinâmicos são usados para neoplasias
como uma alternativa à quimioterapia ou radioterapia; no
entanto, infecções locais, como as que ocorrem dentro da
cavidade oral, também são campos de aplicação cada vez
mais populares da TFDa (HAAG et al, 2015). A aplicação de
TFD em periodontia, como desbridamento de bolsas, gengivite
e periodontite agressiva, continua a evoluir para uma
modalidade de tratamento clínico maduro e é considerada uma
nova abordagem promissora para a erradicação de bactérias
patogênicas na periodontite (KUMAR et al., 2015).
CONCLUSÕES
A TFD têm sido constantemente testada em diversas
áreas no campo da saúde no combate de microorganismos, de
diversas origens, que possam propagar consequências locais
e/ou sistêmicas.
O efeito oxidativo da TFD, que leva a morte celular
desses microorganismos, tem sido coadjudvante em
tratamentos farmacológicos contribuindo principalmente para a
redução do desenvolvimento de resistência bacteriana.
Falando mais especificamente sobre biofilme dentário, a
TFD se mostra bastante relevante uma vez que possui a
capacidade de gerar espécies reativas através da luz do
fotossenbilizador e produzir o efeito oxidativo sobre essas
moléculas alvos da matriz do biofilme dentário.
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Fatores como parâmetros de luz, fotossensiblizador e
oxigênio tecidual são indispensáveis para um tratamento bem
sucedido.
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RESUMO :O leite materno (LM) é um alimento completo e
natural que permite ao bebê adquirir os nutrientes que
necessita para crescer de forma saudável, conferindo-lhe
proteção imunológica, prevenindo-o de várias doenças, é um
fator de prevenção também de problemas oclusais, ficando
clara a necessidade de implantação de programas preventivos
em saúde coletiva, que tenham como objetivo estimular a
amamentação e informar a população sobre os riscos dos
hábitos persistentes no desenvolvimento das alterações
oclusais. As vantagens estendem-se também às mães, à
família e ao meio ambiente. A OMS e a Unicef recomendam
que a amamentação se inicie na primeira hora de vida e se
prolongue de forma exclusiva até aos 6 meses. O dentista,
sendo um profissional da área de saúde, deve ser capaz de
orientar a mulher gestante e as recém-mães no sentido de
justificar a necessidade do aleitamento do bebê ao seio, visto
que uma amamentação insuficiente tem forte correlação com a
presença de hábitos bucais nocivos, constituindo-se num dos
principais fatores etiológicos das más oclusões dentárias.
Baseado nisso, o presente artigo propõe, por meio de uma
revisão de literatura, argumentar com informações atuais e
esclarecedoras os benefícios da amamentação dando estímulo
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à conscientização da sua importância para evitar problemas na
dentição da criança.
Palavras-chave: Amamentação, Aleitamento materno,
irrupção dentária, Cárie dentária.
INTRODUÇÃO

A "Declaração de Innocenlli" foi um compromisso
assinado em 1990 por 40 países, inclusive o Brasil, visando
promover, proteger e apoiar o Aleitamento Materno (AM). Por
essa Declaração, os países signatários se comprometem a
promover o AM exclusivo nos primeiros 4 a 6 meses de vida e
a continuidade da amamentação até o segundo ano de vida
(CARVALHO, 1997). Esse documento embasa, as inúmeras
ações que se desenvolvem no país, apoiadas pela UNICEF e
pela OMS, incentivando o AM. Entretanto, pouco se tem
realizado para enfocar a importância do incentivo ao AM
relacionando-o às questões de saúde bucal.
A maternidade representa um momento único no ciclo
vital feminino, no qual a mulher apresenta-se mais propensa e
receptiva a novos conhecimentos e a mudar padrões, o que a
torna uma formadora de opiniões e determina o seu papel
preponderante no núcleo familiar em relação à saúde, podendo
ser incentivada pelo profissional cirurgião-dentista (CD) a
modificações de hábitos bucais, visando a sua saúde bucal e
de seu futuro bebê (RODRIGUES HB, et al, 2008), mas mesmo
assim sua prática está muito aquém do que se é esperado e
recomendado pelas organizações internacionais e nacionais,
ou seja, de forma exclusiva até os seis meses e complementar
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a outros alimentos até os dois anos de idade ou mais (WHO,
2007; BRASIL, 2008).
Amamentação é um ato geneticamente programado,
sendo que o leite materno é composto por proteínas, gorduras
e carboidratos, constituindo o alimento indispensável e
essencial para o desenvolvimento do bebê. Além dos valores
nutricionais indiscutíveis relacionados à amamentação, ela
também fortalece o vínculo da interação profunda na relação
entre mãe e filho, atuando diretamente sobre os sistemas
imunológico e estomatognático, favorecendo o ganho de peso
do bebê e também atuando no desenvolvimento das estruturas
orais envolvidas nos atos de sucção e de deglutição,
propiciando uma funcionalidade correta, exercendo influências
decisivas para a adequada maturação da musculatura
bucofacial. Deste modo, o aleitamento materno contribui para a
aquisição de padrões funcionais adequados para os músculos
da face, estimulando o crescimento e o desenvolvimento do
complexo craniofacial, e, consequentemente, para a
normalidade da oclusão, da mastigação, fonação e da
respiração (SCAVONE-JR et. al.,2009).
Uma gestante bem informada é fundamental para
prevenir alterações nocivas ao sistema mastigatório e
estomatognático, prevenindo o estabelecimento precoce do
aleitamento artificial, que causará um padrão incorreto da
respiração e deglutição, estas funções alteradas podem levar a
uma maxila atrésica, com ou sem comprometimento da
mordida, que poderá cruzar, na região posterior. Outro aspecto
a se considerar sobre a orientação é o fato de poder contribuir
para o não desenvolvimento de hábitos bucais deletérios
(PRAETZEL JR, et al, 2010).
318

A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO PARA A DENTIÇÃO
UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Favorece o crescimento da criança, ganho de peso e no
sistema imunológico, além de reduzir os efeitos da gestação e
do parto na mãe e prevenir algumas doenças (LAUB, 2015). Ela
representa o fator inicial do bom desenvolvimento dento-facial,
proporcionando a obtenção de uma oclusão dentária normal e
consequentemente, mastigação futura dentro dos padrões de
normalidade. Há importância da amamentação também no
desenvolvimento de uma unidade funcional normal, isto é, de
um perfeito equilíbrio neuromuscular dos tecidos que envolvem
o aparelho mastigatório (MOYERS, 1994).
A sucção, deglutição e respiração, funções primárias do
bebê, são desenvolvidas através de uma correta forma de
amamentação, devendo constituir um sistema equilibrado.
Mamar não supre apenas a necessidade de alimentação,
satisfazendo duas "fomes": a fome de se nutrir, de se sentir
alimentado, como também a "fome" de sucção, que envolve
componentes emocionais, psicológicos e orgânicos3. Essas
duas "fomes" devem estar em equilíbrio, caso contrário, a
necessidade de sucção pode não ser alcançada, causando uma
insatisfação emocional, e assim a criança buscará substitutos
como dedo, chupeta, ou objetos, adquirindo hábitos deletérios
(SERRA NEGRA JMC, et al, 1997).
Logo, nos anos 70, auge do declínio da prática da
amamentação, houve piora das condições de saúde materna
infantil e, como conseqüência, campanhas foram organizadas e
o aleitamento voltou a ser estimulado nas décadas
subseqüentes, nas quais houve aumento lento, no entanto
crescente (CECCHETTI DFA, MOURA EC, 2001).
Para proteger o aleitamento materno quanto às
estratégias de marketing não éticas, a OMS, em 1981,
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recomendou aos países a adoção do "Código Internacional de
Marketing dos Substitutos do Leite Materno". O cumprimento
deste código, visto nos estudos de Rea e Toma, objetivou evitar
o estabelecimento da relação profissional-indústria e conflitos
de interesses pessoais (financiamento direto aos profissionais,
aceitação de presentes, patrocínios e incentivos individuais)
para a prescrição dos substitutos do leite materno (REA MF, et
al, 2000).
Partindo do pressuposto que os hábitos apresentados
pela mãe influenciam na geração dos hábitos de seus filhos,
uma gestante informada e motivada sobre a sua saúde, geral e
bucal, é o primeiro passo para uma população estar livre de
doenças, tais como a cárie dentária, problemas periodontais,
hábitos deletérios portanto, a gestante deveria ser priorizada
nos programas de atenção
e assistência à saúde bucal, o
objetivo deste trabalho é contribuir para a evidenciação da
importância da amamentação para a dentição da criança.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O aleitamento materno é mais que nutrição é fator
decisivo para a correta maturação e crescimento das estruturas,
capacitando-as para exercerem o desenvolvimento da
musculatura orofacial, que servirá de guia, estimulando o
desenvolvimento das funções fisiológicas, garantindo
sobrevivência e qualidade de vida (CARVALHO, 2003).
O bebê obtém leite mamando, onde o canal do leite das
mamas lactantes é rodeado por músculo liso, o qual se contrai
para forçar o leite para fora. Afim de obter leite, a criança
estimula o músculo liso a contrair e esguichar leite para dentro
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de sua boca. Isso é feito mamando, consistindo-se de pequenos
movimentos de mordiscar dos lábios. Quando o leite é
esguichado para dentro da boca, basta a criança encaixar a
língua e permitir ao leite fluir posteriormente para dentro da
faringe e do esôfago. A língua, contudo, precisa estar
anteriorizada e posicionada em contato com o lábio inferior,
para que o leite de fato seja depositado na língua (PROFFIT,
2007).
O recém nascido com lactância maternal, ocorre uma
excitação neural, e em conseqüência um
ganho no
desenvolvimento fisiológico prolongando-se até a irrupção dos
primeiros dentes decíduos, proporcionando o desenvolvimento
mandibular póstero-anteriores e a remodelação perfeita dos
ângulos goníacos pois ao nascimento a criança apresenta uma
desproporção entre o crânio cefálico e crânio facial, pequena
altura da face e disto - relação da mandíbula com a maxila. O
retrognatimo mandibular desaparece durante o período de
crescimento caso o sistema estomatognático sofra
estimulações funcionais adequadas pela amamentação,
respiração, mastigação e deglutição (BALDRIGHI et al. 2001).
A amamentação, além e apresentar vantagens à saúde do
bebê é imprescindível para o correto desenvolvimento da
articulação têmporo mandibular, dos maxilares e da oclusão
(PIEROTTI, 2001; CARVALHO, 2002).
A amamentação requer um extremo esforço muscular por
parte do bebê para extrair seu alimento, estimulando o
crescimento facial. Dai a necessidade dos cirurgiões dentistas
em orientarem as mães sobre os benefícios daquela e a sua
relevância nos seis primeiros meses de vida, salientado
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também a necessidade da visita do bebê ao odontopediatra
(PELIZZARO et al., 2008).
Na amamentação, a língua apoia-se na gengiva inferior,
curvando-se para cima, participando ativamente do vedamento
labial. As laterais levantam-se (canolamento, músculos
estiloglosso e hioglosso) envolvendo a mama durante o
processo de deglutição e, por meio de movimentos peristálticos
em sua porção central (músculo genioglosso), participa do
movimento de ordenha. A porção anterior da língua apresenta
mais compressão, enquanto a porção posterior eleva-se e
abaixa-se centralmente (língua em forma de concha), para
conduzir o leite a ser deglutido por movimentos peristálticos.
(BOSMA JF, et al, 1990).
Na posição de descanso da língua, entre episódios de
sucção, crianças amamentadas, quando não estão sugando ou
deglutindo, descansam com o mamilo moderadamente
envolvido pela língua (canola). Os movimentos peristálticos
ocorridos durante a amamentação são mais fortes devido à
mais profunda penetração do mamilo no interior da cavidade
oral, ao contrário dos bicos artificiais (BU’ LOCK FA, et al,
1990).
O conjunto desses exercícios musculares faz com que a
língua adquira tônus e postura mais adequada no arco superior
em posição de repouso e facilite a fala e a deglutição corretas
posteriormente. Na alimentação por mamadeira, a língua se
situa atrás do rebordo gengival, com a ponta baixa e o dorso
elevado para receber o leite de forma mais discreta que ao seio,
tornando hipotônica a sua musculatura transversal. A criança
retira o líquido por pressão negativa e a parte posterior da língua
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se eleva contra o bico de borracha para controlar o fluxo de leite,
fechando a luz da borracha (colabamento), ou seja, movimento
de pistão. Para sugar novamente, ela tem que permitir a entrada
de ar na boca para soltar a borracha Sorial e reiniciar o ciclo. O
efeito do bico de borracha contra o palato para controlar o fluxo
de leite força o palato para “cima”, invade o espaço da cavidade
nasal diminuindo-o totalmente e alterando a conformação do
arco. O diâmetro do furo do bico também se mostra significante,
isto é, quanto maior, menos aderência nas bordas laterais da
língua e na porção média, onde são observados movimentos
peristálticos. Crianças de mamadeira quando descansam, o
bico de látex se expande, apertando a língua. (BOSMA JF, et
al, 1990).
No copinho, o trabalho que a criança faz com os músculos
da língua é bem próximo daquele realizado na amamentação.
A postura tende a ser adequada, ou seja, com as laterais
levantadas, o que propicia a oclusão do palato e leva a
movimentos peristálticos na deglutição. Essas observações
corroboram os achados de que os movimentos da língua e
mandíbula, na alimentação por copo, são comparáveis aos da
alimentação ao seio (KUEHL J, 1997).
A falta de estímulos às articulações temporomandibulares, ao periodonto e ao movimento de lateralidade
mandibular, reflete nos maxilares o desenvolvimento de
oclusopatias, que diagnosticada precocemente, na dentição
decídua, são passiveis de prevenção e tratamento (SIMÕES,
2003).
Do ponto de vista funcional, os movimentos de ordenha
durante a amamentação natural ocasionam a movimentação de cerca
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de 20 músculos orofaciais, com abaixamento, protusão,
elevação e retrusão da mandíbula, por meio da atuação dos
músculos pterigóideo e medial, masseter temporal, digástrico,
geno-hioideo e milo-hioideo. Assim, a amamentação natural
previne a ocorrência da síndrome do respirador bucal, além de
prevenir o desenvolvimento da deglutição atípica, das más
oclusões, das disfunções craniomandibulares, das alterações
na fonação e de patologias do aparelho respiratório (CORREA,
M.S.N.P. 2002). Também prepara o sistema estomatognático
para realizar adequada mastigação, promove maior contração
e amplitude dos músculos mastigatórios, como masseter e
temporal (GOMES, 2006) com isso, a função da musculatura
influencia o desenvolvimento das arcadas dentárias, estando
comprovado que as estruturas musculares são as principais
determinantes da forma e executoras da função (KOHLER,
2000).
Do ponto de vista ortodôntico, a vantagem da
amamentação, comparada à mamadeira, é o fato de que, na
primeira, a criança deve ativar e protruir a musculatura dos
maxilares de forma mais ampla para ordenhar o leite para fora
da mama, o que resulta em maior crescimento da mandíbula.
Esse movimento é extremamente necessário, pois a mandíbula,
ao nascimento, apresenta-se menor em tamanho e, em
proporção, comparado com a maxila (retrognatismo fisiológico
do recém-nascido, que pode chegar a 12 mm de diferença). Até
os seis meses essa desproporção deverá ser corrigida para que
se tenha desenvolvimento facial harmônico. (CARVALHO GD,
2005).
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A respiração também é afetada pelos métodos de
alimentação. Na amamentação, o vedamento anterior obriga a
criança a respirar pelo nariz e o tempo para paradas
respiratórias varia de acordo com a sua deglutição, mas a
criança respira e deglute alternadamente, não interferindo na
saturação sanguínea de oxigênio (HOWARD CR, et al, 1999).
Junto com o movimento muscular ocorre o
desenvolvimento ósseo; assim, o retrognatismo mandibular
que os bebês apresentam ao nascer deve ser corrigido até
a época da erupção dos primeiros dentes decíduos para que
sua oclusão possa ser correta. Constata-se, portanto, que a
amamentação é estímulo a todas as estruturas bucais, como
lábios, língua, bochechas, ossos e músculos da face (GAVASIMIONI LR, et al, 2001).
As crianças amamentadas tendem a não desenvolver
hábitos bucais deletérios no decorrer de suas vidas em razão
de um intenso trabalho muscular realizado para a sucção do
leite materno, o que gera uma musculatura perioral fatigada.
Evita-se, assim, que busquem outro tipo de sucção (como
dedo, chupeta ou objetos) a fim de se satisfazerem nutricional
e/ou emocionalmente (MORESCA CA, FERES MA, 1992).
A sucção no seio materno promove uma atividade
muscular correta, ao passo que a mamadeira propicia o
trabalho apenas dos músculos bucinadores e orbicular da boca,
não estimulando os demais. O excessivo trabalho dos
orbiculares induz a alterações na mastigação, deglutição e
articulação dos sons da fala (CARVALHO GD, 2005).
Ainda, o aleitamento artificial interfere na realização das
funções de mastigação, sucção e deglutição e pode levar a
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alterações na musculatura orofacial e na postura de repouso
dos lábios e língua (MORESCA CA, FERES MA, 1992).
O período de amamentação exclusiva ao seio materno
mostrouse importante para o estabelecimento da respiração
predominantemente nasal. O estímulo da respiração é um
importante fator para o desenvolvimento tridimensional da face.
(GRABER TM, et al, 1999.)
Ao sugar o seio materno, a criança estabelece o padrão
adequado de respiração nasal e postura correta da língua, os
músculos
envolvidos
estão
sendo
adequadamente
estimulados, aumentando o tônus e promovendo a postura
correta para futuramente exercer a função de mastigação, o
desmame precoce leva ao comprometimento da musculatura,
interferindo na oclusão e respiração da criança (NEIVA, 2003),
ou seja, a amamentação previne as más oclusões (VIGGIANO
D et al. 2004; FAGUNDES ALA, LEITE ICG, 2001), sendo que
os hábitos de sucção não nutritivos e alimentação artificial são
apontados como relacionados ao desenvolvimento de diversos
tipos de más oclusões, como mordida aberta, mordidas
cruzadas e sobressaliências (WARREN, 2002).
O ato da amamentação natural leva o bebê a executar
de 2.000 a 3.500 movimentos de ordenha mandibular, enquanto
que na alimentação artificial (mamadeira) os movimentos de
sucção são apenas de 1500 a 2000 com agravante de não ser
atividades de ordenha. Portanto no aleitamento materno o bebê
amplia a estimulação do sistema oral motor- sensorial, pois a
força muscular necessária para o fluxo de leite durante o
processo de ordenha será bem maior em relação ao
aleitamento por mamadeira (KOHLER, 2000).
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Em torno dos seis meses inicia-se o processo de
Irrupção dentária e o papel da alimentação nesta fase é de
grande relevância, principalmente durante no período noturno,
como fator etiológico no aparecimento precoce da cárie
dentária, associado a microbiota cariogênica e a imaturidade
dos sistemas de defesa do hospedeiro. Os pais, responsáveis
e todas as pessoas envolvidas com a saúde do bebê devem
conhecer os fatores de risco e reconhecer os sinais iniciais
característicos da doença, a fim de que sejam adotadas as
medidas imediatas de prevenção e/ou de controle efetivo, daí a
necessidade incluir nos hábitos do bebê os cuidados com a
higiene bucal e a utilização orientada de fluoretos (quando o
dente se encontra no ambiente bucal) , para permitir a
manutenção da saúde impedindo o aparecimento de lesões
cariosas (VALAITIS R, et al. 2000).
As oclusopatias devem ser prevenidas em níveis
primários, ou seja, antes que os sintomas apareçam. A
amamentação posicionada corretamente é um fator que deve
ser mantido o maior tempo possível para o bom
desenvolvimento do sistema estomatognático, principalmente
das vias respiratórias (SIMÕES, 2003).
Os fatores etiológicos das oclusopatias podem ser
classificados em genéticas e ambientais, vem sendo
relacionados a presença das oclusopatias o processo de
industrialização e urbanização com grandes mudanças
culturais e alterações de hábitos, principalmente alimentares. O
padrão respiratório nasal propicia adequado crescimento e
desenvolvimento do complexo craniofacial interagindo com a
mastigação e deglutição de acordo com a Teoria da “Matriz
Funcional de Moss” (ALMEIDA, 2002). Quando a respiração
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bucal acontece no período de crescimento, pode levar ao
desenvolvimento da
síndrome da face longa ou face
adenoideana, caracterizada por um excesso de crescimento
vertical, palato profundo, maxila
atrésica, maior ângulo
goníaco
e incompetência labial, fazendo-se necessário
diagnóstico e tratamento precoces, evitando-se assim que a
deformação causada se agrave como crescimento.
As modificações dentárias e esqueléticas decorrem do
posicionamento inadequado da mandíbula pra trás e para baixo
com língua em assoalho buccal, a irrupção contínua dos
molares, causando mordida aberta, existe em razão da postura
de língua em assoalho, postura esta comum em respiradores
bucais.
O apinhamento primário superior apresentar-se com
uma prevalência muito semelhante ao do arco inferior, já o
maior número de casos no gênero masculino deixa claro que é
necessária uma irregularidade dentária muito acentuada para
induzir estes pacientes a procurar uma correção estética
(SILVA FILHO et al. 2012).
As ações coletivas em saúde bucal vêm modificando as
características epidemiológicas das doenças bucais, que
apresenta em primeiro lugar a cárie depois doenças
periodontal, em terceiro à oclusopatia e por último o câncer
bucal. Em algumas regiões a cárie já não aparece em primeiro
e a oclusopatia ocupa o segundo lugar, portanto na Saúde
Coletiva, se faz necessário um novo planejamento com metas
tanto à inclusão de tratamentos ortodônticos e ortopédicos
quanto à prevenção das oclusopatias através de medidas
interceptivas e principalmente preventivas.
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Alguns autores denominam essa dificuldade de
"confusão de bicos", gerada pela diferença marcante entre a
maneira de sugar na mama e na mamadeira. Nesses casos, é
comum o bebê começar a mamar no peito, porém, após alguns
segundos, largar a mama e chorar. Como o leite na mamadeira
flui abundantemente desde a primeira sucção, a criança pode
estranhar a demora de um fluxo maior de leite no peito no início
da mamada, pois o reflexo de ejeção do leite leva
aproximadamente um minuto para ser desencadeado e
algumas crianças podem não tolerar essa espera. Não restam
mais dúvidas de que a complementação do leite materno com
água ou chás nos primeiros seis meses é desnecessária,
mesmo em locais secos e quentes. Mesmo ingerindo pouco
colostro nos primeiros dois a três dias de vida, recém-nascidos
normais não necessitam de líquidos adicionais além do leite
materno, pois nascem com níveis de hidratação tecidual
relativamente altos.
A chupeta tem sido desaconselhada pela possibilidade
de interferir negativamente na duração do aleitamento
materno, entre outros motivos. Crianças que chupam
chupetas, em geral, são amamentadas com menos frequência,
o que pode comprometer a produção de leite. Embora não haja
dúvidas de que o desmame precoce ocorre com mais
frequência entre as crianças que usam chupeta, ainda não são
totalmente conhecidos os mecanismos envolvidos nessa
associação.
É possível que o uso da chupeta seja um sinal de que a
mãe está tendo dificuldades na amamentação ou de que tem
menor disponibilidade para amamentar. Além de interferir no
aleitamento materno, o uso de chupeta está associado a uma
329

A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO PARA A DENTIÇÃO
UMA REVISÃO DE LITERATURA.

maior ocorrência de candidíase oral (sapinho), de otite média
e de alterações do palato. A comparação de crânios de
pessoas que viveram antes da existência dos bicos de
borracha com crânios mais modernos sugere o efeito nocivo
dos bicos na formação do ambiente bucal.
Correa CC, (2016) observou a escassez de publicações
científicas a respeito da interferência de hábitos de sucção não
nutritivos, executados com bicos ortodônticos e com bicos
convencionais, nas estruturas e funções orofaciais. Apesar da
lacuna na literatura sobre o tema, tal assunto apresenta uma
repercussão considerável na comunidade científica e
afirmações são realizadas quanto ao uso preferencial do bico
ortodôntico, mesmo sem a comprovação científica dessa
conduta.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi uma revisão da literature
desenvolvida com base em material já elaborado e tem como
objetivo principal o aprimoramento de idéias, permitindo ao
investigador a cobertura de uma ampla gama de fenômenos
( Gil, 2002). Já a revisão integrativa é aquela em que
conclusões de estudos anteriormente conduzidos são
resumidas a fim de que se formulem deduções sobre um tema
específico. Este tipo de revisão inclui a análise de pesquisas
importantes que sirvam de suporte para a tomada de decisão
e a melhoria da prática clínica, promovendo a composição do
conhecimento de um determinado assunto apontando
lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com
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a realização de novos estudos (GANONG, CITADO POR
BARBOSA E MELO, 2008).
Para à elaboração dessa revisão integrativa
percorremos as seguintes fases: escolha do tema, busca na
literatura, categorização e avaliação dos estudos e
apresentação discussão dos resultados encontrados e
apresentação das considerações finais, tendo sempre uma
abordagem preventive promocional. A partir de uma revisão
integrativa da literatura, pesquisou-se: qual a importância do
aleitamento materno como estratégia de prevenção em saúde
bucal?
Foi realizada uma busca nas bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde - BVS – BIREME, livros, revistas,
jornais, publicações periódicas e impressos diversos,
disponíveis em meio eletrônico de sites científicos: Google
acadêmico, Scielo, além de publicações do Ministério da
Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Mercadante, 2008, o principal estímulo da
criança ao nascer é a sucção, e faz uma comparação entre a
sucção no seio materno e o uso de mamadeira, no qual o
aleitamento materno demanda um esforço muito maior, o que
permite um maior desenvolvimento e maturação dos músculos
periorais. Com o uso da mamadeira, o volume de leite a cada
sucção é grande, o que irá implicar num treinamento errado da
deglutição, podendo ocorrer desvios na posição da língua, além
de satisfazer apenas a necessidade nutricional e não é
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suficiente para atingir o êxtase emocional, podendo fazer a
criança procurar um substituto como dedo ou chupeta, o que
gera um fator de risco para a má oclusão.
O elevado esforço muscular e o maior tempo de sucção
em relação a outros métodos de alimentação evitam que o bebê
procure outro instrumento para sugar, como o dedo ou a
chupeta, favorecendo o crescimento sadio e equilibrado do
bebê (MERCADANTE, 2008).
Pires (2012) investigou a associação entre duração do
aleitamento materno e qualidade da função mastigatória em
crianças pré-escolares, com 144 crianças selecionadas
aleatoriamente, Informações sobre alimentação e hábitos de
sucção foram obtidas desde o nascimento até os seis meses de
idade através de questionário e as relacionadas à função
mastigatória foram obtidos dos três aos cinco anos de idade
através de avaliação clínica. A mastigação foi avaliada com três
alimentos com consistências diferentes, mediante a verificação
de cinco itens: incisão, selamento labial, padrão mastigatório,
movimentos mastigatórios e participação da musculatura
perioral. Observou que houve correlação positiva entre duração
do aleitamento materno e escore da função mastigatória. As
crianças amamentadas por no mínimo 12 meses apresentaram
escores médios de mastigação significativamente mais
elevados, independentemente do uso de chupeta e mamadeira.
Concluindo que o aleitamento materno favorece a mastigação,
havendo associação positiva entre a duração dessa prática e a
qualidade da função mastigatória em pré-escolares.
Andrade, Nogueira e Sousa (2014) ressaltaram a
importância
dos
cirurgiões-dentistas
trabalharem
preventivamente com as gestantes, orientando-as sobre as
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vantagens do aleitamento materno e os hábitos deletérios
decorrentes do aleitamento artificial, concluíram que o
aleitamento materno traz vários benefícios para a saúde do
bebê, que vão desde fatores nutricionais, psicológicos até o
desenvolvimento craniofacial adequado. O mesmo não ocorre
quando se utiliza aleitamento artificial, pois esse não tem o
estímulo necessário para o crescimento da face podendo
contribuir para que os dentes e a língua fiquem mal
posicionados.
Vieira (2016), constatou que a utilização da mamadeira
favorece o trabalho de um grupo reduzido de músculos
orofaciais, privilegiando a atividade dos músculos bucinadores
e do orbicular da boca, comprometendo o correto
desenvolvimento do complexo craniofacial e, assim, podendo
estar associado a alterações na articulação dos sons da fala
mas, não demonstrou associação significante. O uso de
chupeta e sucção digital, considerados hábitos de sucção não
nutritiva, também podem ser consequências do desmame
precoce e, igualmente, contribuir para surgimento de alterações
nos
órgãos
fonoarticulatórios,
tais
comportamentos
demonstram relação com a desarmonia oclusal, não houvando
associação estatisticamente significante entre estes aspectos e
as alterações de fala.
A associação entre cárie dentária e amamentação
natural é bastante controversa. IIda et al. (2007) não
observaram qualquer relação entre o tempo de aleitamento e
CPI. Tanaka e Miyake (2012) relataram um aumento da
prevalência de cárie dentária entre bebês amamentados acima
dos 18 meses de idade. Retnakumari & Cyriac (2012) também
demonstraram a associação positiva entre idade de desmame
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do bebê e incremento de cárie dentária. Apesar da dificuldade
de obtenção de resultados conclusivos, devido à inconsistência
metodológica entre os estudos avaliados, a revisão sistemática
de Valaitis et al (2000) resultou na associação entre
amamentação materna além dos 12 meses de idade e
diagnóstico de CPI. Nossos resultados suportam as evidências
de aumento do índice ceod e diagnóstico de CPI com o maior
tempo de aleitamento materno. Bebês amamentados pela
introdução de métodos complementares artificiais consumiram
o leite materno por menor tempo que os bebês exclusivamente
amamentados pelo seio materno. A alteração da composição
do leite materno alguns meses após o parto poderia justificar
nossos achados. Concentrações mais baixas de minerais como
cálcio, proteínas, fosfato e ácidos graxos simultaneamente à
manutenção e/ou aumento da concentração de carboidratos
fermentáveis aumentariam a capacidade cariogênica do leite
(SHEHADEH N, et al.2006).
A associação entre o uso de chupeta e o menor tempo
de aleitamento, ou seja, desmame precoce, é um processo
complexo, sendo a primeira um agente que dificulta o
aleitamento materno. Ela também pode estar relacionada à
diminuição da produção de leite, em razão da redução da
frequência das mamadas.
Baixo nível socioeconômico parece estar diretamente
relacionado com o incremento e maior risco de cárie dentária.
Embora as médias do índice ceod tenham sido estatisticamente
semelhantes entre as diferentes escolaridades de pais e mães,
nossos resultados sugerem uma relação entre menores índices
ceod e maiores níveis de escolaridade de pais e mães. Os
resultados estão de acordo com Jose & King (2003), que
334

A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO PARA A DENTIÇÃO
UMA REVISÃO DE LITERATURA.

relataram maior risco de cárie dentária entre crianças préescolares cujos pais possuíam baixa escolaridade e renda.
Feldens et al. (2010) demostraram a relação entre baixa
escolaridade materna e renda per capita com aumento da
proporção de casos de CPI. Em nosso estudo, menores
proporções de pacientes com diagnóstico de CPI foram
observadas entre filhos de pais e mães com nível de
escolaridade superior completo ou incompleto.
CONCLUSÃO
O Aleitamento Materno (AM) pode ajudar a tornar o
ambiente favorável a uma boa saúde bucal, e menos propício à
instalação de doenças bucais e más-oclusões, caracterizandose como ação de promoção de saúde bucal, considerada
essencial para a visão interdisciplinar e multiprofissional das
questões de saúde, é contudo, a melhor forma de nutrição da
criança até, pelo menos, os seis meses de idade, pois o leite
materno fornece os nutrientes e anticorpos necessários para o
desenvolvimento do lactente e proteção do seu organismo. O
ato de sucção no seio materno supre as necessidades
fisiológicas e psicológicas da criança, estimulando a
musculatura facial, o crescimento das estruturas adjacentes,
proporcionando o desenvolvimento de laços afetivos entre mãe
e filho.
É de suma relevância o conhecimento a respeito da
relação entre AM e o desenvolvimento da dentição, daí a
importância do crescimento e desenvolvimento craniofaciaL
para compreendermos os problemas de deglutição atípica,
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respiração bucal, má oclusão e cárie dentária, existindo ainda
discordância na literatura.
Com isso, fica claro a necessidade de implantação de
programas preventivos em saúde coletiva, que tenham como
objetivo estimular a amamentação e informar a população sobre
os riscos dos hábitos persistentes no desenvolvimento das
alterações oclusais, onde o Cirurgião-Dentista deve motivar a
mãe a amamentar, esclarecendo e incentivando, pois é
procurado por pacientes respiradores bucais, com deglutição
atípica e, ainda, alterações de oclusão, tendo estes íntima
relação com uso de mamadeiras e chupetas.
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RESUMO: A autopercepção da condição de saúde bucal é uma
variável multifacetada que revela a experiência subjetiva dos
indivíduos sobre seu bem-estar funcional, social e psicológico.
O presente estudo foi desenvolvido integrado ao projeto de
extensão Ativa Idade – Envelhecimento Saudável na
Comunidade da UEPB, e objetivou avaliar a autopercepção da
condição de saúde bucal dos idosos de uma UBSF de um
município do interior paraibano. Trata-se de um estudo qualiquantitativo, descritivo, com aplicação de formulário aos idosos
sobre aspectos sóciobiodemográficos e autopercepção da
condição de saúde bucal com o Geriatric Oral Health
Assessment Index (GOHAI). Os dados foram analisados de
forma descritiva, através do programa Statistical Package for
Social Science (SPSS) versão 22.0. Os resultados mostraram
que prevaleceu o gênero feminino (75,2%), com média de idade
de 71 anos, a maioria com ensino fundamental incompleto
(41,4%) e com renda de até 2 salários mínimos (76,1%). O
escore final do GOHAI foi 31,27 dessa forma, conclui-se que a
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autopercepção de saúde bucal dos idosos é regular indicando
um impacto positivo das condições de saúde bucal na vida
diária dos idosos avaliados.
Palavras-chave: Autopercepção. Saúde do Idoso. Saúde
bucal.
INTRODUÇÃO
O aumento da expectativa de vida populacional no Brasil
enfatiza a necessidade de garantir acesso a assistência de
saúde bucal de qualidade e informações relacionadas a
prevenção de problemas bucais (BARROS et al., 2015). É
possível observar que a presença de edentulismo em grande
parte da população caracteriza o quadro gerado pela
inexistência ou fracasso de práticas preventivas e promocionais
voltados para o idoso ao longo dos anos (CARVALHO;
SPYRIDES, 2013).
Em estudo realizado por Probst et al. (2016), o
edentulismo foi associado à dificuldade de acesso ou ao medo
do tratamento odontológico, sendo observado que os idosos
visualizam a perda dentária como um fator consequente da falta
de condições adequadas a assistência a saúde bucal. Em
concordância, Queiroz e Nascimento (2017), afirmam que a
recorrência às exodontias estão relacionadas a falta do acesso
a medidas menos mutiladoras. Também, desigualdades
socioeconômicas estão sendo associadas a exclusão na
assistência a saúde bucal (PERES et al., 2013; FERREIRA,
ANTUNES, ANDRADE, 2013; SPERZZIA, CARVALHEIRO,
TRINDADE, 2015; QUEIROZ; NASCIMENTO, 2017; NUNES,
SILVA, BARCESSAT, 2017).
341

AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE IDOSOS DO PROJETO DE
EXTENSÃO ATIVA IDADE – ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NA COMUNIDADE

Apesar dos avanços, grande parte da população ainda
não tem pleno acesso a esses serviços e é possível observar
que as desigualdades presentes no país refletem nas condições
de saúde da população, podendo determinar o acesso aos
serviços de saúde, inclusive os de saúde bucal, e comprometer
a integralidade do cuidado, dificultando que as pessoas tenham
suas necessidades de saúde satisfeitas (SOARES; CHAVES;
CANGUSSU, 2015; MOTTA et al, 2015).
Freire (2018), em seu estudo, verificou que um dos
fatores associados ao acesso aos serviços odontológicos é a
idade, em que, quanto maior a idade, menor o acesso aos
serviços. Rocha (2009) também verificou essa associação no
seu estudo, observando que os adultos com idade de 50 a 64
anos e idosos apresentam maior dificuldade em obter este
acesso
Em seu estudo, Oliveira et al. (2016) observaram que a
autopercepção negativa de sua aparência permite que os
idosos utilizem mais os serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS), demonstrando que este deve servir como uma porta de
entrada à assistência a saúde bucal, de modo a ser mais
acessível e facilitada para a utilização dos serviços
odontológicos pela população.
Ainda, Carneiro et al. (2013) afirmaram que é importante
considerar a saúde bucal do idoso devido ao aumento que vem
sendo observado da demanda desse público na busca de
melhoria na condição de saúde bucal, sendo necessário
estudos que descrevam as características presentes na
população idosa em relação a sua saúde bucal para que
políticas públicas sejam implementadas.
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Além disso a acessibilidade aos serviços odontológicos
pode ser influenciada por diversos fatores, desde os elementos
limitadores geográficos, físicos e operacionais quanto à
cobertura assistencial, à escassa oferta de serviços públicos de
atenção à saúde bucal, sendo necessário conhecer as
diferentes realidades e refletir sobre os motivos que levaram ao
idoso a buscar esse serviço (AUSTREGÉSILO et al., 2015).
É possível observar a persistência do perfil da prática
hegemônica da odontologia de tratar a doença enquanto que a
busca ativa aos usuários, visitas domiciliares com temas
relacionados à manutenção da saúde bucal e distribuição de
kits de higiene bucal têm tido baixos percentuais nas pesquisas
de acesso mais recentes (GOMES, 2014; FREIRE, 2018).
Ribeiro (2018) ressalta que compreender como os idosos
percebem a sua saúde bucal, os impactos na qualidade de
vida, quais os fatores que influenciam a autopercepção e em
que ponto se concentram as iniquidades sociais em saúde
dentro desta população, constituem um passo preponderante
para implementação de mudanças ou incrementos nas políticas
públicas, visando atingir equidade e saúde para toda
população.
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo
avaliar a autopercepção da condição de saúde bucal dos idosos
adstritos à UBSF da Conceição, no município de Campina
Grande-PB.
MATERIAIS E MÉTODO
O presente estudo piloto foi desenvolvido integrado ao
projeto de extensão Ativa Idade – Envelhecimento Saudável na
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Comunidade da Universidade Estadual da Paraíba -UEPB, na
Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF da Conceição,
situada no município de Campina Grande - PB, que não possui
cobertura de Equipe de Saúde Bucal. Participam do projeto
graduandos dos cursos de Enfermagem e Odontologia desta
instituição.
O desenvolvimento do projeto de extensão Ativa Idade –
Envelhecimento Saudável na Comunidade teve início no bairro
da Conceição, funcionando, atualmente, também no bairro do
Monte Santo. Neste trabalho, são apresentados os dados
relacionados ao bairro da Conceição, tratando-se do estudo
piloto. Vale salientar que este estudo tem como objetivo
representar os idosos das áreas cobertas pelo projeto de
extensão, não buscando, dessa forma, representar o município
de Campina Grande – PB.
Para a caracterização do estudo foi realizada uma
pesquisa
quali-quantitativa
aprovada
pelo
Comitê
de Ética e Pesquisa da UEPB sob o parecer de número
51891215.9.0000.5187. Foram adotados como critérios de
inclusão, ser idoso, com idade igual ou superior a 60 anos e
que, por livre e espontânea vontade, aceitasse participar da
pesquisa; foi considerado como critério de exclusão, qualquer
incapacidade cognitiva ou recusa em assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Logo, para isso, um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE foi aplicado e
seguiu as normas da Resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde (BRASIL, 2012)
Foram utilizados dois formulários quanti-qualitativos: um
para obtenção das informações sobre o perfil sócio-biodemográfico do público-alvo, e outro para avaliar a
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autopercepção da condição de saúde bucal do idoso, através
do Geriatric Oral Health Assesment Index (GOHAI)
desenvolvido por Atchison; Dolan (1990) posteriormente
traduzido e validado para ser aplicado à população brasileira
(CARVALHO et al., 2013).
O Geriatric Oral Health Assessment Index – GOHAI,
consiste em 12 perguntas que envolvem a análise de
informações concedidas pelos próprios indivíduos quanto a
influência de seus problemas de saúde bucal nas dimensões
física/funcional, psicossocial/psicológica e dor/desconforto.
Cada pergunta do índice apresenta três respostas possíveis:
sempre; às vezes; e nunca. Para essas respostas são
atribuídos escores que somados darão o valor do índice, que
varia entre 12 e 36 pontos. O índice GOHAI permite classificar
a autopercepção em ótima (escores entre 34 a 36 pontos),
regular (escores entre 30 a 33 pontos) e ruim (escores inferiores
a 30 pontos) de acordo com o critério de Atchison; Dolan (1990).
A pesquisa foi realizada através de entrevista, havendo
interação entre os participantes e os pesquisadores. Os dados
coletados foram analisados através do programa estatístico
Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 22.0,
realizando-se as distribuições de frequência das variáveis
quantitativas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do estudo 133 idosos com 60 anos ou mais
cadastrados na UBSF da Conceição, no entanto o instrumento
GOHAI foi respondido por apenas 45,4% da amostra. Desse
modo, verificou-se que a maioria dos idosos era
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predominantemente feminina (75,2%), parda (54,1%) com até o
Ensino Fundamental incompleto (41,4%), com renda de até 2
salários mínimos (76,1%) (Tabela 1) e média de idade de 71
anos.
Tabela 1. Frequência e percentual das variáveis independentes
(Sexo, Etnia, Escolaridade e Renda) Idosos adstritos a Unidade
Básica de Saúde da Família do bairro Conceição em Campina
Grande, Paraíba, 2017
VARIÁVEIS

TOTAL
n

%

Masculino

33

75,2

Feminino

100

24,8

TOTAL

133

100,0

Branco

41

30,8

Pardo

72

54,1

Negro

5

11,3

Amarelo

4

3,0

Indígena

1

0,8

TOTAL

133

100,0

Analfabeto

21

15,8

Ensino Fundamental Incompleto

55

41,4

Ensino Fundamental Completo

28

21,1

Ensino Médio Incompleto

6

4,5

Ensino Médio Completo

13

9,8

Ensino Superior Incompleto

1

0,8

Ensino Superior Completo

5

3,8

Sexo

Etnia

Escolaridade
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Pós-Graduação
1
0,8
Não soube informar

3

2,3

133

100,0

Até 2 salários mínimos

102

76,7

2 a 4 salários mínimos

27

20,3

Superior a 5 salários mínimos

4

3,0

133

100,0

TOTAL
Renda

TOTAL
Fonte: Pesquisa Direta

O índice GOHAI permite analisar a saúde bucal em
relação a três dimensões básicas: física/funcional, incluindo
alimentação, fala e deglutição; psicossocial/psicológica,
compreendendo a preocupação ou o cuidado com a própria
saúde bucal, insatisfação com a aparência, autoconsciência
relativa à saúde bucal e o fato de evitar contatos sociais devido
a problemas odontológicos; e dor ou desconforto, considerando
o uso de medicamento para aliviar essas sensações,
decorrentes de problemas bucais. (VALE et al., 2016)
Com relação a dimensão física/funcional: 81,4% dos
idosos relataram que não vivenciaram diminuição na
quantidade de alimentação ou mudança no tipo de alimentação;
61,0% nunca tiveram problemas para mastigar alimentos;
83,1% não apresentaram mudanças no modo de falar por causa
de problemas na boca; e por fim, 55,9% nunca sentiram
desconforto para comer algum alimento (Tabela 2).
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Tabela 2. Frequência e percentual das variáveis
correspondentes a dimensão física/funcional do GOHAI dos
Idosos adstritos a Unidade Básica de Saúde da Família do
bairro Conceição em Campina Grande, Paraíba, 2017
VARIÁVEIS

TOTAL
n

%

Mudança no tipo ou quantidade da alimentação nos últimos 3 meses
Sempre

3

5,1

Às vezes

8

13,6

Nunca

48

81,4

TOTAL

59

100,0

Sempre

10

17,0

Às vezes

13

22,0

Nunca

36

61,0

TOTAL

59

100,0

Problema para mastigar alimentos nos últimos 3 meses

Mudança no modo de falar por causa de problemas na boca nos últimos 3
meses
Sempre

2

1,7

Às vezes

8

13,5

Nunca

49

83,1

TOTAL

59

100,0

Desconforto ao comer algum alimento nos últimos 3 meses
Sempre

9

15,3

Às vezes

17

28,8

Nunca

33

55,9

TOTAL

59

100,0

Fonte: Pesquisa Direta
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Foi observado por Bordin (2017) que um dos fatores que
determinam a condição de saúde bucal dos brasileiros é a
dificuldade para se alimentar. Dessa forma, a ausência de dor
ou desconforto durante a mastigação e deglutição ou mudanças
no modo de falar parecem influenciar fortemente para
autopercepção positiva acerca da saúde bucal, tornando os
impactos psicossociais menos relevantes.
Quando perguntado se em algum momento já deixou de
se encontrar com pessoas por causa de problemas bucais, a
maioria respondeu que nunca (52 – 88,1%) e em relação a
evitar comer junto de outras pessoas, 54 (91,5%) responderam
que nunca deixaram. Entretanto, quando perguntado se
estavam satisfeitos ou felizes com a aparência da boca, 25
(42,4%) afirmaram que sempre estão, enquanto 23 (39,0%)
afirmaram que nunca estão (Tabela 3).
Ao considerar estas variáveis como participantes da
“dimensão psicossocial”, Carvalho et al. (2016) avaliaram que
foram essas as variáveis que mais foram afetadas
negativamente pela autopercepção de saúde bucal, levando em
consideração o incômodo dos idosos pela presença de outras
pessoas durante a alimentação. Porém, nesta pesquisa,
observa-se que poucos idosos relataram impactos negativos
nas relações sociais, contradizendo-se com a insatisfação com
a aparência da boca relatada por boa parte deles.
De acordo com os estudos de Rigo et al. (2015) idosos
com maiores níveis de satisfação com a vida apresentaram uma
melhor autopercepção de saúde bucal, bem como, apresentam
uma melhor imagem percebida dos cirurgiões dentistas e
sentem menos ansiedade em relação à experiência com o
dentista.
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Tabela 3. Frequência e percentual das variáveis
correspondentes a dimensão psicossocial/psicológica do
GOHAI dos Idosos adstritos a Unidade Básica de Saúde da
Família do bairro Conceição em Campina Grande, Paraíba,
2017.
VARIÁVEIS

TOTAL
n

%

Deixou de se encontrar com pessoas por causa de problemas na boca nos
últimos 3 meses
Sempre

2

3,4

Às vezes

5

8,5

Nunca

52

88,1

TOTAL

59

100,0

Satisfação ou felicidade com a aparência da boca nos últimos 3 meses
Sempre

25

42,4

Às vezes

11

18,6

Nunca

23

39,0

TOTAL

59

100,0

Evitou comer junto de outras pessoas por causa de problemas na boca
nos últimos 3 meses
Sempre

4

6,8

Às vezes

1

1,7

Nunca

54

91,5

TOTAL

59

100,0

Fonte: Pesquisa Direta

Em relação a sentir dor ou desconforto para engolir
alimentos nos últimos 3 meses, 45 (76,3%) afirmaram que
nunca sentiram. Sobre a necessidade de tomar algum tipo de
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medicamento para passar dor ou desconforto na boca nos
último 3 meses, a maioria respondeu que nunca precisaram
(71,2%) (Tabela 4).
Diante disso, é possível que a falta de sintomatologia
dolorosa seja um fator que leve a não percepção da condição
de saúde bucal negativa pelos idosos (ROSENDO et al., 2017),
tendo em vista que a prática da procura dos serviços
odontológicos é realizada, muitas vezes, quando existe a
presença de dor e que a ausência de dentes é vista como algo
natural e inerente do envelhecimento.
Em estudo realizado por Gomes (2014), foi visto que boa
parte da população já sentiu dor de dente na vida, sendo
observado também por Freire (2017). O fato de que menos da
metade da população possui acesso amplo as ações de saúde
bucal, em que é caracterizado por acesso a promoção em
saúde e acesso a assistência odontológica em conjunto, torna
este dado alarmante, pois corrobora com a continuidade desse
quadro (ROCHA, 2009; GOMES, 2014; MEDEIROS et al.,
2017). Além disso, observa-se que os indivíduos idosos e
analfabetos estão associados com a menor chance de acesso
(FREIRE, 2017).
De acordo com Campos, Vargas e Ferreira (2014), a
utilização dos serviços odontológicos pela população idosa
ainda é muito baixa e os achados da literatura não trazem a
conclusão exata acerca da relação com o acesso aos serviços,
à percepção da necessidade de tratamento odontológico e
autopercepção da saúde bucal.
Por fim, quando perguntado sobre a existência de algum
problema que causou preocupação nos últimos 3 meses e
sobre a existência de nervosismo acerca de algum problema na
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boca, 38 (64,4%) e 45 (76,3%) responderam que nunca tiveram,
respectivamente. Quanto a presença de sensibilidade nos
dentes ou gengiva a alimentos ou líquidos nos últimos 3
meses”, 36 (61%) responderam “nunca” (Tabela 4).
Tabela 4. Frequência e percentual das variáveis
correspondentes a dimensão dor/desconforto do GOHAI dos
Idosos adstritos a Unidade Básica de Saúde da Família do
bairro Conceição em Campina Grande, Paraíba, 2017.
VARIÁVEL

TOTAL
n

%

Dor ou desconforto para engolir alimentos nos últimos 3 meses
Sempre

3

5,1

Às vezes

11

18,6

Nunca

45

76,3

TOTAL

59

100,0

Necessidade de tomar medicamento para passar dor ou desconforto na
boca nos últimos 3 meses
Sempre

2

3,4

Às vezes

14

23,7

Nunca

43

72,9

TOTAL

59

100,0

Teve algum problema em sua boca que o deixou preocupado nos últimos
3 meses
Sempre

10

16,9

Às vezes

11

18,6

Nunca

38

64,4

TOTAL

59

100,0

Chegou a sentir-se nervoso por causa de problemas na sua boca nos
últimos 3 meses
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Sempre
3
5,1
Às vezes

11

18,6

Nunca

45

76,3

TOTAL

59

100,0

Sentiu seus dentes ou gengivas ficarem sensíveis a alimentos ou líquidos
nos últimos 3 meses
Sempre

12

20,3

Às vezes

11

18,6

Nunca

36

61,0

TOTAL

59

100,0

Fonte: Pesquisa Direta

Rocha, Nihi e Pizi (2013) levantam a discussão de que é
possível a existência da relação de uma baixa autoestima e
aceitação de limitações acerca da saúde bucal com a não
consideração da necessidade de melhoria ou resolução de
condições identificadas pelos próprios idosos. Dessa forma,
essa questão pode influenciar a procura por tratamento
odontológico e a consideração de problemas identificados como
fatores preocupantes e que devem ser resolvidos.
Agostinho et.al.(2015) afirmam que quanto mais alto o
valor do índice GOHAI, melhor é classificada a saúde bucal do
indivíduo e, consequentemente, melhor sua qualidade de vida
autopercebida relacionada à saúde bucal.
No presente estudo observa-se que quanto à
autopercepção da condição de saúde bucal, de acordo com os
critérios do Índice de GOHAI, obteve-se uma pontuação média
geral de 31,27 (dp=4,15) com escore mínimo de 21 pontos e um
escore máximo de 36 pontos. Esta pontuação, quando aplicada
à escala de interpretação para este índice, representa uma
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classificação da percepção de saúde bucal considerada
“regular” sobre a qualidade de vida dos idosos.
Tabela 5. Score GOHAI, Média, Desvio Padrão, Score Máximo
e Mínimo dos Idosos adstritos a Unidade Básica de Saúde da
Família do bairro Conceição em Campina Grande, Paraíba,
2017.
SCORE GOHAI
Média

n

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

31,27

59

4,15

21

36

Fonte: Pesquisa Direta

Martins, Dalberto e Hugo (2015) perceberam em seu
estudo que a perda total dos dentes parece ser um fator que
contribui para uma autopercepção positiva acerca da saúde
bucal pelos idosos, sendo sugerida como explicação a
existência de experiência negativa com os dentes naturais.
Dalazen, Bomfim e De-Carli (2018) comprovaram em seu
estudo a existência de uma maior inﬂuência de determinantes
individuais como sexo, cor da pele e renda na autopercepção
da necessidade de tratamento odontológico e de prótese entre
idosos brasileiros.
Além disso, Agostinho, Campos e Silveira (2015)
obtiveram como resultado de sua pesquisa uma autopercepção
com a saúde bucal “ruim”, sendo analisado por eles como um
resultado condizente com a realidade observada. Afirmam,
ainda, que essa percepção crítica é relacionada com o perfil
social da população estudada, caracterizado como um grupo
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socialmente proativo que está em busca de melhoria da sua
qualidade de vida.
Por fim, Melo et al. (2016) observaram disparidade entre
as condições clínicas de saúde bucal que os idosos
participantes apresentavam e a autopercepção encontrada
durante a aplicação do formulário, sendo sugerido pelos autores
que a autopercepção referida é insuficiente para a identificação
das condições de saúde bucal da população.
Desta forma, avalia-se a necessidade de, além de avaliar
a autopercepção de saúde bucal dos idosos, comparar com os
achados clínicos acerca das condições de saúde bucal, de
forma a visualizar se a percepção dos indivíduos condiz com a
realidade encontrada.
O estudo apresentou algumas limitações, tais como a
perda amostral dos idosos na segunda etapa da pesquisa,
sendo que menos da metade da amostra respondeu o
questionário GOHAI, e isso impossibilitou a associação das
variáveis sociodemográficas com a autopercepção de saúde
bucal. Além disso, a comparação desses dados com as
características observadas por exame clínico da condição de
saúde bucal dos idosos possibilitaria maiores análises e
compreensão da realidade da saúde bucal da amostra
estudada.
CONCLUSÕES
Os resultados da pesquisa mostram que
apresentavam um perfil de população vulnerável
condições socioeconômicas, e mesmo assim
positivamente a condição de saúde bucal nos

os idosos
devido as
avaliaram
diferentes
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dominíos do questionário aplicado, e os achados na literatura
demonstram que diversos fatores influenciam para esse
resultado.
Recomenda-se, ainda, um maior número de estudos
acerca do tema com intuito de melhor compreender os fatores
ligados à autopercepção da saúde bucal dos idosos e,
consequentemente, dos comportamentos em relação à saúde
bucal desses indivíduos, e assim, desenvolver políticas públicas
para o melhoramento da saúde bucal da população estudada.
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RESUMO: A estomatite protética associada à Cândida albicans

é a infecção fúngica que mais acomete indivíduos usuários de
próteses dentárias removíveis, sendo a sua etiologia
multifatorial e sua ocorrência relacionada à má adaptação
dessas próteses, à sua utilização por longos períodos, incluindo
o momento do sono e a realização de uma higienização
inadequada. Existem diversos tipos de quimioterápicos
convencionais para o tratamento das infecções causadas por
fungos. No entanto, essas drogas estão perdendo a sua eficácia
no enfrentamento das infecções causadas por fungos, devido à
resistência desenvolvida por esses patógenos e os riscos de
toxicidade para os pacientes que fazem uso das mesmas.
Nesse contexto, a terapia fotodinâmica (PDT), vem revelandose como uma alternativa bastante plausível para o tratamento
das infecções orais fúngicas. Objetiva-se por meio dessa busca
bibliográfica, disponibilizar informações sobre o efeito do laser
de baixa potência associado a um fotossensibilizador, como
medida terapêutica para a estomatite protética, ocasionada pela
Cândida albicans, discutindo ainda, sobre suas indicações e
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contra-indicações, vantagens e desvantagens. Ante o exposto,
o estudo configura-se como um instrumento valioso para a
confirmação de uma técnica comprovadamente eficaz no
combate às infecções orais causadas por fungos,
especificamente, à estomatite protética, por meio dos
resultados encontrados na literatura científica atual.
Palavras-chave: Terapia fotodinâmica. Candidíase. Lasers.
INTRODUÇÃO
A Cândida albicans é um microorganismo comensal
pertencente à microbiota oral que em condições de equilíbrio,
permanece nesse meio, sem causar qualquer tipo de alteração
patológica. No entanto, na presença de algumas condições que
representem o rompimento dessa harmonia, tais como doenças
que comprometam o sistema imunológico, a cavidade oral fica
propensa à ocorrência de infecções orais protagonizadas por
esse microrganismo (AZIZI et al., 2016; MACIEL et al., 2016).
A estomatite protética associada à Cândida albicans é a
infecção fúngica que mais acomete indivíduos usuários de
prótese dentária, sendo a sua etiologia multifatorial e sua
ocorrência relacionada à má adaptação dessas próteses, à sua
utilização por longos períodos, incluindo o momento do sono e
a realização de uma higienização inadequada (SENNA et al.,
2018). Além disso, também estão associados ao
desenvolvimento dessa condição o ph da saliva, a idade, o
sexo, o hábito de fumar e um sistema imunológico deficiente
(MACIEL et al., 2016). No entanto, a presença da Cândida spp.
nos biofilmes encontrados nas próteses é considerado o
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principal fator para o estabelecimento dessas infecções
(SENNA et al., 2018).
Existem diversos tipos de agentes quimioterápicos
convencionais para o tratamento das infecções causadas por
fungos. Em contrapartida, essas drogas estão perdendo a sua
eficácia no enfrentamento dos patógenos-alvos, uma vez que
esses, estão se tornando cada vez mais resistentes,
configurando um sério problema para determinados grupos,
especialmente para aqueles portadores do Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) (BRANCINI et al., 2016).
Outros inconvenientes relacionados à administração desses
fármacos dizem respeito aos seus efeitos colaterais (ANSARI,
FATIMA, HAMEED, 2016).
Nesse contexto, a PDT vem revelando-se como uma
alternativa plausível para o tratamento das infecções orais
fúngicas, consistindo na interação entre um fotossensibilizador
(FS) não tóxico e uma fonte de luz inofensiva aos tecidos orais
(AZIZI et al., 2016; BRANCINI et al., 2016; KELLESARIAN et
al., 2017).
Ante o exposto, o estudo em questão, objetiva
disponibilizar informações valiosas sobre a eficácia do laser de
baixa potência associado a um FS, como medida terapêutica
para a estomatite protética, ocasionada pela Cândida albicans,
discutindo ainda, sobre suas indicações e contra-indicações,
vantagens e desvantagens.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo caracteriza-se como uma revisão
integrativa da literatura, com abordagem temática referente à
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utilização da PDT como possibilidade terapêutica para a
estomatite protética, almejando especificamente, levantar
estudos sobre a eficácia e vantagens dessa terapia em
detrimento da terapia convencional.
A hipótese principal, abordada nesse estudo, conceituase no fato de que a PDT poderia ser utilizada para os
tratamentos de estomatite protética, devido à interação entre
um FS não tóxico, a luz visível com comprimento de onda entre
630-880 nm, e o oxigênio, gerando radicais livres que induzem
severos danos às células microbianas, levando-as à morte.
O levantamento literário para este estudo foi realizado
por dois pesquisadores previamente calibrados. O estudo teve
início no período de outubro de 2017 e prolongou-se até o mês
de setembro de 2018. Para a busca bibliográfica, realizada nas
bases de dados eletrônicos PubMED/Medline, Lilacs, Science
Direct e Scielo (Scientific Eletronic Library), foram utilizados os
descritores extraídos da terminologia Descritores em Ciências
da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS):
Terapia fotodinâmica, Candidíase e Lasers, obtendo-se por
meio desses, 550 artigos.
Na seqüência, para a filtragem dos artigos encontrados,
optou-se por utilizar como critérios de inclusão: artigos
científicos originais completos; temática coerente com a qual o
presente trabalho se refere; maior relevância em termos de
delineamento das informações desejadas; publicados entre o
período de 2014 a 2018; nos idiomas português, espanhol e/ou
inglês. Com relação aos critérios de exclusão, esses se deram
por relevância clínica e bibliográfica.
Da totalidade dos estudos, (550) obtidos através da
busca bibliográfica nas principais bases de dados online, foram
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filtrados artigos originais que apresentassem estudos clínicos
prospectivos e randomizados, bem como revisões literárias e
revisões sistemáticas, totalizando 24 artigos, utilizados como
base científica apropriada para o trabalho, obedecendo aos
critérios de inclusão e exclusão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o aumento da expectativa de vida, houve um
acentuado crescimento na procura pela reabilitação protética
dentária. A utilização das próteses exerce influência tanto na
saúde bucal quanto no bem-estar geral dos pacientes
submetidos a esse procedimento. Os efeitos sobre a saúde
bucal estão relacionados, muitas vezes, à eficiência
mastigatória prejudicada, úlceras traumáticas e infecções por
fungos como a estomatite protética (AL-FOUZAN, AL-MEJRAD,
ALBARRAG, 2017; GLEIZNYS, ZDANAVIČIENĖ, ŽILINSKAS,
2015; BIANCHI et al., 2016).
CÂNDIDA ALBICANS
A Cândida albicans é um microrganismo comensal
pertencente à microbiota normal do ser humano e em condições
de equilíbrio, permanece, sem causar qualquer tipo de
alteração patológica. No entanto, na presença de algumas
condições que representem o rompimento dessa harmonia, tais
como doenças que comprometam o sistema imunológico, o
indivíduo fica propenso à ocorrência de infecções
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protagonizadas por esse microrganismo (ALVES, 2017; AZIZI
et al., 2016; MACIEL et al., 2016).
Pinto et al. (2018) relataram que a Candida spp. é uma
das principais causas de morbidade e mortalidade em pacientes
hospitalizados, estando entre os dez microrganismos mais
freqüentes isolados de pacientes diagnosticados com infecções
na corrente sanguínea. Além disso, os autores também
discorreram sobre a capacidade que a Cândida albicans possui
de mudar de levedura para forma filamentosa, configurando-se
como um processo crucial para sua colonização e virulência e,
conseqüentemente, formação de biofilme em uma variedade de
superfícies, incluindo tecidos e dispositivos médicos.
Pinto et al. (2018), ainda em seu estudo, descreveram
que os biofilmes formados por esse fungo são comunidades
celulares tridimensionais e heterogêneas, agrupadas e
protegidas por um sistema de auto-produção de matriz
extracelular rica em polissacarídeos, onde a sua formação e
desenvolvimento ocorrem por meio de etapas sequenciais,
iniciando com a fase de adesão, seguida pela fase de
crescimento, proliferação e com o decorrer do tempo,
maturação.
Gleiznys et al. (2015) mencionaram em seu trabalho, que
na cavidade oral de indivíduos saudáveis, a Cândida albicans
aparece com maior prevalência em crianças e jovens adultos,
em uma porcentagem de 45 a 65%. Por outro lado, os autores
ressaltaram que para os usuários de próteses dentárias, a
prevalência desse microrganismo aumenta para 60 a 100%.
A maior prevalência de Cândida albicans na cavidade
oral de indivíduos portadores de próteses pode ser explicada
pelo fato de que a sua utilização diminui o fluxo de saliva e
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oxigênio nos tecidos subjacentes, produzindo um ambiente
ácido e anaeróbio, propício para o crescimento de leveduras.
Além disso, a Cândida tem afinidade pelas superfícies não
descamativas, como as bases acrílicas das próteses, as
superfícies dos dentes e das restaurações dentárias
(GLEIZNYS, ZDANAVIČIENĖ, ŽILINSKAS, 2015).
Dentre as espécies do gênero Cândida, a Cândida
albicans apresenta algumas características que agem como
fatores de virulência, dentre elas: dimorfismo; adesinas;
produção de enzimas; capacidade de crescimento em 37°C e
adaptação à variações de pH e temperatura; formação de
biofilmes; moléculas com receptor à integrina CR3 humana,
que permitem a adesão às células epiteliais e capacidade de
sobreviver no interior dos fagócitos; entre outros (MELO,
GUERRA, 2014). No entanto, o estabelecimento do processo
infeccioso depende de uma relação multifatorial, determinada
pela interação entre os fatores de virulência do patógeno e os
fatores predisponentes, associados ao hospedeiro (MELO,
GUERRA, 2014; DONG et al.,2018).
ESTOMATITE PROTÉTICA
A estomatite protética caracteriza-se por um processo
inflamatório, que acomete a mucosa oral, afetando cerca de
dois terços dos usuários de próteses, sendo a maioria,
mulheres idosas (MELO, GUERRA, 2014). Pode ser chamada
também de estomatite por dentadura; estomatite por Cândida
ou candidíase atrófica crônica (LEITE, PIVA, MARTINS-FILHO,
2015; MELO, GUERRA, 2014).
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É comumente observada sob a base das próteses, como
lesões eritematosas difusas ou pontilhadas na mucosa palatina,
estando associada muitas vezes a edema e congestão,
podendo ser acompanhada por petéquias hemorrágicas, com
inflamação moderada ou intensa (LEITE, PIVA, MARTINSFILHO, 2015; MELO, GUERRA, 2014).
Leite et al. (2014) relataram que apesar de ser rara a
presença de sintomatoloia, em alguns casos pode haver dor,
inchaço, xerostomia, halitose, prurido, queimação e
sangramento, sintomas que muitas vezes impossibilitam o uso
da prótese.
FATORES ETIOLÓGICOS
Estudos apontam a Cândida spp, entre os principais
patógenos relacionados à ocorrência da estomatite protética.
No entanto, espécies não-albicans, tais como C. glabrata, C.
tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis e C. dubliniensis, também
podem contribuir para o desenvolvimento desta infecção
(GLEIZNYS, ZDANAVIČIENĖ, ŽILINSKAS, 2015). Contudo,
fatores como formação de biofilmes, natureza do substrato,
bem como variáveis associadas ao indivíduo e microorganismo
podem atuar como determinantes do curso da infecção (MELO,
GUERRA, 2014).
Leite et al.(2014) apontaram que a ocorrência da
estomatite protética pode está relacionada à má adaptação das
próteses; à sua utilização por longos períodos, incluindo o
momento do sono; e a realização de uma higienização
inadequada. Maciel et al. (2016), descreveram que também
estão associados ao desenvolvimento dessa condição, fatores
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como o pH da saliva, a idade, o sexo, o hábito de fumar e um
sistema imunológico deficiente.
DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL
Gleiznys et al. (2015) descreveram que o diagnóstico da
estomatite protética ocorre pela associação das características
clínicas com os resultados de exames laboratoriais, os quais
incluem a citopatologia e a cultura microbiológica.
De acordo com a classificação de Newton (1962), três
tipos podem ser encontrados com relação à aparência clínica e
gravidade das lesões. O tipo I caracteriza-se pela hiperemia dos
ductos das glândulas salivares menores do palato, conferindo
um aspecto eritematoso puntiforme na região; O tipo II, definido
pela presença de um eritema difuso em toda a região da
mucosa sob a prótese; O tipo III, que por sua vez, exibe
aparência clínica nodular, dando ao palato um aspecto
pedregoso (LEITE, PIVA, MARTINS-FILHO, 2015, MELO,
GUERRA, 2014).
Thilakumara et al. (2016), em seu estudo, relatram maior
freqüência do padrão clínico II, de estomatite protética, sendo
encontrado em 71,7% dos pacientes, enquanto a proporção de
pacientes com tipos Ι e ΙΙΙ foi de 11,6% e 16,7%,
respectivamente.
Com relação ao diagnostico laboratorial, comumente é
realizada a coleta, na mucosa palatina, do material micológico,
por meio de swabs estéreis e posterior, cultivo em meio seletivo,
como o ágar Sabouraud e incubação por aproximadamente 48
horas (GLEIZNYS, ZDANAVIČIENĖ, ŽILINSKAS, 2015).
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TRATAMENTO CONVENCIONAL
As modalidades terapêuticas convencionais para o
tratamento da estomatite protética envolvem a prescrição de
antifúngicos tópicos (Nistatina e Miconazol) ou sistêmicos
(Anfotericina B, Itraconazol, e Fluconazol), sendo esses,
selecionados com base na história clínica, nos sintomas orais e
nas chances de cumprimento dos métodos de administração
(GLEIZNYS, ZDANAVIČIENĖ, ŽILINSKAS, 2015).
Brancini et al. (2016), relataram em seu trabalho, que os
antifúngicos utilizados para tratar a estomatite protética estão
perdendo a eficácia no enfrentamento dos patógenos-alvos,
uma vez que esses estão se tornando cada vez mais
resistentes, configurando um sério problema para determinados
grupos, especialmente para aqueles portadores do HIV.
Para grupo de pacientes portadores do HIV são relatadas
elevadas taxas de morbidade, com aproximadamente 85% dos
pacientes infectados durante o curso da doença (GLEIZNYS,
ZDANAVIČIENĖ, ŽILINSKAS, 2015).
Outros inconvenientes relacionados à administração dos
antifúngicos para o tratamento da estomatite protética dizem
respeito aos seus efeitos colaterais (ANSARI, FATIMA,
HAMEED, 2016; DONG et al., 2018; HSIEH et al., 2018;
CAMACHO-ALONSO
et
al.,
2016;
JAVED,
SAMARANAYAKEB, ROMANOS, 2014).
Freire et al. (2017) descreveram que as orientações
quanto à higiene e troca das próteses também fazem parte da
terapia convencional. Dessa forma, inúmeras técnicas para a
desinfecção das superfícies das próteses podem ser adotadas
pelos usuários, incluindo a utilização de soluções como
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hipoclorito de sódio e antissépticos bucais como a clorexidina,
além da desinfecção por meio do micro-ondas. No entanto,
esses métodos podem causar a irritação dos tecidos moles,
bem como comprometer algumas propriedades da prótese, tais
como a resistência à flexão, a estabilidade linear e o módulo de
elasticidade (ABDULJABBAR et al., 2017; KELLESARIAN et al.,
2017).
TERAPIA FOTODINÂMICA
A PDT vem revelando-se como uma alternativa plausível
para o tratamento das infecções orais fúngicas (HOSSEINI et
al., 2016). Essa terapia envolve a interação entre um FS não
tóxico, a luz visível com comprimento de onda entre 630-880
nm, e o oxigênio, gerando radicais livres que induzem severos
danos às células microbianas, levando-as à morte
(KELLESARIAN et al., 2017; MACIEL et al., 2016; AZIZI et al.,
2016; BRANCINI et al., 2016; HSIEH et al., 2018; EDUARDO
et al., 2015).
A luz é responsável por excitar o FS, que no estado
excitado atua removendo um átomo de hidrogênio de uma
molécula do substrato biológico (fosfolipídeos, colesterol,
proteínas) ou promovendo a transferência de elétrons, gerando
íons radicais, que por sua vez reagem com o oxigênio no seu
estado fundamental. Contudo, são formados produtos
oxidados, responsáveis pela cadeia de radicais livres, composta
por radical superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e
radical hidroxila (OH), que são capazes de oxidar inúmeras
biomoléculas. O FS ainda no seu estado excitado pode
transferir energia ao oxigênio molecular em seu estado
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fundamental, gerando oxigênio singleto (1O2), uma forma
excitada de oxigênio molecular, menos estável e mais reativa
que o oxigênio tripleto normal, considerado o principal mediador
do dano fotoquímico causado aos microorganismos por muitos
FS (FIGUEREDO, 2017; EDUARDO et al., 2015).
Vários parâmetros devem ser levados em consideração
durante a realização da PDT, podendo influenciar
significativamente nos resultados da mesma, tais como
parâmetros relacionados a fonte de luz, ao FS e a irradiação. O
pico de absorção do FS deve coincidir com o comprimento de
onda do aparelho de laser, garantindo a formação de 1O2 e
espécies reativas de oxigênio (ROS) (AZIZI et al., 2016).
A eficácia da PDT também está relacionada à
concentração do FS e ao tempo de incubação desse agente
com as células microbianas, uma vez que a sua penetração nas
células não é um fenômeno passivo, devido a presença da
membrana celular que age como uma barreira seletiva contra a
difusão livre. Além disso, a difusão das moléculas
fotossenssibilizadoras, depende do seu tamanho e grau de
solubilidade, podendo ainda, se acumular em locais subcelulares específicos e se relacionar com áreas hidrofóbicas em
organelas da membrana (AZIZI et al., 2016).
Há consenso na literatura que a PDT deve ser realizada
em três sessões consecutivas, para que exerça
adequadamente sua função de eliminar ou diminuir a população
de fungos (KELLESARIAN et al., 2017; MACIEL et al., 2016).
Zhang et al.(2016) descreveram como vantagens
apresentadas pela PDT, a sua rápida ação e eficácia na
inativação dos microrganismos, mesmo que o paciente já tenha
desenvolvido resistência a determinados medicamentos. Já
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como desvantagens da PDT, foram descritas a dificuldade de
introduzir FS exógenos em certos patógenos, bem como a falta
de seletividade. Já Alves (2018), em seu estudo descreveu
como vantagem, o fato de que os pacientes tratados com PDT
não se queixaram de dor ou desconforto.
FOTOSSENSSIBILIZADORES
O FS mais utilizado é o 3,7 bis (dimetilamino)
fenazatiônio cloreto trihidratado, conhecido como azul de
metileno (AM) (ANSARI, FATIMA, HAMEED, 2016). Esse
corante é aplicado sobre o local da infecção para que a luz, com
comprimento de onda específico possa irradiá-lo, atingindo os
microorganismos presentes (BRANCINI et al., 2016; AZIZI et
al., 2016).
Eduardo et al. (2015) relataram em seu estudo que a
máxima absorção do AM ocorre em 664 nm, e que dessa forma,
a PDT associada a esse FS deverá contemplar fontes de luz
emitindo fótons na faixa do vermelho visível, como os lasers
vermelhos de baixa potência e os LEDs vermelhos.
O caráter hidrofílico do AM, o baixo peso molecular e a
carga positiva permitem sua passagem através dos
microorganismos. Além disso, seu caráter catiônico permite que
esse FS interaja com grupos aniônicos presentes na superfície
das células microbianas. No entanto, para que este processo
ocorra efetivamente, o cirurgião-dentista deve esperar alguns
minutos para realizar a irradiação após a aplicação prévia do
FS. Esse tempo é chamado “Tempo Pré-Irradiação”. Ele, por
sua vez, irá garantir que o FS alcance seu alvo e que as ROS
sejam liberadas no sítio desejado. O tempo de pré-irradiação
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pode variar, sendo necessário para infecções fúngicas cerca de
30 minutos (EDUARDO et al., 2015).
Com relação à concentração, no mercado odontológico,
estão disponíveis duas concentrações de AM, 0,005% e 0,01%,
sendo a primeira indicada para situações em que não hajam
exsudatos, sangue, fluido gengival ou saliva, e a segunda para
situações em que essas condições estejam presentes
(EDUARDO et al., 2015).
CONCLUSÕES
Ante o exposto, torna-se evidente que a PDT pode
configurar-se como uma alternativa bastante viável no
tratamento da estomatite protética, levando em consideração os
seus benefícios e vantagens, em detrimento dos tratamentos
convencionais, tais como rápida ação e inativação dos
microrganismos, mesmo que o paciente já tenha desenvolvido
resistência a determinados medicametos. Contudo, a literatura
científica relacionada a utilização dessa terapia no combate às
infecções fúngicas ainda é muito incipiente, sendo necessários
mais estudos que reforcem os resultados obtidos.
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RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade de vida
(QV) de idosos portadores de mutilação bucomaxilofacial de
origem oncológica antes e após a reabilitação protética. Foi um
estudo longitudinal em que se avaliou a QV antes da
reabilitação bucomaxilofacial, um mês após a primeira consulta
e seis meses após a reabilitação protética (T0;T1;T2). A
amostra foi por conveniência, constituída de 41 pacientes
atendidos no Servido de Reabilitação bucomaxilofacial do
Hospital Universitário Lauro Wanderley, referência no Estado
da Paraíba. Utilizou-se uma ficha clínica, um questionário
socioeconômicos e o WOQOL-bref, que mensura a QV. Foi
realidada uma análise descritiva e analítica (α<0,05). Para
comparar os escores da escala entre os três tempos utilizou-se
o teste ANOVA significativa, o teste Post-Hoc de Bonferroni.
Observou-se que as mutilações mais frequentes foram na
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região intra-oral (43,8%). Houve uma melhora significativa em
todos os domínios do questionário de QV ao longo do
seguimento. O impacto mais acentuado ocorreu no domínio
Psicológico, cujo aumento médio constatado foi de
aproximadamente 55% após 6 meses de uso da prótese, e
menos acentuado no domínio Ambiente com 17%. Concluiu-se
que que a mutilação bucomaxilofacial de origem oncológica
piora a qualidade de vida dos pacientes e que a reabilitação
protética contribuiu para o aumento da QV dos pacientes. É
necessário uma reabilitação integral e multiprofissional a fim de
reinserir os pacientes na sociedade diminuindo quadros de
morbidade.
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Idosos. Mutilação.
INTRODUÇÃO
A população vem passando por um rápido processo de
envelhecimento que pode ser explicado pela diminuição da taxa
de fecundidade e do aumento na longevidade (CHHINA et al.,
2017; OLIVEIRA et al., 2016). Segundo a United Nations
(2017), a população mundial é projetada para aumentar mais
de um bilhão de pessoas nos próximos treze anos, chegando a
8,6 bilhões no ano de 2030. Dessa forma, deve-se enfatizar
cada vez mais a incidência de doenças crônicas e minimizar
impactos negativos na qualidade de vida dos indivíduos.
No Brasil, a taxa de fecundidade que em 1960 era de
6,28 filhos por mulher, passou para 1,90 filhos em 2010,
sofrendo uma redução de cerca de 70%. No mesmo período, a
expectativa de vida aumentou para 73,4 anos em 2010. Estima376

QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PORTADORES DE MUTILAÇÃO
BUCOMAXILOFACIAL DE ORIGEM ONCOLÓGICA

se ainda que 2050 cerca de 30 % da população do pais será
constitúida por pessoas acima de 60 anos (BRASIL, 2016).
Diante desse envelhecimento acelerado, novas
demandas tem emergido para o âmbito da saúde, carecendo de
políticas assistencias adequadas por parte da família, do
Estado e da Sociedade, responsáveis pelo cuidado desses
indivíduos (FORMIGOSA; COSTA; SANTOS et al., 2017).
Dentre os desafios aponta-se para a necessidade de ações de
saúde pública abrangentes, implicando em mudanças não
apenas em práticas educativas, mas na mudança de paradigma
sobre o envelhecimento e a capacidade funcional de idosos
(SILVA et al.,2015). Desse modo, algumas pesquisas e
intervenções tem sido realizadas sobre a autopercepção de
saúde e de qualidade de vida (QV) por parte dos indivíduos
(ATAY et al., 2013, PRATA et al., 2017; STOPA et al., 2015).
A QV vem sendo tema de estudos atuais, e parte de uma
perspectiva de valorização de parâmetros mais amplos de
saúde ao invés de conceitos como controle de sintomas,
diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida
(COSTA et al, 2014). Nesse contexto, a Organização Mundial
da Saúde (OMS), considera que a qualidade de vida possui
três aspectos fundamentais: (1) subjetividade; (2)
multidimensionalidade; (3) presença de dimensões positivas e
negativas (FLECK et al, 1999).
Sendo assim, a definição de QV é subjetiva e
multidimensional, atravessada por diversos fatores que
envolvem questões culturais, aspectos socioeconômicos e
educacionais, exercendo grande influência na formação deste
conceito (OLIVEIRA et al., 2018). Porém, a maioria dos autores
afirmam que no processo de análise da QV devem ser
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abordados alguns pontos relacionados as áreas física, social,
psicológica e espiritual com o objetivo de se compreender a
visão e experiência de cada indivíduo (BRAGA et al., 2015).
Considerando sua multidimensionalidade, o World
Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL GROUP,
2005) desenvolveu um instrumento de referência denominado
WHOQOL-100, que mensura a QV e é amplamente utilizada
mundialmente. No Brasil, Fleck et al.(1999) validaram a versão
abreviada do WOQOL-bref para ser aplicada tanto em
pesquisas clínicas como epidemiológicas.
Este instrumento avalia seis domínios da qualidade de
vida relacionada à saúde: físico, psicológico, nível de
independência, relações sociais, aspectos do meio ambiente
espiritualidade/religião/crenças pessoais. Essas dimensões são
avaliadas considerando a percepção do indivíduo sobre como
ele está se sentindo nas duas últimas semanas em relação a
aspectos de sua saúde global (FLECK et al, 1999). Nesse
sentido, muitas pesquisas tem buscado avaliar a QV dos
indivíduos, contudo, quando considerado o idoso portador de
mutilação intra e/ou extraoral os estudos são escassos (BRAGA
et al., 2015; CAMELO, BARRETO, 2016; RODRIGUES et al.,
2015).
As mutilações podem ser de distintas etiologias
congênita, causadas por má-formações e distúrbios de
desenvolvimento; adquiridas, causadas por mutilações de
origem patológica, como as doenças necrosantes e as
oncocirúrgicas; ou traumática, como acidentes de trabalho,
trânsito e intencionais (BARDAÇARA et al., 2018; CRUWYS et
al., 2018; TOMAZZINI et al., 2015).
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As deformidades de origem oncocirúrgicas são
provocadas pelos tipos de câncer não- melanoma, como o
Carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma de células
escamosas (CCE) ou pelo tipo melanoma. O câncer de cabeça
e pescoço pode afetar diferentes áreas de acordo com o local
anatômico de origem, mas a grande maioria desses tumores
ocorrem nas vias aéreas superiores, sendo o CCE responsável
por 90 a 95% de todas as lesões da cavidade oral e laringe
(MARTINS et al., 2015)
O CBC é considerado o segundo tipo mais comum,
sendo responsável por 65% de todos os tipos de câncer da pele,
(DANTAS et al, 2018). Este tipo de câncer surge na região de
cabeça e pescoço principalmente após os 40 anos de idade, na
pele exposta cronicamente ao sol e caso diagnosticado
tardiamente, pode levar a ressecção cirúrgica de alguma região
da face (FORMIGOSA; COSTA; VASCONCELOS, 2018).
Portar uma mutilação é condição que facilita a instalação
de problemas psicossociais, podendo implicar em baixa
autoestima, depressão, ansiedade, isolamento social
(AZEVEDO, 2016). As implicações da mutilação não se
restrigem apenas ao portador dela, podendo se extender aos
familiares. Esses podem ter dificuldades na aceitação e
adaptação familar, ou ainda na compreensão das reações
emocionais do paciente, implicando em um auxilio indevido
(KATSOULIS et al., 2013). Tais implicações estão intimamente
ligadas a QV dos portadores.
Acerca disso, Atay et al. (2013) propôs um estudo cuja
finalidade foi comparar os índices de QV de portadores de
deformidades faciais com indivíduos saudáveis. Para isso, a
pesquisa contou com um grupo controle de 24 indivíduos
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saudáveis, sem qualquer deformidade congênita ou adquirida
de rosto ou corpo, e 72 pacientes distribuídos em três grupos
considerando o tipo de prótese (prótese OP - orbital, prótese
AP-auricular, NP-prótese nasal). Os resultados apontaram,
tomando por base os dados do Instrumento WHOQOL-bref,
que, em comparação com o grupo controle, os três grupos de
pacientes apresentaram menores escores de qualidade de vida.
Segundo Kilinc; Ertas (2015) os portadores de lesões
intraorais decorrentes de cirurgias oncológicas têm uma
melhora na qualidade de vida após a instalação de próteses
reabilitadoras. Na mesma direção, um estudo de Ferreira et al.
(2012), avaliou a QV de mulheres portadoras de mutilações da
mama, antes e depois um tratamento muldisciplinar, e os
resultados mostraram uma expressiva melhora clínica das
pacientes após a intervenção (DANTAS et al, 2018).
Assim, acredita-se que estudar a QV de portadores de
mutilação pode contribuir no sentido de identificar os domínios
da QV mais prejudicados e a partir disso delinear intervenções
para reabilitação de tais pacientes (CAMELO, GIATTI;
BARRETO, 2016). No contexto do idoso, as intervenções em
QV podem implicar no aumento da expectativa de vida desses
diminuindo o índice de doenças psicossomáticas nessa
população (RIFKIN ET AL.,2018; FRADE et al., 2015; NERY et
al. 2018).
Diante do exposto, essa pesquisa tem como objetivo
avaliar a qualidade de vida de idosos portadores de mutilação
bucomaxilofacial de origem oncológica antes e após a
reabilitação protética e multiprofissional.
MATERIAIS E MÉTODO
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O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da
Universidade Federal da Paraíba, sob o parecer
consubstanciado número 44388115.3.0000.5187/2015.
Tratou-se de uma pesquisa longitudinal em que avaliou
a qualidade de vida dos pacientes antes da reabilitação, um
mês após a primeira consulta e seis meses após a prótese
reabilitadora (T0;T1;T2). Foi um estudo descritivo, analítico e
quantitativo realizado em idosos portadores de mutilação
bucomaxilofacial de origem oncológica atendidos no Serviço
multiprofissional de Reabilitação bucomaxilofacial do Hospital
Universitário Lauro Wanderley (HULW), referência no Estado
da Paraíba.
Foram incluídos neste estudo indivíduos acima de 60
anos que apresentaram mutilação na região da face ou
intraoral oriundas de cirurgia oncológica e que haviam recebido
alta do tratamento de quimioterapia e/ou radioterapia. Além
disso, era necessário apresentar condições clínicas favoráveis
para reabilitação por meio de próteses bucomaxilofaciais.
Foram excluídos da amostra desta pesquisa os pacientes
diagnosticados com mutilação de origem congênita, traumática,
bem como, os indivíduos com comprometimento cognitivo que
o tornasse incapaz de responder adequadamente os
instrumentos da pesquisa. Para a participação da pesquisa era
necessária a assinatura do TCLE – Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
Utilizou-se uma ficha clínica e um questionário
sociodemográficas. O questionário referente à Qualidade de
Vida, também conhecido como WHOQOL – bref, do inglês,
World Health Organization Quality of Life – bref, proposto pela
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Organização Mundial de Saúde e desenvolvido em 1994,
consta uma versão abreviada extraída do questionário
WHOQOL-100. Esse instrumento foi traduzido e validado para
o contexto brasileiro por Fleck et al. (199).
O WHOQOL – Bref é constituído por 26 itens, sendo
duas questões gerais relativas à percepção do sujeito sobre sua
saúde e qualidade de vida global e quatro domínios: físico,
psicológico, relação social e meio ambiente, correspondendo 24
questões restantes. A coleta dos dados ocorreu de forma
individualizada e em ambiente reservado.
Os dados foram analisados descritivamente através de
frequências absolutas e percentuais para as variáveis
categóricas e das medidas: média, desvio padrão, mediana e
percentis para as variáveis numéricas. Para avaliar diferenças
significativas entre as categorias das variáveis de
caracterização em relação aos domínios do WHOQOL-bref
foram utilizados os testes estatísticos t-Student com variâncias
iguais, t-Student com variâncias desiguais ou Mann-Whitney na
comparação de duas categorias e os testes F (ANOVA) ou
Kruskal-Wallis na comparação de mais de duas categorias.
No caso de diferenças significativas pela F (ANOVA)
foram utilizadas comparações múltiplas pelo teste de Tukey. A
escolha dos testes t-Student e F (ANOVA) ocorram quando foi
verificada distribuição normal em cada categoria, já os testes de
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis quando ocorreu a rejeição da
hipótese de normalidade em pelo menos uma das categorias.
As hipóteses de normalidade e da igualdade de variâncias
foram realizadas respectivamente pelos testes de Shapiro-Wilk
e F de Levene.
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As possíveis diferenças nos resultados dos diferentes
momentos de avaliação foram testadas pela Análise de
Variância (ANOVA), enquanto a relação das frequências com
as etapas de seguimento foi testada pelo Qui-quadrado. Para
comparar os escores das escalas ao longo do seguimento, o
teste Post-Hoc de Bonferroni foi aplicado.
A margem de erro utilizada na decisão dos testes
estatísticos foi de 5%. Foi utilizado o programa IBM SPSS na
versão 23.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta a análise descritiva sócioeconômica dos portadores de mutilações bucomaxilofaciais que
recorreram ao Serviço de Reabilitação bucomaxilofacial do
HULW (n=95). Observa-se que 53,7% da amostra era do sexo
masculino e 65,3%, de idosos. Constata-se que 63,2% eram
não casados, 61,1% se autodeclaravam não brancos, 68,4%
deles tinham até 8 anos de estudo e 82,9% recebiam até um
salário mínimo. Ressaltando os hábitos deletérios, 70,5% da
amostra declarou que tinha o hábito freqüente de fumar, e
57,9% consumia álcool até o diagnóstico da doença.
O perfil sócio-demográfico da amostra chama a atenção
de pesquisadores e gestores, reforçando a ideia de se investir
em atividades de educação em saúde bucal para grupos mais
vulneráveis socialmente. Além de se utilizar instrumentos de
investigação na área oncológica de fácil compreensão, com
predomínio de questões claras e objetivas para a fidedignidade
dos resultados (BRASIL, 2016; MARTINS et al, 2015).
O hábito de fumar e o consumo regular de álcool têm sido
associados ao desenvolvimento de tumores na cavidade oral.
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Estes achados poderão fundamentar programas de prevenção
e busca da lesão primária na população de risco (NOBREGA et
al.,2015).
Tabela 1. Caracterização amostral
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Faixa etária
Adultos (<60 anos)
Idosos (≥ 60 anos)
Cor da pele
Branca
Não brancos
Estado civil
Casados
Não casados
Nível de escolaridade
≤8 anos de estudo
>8 anos de estudo
Renda mensal
Até um salário mínimo
Acima de um salário mínimo
Insônia
Sim
Não
Fuma/Já fumou
Sim
Não
Etilista
Sim
Não

N (%)
51 (53,7)
44(46,3)
33(44,7)
62(65,3)
37(38,9)
58(61,1)
35(36,8)
60(63,2)
65(68,4)
30(31,6)
34(82,9)
7 (17,1)
49(51,6)
46(48,4)
67(70,5)
28(29,5)
55(57,9)
40(42,1)
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Condições de higiene bucal
Boa
Regular
Ruim

61(64,2)
27(28,4)
7 (7,4)

Fonte: Dados da Pesquisa (2018)

Pode-se constatar na Figura 1 que as mutilações mais
frequentes foram nas regiões intra-oral de maxila e mandíbula
(43,8%), seguido da região nasal (13,4%), nasal complexa,
quando envolvia outra estrutura anatômica (8,9%), além da
óculo-palpebral (12,5%) e ocular (6,3%).
Figura 1. Distribuição em números absolutos e percentuais dos
casos de mutilação bucomaxilofacial

Nº de Pacientes

20(17,9%)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15(13,4%)
29(25,9%)

14(12,5%)
7(6,3%)

10(8,9%)

Localização da deformidade
Fonte: Dados da Pesquisa (2018)

Sabe-se que quanto menor a média do instrumento
WHOQOL-bref, maior o impacto negativo na qualidade de vida
nos domínios físico, psicológico, social e ambiental. A Tabela 2,
apresenta a média dos escores antes da reabilitação protética
bucomaxilofacial. No domínio físico, o sexo feminino
apresentou pior qualidade de vida (p=0,037), enquanto no
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domínio Psicológico, os indivíduos com menor nível de
escolaridade tiveram pior qualidade de vida(p=0,001). No
domínio Social, não se observou associação significativamente
estatística entre as variáveis independentes. No entanto, no
domínio Meio ambiente, os pacientes autodeclarados não
brancos (p=0,021), com menor renda (p=0,043), e com pior
higiene(p=0,004) foram mais afetados.
Tabela 2. Associação entre as médias dos domínios do
WHOQOL-bref
(antes
da
reabilitação
protética
bucomaxilofacial-T0) e as variáveis independentes (n=41)
VARIÁVEL

SEXO
Feminino
Masculino
Valor de p
RAÇA
Branco
Nãobranco
Valor de p
ESCOLAR
IDADE
< 8 anos
≥8 anos
Valor de p
RENDA
≤ 937,00$
> 937,00$
Valor de p
HIGIENE
Boa
Regular
Ruim
Valor de p
LOCAL
Extraoral
Intraoral
Valor de p

Físico
Média ± DP

DOMÍNIO
Psicológico
Social
Média ± DP
Média ± DP

Meio ambiente Média domínios
Média ± DP
Média ± DP

43,22 ± 16,74
56,22 ± 16,91
p (1) = 0,037*

39,87 ± 18,31
42,08 ± 16,94
p (1) = 0,543

52,46 ± 15,83
57,84 ± 17,27
p (2) = 0,098

44,53 ± 13,48
48,84 ± 12,50
p (1) = 0,110

47,77 ± 11,61
50,49 ± 13,09
p (1) = 0,290

51,16 ± 15,22
55,30 ± 17,59
p (1) = 0,242

40,09 ± 19,10
41,67 ± 16,59
p (1) = 0,671

56,53 ± 15,97
54,60 ± 17,32
p (2) = 0,833

50,76 ± 11,33
44,34 ± 13,58
p (2) = 0,021*

49,64 ± 11,75
48,98 ± 12,94
p (1) = 0,757

51,19 ± 20,41
54,84 ± 14,80
p (3) = 0,385

37,22 ± 18,86
42,82 ± 16,74
p (1) = 0,014*

52,17 ± 17,06
57,90 ± 16,71
p (2) = 0,059

44,52 ± 11,90
51,88 ± 14,25
p (1) = 0,110

49,52 ± 11,41
48,61 ± 14,60
p (2) = 0,406

53,35 ± 15,91
54,40 ± 18,70
p (1) = 0,777

41,99 ± 17,33
39,03 ± 18,10
p (1) = 0,447

55,77 ± 16,47
54,44 ± 17,61
p (2) = 0,506

45,00 ± 11,96
50,83 ± 14,63
p (1) = 0,043*

49,03 ± 11,64
49,68 ± 14,22
p (2) = 0,853

51,41 ± 16,28
57,28 ± 15,86
59,69 ± 22,37
p (5) = 0,196

40,85 ± 18,86
40,28 ± 14,71
45,83 ± 17,01
p (2) = 0,752

56,15 ± 15,36
52,78 ± 19,61
58,33 ± 18,00
p (4) = 0,851

50,00 ±13,56 (A)
42,13 ±9,43(B)
37,50 ±12,2 (B)
p (5) = 0,004*

49,60 ± 12,63
48,12 ± 12,08
50,34 ± 13,66
p (5) = 0,852

49,72 ± 17,42
54,59 ± 16,22
p (1) = 0,044

40,94 ± 17,99
41,16 ± 17,28
p (1) = 0,588

53,26 ± 17,70
57,31 ± 15,74
p (2) = 0,166

48,71 ± 14,14
45,09 ± 11,87
p (1) = 0,179

48,91 ± 13,08
49,54 ± 11,93
p (1) = 0,806
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018)
(*) Diferença significativa a 5%
(1) Através do teste t-Student com variâncias iguais
(2) Através do teste Mann-Whitney
(3) Através do teste t-Student com variâncias desiguais
(4) Através do teste Kruskal-Wallis
(5) Através do teste F (ANOVA) com comparações múltiplas do teste de Tukey.

A tabela 3 apresenta a média geral dos domínios do
WHOQOL-Bref na primeira consulta, antes da reabilitação, um
mês após o inicio do tratamento e seis meses após a instalação
da prótese bucomaxilofacial. Observa-se uma melhora
significativa em todos os escores de qualidade de vida ao longo
do seguimento.
O impacto mais acentuado ocorreu no domínio
Psicológico, cujo aumento médio constatado foi de
aproximadamente 55% após 6 meses de uso da prótese, e
menos acentuado no domínio Ambiente, no qual o aumento
médio foi de aproximadamente 17% , após 6 meses de uso da
prótese. Vale ressaltar que, para todos os domínios, a melhora
já acontece um mês após o uso da prótese, e, para os domínios
Psicológico, Social e Total, a melhora se acentua ainda mais
após 6 meses de reabilitação.
Tais resultados chamam a atenção para o cuidado
integral e multiprofissional com idosos portadores de mutilação
intra e extra oral decorrentes de cirurgia oncológica. Esses
achados corroboram com estudos anteriores (ATAY et al.,
2013; KUMMAR et al., 2013).
As estimativas futuras, sobre o surgimento de novos
casos de câncer na região da cabeça e pescoço chamam a
atenção dos profissionais da Saúde para a importância da
avaliação da qualidade de vida em portadores de deformidades
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bucomaxilofaciais (BRASIL et al., 2016). As mutilações
causadas por tumores malígnos geram um impacto psíquico
duplo, por um lado, a deformidade física causada pelo tumor, e,
por outro, o prognóstico sombrio da doença (NICHTHAUSER et
al., 2017).
Autores da área constataram que a reabilitação pela
prótese, além de reparar o defeito bucomaxilofacial, contribui
para a reabilitação funcional e estética do paciente, devolvendo
a autoestima, autoimagem e melhorando o estado nutricional
dos pacientes BRAGA et al., 2015; CAMELO, GIATTI;
BARRETO, 2016; RODRIGUES et al., 2015).
Tabela 3. Distribuição dos valores resultantes da avaliação da
qualidade de vida pelo WHOQOL-Bref ao longo do seguimento
(n=41)
Domínios

Antes

1 m depois

6 m depois

Aumento

P

Média ± DP

Média ± DP

Média ± DP

médio

Físico

52,4 ± 15,8a

62,7 ± 15,5b

69,1 ± 15,2b

31,9%

<0,001

Psicológico

44,7 ± 20,1a

58,6 ± 13,0b

65,9 ± 15,5c

55,5%

<0,001

Social

56,6 ± 13,9a

63,8 ± 13,6b

71,5 ± 15,3c

26,3%

<0,001

Ambiente

53,1 ± 10,3a

59,0 ± 8,8b

62,2 ± 11,0b

17,1%

<0,001

Escore Total

40,5 ± 23,1a

57,6 ± 14,4b

68,1 ± 15,3c

68,1%

<0,001

Fonte: Dados da Pesquisa (2018)
Legenda: DP=Desvio Padrão; a,b,c Letras iguais não diferem pelo teste de Bonferroni a 5% de
significância.
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CONCLUSÕES
Concluiu-se que a região da cabeça e pescoço mais
afetada pela mutilação foi a intra-oral. Além disso, houve uma
pior qualidade de vida dos pacientes nos domínios físico,
psicológico, social e ambiental antes a reabilitação
bucomaxilocial e uma melhora deste índice após o tratamento
reabilitador. Os resultados desta pesquisa demonstraram que a
atuação da equipe multidisciplinar foi efetiva na recuperação da
qualidade de vida e da reinserção social dos idosos.
Sugere-se que uma investigação mais detalhada do
estado nutricional e psicológico em pacientes com câncer de
cabeça e pescoço seja incorporada à prática clínica do serviço
Pois, seu conhecimento auxilia os profissionais de saúde no
processo de decisão de tratamento, na administração das
sequelas, na instituição de medidas de controle da nutrição e,
principalmente, na orientação psicológica, tanto ao paciente,
quanto aos familiares.
Por fim, o presente estudo pode alertar profissionais e
gestores de saúde para importância de ações educativas de
prevenção do câncer, a fim de combater o diagnótico tardio de
lesões oncológicas, minimizando as cirurgias mutiladoras.
Devido a escassez de estudos que abordem esta temática,
espera-se que novas pesquisas possam suprir tais lacunas e
voltar os olhos para uma atenção integral e multidisciplinar
destes pacientes, que muitas vezes se encontram
marginalizados da sociedade.
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RESUMO: A cárie dentária é uma doença infecciosa
transmissível, de origem bacteriana que apresenta uma
etiologia multifatorial, com grande prevalência e incidência na
espécie humana constituindo-se em relevante problema de
saúde pública e individual. Nessa premissa, procurando
promover o controle químico do biofilme dental, várias
pesquisas vêm sendo realizadas para desenvolver e testar a
atividade
de
diversas
substâncias naturais contra
microrganismos que causam cárie. Dentre elas, destacam-se
os óleos essenciais, também chamados de óleos voláteis, óleos
etéreos e que estão presentes nas plantas como produto
natural, e uma mistura de compostos aromáticos voláteis
originados do metabolismo secundário das plantas e que
apresentarem atividade antimicrobiana contra um grande
número de microrganismos, incluindo espécies resistentes a
antibióticos e antifúngicos. Essa dinâmica da ação
antimicrobiana dos óleos essenciais faz com que o
desenvolvimento de novos fármacos, pela indústria
Farmacêutica requeira uma completa investigação da eficácia
desses compostos, sempre em buscam de novos agentes
antimicrobianos ou com atividades complementares às drogas
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já existentes. Desta forma, através de uma revisão bibliográfica
o presente trabalho tem como objetivo relatar alguns óleos
essenciais extraídos de plantas no ecossistema brasileiro e que
tem ação antimicrobiana contra microorganismos da flora bucal
e que são promissores, pois, torna o uso de antimicrobianos de
origem natural uma alternativa eficaz e econômica.
Palavras-chave:Óleos Essenciais; Antimicrobianos; Cavidade
Oral.
INTRODUÇÃO
A cavidade oral é o local anatômico humano com maior
diversidade de microrganismos, compreendendo fungos, vírus
e principalmente bactérias, sendo o gênero Streptococcus o
mais comum. Estes microrganismos vivem num ecossistema
que, quando está em equilíbrio, mantém a saúde oral. (GRICE,
2013).
De acordo com Struzucka (2014), a cavidade oral é
constituída por várias estruturas e cada Uma delas é um nicho
ecológico que promove o desenvolvimento de microrganismos,
sendo que cada nicho tem um ambiente distinto e tanto a
cavidade oral como o microbioma oral sofrem alterações
constantemente durante todas as fases da vida. Durante os dois
primeiros meses de vida do bebê, as bactérias colonizam
apenas superfícies das mucosas e com a erupção dos dentes
já colonizam os tecidos duros, começam a aparecer as
superfícies duras que também são colonizadas por
microrganismos. Os fatores de mudança, como os dentes
permanentes, as extrações dentárias, a existência de cáries,
próteses e até a perda de dentes, podem afeta o ecossistema
do microbioma oral. As condições ambientais, tais como
temperatura, quantidade de oxigênio e nutrientes, condições de
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pH e o potencial redox, têm impacto sobre o ecossistema e
contribuem para a composição das espécies presentes no
biofilme em cada local. A dieta do indivíduo, as variabilidades
do fluxo de saliva ou até mesmo a toma de antibióticos causam
alterações no ecossistema.
Percebe-se que a cavidade oral abriga uma grande
diversidade de espécies microbianas que têm uma forte
tendência a colonizar superfícies dentárias, língua e mucosa
oral. Avila-Campos (2018), estima-se que mais de 700 espécies
podem ser identificadas na cavidade bucal, das quais, metade
pertence ao periodonto, e as demais ocupariam outros microambientes, como língua, mucosas lisas e superfície dental. Na
cavidade bucal, estes microrganismos aderem especificamente
às células e componentes teciduais do hospedeiro ou em outros
microrganismos, constituindo a co-agregação, levando ao
desenvolvimento de comunidades complexas denominadas de
biofilmes, onde a transferência de genes associados à
virulência microbiana e à resistência a antimicrobianos é
freqüente, e os mecanismos de defesa do hospedeiro têm
eficácia limitada.
Segundo Fernandes et al., (2015), estas acumulações
de bactérias orais em superfícies dentárias são formas naturais
de crescimento de biofilme em seres humanos. Eles também
são conhecidos como placas dentárias e, apesar de várias
condições favoráveis (por exemplo, temperatura, umidade),
esses biofilmes são constantemente desafiados por fatores de
proteçao natural do hospedeiro. É reconhecido que a
organização estrutural de um biofilme dental é influenciada pela
interação de muitos fatores desfavoráveis, como também a
natureza química do substrato e o tipo de superfície onde o
biofilme se desenvolve.
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Entre as bactérias na cavidade oral existem
estreptococos, lactobacilos, estafilococos, e vários anaeróbios.
A cavidade oral do bebê recém-nascido não contém bactérias,
mas torna-se rapidamente colonizado logo após a primeira
inspiração de ar, principalmente por bactérias como a
streptococcus salivarius. Com o aparecimento dos dentes
durante o primeiro ano a colonização por streptococcus mutans
e streptococcus sanguinis ocorre uma vez que estes
organismos colonizam a superfície dental e a gengiva. Outros
estreptococos aderem fortemente a gengivas e bochechas, mas
não nos dentes. A gengiva (estrutura de suporte dos dentes)
fornece um habitat para uma variedade de espécies
anaeróbias. Bacteróides e espiroquetas colonizam a boca em
torno da puberdade (Silva, 2016).
Segundo Abcmed (2013), essa microbiota presente no
meio bucal é um dos fatores mais estudados no intuito de
compreender melhor os mecanismos que levam ao
desenvolvimento da cárie dentária e seu tratamento que do
ponto de vista patológico, é considerada como uma doença
infecciosa transmissível, de origem bacteriana, de maior
prevalência e de maior incidência na espécie humana,
constituindo-se em relevante problema de saúde pública na
maioria dos países. É uma doença que se caracteriza pela
destruição dos tecidos calcificados dos dentes, resultando em
uma perda localizada dos tecidos duros formando uma
cavidade a qual, se não tratada, pode progredir até destruição
total dos dentes e, como tal, deve ser tratada de forma a
controlar o agente causador.
Nessas premissas, procurando promover o controle
químico do biofilme, várias pesquisas vêm sendo realizadas
para desenvolver e testar a atividade de diversas substâncias
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contra esses microrganismos. O desenvolvimento de novas
terapias para o tratamento das doenças da cavidade oral é de
grande importância uma vez que a administração local e
sistêmica de agentes antimicrobianos acarreta vários
problemas, como: seleção de microrganismos multirresistentes,
transferência inter-bacteriana de determinantes de resistência e
efeitos colaterais desagradáveis, o que torna o uso de
antimicrobianos de origem natural uma alternativa eficaz e
econômica. (CARVALHO, 2016).
Desta forma, atualmente, óleos essenciais e extratos de
plantas tem sido incorporados a produtos de higiene oral por
apresentarem atividade antimicrobiana contra um grande
número de microrganismos, incluindo espécies resistentes a
antibióticos e antifúngicos Chen et al., 2014; Cortelli et al., 2014;
Chalhoub et al., 2016), e esses produtos apresentam menor
toxicidade em comparação com os produtos contendo
compostos sintéticos como triclosan, cloreto de cetilpiridínio,
clorexidina e fluoreto Kamatou et al., 2013).
Os óleos essenciais (OE) são extraídos de plantas
através da técnica de arraste a vapor, na grande maioria das
vezes, e também pela prensagem do pericarpo de frutos
cítricos, que no Brasil dominam o mercado de exportação. São
compostos principalmente de mono e sesquiterpenos e de
fenilpropanoides,
metabólitos
que
conferem
suas
características organolépticas (CARVALHO, 2016).
Esses óleos essenciais, também chamados de óleos
voláteis, óleos etéreos estão presentes nas plantas como
produto natural, e uma mistura de compostos aromáticos
voláteis originados do metabolismo secundário das plantas.
Definidos pela International Standart Organization (ISO) como
produtos obtidos de parte de plantas através de destilação por
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arraste com vapor d’água, são misturas complexas de
substâncias voláteis, lipofílicas, geralmente odoríferas e
líquidas (ZANUSSO JUNIOR et. al. 2014). As suas
propriedades terapêuticas e organolépticas se devem à
presença de mono e sesquiterpenos, bem como de
fenilpropanóides (C6C3) (OLIVEIRA, 2013). Essas classes de
substâncias são responsáveis pela atividade biológica dos
óleos essências, entre elas a atividade antiparasitária,
antifúngica e antimicrobiana (ZANUSSO JUNIOR et. al., 2014).
Segundo Silva (2013), as principais famílias de plantas
na obtenção dessa classe de compostos são: Apiaceae,
Myristicaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Rosaceae,
Piperaceae e a família Lauraceae e muitas são encontradas na
flora tropical do Brasil.
Segundo dados da literatura os óleos essenciais podem
apresentar ação antimicrobiana por três formas: interferência na
dupla camada fosfolipídica da parede celular da bactéria
aumentando sua permeabilidade, proporcionando a perda dos
constituintes celulares; por alteração de uma variedade de
sistemas enzimáticos como os envolvidos na produção de
energia celular e síntese de componentes estruturais; ou
destruição do material genético (ZANUSSO JUNIOR et. al.,
2014). Oliveira (2013) ratifica que uma característica importante
dos óleos essenciais e seus constituintes é a sua
hidrofobicidade, o que lhes permite a quebra de lipídeos da
membrana celular bacteriana, o que perturbaria as estruturas,
tornando-os mais permeáveis, estando o efeito antimicrobiano
dos óleos essenciais relacionado, principalmente, à alteração
da permeabilidade e integridade da membrana celular
bacteriana.
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Essa dinâmica da ação antimicrobiana dos óleos
essenciais faz com que o desenvolvimento de novos fármacos,
pela indústria Farmacêutica requeira uma completa
investigação da eficácia desses compostos, sempre em
buscam de novos agentes antimicrobianos ou com atividades
complementares às drogas já existentes. Por isso, a busca por
substâncias antimicrobianas que possam atuar sobre essas
bactérias e que ao mesmo tempo não promovam riscos ao
consumidor caracteriza-se ao mesmo tempo como um desafio
para os pesquisadores e uma necessidade para os
consumidores. (WUERGES; GANDRA, 2016).
Considerando que as doenças mais prevalentes da
cavidade bucal, cárie dentária e doenças periodontais, são de
origem microbiana e que, atualmente, observa-se considerável
aumento do número de microrganismos resistentes aos antisépticos e antibióticos convencionais, a atenção expressiva tem
sido dada a utilização de compostos antimicrobianos de origem
natural. Essa crescente procura por novos compostos bioativos
parte do conhecimento de que algumas plantas medicinais
apresentam, com freqüência, atividade antimicrobiana, nesta
perspectiva o presente estudo tem por objetivo revisar na
literatura a atividade antibacteriana de alguns óleos essenciais
de plantas que podem ser encontrado no bioma brasileiro e que
atuam contra microorganismo que atacam a cavidade bucal.
MATERIAIS E MÉTODO
Neste estudo adotou como estratégia metodológica, a
revisão bibliográfica realizada no período de 2013 a 2018, no
qual se realizou através de uma busca ativa em base de dados
como PUBMED, MEDLINE, LILACS e Scientific Electronic
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Library Online (SciELO) de produções de texto completo,
nacionais e internacionais acerca da ação antimicrobiana de
óleos essenciais encontrados em plantas da região nortenordeste contra microorganismos patológicos da cavidade oral
presentes na flora bucal.
A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às
terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da
Saúde criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a
partir do Medical Subject Headings da U. S. National Library of
Medicine, que permite o uso da terminologia comum em
português, inglês e espanhol. As palavras-chave utilizadas na
busca foram óleos essenciais, antimicrobianos naturais e cárie
dental, tendo seus dados para análise, retirados a partir de
pesquisas científicas, dissertações e teses.
Após a coleta dos dados, foi feita a leitura de todo
material, buscou-se estudar e compreender os principais efeitos
antibacterianos
dos
óleos
encontrados
contra
os
microorganismos que provocam a cárie e a forma de atuação
dos mesmos. As principais informações foram compiladas.
Posteriormente foi realizada uma analise descritiva das
mesmas buscando estabelecer uma compreensão e ampliar o
conhecimento sobre o tema pesquisado e elaborar o referencial
teórico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As plantas representam uma grande fonte de compostos
bioativos sendo promissoras para a indústria de medicamentos
e cosméticos, com grande potencial na geração de novos
produtos de interesse da sociedade. Aproximadamente 48%
dos medicamentos comercializados têm origem direta ou
400

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS NA FLORA BUCAL

indireta de produtos naturais, principalmente a partir das
plantas. (Atanasov et al., 2015)
Os óleos essenciais (OEs) são produtos do metabolismo
secundário responsáveis pelo odor ou sabor característico das
plantas e apresentam coloração levemente amarelada ou até
incolor, podem ser sintetizados por toda a planta como em
brotos, flores, folhas, caules, galhos, sementes, frutos, raízes,
madeira ou cascas e armazenados em células secretoras,
cavidades, canais, células da epiderme ou em tricomas
glandulares (Andrade et al., 2014).
Como constituintes dos OEs existem uma ou várias
substâncias em maior quantidade denominada compostos
majoritários, geralmente determinam as propriedades
biológicas desses produtos naturais (Cabral et al., 2015).
De acordo com Duarte et al., (2016), sabe-se que cerca
de 35% dos óleos essenciais estudados exibem propriedades
antimicrobianas e a atividade antibacteriana pode ocorrer pela
desestabilização da parede celular, aumento da permeabilidade
da membrana citoplasmática e pela alteração de vários
sistemas enzimáticos, incluindo aqueles envolvidos na
produção de energia celular e na síntese de componentes
estruturais. Para Vlase et al., (2014) existem diversos produtos
naturais empregados em abordagens terapêuticas e entre eles
os óleo s essenciais são descritos como produtos com grande
potencial terapêutico e farmacológico.
Na área odontológica, observa-se o aumento da
utilização de plantas medicinais que possuem atividade
antibacteriana para prevenir a formação do biofilme dental,
contribuindo para a redução da cárie dentária e de doenças
periodontais. Estudos buscando identificar produtos naturais
com atividade biológica têm sido realizados visando à obtenção
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de agentes antibacterianos que possibilitem a prevenção e
tratamento de afecções da cavidade oral e os produtos de
higiene oral que contém óleos essenciais em sua formulação
alcançaram alto nível de potencialidade antimicrobiana,
aumentando o interesse pelos agentes antibacterianos
naturais.
Os óleos essenciais das folhas de Eucalyptus globulus
apresentam efeitos antimicrobianos demonstrados na literatura,
como atividade antibacteriana e antifúngica.
Segundo Barbosa (2018), o óleo essencial das folhas de
Eucalyptus globulus é constituído por diversos compostos
voláteis em grandes concentrações, se acumulam
abundantemente em todo o parênquima das folhas e das
cascas da planta. Tem sido utilizado em todo mundo como
antisséptico, e também para tratamento de tosses, resfriados,
dores de garganta e outras infecções; apresenta atividade
antimicrobiana e antiviral; e é comumente utilizado na indústria
cosmética e o principal constituinte do óleo essencial a partir de
folhas de Eucalyptus globulus é o 1,8-cineol com
aproximadamente 74,6% da composição do óleo essencial.
Em estudo realizado por Mota & colaboradores (2015),
demonstrou que o óleo essencial de Eucalyptus globulus possui
atividade antimicrobiana contra cepas de Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris e contra Candida
albicans. Vieira e colaboradores (2017), também relataram a
atividade antibacteriana do óleo essencial de E. globulus contra
espécies bacterianas, tais como, Staphylococcus aureus,
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e
Streptococcus pneumoniae.
O extrato de Mentha piperita, seja na forma de óleo
essencial ou na de extrato alcoólico, segundo a literatura,
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apresenta propriedades antimicrobianas. O mentol é um
importante componente presente nesses extratos e contribui
para o potencial antimicrobiano dessa planta. Este potencial do
óleo essencial de Mentha piperita foi comprovado no estudo de
Nonato (2018) nos quais os resultados apresentados,
mostraram atividade antibacteriana sobre S.mutans, S. mitis e
S. salivarius com CIM significativos, no mesmo estudo a Mentha
piperita apresentou acentuada atividade inibitória frente ao
biofilme formado por S. mutans, sendo essa atividade superior
à clorexidina, tanto in vitro quanto in vivo Além disso,
apresentou também Concentração Bactericida Mínima (6000
ppm) inferior à clorexidina (8000 ppm), sobre o mesmo
microrganismo.
No estudo de Rodrigues (2018), o Limão Tahiti (Citrus
aurantifolia) apresenta 70% de d-limoneno em sua casca, de
onde é extraído o óleo essencial. O d-limoneno, tem extensa
aplicação industrial, na área cosmética como fragrância e na
área alimentícia como agente antimicrobiano que pôde ser
observado neste estudo. Na cavidade oral o resultado obtido
nas placas com os microrganismos P. aeruginosa e S.
epidermidis mostrou-se significativo, com diâmetro dos halos
acima de 10 mm mostrando alguma sensibilidade dos
microrganismos em relação ao óleo essencial.
Para Subramenium et al., (2014) exploraram a eficácia
do d-limoneno como potencial de antibiótico contra espécies do
gênero Streptococcus e concluíram que o Limoneno possui
cerca de 75-95% de atividade antibiótica contra os agentes
patogênicos testados.
Segundo Bezerra (2013), os óleos essenciais de cravoda-índia e tomilho apresentaram boa resposta antimicrobiana,
ou seja, formação de halos inibitórios em baixas concentrações
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testadas, com CMI de 0,10% e sem diferença significativa entre
o diâmetro dos halos inibitórios formados nesta concentração.
A atividade antimicrobiana do óleo essencial de cravo-da-índia
está relacionada à presença do composto majoritário eugenol,
sendo este um composto fenólico. Fala ainda que diversas
correlações entre a composição química dos compostos dos
óleos essenciais e suas atividades antimicrobianas têm sido
relatadas em vários estudos, contudo, na literatura define-se
que estes óleos contendo compostos fenólicos como
majoritários apresentam maiores atividades antimicrobianas,
principalmente em bactérias gram-positivas, como é o caso do
S. aureus. O óleo essencial de tomilho tem como constituintes
majoritários o timol e o carvacrol, os quais são responsáveis
pelo seu amplo espectro de atividade antimicrobiana. O
carvacrol e timol são compostos fenólicos que têm em comum
um grupo hidroxila, ao qual é creditada a intensa atividade
antimicrobiana deste óleo essencial contra Stafilococus aureus.
A Lippia alba é uma espécie nativa, conhecida como erva
cidreira, utilizada na medicina popular para o tratamento de
distintas afecções. Estudos farmacológicos Formolo, (2014)
atribuem a atividade antimicrobiana da Lippia aos terpenóides
presentes no óleo essencial e a atividade bactericida e
bacteriostática em seu estudo foi deteminada após 3h de
tratamento dos microrganismos com a Concentração inibitória
mínima pré-determinada para cada óleo. Com base nos seus
componentes
majoritários,
os
resultados
permitiram
caracterizar os sete acessos de L. alba como pertencentes aos
quimiotipos:
citral,
1,8-cineol/cânfora,
linalol,
linalol/mirceno/cânfora,
carvona/cariofileno,
linalol/1,8cineol/germacreno D, e limoneno.
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Nos estudos de Oliveira (2018) entre os quimiotipos, o
óleo essencial citral exibiu o espectro antimicrobiano mais
amplo, inibindo tanto bactérias como leveduras. Também, óleos
com alta concentração de carvona/cariofileno e limoneno foram
particularmente eficientes sobre leveduras, enquanto os
quimiotipos linalol e linalol/1,8-cineol/germacreno D exibiram
atividade inibitória sobre várias bactérias Gram positivas e
negativas. Na Concentração inibitória mínima, o quimiotipo
citral mostrou ação bactericida sobre leveduras e Salmonella
sp. Entretanto, outros óleos apresentaram apenas efeito
bacteriostático sobre a maioria dos microrganismos avaliados.
Em geral, nossos resultados confirmam a atividade dos óleos
essenciais de L. alba sobre microrganismos de importância
clínica e industrial, mas apontam a necessidade de avaliação
adequada da composição dos mesmos a fim de escolher aquele
mais efetivo para o controle de um microrganismo específico.
Para Silva (2018), o Cinamaldeído (CND) é o principal
componente ativo do óleo essencial da canela (Cinnamomum
sp) e tem sido amplamente utilizado em atividades biológicas e
farmacológicas, tendo sido relatado atividade antimicrobiana,
antioxidante, antidiabética, dentre outras. Devido os diversos
relatos das propriedades farmacológicas do composto. A
composição química do CND tem compostos terpenóides que
têm poderosa atividade antimicrobiana contra fungos, bactérias
Gram-positivas e Gram-negativas tais como Aeromonas
hydrophila, Enterococcus faecalis, Clostridium botulinum,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella enterica
serovar Typhimurium.
O Alecrim, Rosmarinus officinalis L., pertencente à
família Lamiaceae e é uma planta utilizada desde os tempos
antigos para fins medicinais por sua reconhecida ação
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antisséptica,
antirreumática,
antiinflamatória
e
suas
propriedades antiespasmódicas. Extratos e tinturas de
Rosmarinus officinalis L. apresentam ainda propriedades
importantes, como ação de proteção hepática, antidiabética,
antiulcerosa e efeitos antidepressivos. Estudos detalhados
sobre a sua composição afirmam que os principais compostos
antioxidantes identificados são ácido carnósico, carnosol,
abietanos diterpenos, ácido rosmarínico e éster ácido
hidroxicinâmico. É relatado que essa planta tem grande
quantidade de compostos fenólicos e elevada atividade
antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e Gramnegativas, devido à ação do ácido carnósico e do carnosol. No
entanto,
as
atividades
antimicrobianas
não
foram
profundamente caracterizadas e mensuradas (FERREIRAFILHO, 2015).
Para Pereira (2017), o popularmente conhecido
Gengibre (Zingiber officinale) é um constituinte comum da dieta
e amplamente utilizado na medicina popular. Seus compostos
são extensivamente estudados e apresentam ação
antioxidante, antiemética, gastroprotetiva e antiinflamatória. Os
constituintes do gengibre são numerosos e variam de pendendo
do local de origem e se os rizomas são frescos ou secos.
Quando utilizamos o Gengibre como substância química
auxiliar observou-se uma redução de 98,14% dos
microrganismos, superior ao observado nos dentes irrigados
com Hipoclorito de Sódio.
A relação das espécies de plantas e seus respectivos
óleos essências utilizados nesta revisão bibliográfica, bem
como a atividade antimicrobiana desses óleos contra
determinados microorganismos da cavidade oral estão
explicitados nas tabelas 1 e 2.
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Tabela 1. Oléos Essenciais retirados de parte de Plantas
Espécie

Família

Nome
Principio
Popular Ativo

Parte da
planta

Eucalyptus
globulus

Myrtaceae

Eucalipto

Folhas

Mentha
piperita
Cinnamomu
m zeylanicum
Syzygium
aromaticum
Rosmarinus
officinalis

Lamiaceae

Hortelãpimenta
Canela

Citrus
aurantifolia

Rutaceae

Limão
Thaiti

d-limoneno

Zingiber
officinale

Zingiberaceae

Gengibre

Gengirol

Thymus
vulgaris

Lamiaceae

Tomilho

Timol

Lauracea
Myrtaceae
Lamiaceae

Cineol

Mentol,
mentona e Folhas
cineol
Cinamaldeí Cascas
do
Cravo da Eugenol
Talo
Índia
Alecrim
alfa e betapineno,
Ramos
Cascas e
Folhas
Raiz e
Cascas
dos
Frutos
Folhas e
Cascas
dos frutos

Lippia Alba

Verbenaceae

Erva
Cidreira

Citral

Folhas e
Flor

Fonte:Dados da pesquisa
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Tabela 2. Atividade Antimicrobiana
microorganismos da flora oral
Óleo
Essencial

Nome
Popular

Atividade
Antimicrobiana

Eucalyptus
globulus

Eucalipto

Bacteriostática

Mentha
piperita

Hortelãpimenta

Bacteriostática

Cinnaomum
zeylanicum

Canela

Syzygium
aromaticum

Cravo
Índia

Rosmarinus
officinalis

Alecrim

Bacteriostática

Citrus
aurantifolia

Limão
Thaiti

Bacteriostático

Zingiber
officinale

Gengibre

Bacteriostática

Thymus
vulgaris

Tomilho

Bacteriostática

Lippia Alba

Erva
Cidreira

Bactericida
Bacteriostática

Oléos

para

Microorganismos

Streptococcus mutans
S. salivarius
Streptococcus mutans
S.
salivarius
Escherichia coli

Bacteriostática

da

dos

Bacteriostática

e

Streptococcus Mutans,
Staphylococcus aureus
Enterococcus sp. e
Lactobacillus sp.
Streptococcus Mutans,
Staphylococcus aureus
Enterococcus sp. e
Lactobacillus sp.
Streptococcus mutans
Streptococcus
sanguinis,
S. mitis,
S.
sobrinus
e
Lactobaccilus casei
P. aeruginosa e S.
epidermidis
Streptococcus mutans
Streptococcus
sanguinis,
S. mitis,
S.
sobrinus
e
Lactobaccilus casei
Streptococcus Mutans,
Staphylococcus aureus
Enterococcus sp. e
Lactobacillus sp.
Staphylococcus aureus

Fonte:Dados da pesquisa
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CONCLUSÕES
Com base nos diversos aspectos tratados nesse estudo
de revisão, pode-se concluir como relevante a ação
antimicrobiana dos óleos essenciais de algumas espécies de
plantas. E que a utilização de bioprodutos gera um custobeneficio favorável para a indústria e para a população.
Pudemos observar também neste estudo que de acordo com a
literatura revisada neste trabalho, utilizar produtos naturais com
atividade antimicrobiana para microorganismos da cavidade
bucal demonstra ser eficácia no controle do biofilme dental e na
inibição da cárie dentária, pois, a maioria dos óleos essenciais
estudados inibe o crescimento bacteriano, embora, o efeito
bactericida não tenha sido significativo na maioria dos óleos
estudados. Desta forma, necessário se faz um maior
desenvolvimento de pesquisas e estudos principalmente in vitro
de compostos naturais e aumento de ensaios clínicos com
metodologias mais consistentes nesta área para que possamos
em um futuro próximo ter compostos que tenham efeito
bactericida para microorganismo da flora bucal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABCMED, 2013. Cáries dentárias: o que são? Quais as causas? Quais os
sintomas? Como detectar e tratar? Como prevenir?. Disponível em:
<http://www.abc.med.br/p/saude-bucal/367709/caries-dentarias-o-que-saoquais-as causas-quais-os-sintomas-como-detectar-e-tratar-comoprevenir.htm>. Acesso em: 07 nov. 2018.
ANDRADE, B.F.M.T.; BARBOSA, L. N.; PROBST, I. S.; FERNANDES
JUNIOR, A. Antimicrobial activity of essential oils. J. Essent. Oil Res., v.26,
p. 34-40, 2014.
ATANASOV, A.G. et al. Discovery and resupply of pharmacologically active
plant-derived natural products: A review. Biotech. Adv., v.33, p.1582-1614,
2015.

409

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS NA FLORA BUCAL

AVILA-CAMPOS, Mario Julio et al. Aspectos Microbiológicos de
Infecções Bucais: Relação Ecológica e de Virulência. Laboratório de
Anaeróbios, Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
http://www.icb.usp.br/bmm/mariojac/index.
php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58&lang=br
BARBOSA, Janaina Priscila et al. Atividade anti-Candida de óleos
essenciais de espécies de Eucalyptus. 2018. Dissertação (mestrado) Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de
Campinas,
BEZERRA, Louise Morais Dornelas et al. Atividade antibacteriana in vitro
de fitoconstituintes sobre microrganismos do biofilme dentário. Revista
Brasileira de Ciências da Saúde, v. 17, n. 1, p. 79-84, 2013.
CARVALHO, Isabela de Oliveira. Atividade antibacteriana de óleos
essenciais e cremes dentais fitoterápicos em bactérias cariogênicas
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Viçosa. 2016
CABRAL, C.; POÇAS, J.; GONÇALVES, M. J.; CAVALEIRO, C.; CRUZ,
M.T.; SALGUEIRO, L. Ridolfia segetum (L.) Moris (Apiaceae) from
Portugal: A source of safe antioxidant and anti-inflammatory essential oil.
Ind. Crop. Prod., v.65, p.56-61, 2015.
CHALHOUB, E.; EMAMI, E.; FREIJE, M.; KANDELMAN, D.; CAMP ESE,
M.; ST-GEORGES, A.; VOYER, R.; ROMPRE, P.; BARBEAU, J.; LEDUC,
A.; DURAND, R. Effectiveness of an alcohol-free essential oil-containing
mouthwash in institutionalised elders receiving long-term care: a feasibility
study. Gerodontology, v.33, p.69-78, 2016.
CHEN, Y.; WONG, R.W.K.; MCGRATH, C.; HAGG, U.; SENEVIRATNE,
C.J. Natural compounds containing mouthrinses in the management of
dental plaque and gingivitis: a systematic review. Clin. Oral Invest., v.18,
p.1-16, 2014.
CORTELLI, S.C.; CORTELLI, J.R.; SHANG, H.; COSTA, R.; CHAR LES,
C.A. Gingival health benefits of essential-oil and cetylpyridinium chloride
mouthrinses: A 6-month randomized clinical study. Am. J. Dent, v.27,
p.119-126, 2014.
FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie dentária: a doença e seu tratamento
clínico, 2ª Ed., (reimpressão) – São Paulo: Santos, 2013.
FERNANDES, J. M. F. A. Incorporação de óleo essencial em cimento de
ionômero de vidro: estudos in vitro e in silico. Tese (Doutorado - Programa
de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia da
Universidade de Pernambuco), 2015.
FERREIRA FILHO, Julio Cesar Campos et al. Ação antibacteriana de
Rosmarinus officinalis L. e Maytenus ilicifolia Mart. sobre bactérias orais.
RFO UPF, Passo Fundo, v. 20, n. 3, dez. 2015. Disponível em

410

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS NA FLORA BUCAL

<http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141340122015000300007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 23 nov. 2018.
FORMOLO, Fernanda. Avaliação da atividade antimicrobiana do óleo
essencial de distintos quimiotipos de Lippia alba (Mill.) 2014-06-04.
Metadata. N.E.Brown https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/591
GRICE, Elizabeth A.; SEGRE, Julia A. The human microbiome: our second
genome. Annual review of genomics and human genetics, v. 13, p. 151170, 2013.
KAMATOU, GUY P.P.; VERMAAK, I.; VILJOEN, A.M.; LAWRENCE, B.M.
Menthol: A simple monoterpene with remarkable biological properties.
Phytochemistry, v.96, p. 15-25, 2013.
NONATO, Isael da Silva. Efeito antibacteriano do óleo essencial de Mentha
Piperita L. sobre as bactérias Sthaphylococcus áureos e Escherichia coli.
2018. (Monografia. – Curso de Farmácia, Faculdade Maria Milza, BA, 2018.
OLIVEIRA, M. B. Extração, Caracterização e avaliação da atividade
larvacida do óleo essencial do Citrus Limon Linneo (limão) frente ao
mosquito Aedes aegypti. Dissertação de Mestrado. São Luis: Universidade
Federal do Maranhão; 2013.
OLIVEIRA, Maria Alcionéia Carvalho de. Investigação da s propriedades
anticariogênicas de óleos essenciais: atividade antimicrobiana e
caracterização química. Dissertação (Mestrado do Programa de PósGraduação em BIOPATOLOGIA BUCAL, Área Microbiologia / Imunologia
da Faculdade de Odontologia, Campus de São José dos Campos, UNESP,
2013.
OLIVEIRA, Thaís Brito et al. The Use of Lippia in the Treatment of
Periodontal Diseases. Journal of Dentistry & Public Health, v. 9, n. 3, p.
227-237, 2018.
PEREIRA, Fernando Silva et al. Atividade Antimicrobiana In Vitro de
Extratos de Gengibre, Própolis, Café e Barbatimão sobre Enterococcus
Faecalis. Vol.19, no 1, pp. 06-09 (Jun-Ago 2017). Brazilian Journal of
Surgery and Clinical Research – BJSCR
RODRIGUES, Amanda Sabino; SILVA, Michelli Aparecida Bertolazo da.
Avaliação da Atividade Antibacteriana e Antifúngica do Óleo
Essencial de Frutas Cítricas. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do
Conhecimento. Ano 03, Ed. 06, Vol. 03, pp. 106-118, Junho de 2018.
ISSN:2448-0959
SILVA, Ana Sofia Machado da. Microbioma Oral: O seu papel na saúde e
na doença. Dissertação apresentada na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias para Escola de Ciências e Tecnologias da
Saúde, Lisboa, 2016.
SILVA, Cristiane Santos et al. Óleo essencial da Canela (Cinamaldeído) e
suas aplicações biológicas. Revista de Investigação Biomédica, v. 9, n. 2,
p. 192-197, 2018.

411

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS NA FLORA BUCAL

SOBRAMENIUM, A. G.; VIJAYAKUMAR, K.; PANDIAN S. K. Limonene
inhibits streptococcal biofilm formation by targeting surface-associated
virulence factors. J. Med. Microbiol. Vol. 62. No. 8, p. 879-890. Aug. 2015.
STRUŻYCKA, IZABELA. The oral microbiome in dental caries. Pol J
Microbiol, v. 63, n. 2, p. 127-135, 2014.
VIEIRA, M.; BESSA L. J; MARTINS M. R, ARANTES, S. TEIXEIRA, A. P.
S; MENDES, A. et al. Chemical Composition, Antibacterial, Antibiofilm and
Synergistic Properties of 69 Essential Oils from Eucalyptus globules Labill.
and Seven Mediterranean Aromatic Plants. Chem. Biodiversity 2017; 14.
VLASE, L.; BENEDEC, D.; HANGANU, D.; DAMIAN, G.; CSILLAG, I.;
SEVASTRE B.; MOT, A.C.; SILAGHI-DUMITRESCU, R.; TILEA, I.
Evaluation of antioxidant and antimicrobial activities and phenolic profile for
Hyssopus officinalis, Ocimum basilicum and Teucrium chamaedrys
Molecules, v.19, p.5490-5507, 2014.
WUERGES, Karla Letícia; GANDRA, Eliezer Ávila. Atividade
Antimicrobiana do Óleo Essencial e Extratos de Folhas e Frutos de Pitanga
(Eugenia Uniflora L.): Uma Revisão. Revista Ciências Exatas e Naturais,
Vol. 18, n◦ 1, Jan/Jun 2016.
ZANUSSO JUNIOR, G.; MANSANOSARTO, M. P. Atividade antimicrobiana
de óleos essenciais. Revista UNINGÁ Review, Vol. 20, no1, pp.98-102,
2014.

412

GERENCIAMENTO E DESCARTE DO AMÁLGAMA DE PRATA E SEU IMPACTO
NA SAÚDE PÚBLICA

CAPÍTULO 22
GERENCIAMENTO E DESCARTE DO
AMÁLGAMA DE PRATA E SEU IMPACTO
NA SAÚDE PÚBLICA
Thays Matias RIBEIRO1
Thassya Matias RIBEIRO2
Giselle Medeiros da Costa ONE3
1

Graduanda do curso de Odontologia, UFPB; 2 Graduanda do curso de Farmácia, UFPB;
3
Orientadora/Professora da FIP.
Thaysmribeiro1@gmail.com.br

RESUMO: O amálgama de prata é um material consagrado na
odontologiabla, entretanto, por apresentar mercúrio em sua
composição, o material é objeto de estudo de muitas pesquisas.
Os resíduos do amálgama vem sendo apontados como vilões
na contaminação ambiental, portando, o objetivo do presente
trabalho é realizar uma revisão de literatura abordando o
gerenciamento dos resíduos do amálgama (AP) e evidenciando
os riscos que o mesmo pode trazer em caso de descarte
incorreto. O presente estudo trata-se de uma revisão de
literatura e para auxílio na pesquisa documental realizada,
foram utilizados bancos de dados online. De posse do material
pesquisado, pode-se notar que o AP é um material restaurador
ainda muito utilizado, principalmente em serviços público da
saúde devido ao custo-benefício, e que a exposição ao
mercúrio em ambiente clínico odontológico se dá através da
liberação de partículas do amálgama advindos de processos
clínicos. Notou-se também a ausência do ensino sobre o correto
descarte deste material, evidenciando a necessidade da
orientação sobre o mesmo. Portanto, o que se entende como
maior problema do uso do amálgama (AP) é a necessidade de
melhorias no sistema de descarte de seus resíduos, logo, o AP
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não oferece riscos significativos à saúde, bem como ao meio
ambiente, desde que haja um sistema de gerenciamento e
monitoramento do descarte desse material.
Palavras-chave: Mercúrio. Toxicidade. Amálgama dentário.
INTRODUÇÃO
Um material consagrado pelo uso na Odontologia como
restaurador é o Amálgama de Prata (AP). Esse composto
apresenta diversas evidências científicas de sucesso clínico e
mesmo diante da alta demanda por restaurações estéticas o
AP, quando indicado, continua sendo o material de eleição para
restaurações em dentes posteriores. Ademais, em 2009, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) concluiu que os
materiais
restauradores
existentes
não
substituíam
adequadamente o AP (SANTOS et al., 2016).
Pode-se descrever o AP como um produto resultante da
mistura de mercúrio, prata, estanho e cobre, podendo conter
índio, zinco, platina e/ou paládio, a depender do fabricante
(HOGLUND; MONDELLI, 2014; PÉCORA, 2003; SANTOS et
al., 2016). Então, por causa de sua composição, com o passar
dos anos foi gerada uma grande discussão a respeito da
continuidade de uso do AP na prática clínica odontológica
(ANVISA, 2010; PEREIRA, 2004) considerando a presença de
materiais com alta toxicidade. Esse fato se baseia,
principalmente, no risco em potencial do AP contaminar o meio
ambiente, devido ao seu uso e descarte inadequados (NARVAI,
2014).
Nos países como Noruega, Dinamarca e Suécia, as
restaurações de AP foram abolidas, tal fato ocorreu devido ao
“Desastre de Minamata”, onde mais de 1400 pessoas morreram
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em consequência direta da intoxicação por mercúrio (SILVA et
al., 2017). Porém faz-se necessário esclarecer que naquela
época, Minamata, uma cidade do Japão, se caracterizava como
uma região de pesca, onde as pessoas viviam desta atividade
e consumiam peixes com frequência. Por causa disso, muitas
pessoas começaram a ter perda de visão, descoordenação
motora e muscular (SANTOS et al., 2016).
Alguns anos depois, descobriu-se que as alterações
eram causadas pela destruição dos tecidos cerebrais, em
virtude da contaminação pelo mercúrio. Após três anos do
ocorrido, as autoridades japonesas descobriram que uma
indústria local usava um composto de mercúrio que quando
atingia a Baía de Minamata, incorporava-se à cadeia alimentar
dos peixes e esses peixes eram consumidos pela população
(ANVISA, 2010). Em 2007, o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNEP - United Nations Environment
Programme) formalizou a Parceria Global do Mercúrio para
minimizar ou eliminar o uso do mercúrio. E segundo Santos et
al. (2016), por esta causa, alguns países baniram o AP sob a
argumentação da sua toxicidade, no entanto, tal capacidade
ainda precisa ser comprovada cientificamente.
Ainda segundo o autor supracitado, no Brasil o AP ainda
é bastante usado por causa de sua eficácia, eficiência, custo e
benefício. Extinguir o seu uso, causaria um impacto negativo
significativo para a saúde bucal das pessoas. No entanto, vale
ressaltar a grande importância de seu descarte adequado em
virtude da grande contaminação que pode gerar ao meio
ambiente.
O descarte dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no
Brasil é caracterizado como um grande desafio que tem gerado
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políticas públicas e legislações, tendo como foco a
sustentabilidade do meio ambiente e a preservação da saúde
(BRASIL, 2006a). Os objetivos da Lei Federal 12.305/10, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), são:
a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, pela não
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos
resíduos sólidos, bem como pela disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).
Quanto aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS),
estes são classificados, no Brasil, pela Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº306/04, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) , e pela Resolução nº358/05 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Esta classificação é
feita com base nos tipos de resíduos, os quais são divididos em
tipos A, B, C, D e E. Tipo A, resíduos com a possível presença
de agentes biológicos; tipo B, resíduos contendo substâncias
químicas; resíduos do tipo C, constituídos por produtos
resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos (elementos radioativos); resíduos tipo D, que
podem ser equiparados aos resíduos domiciliares; e,
finalmente, os resíduos do tipo E, formados por materiais
perfurocortantes ou escarificantes.
Sendo assim, levando em consideração que a
odontologia é capaz de gerar resíduos dos tipos A, B, D e E
(biológicos, químicos, perfurocortantes e comuns) seus
responsáveis técnicos tem o dever de implantar um plano de
gerenciamento de resíduos de acordo com o estabelecido na
RDC/ANVISA n 306/04 (BRASIL, 2004). Este é capaz de
diminuir ou até impedir os efeitos adversos causados pelos
RSS, do ponto de vista sanitário, ambiental e ocupacional, pois
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os mesmos são geradores de risco à saúde pública,
ocupacional e ambiental.
Como foi visto, de acordo com a Resolução nº 306/04 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o
tratamento de resíduos de serviços de saúde fundamenta-se na
aplicação de método, técnica ou processo que vise modificar as
características dos riscos ligados aos resíduos, reduzindo ou
eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais
ou de dano ao meio ambiente (ANVISA, 2004; SANTOS et al.,
2016).
Além disso, os resíduos do amálgama odontológico
oriundos da confecção ou remoção de restaurações com este
material, pelo cirurgião dentista, vem sendo apontados como
vilões na contaminação ambiental quando estão dispostos de
forma inapropriada, junto aos resíduos sólidos ou descartados
nos sistemas de esgoto (SAQUY, 1996, ANCELES et al., 2012).
Portando, o objetivo do presente trabalho é realizar uma
revisão de literatura abordando o gerenciamento dos resíduos
do amálgama (AP) e evidenciando os riscos que o mesmo pode
trazer em caso de descarte de forma incorreta.
MATERIAIS E MÉTODO
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de base
secundária, do tipo revisão de literatura, que busca evidenciar
os impactos do gerenciamento do amálgama de prata, bem
como o risco de seu descarte de forma incorreta. Para auxílio
na pesquisa documental realizada, foram utilizados bancos de
dados online, sendo eles: Scielo, PubMed, Portal de Periódicos
CAPES e outros.
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Os estudos foram identificados de acordo com as bases
eletrônicas. As chaves de buscas usadas foram: Amálgama
Dentário, Meio Ambiente, Resíduos Odontológicos, Gestão de
Resíduos e Protocolos.
De posse do material bibliográfico levantado, foi
realizada a leitura e análise dos estudos, elaborando,
posteriormente, a revisão de literatura com base nos achados e
apresentando o que havia de mais relevante para o tema em
questão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Classificado como um metal em estado líquido na
temperatura ambiente, o mercúrio (Hg) tem características de
ser prateado, brilhante e que evapora com facilidade a medida
que eleva-se a temperatura. Este metal pode se apresentar
naturalmente de várias formas, uma delas é a forma elementarmetálica, outra é a inorgânica-cloreto de mercúrio e por último
a orgânica-metil e etilmercúrio. Dentre os lugares que se pode
encontrar naturalmente o mercúrio tem-se: a crosta terrestre, o
ar, o solo e a água (MONDELLI, 2014; BEZERRA et al., 2013).
No que diz respeito ao vapor de mercúrio presente na
atmosfera, o mesmo pode retornar a superfície terrestre nas
águas da chuva e a partir disso há dois caminhos que podem
ser percorridos pelo metal: o metal pode ser convertido
novamente em vapor de mercúrio e retornar à atmosfera
formando um ciclo com as águas da chuva, ou pode ser
transformado pelos microrganismos presentes na água, ou
seja, convertido em metilmercúrio, que se trata de um mercúrio
orgânico altamente tóxico (MONDELLI, 2014).
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Dentre as formas de exposição humana ao mercúrio
considerado tóxico, a principal delas se dá através da
alimentação, sendo mais específico, em consumo de pescados
contaminados por metilmercúrio. Além disso, podem ser
observados níveis elevados de mercúrio orgânico em atividades
industriais, sendo as principais vias de exposição ocupacional.
Como também pode ser incluído os ambientes clínicos e
ambulatoriais que não apresenta o devido cuidado com a
manipulação, preparo, execução e descarte do amálgama
dentário (MONDELLI, 2014).
Em pesquisas recentes o que tem sido observado são os
efeitos provocados pelo mesmo. Pesquisas realizadas por
Condon e Cristol (2009) demonstraram que o mercúrio provoca
alteração no comportamento sexual de aves, já Frederick e
Jayasena (2011) relataram que outras espécies que se
alimentam de peixes também já apresentam níveis detectáveis
de metilmercúrio e Khodashenas, Aelami e Balali-Mood (2015)
descreveram casos de crianças com diagnóstico de
contaminação por mercúrio (acrodínia), ressaltando-se que o
diagnóstico pode ser confundido com o diagnóstico de outras
doenças.
O tratado de Minamata, cujo objetivo é reduzir os
impactos ambientais significativos para a saúde devido à
poluição atmosférica por mercúrio (MONDELLI, 2014),
estabeleceu que até 2020 o mercúrio deverá ser eliminado de
diversos materiais, entretanto o amálgama de prata (AP) não foi
atingido pela proibição. O tratado possui poucas disposições
relativas à diminuição gradual deste material (MACKEY et al.,
2014), o que possibilita a continuidade de sua utilização em
restaurações, principalmente no serviço público, na Atenção
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Primária à Saúde, já que há grande necessidade do seu uso,
visto que trata-se de um material que proporciona um bom
custo-benefício (SANTOS et al., 2016).
No tratado de Minamata, há um anexo (anexo A – parte
II) que trata especificamente do amálgama de prata. A
convenção determinou redução do uso do material e
substituição gradativa como medida de prevenção, sempre
levando em conta as circunstâncias nacionais e a orientação
internacional. (MONDELLI, 2014).
Dentre as recomendações propostas no tratado estão: a
definição de objetivos nacionais com a finalidade de prevenção
e promoção da saúde da carie dental, diminuindo assim a
necessidade de procedimentos restauradores; a definição de
objetivos nacionais visando diminuir seu uso; a promoção do
uso de alternativas restauradoras, viáveis financeiramente e
com comprovação clínica, além de relação custo/benefício
favorável; a promoção de pesquisas para desenvolvimento de
materiais restauradores livres de mercúrio e de qualidade; o
estímulo às organizações profissionais representativas e
instituições de ensino de odontologia para educar e treinar
profissionais e estudantes sobre alternativas de material
restaurador livre de mercúrio e, também, na promoção das
melhores práticas de gestão; (KOOLIVAND et al., 2015).
Desestimular políticas de seguros e programas que favoreçam
o uso do amálgama em detrimento de material restaurador livre
de mercúrio; Estimular políticas de seguros e programas que
favoreçam o uso de alternativas de qualidade em substituição
ao amálgama; Permitir a utilização do amálgama somente em
sua forma encapsulada; a promoção do uso de melhores
práticas ambientais nos serviços de odontologia, com vistas à
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redução da liberação de mercúrio e seus compostos para os
compartimentos ambientais, como solo e água, e diante disso,
indica-se incluir duas ou mais medidas destas (SANTOS et al.,
2016).
O amálgama de prata é um material restaurador que está
disponível há mais de um século na odontologia e tem uma das
maiores e melhores estimativas de vita útil entre os materiais
restauradores diretos para recomposição de dentes afetados
pela cárie. Segundo a FDI (2014), até o presente momento não
há nenhum material disponível que o substitua com
fidedignidade, ou seja, com propriedades tão boas quanto o
próprio AP. Pesquisas realizadas por Mendez-Visag (2014)
demonstraram que cerca de 26,9 toneladas métricas de
mercúrio na gorma de AP são descartadas por ano nos
sistemas de águas residuais domésticas, durante a colocação
e remoção de amálgamas, ou seja, descarte de forma incorreta
que atinge diretamente a saúde humana.
A exposição ao mercúrio em ambiente clínico
odontológico se dá através da liberação de partículas do
amálgama advindos de processos de corrosão, mastigação e
fragmentação, além disso o mercúrio também pode ser
deglutido ou inalado (SHERMAN et al., 2013).
Dentre os centros de pesquisas que têm estudado sobre
o descarte dos resíduos sólidos da odontologia, como é o caso
do amálgama (AP), tem-se o Instituto de química da UNICAMP
e a USP de Bauru, entretanto, o que se observa em muitas
outras instituições do Brasil é a ausência dessa preocupação,
ou seja, o correto gerenciamento não tem sido orientado e/ou
possivelmente praticado. Isso acontece devido ao
desconhecimento legislativo quanto ao descarte deste material
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e essa ausência de informação está intrínseca, não somente
em instituições de ensino superior que não abarcam questões
de direito, mas em empresas particulares e em outros âmbitos
que não priorizam a educação ambiental (SANTOS et al.,
2016).
Não há nenhum tipo de programa de capacitação do
profissional e pouco se é fiscalizado, até mesmos os docentes
desconhecem o assunto e por consequência não o repassam
para os alunos. Isso prova que as instituições de ensino não
podem se ausentar de sua responsabilidade de conhecimento
da área e transmissibilidade da sua responsabilidade quanto
aos resíduos gerados em suas dependências (SANTOS et al.,
2016).
Segundo Tomo (2014) o descarte de resíduos de forma
incorreta podem gerar riscos aos envolvidos na atividade
laboral, ou seja, aos profissionais expostos ao material, devido
ao seu potencial de contaminação e infecção advindos da
atividade odontológica. Devido a isto, há necessidade de
elaboração e execução de protocolos que gerenciem os
resíduos da clínica odontológica, já que esse procedimento
desenvolve no aluno e no profissional um trabalho
sistematizado e uma conduta consciente e responsável na
pratica odontológica.
De acordo com Silva et al. (2012), se faz necessário esse
conhecimento para que seja constituído como primeiro passo
para que os profissionais venham despertar uma preocupação
em relação à questão ambiental envolvida em todo esse
processo. No Brasil, o AP ainda é muito utilizado em serviços
de saúde pública, demonstrando assim a importância do correto
manejo, já que nele há presença de substancias tóxicas que
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causam danos à saúde humana e ao meio ambiente (JESUS;
MARINHA; MOREIRA, 2010).
Um estudo realizado por Garbin et al. (2015) na qual
verificou a visão dos acadêmicos de odontologia sobre o
gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, constatou
que no que diz respeito ao descarte de materiais
perfurocortantes, a maior parte dos entrevistados detinham do
conhecimento, já que o descarte e a forma de
acondicionamento inadequados dos resíduos perfurocortantes
são potencialmente danosos à saúde do trabalhador podendo
ocasionar acidentes e agravos a saúde. Já no que diz respeito
ao descarte de materiais de revelação de filmes radiográficos
78% dos participantes do estudo desconheciam a forma correta
de descarte dos produtos. Entretanto apenas 50% de um grupo
específico de alunos que acertaram a interrogativa envolvendo
o acondicionamento do amálgama.
Garbin et al. (2015) diz que a odontologia é uma
profissição que apresenta íntimo contato com o paciente e
consequentemente, nas práticas clínicas, está intimamente
ligada às secreções biológicas, a materiais líquidos e sólidos
tóxicos, além da utilização de perfurocortantes. Por este motivo
os acadêmicos do curso devem estar sempre atentos ao Plano
de Gerenciamento de Resíduos, a fim de promover ações de
proteção à saúde, tanto a própria saúde como a do paciente, e
ao meio ambiente.
Logo, a utilização e o ensino do amálgama nas
universidades ainda são de fundamental importância, visto que,
o acadêmico que não aprende a fazer o correto descarte dos
resíduos na universidade não saberá fazer em sua vida
profissional, seja no setor privado ou no setor público, ou seja,
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sendo mais um contribuinte para o descarte incorreto destes
resíduos no meio ambiente e por consequência afetando a
saúde humana (SANTOS et al., 2016).
Vale salientar que havendo o correto descarte e
gerenciamento dos resíduos de AP, o mesmo não tem potencial
de dano à saúde e ao meio ambiente (MONDELLI, 2014),
entretanto, se dispensados impropriamente no lixo ou
descartados no sistema de esgotos há grandes chances de
gerar contaminação ambiental. E o ambiente eu esteja
contaminado, como exemplo de alguns consultórios
odontológicos, tal ambiente constitui risco não só para os
profissionais como também para os pacientes, principalmente
aqueles que realizam procedimentos mais demorados
(ANVISA, 2010; SANTOS et al., 2016).
Em um estudo realizado por Alves et al. (2014) foram
identificados erros na gestão de todos os tipos de resíduos na
APS, sendo a mesma o principal acesso à rede de saúde
pública no Brasil (BRASIL, 2011a), sugerindo assim a
necessidade de estudos para analisar a eficiência da gestão e
do gerenciamento de resíduos na APS.
Segundo dados disponíveis no Sistema de Informações
Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), entre os
anos 1999 a 2007, foram realizadas, pela Atenção Primária à
Saúde dos municípios do Estado do Espírito Santo, a
quantidade de 2.340.610 milhões de restaurações de
amálgama, configurando ainda grande utilização do material
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).
A World Dental Federation (FDI) reconhece o que
anuncia a OMS desde 1997, que considera o amálgama um
material seguro e efetivo e esta declaração se baseia em
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evidencias advindas de estudos. Esta é a posição oficial
adotada pela Assembleia Geral desde 2007, na qual consta da
política de Declaração e Orientação de higiene do mercúrio
(FDI, 2014).
Um estudo relizado por Bazrafshan et al. (2014)
relataram que a gestão de resíduos produzidos pela
odontologia continua sendo um grande desafio. Bem como
outros autores também relataram a ausência de programa de
gestão/orientação (minimização de resíduos, separação,
reutilização e reciclagem) nos consultórios odontológicos, já
que não se trata de um procedimento tão simples, entretanto,
exige conhecimento e gastos (KOOLIVAND et al., 2015).
Todo o resíduo sólido urbano no Brasil em 2014 resultou
numa média de 78,6 milhões de toneladas, o que significa um
aumento significativo de 2,9% quando comparada ao total
observado do ano de 2013. Assim, esse índice é maior que a
taxa de crescimento populacional no país no mesmo período
(que foi 0,9%) (ABRELPE, 2014).
Quanto aos casos de resíduos dos serviços de saúde,
considerando-se que a legislação atribui aos geradores a
responsabilidade pelo tratamento e pelo destino final destes, a
maioria dos municípios apenas realizam a coleta e dão
destinação final para os resíduos deste tipo que foram gerados
em suas próprias unidades públicas de saúde. Mesmo assim,
foi observado um determinado crescimento de 5% nas
quantidades de resíduos de serviços de saúde coletados pelos
municípios em 2014 relativamente a 2013. Deste total, apenas
44,5% tratam os seus resíduos por meio da incineração
(ABRELPE, 2014).
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Levando em consideração que a coleta destes resíduos
sólidos, em sua maior parte dos municípios, acontece de forma
parcial, fica comprometido o conhecimento da quantidade total
gerada e qual o real destino dos resíduos dos serviços de saúde
no Brasil, sendo possível apenas projetar que, do total de 5.570
municípios brasileiros, 4.526 prestaram em 2014, total ou
parcialmente, serviços ligados ao manejo destes, levando a um
índice médio de 1,3 kg por habitante/ano (ABRELPE, 2014).
Além das diversas dificuldades já mencionadas com
relação ao processo de gerenciamentos dos resíduos gerados
pela odontologia, existe outras dificuldades, e todas possuem
fundamento no desconhecimento de suas etapas pelo cirurgião
dentista para implementação de programas de gestão
(KOLLIVAND et al., 2015).
Inúmeros autores apontaram em suas pesquisas que as
atividades de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde
eram pobres e não possuíam as adequações necessárias
(KOLLIVAND et al., 2015). Assim, esse material é geralmente
descartado de maneira incorreta por causa de problemas e
entraves com o processo de recolhimento e destinação final,
descarte, de resíduos deste grupo.
Uma pesquisa realizada por Aduan et al. (2014)
demostrou que a segregação está baseada na separação dos
resíduos em grupo e subgrupos de classificação, no momento
e local de sua geração, de acordo com as características físicas,
químicas, radiológicas e biológicas, com o estado físico e todos
os riscos envolvidos, demonstrando que essa etapa é uma das
de maior relevância da gestão dos resíduos de serviços de
saúde (RSS).
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Outra pesquisa realizada por Alves et al. (2014)
observaram algumas falhas na gerência de diversos tipos de
resíduos na APS, no entanto, o ponto crítico tem sido a
segregação, uma das etapas do gerenciamento. As falhas e
erros que aometem esse estágio aumentam o volume de
resíduos infecciosos, os riscos ambientais e os custos
associados, o que implica na necessidade de estudos para se
analisar a eficiência da gestão e do gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde na APS. Além do erro de segregação
incorreta na fonte de geração, outra falha muito comum
encontrada nos estudos foi o acondicionamento dos resíduos
dos Grupos D e A conjuntamente (ADUAN et al., 2014).
Portanto, sendo a VISA o órgão responsável por exigir o
cumprimento da RDC 306/04, o simples fato de um documento
ser entregue pelo gerador não irá garantir o adequado
gerenciamento do resíduo, por isso torna-se de grande
importância de que este plano seja submetido à análise e
aprovação da VISA local. A partir da leitura e análise do órgão
fiscalizador, haveria minimamente a possibilidade de se
confirmar se o PGRSS foi elaborado de acordo com as
exigências legais, o que aumentaria as chances (mas ainda
assim não garantiria) da eficácia do mesmo quando implantado.
A aparente falta de fiscalização pelo órgão responsável já foi
apontada por SILVA et al. (2014) como um fator negativo frente
a problemática do gerenciamento.
CONCLUSÕES
O que se entende como maior problema do uso do
amálgama (AP) é a necessidade de melhorias no sistema de
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descarte de seus resíduos, levando a necessidade de
orientação sobre esse procedimento e esclarecimentos sobre a
importância do mesmo, já que o descarte de forma incorreta traz
impactos ao meio ambiente e consequentemente à saúde
humana.
Já no que diz respeito as práticas odontológicas que
utilizam o material (AP), deve haver continuidade do ensino do
mesmo nas instituições, incluindo o gerenciamento de seu
resíduo, visto que ele continua sendo utilizado no serviço
público. Paralelamente, deve haver o desenvolvimento de
novos materiais restauradores que substituam com qualidade o
AP e seja de fácil acesso a toda população.
Então, diante os dados encontrados na pesquisa, podese concluir que o AP não oferece riscos significativos à saúde
humana, como também ao meio ambiente, desde que haja um
sistema de gerenciamento e monitoramento do descarte desse
material. Além disso, no que diz respeito aos resíduos sólidos
de odontologia, há necessidade de ampliação e
aprofundamento de estudos, devido às diversas implicações,
incluindo o saneamento ambiental, ficando evidente que os
profissionais precisam se apropriar do conceito de
sustentabilidade, pois outros resíduos gerados em consultório
odontológico são passiveis de reciclagem, além do amálgama.
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar, através de uma
revisão de literatura, a utilização da saliva como método
diagnóstico para doenças orais e sistêmicas. Foram
selecionados artigos publicados em inglês, no banco de dados
online Pubmed com descritores Saliva, Biomarkers e Diagnosis,
entre o período de 2013 a setembro 2018. A obtenção de um
padrão referencial para os constituintes salivares é fundamental
para a interpretação quali-quantitativa dos mesmos e, assim,
determinar possíveis diagnósticos. Foi notória a aplicabilidade
da saliva como método diagnóstico para uma variedade de
doenças, entre as quais se podem citar: doenças bacterianas
como a cárie dentária, pela detecção do Streptococcus mutans
e Lactobacillus spp; doenças autoimunes como a Síndrome de
Sjögren, indicada não apenas pela redução do fluxo salivar,
como também pelo aumento na concentração de sódio, cloro,
Imunoglobulina A (IgA), Imunoglobulina G (IgG), e
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Prostaglandina E2 (PGE2); doenças virais como no diagnóstico
auxiliar do HIV 1 e 2 pela expressão de IgG e também no
diagnóstico precoce de enfermidades malignas como o
carcinoma de células escamosas e o câncer de mama, pela
detecção de anticorpos frente à proteína p53 e pela presença
de marcadores tumorais como o c-erbB-2. O diagnóstico
molecular na cavidade oral por meio da saliva mostra ser um
método simples, não invasivo e muito promissor para o
diagnóstico e monitoramento de inúmeras patologias.
Palavras-chave: Saliva. Biomarcadores. Diagnóstico.
INTRODUÇÃO
A saliva humana é um importante fluido corporal que
representa uma complexa mistura de produtos secretórios
(orgânicos e inorgânicos). É oriunda da excreção das glândulas
salivares maiores e menores e de outras substâncias
provenientes da mucosa da orofaringe, vias aéreas superiores,
refluxo gastrintestinal, fluido do sulco gengival, restos
alimentares e componentes derivados do sangue, sendo
fundamental para a manutenção da saúde oral (LIMA et al.,
2014).
Por permitir uma fácil obtenção e ser um método não
invasivo e de baixo custo, essa substância tem despertado
interesse entre os pesquisadores pela alternativa como exame
complementar, na promoção e na pesquisa de cuidados em
saúde. Além disso, os recentes avanços científicos e
tecnológicos estão produzindo melhoras continuadas em
aspectos como a determinação dos componentes salivares, a
obtenção de amostras comparativas e o aumento da
especificidade e da sensibilidade dos procedimentos utilizados.
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Esses progressos apontam para uma nova era, em que o
diagnóstico molecular na cavidade bucal terá grande
importância (LIMA et al., 2014).
Na saliva, a presença de componentes denominados de
biomarcadores podem estar intimamente relacionados com a
condição de saúde e mudar muito quando as doenças afligem
o corpo, o que viabiliza seu uso como indicadores de certas
patologias (LIU, 2012).
Estas entidades existem em uma variedade de formas
diferentes, incluindo DNA, RNA, microrganismos, anticorpos,
proteínas, lipídeos, entre outros. Alterações em sua
concentração, estrutura, função ou ação podem estar
associadas ao início, progressão ou mesmo regressão de um
distúrbio em particular, ou resultar como o corpo responde a ele.
Compreender e avaliar o significado da expressão de
biomarcadores de um indivíduo pode ser útil para determinar a
presença, localização e até prognóstico de doença. Assim, os
biomarcadores servem como uma ferramenta valiosa e atraente
na detecção, avaliação de risco, diagnóstico, prognóstico e
monitoramento da patologia (YOSHIZAWA et al., 2013).
Diante dessas considerações, o presente estudo visa
discorrer sobre os estudos presentes na literatura científica
referentes ao uso da saliva como método diagnóstico de
patologias orais e sistêmicas, evidenciando quais os principais
biomarcadores salivares são utilizados neste processo, sua
sensibilidade e validação, além da sua aplicabilidade no
monitoramento e progressão de enfermidades.
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MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa bibliográfica foi realizada em uma única base
de dados da internet, a PubMed, para identificar trabalhos que
satisfizessem o objetivo do nosso estudo, sendo eles
publicados a partir de 2013 até setembro de 2018 utilizando as
palavras-chave Saliva AND Biomarkers AND Diagnosis. Houve
restrição de linguagem, sendo idioma inglês o de nossa
escolha. Quanto ao tipo de estudo não houve restrição, sendo
incluídos ensaios de controle, transversais, caso-controle,
estudos de coorte, série de casos e revisões sistemáticas.
Inicialmente 245 estudos foram encontrados e 39
foram selecionados a partir da leitura do título. Após isso, os
artigos seguiram para leitura do resumo, onde foram
selecionados 32 estudos. Em seguida, após leitura completa,
15 artigos foram excluídos por não estarem dentro dos
requisitos estabelecidos na pesquisa ou não relacionados ao
escopo de nosso estudo. Por fim, um total de 17 estudos
seguiram os critérios de elegibilidade e foram mantidos para
análise qualitativa.
Tabela 1. Fluxograma do processo de busca e seleção
bibliográfica.
Registros identificados pela estratégia de
Identificação
Triagem

Elegibilidade

Inclusão

busca na bases de dados principal (n=245)
Registros excluídos na análise de
títulos (n=206)
Registros excluídos na análise dos
resumos (n=7)
Registros selecionados com potencial
de elegibilidade (n=32)
Artigos completos avaliados pelos
critérios de elegibilidade (n=30)
Estudos incluídos na análise qualitativa
(n=17)

Fonte: Dados da pesquisa
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise da saliva como abordagem diagnóstica para
doenças sistêmicas foi proposta há duas décadas. Contudo, o
grande interesse na área surgiu recentemente devido ao seu
potencial como biópsia líquida. A saliva é chamada de espelho
do corpo por ser considerada um ultrafiltrado do sangue e
porque sua composição muda sob diferentes condições
patológicas (RAPADO-GONZÁLEZ et al., 2016).
De acordo com Korte et al. (2015), proteínas plasmáticas
encontradas na saliva têm despertado interesse dos
estudiosos, por cerca de 40% dessas representarem
biomarcadores para inúmeras patologias, como o câncer,
doenças periodontais, doenças cardiovasculares e endócrinas,
além de desordens autoimunes e afecções virais. Isso acontece
porque as glândulas salivares e seus lóbulos internos altamente
permeáveis estão em íntimo contato com capilares sanguíneos
que, por sua vez, extravasam moléculas proteicas que são
absorvidas por células glandulares e, posteriormente,
secretadas como saliva na cavidade oral. Essa troca livre de
moléculas de proteína derivadas do sangue no fluido oral
permite a detecção precoce e o monitoramento de doenças
orais e sistêmicas.
O diagnóstico de casos de câncer ainda é, em grande
proporção, realizado em estágio avançado devido a uma ampla
variedade de razões, como por exemplo as socioeconômicas e
médicas (WILKINSON et al., 2014). Desse modo, é válido
considerar as novas ferramentas de diagnóstico que podem
melhorar o diagnóstico do câncer e o monitoramento da
doença, consequentemente, a melhoria em relação à sobrevida
do paciente. A tabela 1 apresenta a relação das neoplasias
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malignas evidenciadas neste estudo e as demais patologias
diagnosticadas, seguidas das biomoléculas empregadas para
realização da técnica.
Tabela 2. Distribuição da relação das patologias diagnosticadas
e seus biomarcadores.
Autores
Ano Patologias
Biomoléculas
Diagnosticadas
Majem, et al.

2015 Neoplasias

RNAs

malignas
Cuevas-

não-

codificantes

2014 Neoplasias

Proteínas,

Córdoba,

Malignas

Santiago-

cardiopatias/

Proteínas/ fatores

García

endocrinopatias/

salivares,

doenças

proteínas/

imunológicas/

proteínas,

doenças

microRNAs,

hereditárias/

fatores salivares/

distúrbios

hormônios,

psicológicos/

proteínas/

DNA,

virais, anticorpos

e

doenças

/ mRNA,

bacterianas

DNA/

e microrganismos

parasitárias
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Kaczor-

2016 Neoplasias

Proteínas, RNA/

Urbanowicz,

malignas/

anticorpos,

et al.

doenças

proteínas/

autoimunes/

proteínas/

cardiopatias/

proteínas,

doenças

microrganismos/

periodontais/

microrganismos

doenças
bacterianas
Zhang, et al.

2016 Doenças

Güncü, et al.

periodontais/

microrganismos/

doenças

mRNA, proteínas/

autoimunes/

proteínas/

cardiopatias/

proteínas,

neoplasias

anticorpos,

malignas/

oncogene/ DNA,

doenças virais

RNA, anticorpos

2015 Doenças
Periodontais

Wang,

2016 Neoplasias

KaczorUrbanowicz

Proteínas,

malignas

RNA,

Proteínas,
microrganismos
DNA,

RNA,

Proteínas

,

Wong
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Stuani, et al.

2016 Neoplasia

Proteínas

maligna
Tasoulas,
al.

et 2015 Doenças

Proteínas

periodontais/
doença

cárie/

doenças
autoimunes/
neoplasias
malignas
Yoshizawa, et 2014 Doenças
al.

virais/ DNA,

doenças

proteínas/

DNA

bacterianas
Podzimek,
al.
Mikkonen

et 2016 Doenças

Proteínas

periodontais
2016 Neoplasias
malignas/

DNA,proteínas/
DNA, proteínas

doenças
periodontais
Zhang, et al

2017 Doenças

Proteínas,

periodontais/

microrganismos/

Neoplasias

proteínas, RNAs/

malignas
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RapadoGonzález,

2016 Neoplasias
et

Proteínas, RNAs

malignas

al.
Nunes,

2015 Neoplasias

DNA,

proteínas/

Mussavira,

malignas/

DNA/

Bindhu

doenças

microrganismos/

hereditárias/

anticorpos

doenças
periodontais/
doenças virais
Humberto,

et 2018 Doenças

al.

Proteínas

autoimunes

Prasad, Tyagi, 2016 Neoplasias

Proteínas, DNA/

Aggarwal

malignas/

anticorpos,

doenças

RNAs/

autoimunes/

anticorpos/

doenças

virais/ proteínas,

doenças

microrganismos/

bacterianas/
Fuentes,
Yakob, Wong

2014 Doenças
periodontais

Proteínas,
microrganismos,
DNA

Fonte: Dados da pesquisa
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Neoplasias Malignas
A maioria das neoplasias de mama são detectadas em
estágio avançado, resultando em taxas altas de mortalidade. O
exame de rastreamento pela mamografia é o padrão ouro para
o diagnóstico, mas nem sempre é possível obter resultados
concretos, a depender da mamografia. Com isso, o uso de
biomarcadores salivares pode ser utilizado para detectar
estágios precoces de câncer de mama. Concentrações da
proteína CA15-3 foram verificadas em pacientes com câncer
em comparação ao grupo controle, e sua presença pode ser
usada para monitorar possíveis casos de metástase da
neoplasia (WANG, 2016).
Evidências científicas revelaram que várias proteínas
salivares estão alteradas em pacientes com câncer bucal,
incluindo Cyfra 21-1, TPS e CA12, vários parâmetros salivares
relacionados ao estresse oxidativo e parâmetros bioquímicos e
imunológicos. A hipermetilação do promotor de DNA na saliva
de pacientes com câncer bucal também se mostrou útil para o
diagnóstico precoce dessa doença sendo possível sua
aplicabilidade em ambiente clínico (PRASAD; TYAGI;
AGGARWAL, 2016).
A presença de microRNAs, principalmente o miR-31, foi
expressivamente aumentado na saliva de pacientes com
carcinoma oral em todos os estágios clínicos, incluindo tumores
muito pequenos. No entanto, nenhuma diferença na expressão
de miR-31 salivar foi encontrada ao comparar pacientes com
leucoplasia verrucosa oral em relação aos controles. Ao
comparar a expressão de miR-31 em diferentes fluidos
corporais, eles descobriram que o miR-31 era mais abundante
na saliva do que no plasma, sugerindo que o salivar miR-31 era
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um biomarcador mais sensível para malignidade oral (MAJEM
et al., 2015; ZHANG et al., 2017).
Foi relatado que o aumento no antígeno tumoral CA153 e anticorpos para os marcadores de proteína tumoral c-erbB2,
CA-125 e P53 na saliva também podem ser considerados
biomarcadores salivares para cânceres da cavidade oral e
outros locais. Além disso, estudos mostraram que
hialuronidase, (IL-6) e (IL-8), podem ser biomarcadores
potenciais para pacientes com carcinoma espinocelular de
cabeça e pescoço (ZHANG et al., 2017; CUEVAS-CÓRDOBA
et al., 2014; KACZOR-URBANOWICZ et al., 2016).
Com relação ao câncer de pulmão, Zhang et al. (2010)
realizou estudos de microarranjos confirmando a especificidade
de mRNA para essa condição. Estudos apontam que os níveis
de três proteínas (haptoglobina, AZGP1 e calprotectina
humana) foram significativamente maiores entre os pacientes
com câncer de pulmão em relação aos grupos controles
saudáveis (RAPADO-GONZÁLEZ et al., 2016; WANG et al.,
2016; ZHANG et al., 2016).
Pesquisa sobre análises dos níveis de antígeno
prostático específico (PSA) em três grupos: pacientes com
câncer de próstata, pacientes com hiperplasia prostática
benigna e indivíduos saudáveis (controle); relatou significativa
diferença entre os pacientes com doença prostática (benigna ou
maligna) e o grupo controle encontrado apenas para os níveis
de PSA livre no soro, os níveis de PSA total e as relações
livre/total de PSA. Não foi observada correlação significativa
entre os níveis de PSA salivar e sorológico entre os grupos,
sugerindo que mais estudos são necessários para descobrir
adequados biomarcadores salivares para detecção de câncer
de próstata (RAPADO-GONZÁLEZ et al., 2016).
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Biomarcadores
salivares
transcricionais
foram
associados com câncer pancreático, sendo utilizado um modelo
que incluiu quatro mRNAs (KRAS, MBD3L2, ACRV1 e DPM1)
com 90% de sensibilidade e 95% de especificidade. Assim,
estes biomarcadores poderiam discriminar pacientes com e
sem câncer pancreático. A alta sensibilidade e especificidade
sugerem que esses biomarcadores podem ser úteis para a
realização de teste de rastreamento para esse tipo de câncer
(RAPADO-GONZÁLEZ et al., 2016; KACZOR-URBANOWICZ
et al., 2016; ZHANG et al., 2016).
Em monitoramento salivar de pacientes com leucemia
com ou sem tratamento antineoplásico em nível imunológico,
bioquímico e hormonal, observaram que, independentemente
do tratamento, os níveis de fosfatase alcalina salivar (ALP)
foram mais significantes no grupo de câncer do que no grupo
controle. No entanto, as concentrações de ureia foram menores
em pacientes tratados em comparação com os não tratados e
os grupos controles. Assim, foi colocado que o tratamento
antineoplásico aumenta os níveis de glicose e diminui as
concentrações de insulina, reforçando o valor da saliva como
ferramenta de monitoramento no tratamento do câncer
(RAPADO-GONZÁLEZ et al., 2016).
Wang (2016) mostrou que mais de 500 proteínas foram
identificadas e quantificadas para serem biomarcadores
salivares do câncer de estômago, entre as quais 48
apresentaram um perfil diferencial de expressão, que foi
significativo entre os pacientes controle e pacientes com a
neoplasia. Cistatina B, triosofosfato isomerase e a Deleted In
Malignant Brain Tumors 1 (DMBT1) foram verificados com
sucesso pelo teste Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay
(ELISA). A combinação desses três biomarcadores pode atingir
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85% de sensibilidade e 80% de especificidade no diagnóstico
desse tipo de neoplasia.
Doenças Periodontais
Os biomarcadores específicos para doenças podem ser
usados na determinação de riscos, no planejamento do
tratamento e na progressão da doença (FUENTES; YAKOB;
WONG, 2014). Além das doenças orais, como a periodontal, a
saliva também pode ser vista como potencial ferramenta para o
diagnóstico de doenças sistêmicas. Como existe uma
associação
entre
periodontite
crônica
e
doenças
cardiovasculares, um ultrassensível sistema de ensaio
microchip para determinar Proteína C reativa (PCR) salivar tem
sido sugerida para o diagnóstico. Perfis de proteômica salivar
em pacientes com periodontite e indivíduos saudáveis,
mostraram mudanças distintas nas proteínas presentes de
inflamação, que pode levar a melhora do diagnóstico da doença
periodontal (Nunes et al., 2015).
Biomarcadores na saliva têm sido encontrados na
doença periodontal por meio das fases da doença: inflamação
induzida pela infecção, degradação do colágeno e reabsorção
óssea. No tecido periodontal infectado, inúmeras citocinas são
liberadas devido à resposta imune pelas células presentes
naquele tecido, entre elas a interleucina-1beta (IL-1β), citocina
muito relevante e indicativa de periodontite. Além disso,
metaloproteinases do indivíduo são responsáveis por iniciar o
processo de degradação da matriz extracelular, relacionada à
periodontite. A MMP-8, especialmente, é uma enzima liberada
pelos neutrófilos que atua na quebra de colágeno, e tem um
grande potencial para ser um biomarcador da periodontite, onde
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vários estudos mostram que há um aumento no número dessa
enzima em pacientes que possuem doença periodontal,
comparado aqueles pacientes saudáveis (GÜNCÜ et al., 2015;
ZHANG et al., 2016; PODZIMEK et al., 2016).
A predominância de Imunoglobulina A (IgA) na saliva,
pode indicar um risco aumentado de o paciente apresentar
doença periodontal, devido ao fato de que esta imunoglobulina
está relacionada com a defesa contra as bactérias
periodontopatogênicas, interferindo na adesão e metabolismo
das mesmas. Os níveis de IgA encontrados na saliva de
pacientes com doença periodontal estavam exacerbados,
enquanto que em pacientes saudáveis os níveis eram
significantemente mais baixos (TASOULAS, 2015).
Em contrapartida e ainda de acordo com Güncü et al.
(2015), há limitações quanto ao uso dos biomarcadores
salivares para o diagnóstico prévio da doença periodontal.
Segundo ele, esses peptídeos fazem parte da resposta inicial
do tecido quanto à infecção e isso pode ajudar no diagnóstico
prévio da doença, porém deve-se levar em conta que eles
podem, dependendo da sua concentração, se agregar e
dificultar a sensibilização do método, além disso, é possível que
enzimas bacterianas e até do próprio indivíduo degradem os
peptídeos antimicrobianos que seriam utilizados pelo método, e
por fim, alguns peptídeos podem se acumular no tecido e não
serem liberados na saliva, podendo dar um teste falso-positivo
sobre o caso.
Doenças Autoimunes
Há uma necessidade científica muito grande em
conseguir detectar a Síndrome de Sjogren (SS) precocemente,
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pois seus sintomas só aparecem quando a doença já está num
estágio avançado. Biomarcadores salivares podem atuar nesse
diagnóstico prévio e de uma forma não invasiva. Recentemente
moléculas características de biomarcadores vem sendo
investigadas, e entre elas estão a interleucina-4 (IL-4),
interleucina-5 (IL-5) e a clusterina. Foi verificado que pacientes
portadores da síndrome apresentavam uma discrepância de
valores em comparação com pacientes saudáveis. (TASOULAS
et al., 2015; ZHANG et al., 2016).
Apesar dos resultados controversos, a revisão realizada
por Humberto et al. (2018) sugere que os pacientes com Líquen
Plano Oral (LPO) tem um aumento da resposta inflamatória,
como indicado pelo perfil pró-inflamatório salivar das citocinas.
Além disso, as medições da citocina salivar e o óxido nítrico
podem ter um potencial significativo no diagnóstico e
prognóstico para monitoramento da atividade da doença e
respostas terapêuticas no LPO, bem como para a descoberta
de alvos dessa doença.
Todos os estudos incluídos relataram aumento do óxido
nítrico salivar em pacientes com LPO, o que hipoteticamente
resulta do aumento dos níveis de IL-6, Fator de Necrose
Tumoral-Alfa (TNF-α) ou IL1-ß produzidos por linfócitos T e
macrófagos. Em relação ao método de detecção de óxido
nítrico salivar, o teste de Griess foi o método utilizado nos
estudos incluídos nessa revisão. O óxido nítrico salivar parece
ser um marcador promissor para estudos sobre patogênese do
LPO (HUMBERTO et al., 2018).
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Cárie
O uso de diagnósticos salivares para avaliação de risco
de cárie inclui abordagens de microbioma, proteômica,
genômica e transcriptômica. Os patógenos associados à cárie
dental humana mais comuns são Streptococcus mutans (S.
mutans), Streptococcus sobrinus (S. sobrinus) e lactobacilos.
Baixos níveis salivares de alfa-defensinas HNP1-3 contribuem
para a suscetibilidade à cárie em crianças, enquanto mucinas
salivares promovem a aglutinação de estreptococos. A
avaliação do risco de cárie também pode ser gerenciada por
meio da análise dos fatores relacionados ao hospedeiro na
saliva, incluindo taxa de fluxo salivar, pH salivar e capacidade
tampão. Ferramentas diagnósticas incluem métodos baseados
em cultura, como mitis salivarius bacitracin (MSBB), métodos
dip-slide, bem como novas tecnologias moleculares
emergentes como hibridação de ADN-ADN, impressão de
genomas digitais, clonagem e sequenciação do gene 16S
rRNA, T-RFLP e sequenciação de DNA, incluindo análise de
dados de genoma bacteriano (KACZOR-URBANOWICZ et al.,
2016).
Concentrações aumentadas de populações bacterianas
na saliva podem indicar um aumento no risco de cárie do
paciente (TASOULAS et al., 2015). A presença de S. mutans
na saliva pode ser um indicativo sobre a colonização precoce e
o surgimento da doença cárie, porém isso é um indicativo
altamente variável na detecção precoce da doença, uma vez
que ela é considerada multifatorial e necessita de outros fatores
para o seu desenvolvimento. Assim como os lactobacilos, sua
indicativa de cárie é incerta, uma vez que os níveis microbianos
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podem estar elevados pelo fato da dieta do paciente (GAO et
al., 2016).
Em outro estudo com indivíduos do sexo feminino
suscetíveis e resistentes à cárie (20 a 21 anos), verificou-se que
as concentrações lipídicas na saliva parótida em indivíduos
suscetíveis à cárie foram maiores do que nos resistentes à cárie
e diferenças nas composições ácidas também foram
encontradas. Assim, as variações nos níveis lipídicos e
composição de ácidos graxos podem estar associadas no
desenvolvimento de cárie (PRASAD; TYAGI; AGGARWAL,
2016).
Doenças Virais
A saliva pode ser utilizada como diagnóstico auxiliar do
HIV 1 e 2 a partir da concentração de Imunoglobulina G (IgG)
presente nela. Ao verificar pelo ELISA, pode-se perceber se a
concentração da Imunoglobulina está alterada, e com isso
solicitar outros exames para conseguir uma confirmação exata
do diagnóstico. Em adição, estudos recentes têm revelado que
anticorpos e/ou antígenos de Hepatite A, B e C poderiam ser
encontrados em amostras de saliva de pacientes infectados
(YOSHIZAWA, 2014).
Zhang, et al. (2010) afirmam que no nível proteômico
existem testes de anticorpos baseados em saliva que podem
detectar vírus, incluindo vírus da hepatite A, vírus da hepatite B,
vírus da hepatite C, HIV-1, vírus do sarampo, vírus da rubéola
e da caxumba vesicular, entre outros. Além disso, em um novo
teste salivar denominado Teste Rápido de Anticorpos do vírus
da hepatite C (OraQuick) pode-se detectar o vírus da hepatite
C de maneira mais fácil e rápida. Em adição, o RNA do vírus da
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dengue e os antígenos não estruturais da proteína 1 também
são detectáveis a partir da saliva, o que pode fornecer uma
maneira mais eficaz de diagnosticar a dengue.
CONCLUSÕES
O diagnóstico molecular na cavidade oral mostra ser um
método simples, não invasivo e muito promissor para o
diagnóstico e monitoramento de patologias orais e sistêmicas.
Para isso se faz necessária a descoberta de biomarcadores
para várias doenças, sua validação e avaliação de sua
sensibilidade e especificidade, além da determinação de um
padrão referencial para os constituintes salivares.
No entanto, pesquisas sobre a saliva e suas aplicações
para o diagnóstico da doença ainda estão em seus estágios
iniciais e o progresso desses estudos é limitado pela falta de
métodos e técnicas eficientes e úteis. É necessário desenvolver
sistemas de identificação molecular salivar e padronizar a sua
avaliação. Redes sistêmicas de conhecimento de salivaômica e
biomarcadores precisos de doenças podem contribuir para uma
melhor compreensão das correlações entre saúde bucal e
saúde sistêmica, o que promoverá a aplicação da diagnósticos
de precisão, facilitando a individualização de uma terapia
direcionada, precisa, indolor e conveniente.
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RESUMO: A bichectomia é um procedimento cirúrgico que
consiste na remoção da bola de Bichat, com finalidade de
promover uma melhor funcionalidade e harmonia facial, que
possui diversas indicações estético-funcionais. Estética, no
intuito de afinar o rosto, e funcional principalmente para redução
de traumatismos crônicos mastigatórios nas mucosas jugais
promovidos pelo avantajado volume da bola de Bichat. A
técnica da bichectomia é considerada um procedimento de
cirurgia oral menor, realizado por meio de acesso intrabucal e
anestesia local, podendo ser executada a nível ambulatorial.
Diante da sua popularização como intervenção estética
cirúrgica por se tratar de um procedimento rápido, simples e
seguro, concomitante a escassez de estudos que abordem
sobre a bichectomia, este trabalho teve como objetivo relatar
através de um caso clínico a remoção cirúrgica parcial bilateral
das bolas de Bichat (bichectomia), realizada na Faculdade de
Odontologia da UFPE. O paciente procurou o serviço de cirurgia
com queixa de mordedura crônica na bochecha, e foi submetido
ao procedimento de bichectomia. Não houve nenhuma
complicação trans ou pós-operatória, bem como não houve
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ocorrências de possíveis danos à paciente. Conclui-se que o
procedimento cirúrgico de Bichectomia necessita de um amplo
conhecimento anatômico para o adequado manejo cirúrgico a
fim de evitar complicações que podem ser irreversíveis, assim
como para realizar uma correta indicação no intuito de se obter
um bom resultado estético-funcional.
Palavras-chave: Lipectomia. Tecido adiposo. Estética
INTRODUÇÃO
A odontologia moderna tem se preocupado, cada dia
mais, com a saúde e bem-estar do paciente como um todo.
Voltados para muito mais do que tratar problemas dentários
isolados, estamos preocupados em reabilitar pessoas de
maneira que sua face esteja em harmonia com seu corpo e
mente (PAPAZIAN et al, 2018).
Os dias atuais e com o avanço tecnológico, é possível ao
cirurgião dentista, não somente prevenir ou intervir em doenças
bucais, mas também atuar em determinados fatores estéticos
faciais que refletem na saúde mental e social do paciente
(PAPAZIAN et al, 2018).
A cirurgia estética das bochechas é definida como um
grupo de técnicas que foram evoluindo dentro da cirurgia facial,
sendo a técnica da Bichectomia a mais utilizada, esta consiste
na técnica da redução da bola de Bichat, podendo ser realizada
quando se existe o desejo de diferenciação do terço médio da
face, com finalidade de proporcionar uma expressão mais
pronunciada dos ossos da face (zigomático) (STEVAO, 2015).
Apesar de sua utilização para finalidades estéticas, a
bichectomia é considerada um procedimento estético-funcional
do aparelho mastigatório, sendo este aparelho constituído por
dentes, gengiva, periodonto, ossos maxilares (maxila e
454

BICHECTOMIA UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO-FUNCIONAL (RELATO DE
CASO)

mandíbula), articulações temporomandibulares (ATMs) e seus
ligamentos, além de seus anexos e acessórios, tecidos moles
de revestimento e sustentação (SANGALETTE, 2015).
Heister, foi o primeiro anatomista a descrever a bola de
Bichat, porém não acreditava que era uma verdadeira bola de
tecido gorduroso. Ele acreditava que era uma glândula, onde
deu o nome de Glândula Molar, em 1732 (SOUZA, 2016,
HASSANI; SHAHMIRZADI; SAADAT, 2016).
Somente setenta anos depois, em 1802, o anatomista
Marie François Xavier Bichat deu o seu sobrenome de Bichat,
através de seu trabalho de anatomia geral, a esse corpo
adiposo ou Bola de Gordura de Bichat (LIMA; SOUZA, 2016).
Contudo, o primeiro uso clínico foi realizado por Egyedi
em 1977 para o fechamento de defeitos maxilares (HASSANI;
SHAHMIRZADI; SAADAT, 2016).
A bola de Bichat é uma massa esférica, recoberta por
uma fina cápsula fibrosa, situada externamente ao músculo
bucinador e a frente da margem anterior do músculo masseter,
sendo constituída por um corpo central, localizado acima do
ducto parótideo (MOHAN; SHETTY; GUPTA, 2015, HASIBUL
et al., 2016, HASSANI; SHAHMIRZADI; SAADAT, 2016).
Ela surge ao terceiro mês fetal no útero e cresce
continuamente até o nascimento, havendo pouca mudança
quanto ao seu volume de gordura durante o envelhecimento,
sendo de aproximadamente de 10 ml (KIM; HAN; KIM, 2017).
Histologicamente o corpo adiposo é constituído do
mesmo tipo de gordura de outras partes do corpo, contudo o
mesmo não é consumido em casos de emagrecimento como
acontece com as gorduras presentes em outras regiões
(MARCOS, 2017).
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A anatomia da bola de Bichat é complexa, sendo sua
estrutura composta por lóbulos e estruturas altamente móveis
(KIM; HAN; KIM, 2017). O seu corpo central possui extensões,
cuja quantidade de processos e nomenclatura é um ponto de
vista que existem controvérsias na literatura (MOHAN;
SHETTY; GUPTA, 2015).
A bola de Bichat possui um rico suprimento sanguíneo,
cujo as três fontes principais são a artéria maxilar (ramo bucal
e temporal), artéria temporal superficial (ramo transversa da
face) e artéria facial (HASSANI; SHAHMIRZADI; SAADAT,
2016).
A função primária da bola de Bichat está relacionada
tanto com a amamentação como a mastigação, especialmente
em bebês evitando o colapso das bochechas durante a
amamentação, uma vez que essa estrutura é bem desenvolvida
durante os primeiros anos de vida (MOHAN; SHETTY; GUPTA,
2015, HASIBUL et al., 2016).
De maneira geral as funções da bola de Bichat funciona
como uma superfície deslizante sobre a qual os músculos
mastigatórios e da expressão facial se contraem, servindo
também como um preenchimento protetor para evitar a
compressão dos feixes neurovasculares durante a contração
muscular e de forças externas (COHEN et al., 2017).
Em alguns casos a bola de Bichat faz com que umas
pessoas pareçam acima do peso e em desarmonia com o
contorno facial (STEVAO, 2015).
Com a popularização da cirurgia estética, assim como a
volumização facial com preenchedores, a bola de Bichat tornouse uma nova fonte de interesse. Desde a descrição da técnica
de bichectomia em 1989, houve um rápido aumento de seu uso
(VALENTE; VALENTE; PADOIN, 2018).
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Para a correta execução do procedimento cirúrgico de
bichectomia é necessário um bom diagnóstico, além do
conhecimento anatômico e cirúrgico, uma vez que o aspecto
volumoso do rosto também podem estar associadas a outras
estruturas que não a bola de Bichat (JACOMETTI et al., 2017).
O avanço tecnológico tem permitido a odontologia estar
em grande evidência em relação aos mais diferentes assuntos,
principalmente os relacionados a estética, havendo atualmente
um grande número de profissionais que divulgam seus
trabalhos nos mais variados meios de comunicação inclusive
em redes sociais (PAPAZIAN et al, 2018).
Contudo, ainda são poucos os estudos científicos que
abordem sobre o procedimento cirúrgico de bichectomia,
exigindo portanto novos estudos que acrescentarão evidências
sobre a bichectomia, promovendo a disseminação das técnicas
usadas durante esta cirurgia, promovendo assim a troca de
conhecimento entre profissionais.
Diante disso este trabalho teve como finalidade
demonstrar através de um relato de caso a abordagem cirúrgica
do procedimento de bichectomia.
MATERIAIS E MÉTODO
Este trabalho consiste em um relato de caso sobre o
procedimento da bichectomia na clínica odontológica. O estudo
foi realizado no Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Paciente saudável (ASA I), estudante, solteiro, gênero
masculino, procurou os Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial da
UFPE com queixa de mordiscamento bilateral da mucosa jugal
(durante a função da mastigação).
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Foi realizado anamnese, sendo recolhido informações
sobre idade, sexo, hábitos de fumar e consumo de bebidas
alcóolicas, desordens imunológicas e outras informações
possíveis de contra indicações para a realização da cirurgia
oral.
Foi realizado exame físico intra e extrabucal, a fim de
avaliar discrepâncias nas proporções dos terços faciais e
possíveis traumatismos advindos de mordiscamentos em
mucosa jugal.
O paciente foi esclarecido sobre os procedimentos que
seriam realizados. Foram solicitados ao paciente exames
laboratoriais pré-operatórios e ultrassonografia da bola de
Bichat.
Foi planejada a bichectomia sob anestesia local com
lidocaína a 2% e epinefrina 1:100.000 em ambiente cirúrgicoambulatorial. A frequência cardíaca e a pressão arterial foram
aferidas anteriormente ao procedimento cirúrgico e ao final da
cirurgia.
Foi realizada antissepsia extra-bucal com gaze
embebida em solução de clorexidina a 2% e intra-oral com gaze
embebida em solução de clorexidina 0,12%.
A incisão foi realizada com lâmina 15 posteriormente ao
ducto parotídeo com angulação de 45°. A incisão separou a
mucosa e o músculo bucinador, expondo o periósteo maxilar e
a bola de Bichat.
No momento da incisão, foi atentado para não acometer
o ducto da glândula parótida. Após localização da bola de
Bichat, foi realizada a divulsão dos tecidos com o uso de tesoura
íris curva e tesoura Metzembaum, até se obter acesso ao tecido
adiposo.
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A remoção cirúrgica parcial das bolas de Bichat foi
realizada em um único ato cirúrgico. A remoção do tecido
gorduroso foi realizada com a pinça hemostática de 12
centímetros.
Após a remoção, cada fragmento unilateral de bola de
Bichat foi depositado em uma seringa para medição da
quantidade removida. Após a remoção cirúrgica, foi realizada a
sutura com pontos simples separados.
Foi realizado a prescrição medicamentosa de
antiinflamatórios para controle de edema e desconforto
cirúrgico, e analgésicos para controle da dor.
O paciente foi informado dos cuidados pós-operatórios
para fazer uso de crioterapia, dieta líquida/pastosa fria ou
gelada nos primeiros 3 dias e bochecho de clorexidina a 0,12%
por 7 dias (durante 1 minuto, 3 vezes ao dia).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O procedimento cirúrgico intitulado de Bichectomia vem
ganhando espaço no rol das técnicas cirúrgicas empregadas
para tratamentos estéticos e funcionais da face e aparelho
mastigatório, a qual existe diversas indagações tanto em meio
acadêmico como profissional da área médica e odontológica
(SANGALETTE, 2015).
Para os profissionais a realização dessa cirurgia é
controversa uma vez que costuma-se perder gordura na região
da face a medida em que ocorre o aumento da idade, podendo
a remoção dessas bolsas de gorduras resultar em uma
aparência mais envelhecida ao longo dos anos, e portanto
assim, as pessoas a qual se submetem a esta cirurgia podem
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precisar de preenchimento no futuro para recuperar a aparência
mais jovem (ROMAN-TORRES et al., 2017).
Apesar das indagações, a bichectomia é um
procedimento cirúrgico bastante seguro que pode ser realizado
em consultório, sob anestesia local, com duração de 25 a 35
minutos, a partir da aplicação do anestésico à sutura (STEVAO,
2015, MOREIRA JÚNIOR et al., 2018).
A cirurgia de bichectomia está indicada para pacientes
saudáveis, sem condições médicas graves, que almejam um
formato facial mais definido e a melhoria da função mastigatória
em pacientes que frequentemente traumatizam a face interna
das bochechas durante a mastigação (SANGALETTE, 2015).
Durante a anamnese o paciente foi interrogado quanto à
existência de doenças sistêmicas graves e hábitos que contraindicassem o procedimento.
Ao exame físico foi constatado lesões na mucosa jugal
cicatrizadas decorrentes do trauma, confirmando a queixa
principal do paciente. De acordo com o estudo realizado por
Lima e Souza (2016), a mordedura crônica da mucosa jugal,
esteve presente em 90% dos pacientes da amostra.
Um paciente candidato para o procedimento cirúrgico de
bichectomia normalmente apresenta um arredondamento facial
excessivo o que lhe confere um um rosto de aparência pesada
(OLIVEIRA; GÓES, 2017).
Assimetrias dos dois lados devem ser levadas em
consideração. Uma linha imaginária deve ser traçada, desde a
raiz do cabelo, descendo reta pelo centro da glabela, e nariz,
lábios e mento; avaliação dos terços horizontais e proporções
faciais e os tipos de rosto (OLIVEIRA; GÓES, 2017).
Contudo, a avaliação clínica do paciente baseando-se
em um conjunto de padrões esteticamente aceitos para o
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contorno do terço médio da face, nem sempre permite um
diagnóstico adequado e consequentemente um tratamento
correto, o que torna a definição desses casos desafiador, diante
da necessidade de uma análise cuidadosa das estruturas
anatômicas (TARALLO et al., 2017).
Porém como todo procedimento cirúrgico, a bichectomia
apresenta também contraindicações e riscos que deverão ser
avaliados e expostos ao paciente antes da cirurgia.
Para submeter-se a este procedimento cirúrgico, os
pacientes candidatos a bichectomia devem ter mais de dezoito
anos de idade, fisicamente apto, não-fumantes e consciente e
realista sobre os objetivos e resultados que podem ser
alcançados com a bichectomia (MOREIRA JÚNIOR et al.,
2018).
É de extrema importância que o cirurgião explique todas
as questões relacionadas a cirurgia, como o potencial estético
de cada paciente, a irreversibilidade da técnica, os custos e
outros fatores, tais como risco de sangramento e infecção
(MOREIRA JÚNIOR et al., 2018).
Durante a avaliação da face, é necessário mensurar a
distância entre os ângulos da mandíbula, se esta for maior que
a distância entre os malares, é possível que a bichectomia,
isoladamente, não vá atender as expectativas do paciente,
devendo este ser comunicado antes da realização do
procedimento (OLIVEIRA; GÓES, 2017).
As contraindicações do procedimento cirúrgico de
bichectomia são as mesmas de qualquer cirurgia eletiva, tais
como: pacientes que fazem Radioterapia e/ou Quimioterapia;
pacientes com infecções locais; cardiopatias severas;
imunossupressão; coagulopatias e nefropatia (STEVAO, 2015).
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Na ausência de contraindicações, após o exame Clínico,
foi solicitado ao paciente a realização de exames
complementares
pré-operatórios
de
hemograma,
coagulograma e glicemia em jejum, cujo resultado apresentouse com valores dentro dos padrões de normalidade.
A bola de Bichat encontra-se intimamente associado com
os músculos da mastigação, estando no espaço mastigatório
existente entre os músculos masseter e bucinador, o que
favorece ser acessado facilmente pela cavidade oral (MOHAN;
SHETTY; GUPTA, 2015).
O procedimento para a remoção cirúrgica parcial das
bolas de Bichat foi realizada em um único ato cirúrgico,
iniciando pelo lado esquerdo, e logo após pelo lado direito.
A incisão foi realizada com lâmina 15, cortando a mucosa
jugal e o músculo bucinador, havendo exposição do periósteo e
bola de Bichat.
O acesso cirúrgico para a bichectomia (Figura 1), é
realizado através de uma incisão, devendo este não ultrapassar
mais do que 2 cm de comprimento, no tecido mole na porção
mais inferior e posterior do pilar zigomático devendo-se ter o
cuidado quanto a visualização do ducto parotídeo (MARCOS,
2017, ROMAN-TORRES et al., 2017,).
A incisão foi realizada atentando para as estruturas
adjacentes, principalmente para não acometer o ducto da
glândula parotídea, cuja lesão poderia trazer danos desastroso
ao paciente.
Após a incisão, foi realizada a divulsão dos tecidos com
o uso de tesoura íris curva e tesoura Metzembaum, até se obter
acesso ao tecido adiposo, embora que autores como RomanTorres et al. (2017) preconizam a utilização de uma sonda fina
ou tesoura hemostática.
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Figura 1. Acesso cirúrgico do lado esquerdo, medindo
aproximadamente 1,5 cm em sua maior extensão.

Fonte: Elaborada por Martinho Dinoá Medeiros Júnior.

Para o tracionamento da bola de Bichat e remoção, foi
utilizado a técnica do duplo pinçamento com pinças
hemostáticas (Figura 2).
Nesta técnica a porção da bola de Bichat é comprimida
e removida através de uma pinça hemostática longa e fina
travada, inserida na região. A gordura é tracionada para fora
com a ajuda de outra pinça hemostática até que o pedículo da
gordura seja visualizada (OLIVEIRA; GÓES, 2017).
Figura 2. Tracionamento da bola de Bichat do lado esquerdo
utilizando a técnica de duplo pinçamento com pinças
hemostáticas.
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Fonte: Elaborada por Martinho Dinoá Medeiros Júnior.

A preservação da fáscia de revestimento da bola de
Bichat é de extrema importância para permitir a remoção da
gordura através do orifício de uma única vez (ROMANTORRES et al., 2017).
A bola de Bichat deve ser removida com movimentos
suaves, pois o tracionamento excessivo pode indevidamente
distorcer a anatomia e ducto parotídeo ou de pequenos vasos
no campo e consequentemente levar a lesões indesejadas
(ROMAN-TORRES et al., 2017).
Assim que o pedículo for visualizado, ele poderá ser
cortado, e a gordura livre é removida. Também pode-se utilizar
uma pequena ponta de aspiração na área e retirar qualquer
parte de gordura que possa ter sobrado durante divulsão
(ROMAN-TORRES et al., 2017).
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O volume médio da bola de Bichat é de 9,6 ml, possuindo
uma variação de 8,3 a 11,9 ml, e seu peso médio de 9,3 g, com
variação de 8 a 11,5 g (KIM; HAN; KIM, 2017).
É importante salientar que a quantidade de gordura que
pode ser removida através do procedimento cirúrgico varia para
cada indivíduo e portanto, como de acordo com Marcos (2017),
a remoção deve limitar-se a no máximo ⅔ do volume da bola de
Bichat.
Foi removido 4 ml de tecido adiposo (bola de Bichat) ao
total, sendo 2 ml do lado esquerdo e 2 ml do lado direito (Figura
3).
Figura 3. Mensuração do volume total do tecido adiposo da
bola de Bichat removido.

Fonte: Elaborada por Martinho Dinoá Medeiros Júnior.
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Após a conclusão da ressecção e a confirmação da
hemostasia, as incisões são fechadas com 1 a 2 pontos simples
dos dois lados com fio de sutura 5-0. (OLIVEIRA; GÓES, 2017).
Como na maioria dos casos, duas sutura simples separadas foi
suficiente para fechar a incisão e foi utilizado fio de sutura 4-0.
O paciente foi orientado quanto aos cuidados pósoperatórios, indicando a crioterapia intensiva dentro de 72
horas, uso de analgésicos e antiinflamatórios.
A crioterapia, procedimento que consiste em qualquer
forma de aplicação de objetos que promovem o resfriamento
dos tecidos para fins terapêuticos, devido a vasoconstrição
induzida pelo frio, provoca uma redução no fluxo sanguíneo e
consequentemente o rubor, o calor e o tumor do tecidos
tratados (MOREIRA JÚNIOR et al., 2018).
Diante disso, o frio terapêutico aplicado ao local da lesão
atua como um modulador da resposta inflamatória,sendo
portanto uma importante ferramenta a ser utilizada com
finalidade de reduzir o edema facial causado por bichectomia
(MOREIRA JÚNIOR et al., 2018).
Por se tratar de uma cirurgia ambulatorial, a recuperação
é realizada em casa. Durante o período de recuperação,
recomenda-se dieta pastosa, evitando esforço físico e
exposição ao sol (QUISPE PARI, 2018).
Após uma bichectomia é possível observar algumas
mudanças, segundo Luccas (2017), como redução da
profundidade nasolabial, aparência de lábios mais cheios,
Bochecha mais definida e com menor volume, melhor
exposição dos dentes ao sorrir, olhos mais proeminentes ao
sorrir, linha do maxilar mais definida, e entre outras.
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Os resultados finais cirúrgicos podem ser efetivamente
observada após 4 a 6 meses, quando o inchaço do tecido mole
é definitivamente reabsorvido (MOREIRA JÚNIOR et al., 2018).
Devido a remoção ser realizada através da cavidade oral,
as complicações são intrínsecas ao procedimento cirúrgico,
sendo comum dor e edema, hemorragias e infecções
(JACOMETTI et al., 2017).
As infecções podem seguir as extensões do bola de
Bichat dentro do espaço temporal superficial, espaço
infratempoeral, espaço infraorbitário e espaço periorbitário
(HUPP, 2015).
Também tem sido relatado na literatura como
complicações da remoção do bola de Bichat o hematoma,
hemorragia, limitação de abertura bucal, necrose parcial,
cicatrização excessiva, infecção ou lesão do nervo facial
(MOHAN; SHETTY; GUPTA, 2015; HASSANI; SHAHMIRZADI;
SAADAT, 2016).
A paralisia do nervo facial e seus ramos bucais e
zigomático, em caso de secção dos mesmos, é a sequela mais
dramática e podem resultar em paralisia nos músculos
zigomático maior e menor, levantador do lábio superior e da asa
do nariz, resultando em flacidez do lábio superior do lado
afetado (LIMA; SOUZA, 2016).
É importante salientar que a injúria em um dos principais
ramos do nervo facial cria uma catastrófica e irreversível
deformidade facial, além de que muitos pacientes em que a
função muscular é reestabelecida após a lesão do nervo, muitas
vezes continuam com contração involuntária permanente ou
distorção do rosto por contração e encurtamento dos músculos
parcialmente inervados (SECKEL, 1994).
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O resultado de uma indevida incisão pode ocasionar um
estreitamento do ducto parotídeo. Outra sequela é a assimetria
facial ao extrair diferentes volumes da Bola de Bichat ou
complementar a esta técnica cirúrgica com uma lipoaspiração
do acúmulo de gordura (LIMA; SOUZA, 2016).
Vale ressaltar que não houve nenhuma complicação póscirúrgica, bem como não houve ocorrências de possíveis danos
à paciente.
CONCLUSÕES
O procedimento cirúrgico de bichectomia contribui para
melhorias estéticas e funcionais possuindo poucos riscos,
sendo um procedimento de curta duração e simples, que pode
ser realizado a nível ambulatorial.
No entanto, a íntima relação da bola de Bichat com as
outras estruturas do sistema estomatognático demanda, além
do conhecimento técnico do procedimento cirúrgico, a
necessidade de um conhecimento profundo sobre a anatomia
da região, para se evitar danos às estruturas circundantes.
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RESUMO: As metaloproteinases de matriz são enzimas
proteolíticas zinco e cálcio dependentes que pertencem ao
grupo das endopeptidases. Essas enzimas são capazes de
degradar quase todos os componentes da matriz extracelular.
As MMPs participam de processos biológicos importantes e
podem atuar tanto em mecanismos fisiológicos quanto
patológicos que ocorrem no organismo. A cárie dentária
constitui-se em uma doença microbiana que resulta na
desmineralização dos tecidos dentários. Antigamente,
pensava-se que a degradação da matriz orgânica dentinária era
realizada apenas pelas enzimas proteolíticas bacterianas, no
entanto, através de pesquisas foi possível observar que as
metaloproteinases da matriz que são enzimas derivadas do
próprio hospedeiro podem também contribuir para a progressão
do processo carioso. A atuação dessas enzimas na patogênese
da cárie acontece através da degradação da matriz de colágeno
dentinária que foi previamente exposta por enzimas
proteolíticas bacterianas no início do processo carioso. No
entanto, essas enzimas necessitam que ocorram alguns
mecanismos na estrutura dentária cariada para que possam ser
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ativadas. Dessa forma, o presente estudo constitui-se em uma
revisão bibliográfica, que tem como objetivo descrever o papel
que as metaloproteinases da matriz extracelular desempenham
na progressão da cárie dentária. Através do entendimento da
participação dessas enzimas no complexo mecanismo de
progressão da cárie, espera-se que novas estratégias
terapêuticas e de prevenção da doença possam surgir.
Palavras-chave: Metaloproteinases da matriz. Cárie dentária.
Matriz extracelular.
INTRODUÇÃO
A cárie dentária apresenta etiologia multifatorial com o
envolvimento de fatores como a flora microbiana e a exposição
ao flúor. No entanto, apesar desses fatores contribuírem de
forma significativa para a doença, os estudos sobre quais os
impactos que os fatores genéticos podem trazer na cárie
dentária também têm sido bastante reconhecidos e
pesquisados há bastante tempo (LEWIS et al., 2017).
Apesar da adoção de medidas preventivas em sáude
bucal, a cárie dentária ainda possui elevada prevalência em
determinados grupos populacionais. É importante entender o
complexo processo de formação da doença para que tenha-se
o surgimento de novas estratégias de prevenção e tratamento
(SILVA, 2014; SHIMADA, 2009).
Antigamente, pensava-se que a degradação da matriz
orgânica dentinária era realizada apenas pelas enzimas
proteolíticas bacterianas. No entanto, é preciso compreender
que as colagenases bacterianas não são capazes de degradar
sozinhas as moléculas de matriz extracelular da dentina e, além
disso, não resistem por muito tempo ao meio ácido que é criado
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pela propagação do processo carioso. Dessa forma, sabe-se
nos dias atuais, que além dessas enzimas bacterianas, outras
moléculas sinalizadoras derivadas do próprio hospedeiro e que
estão presentes tanto na saliva quanto na dentina podem atuar
na degradação do colágeno dentinário (SILVA, 2014;
TANNURE, 2011; MAZZONI et al., 2015; CHAUSSAIN et al.,
2013).
Estas moléculas estão inseridas na matriz extracelular
(MEC) sendo secretadas principalmente pelos odontoblastos
durante a secreção da matriz dentinária e são denominadas
metaloproteinases da matriz extracelular (MMPs). O estudo do
papel das MMPs na dentina cariada é muito importante, uma
vez que abre espaço para novas opções terapêuticas para
prevenção e tratamento das lesões cariosas (MAZZONI et al.,
2015; CHAUSSAIN et al., 2013).
A dentina é composta por um tecido mineralizado envolto
por uma matriz extracelular. Nessa matriz predomina a
presença de colágeno tipo I (cerca de 90%) e colágeno tipo III
e IV que corresponde a cerca de (1-3%) da matriz extracelular
da dentina. Associada a essa matriz de colágeno podemos
encontrar também outras proteínas não colágenas que incluem
proteoglicanas, fosfolípideos, enzimas e fatores de
crescimento. Dentre as enzimas, podemos destacar as MMPs
que, juntamente com as outras proteínas não colágenas
constituem cerca de 10% da matriz dentinária (SILVA, 2014;
JUNIOR et al., 2016; MAZZONI et al., 2015; TJÄDERHANE et
al., 2015; CHAUSSAIN et al., 2013; BOUKPESSI, 2016).
As MMPs participam de processos biológicos
importantes podendo atuar tanto em mecanismos fisiológicos
quanto em diversos processos patológicos que ocorrem
organismo. Na cavidade oral, as MMPs exercem um importante
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papel no desenvolvimento e remodelação dos tecidos. Na
matriz dentinária, o papel dessas endopeptidades parece ser
fundamental na dentinogênese. Por exemplo, estas enzimas
podem participar na formação da dentina peritubular e terciária,
bem como, na liberação de fatores de crescimento dentinário;
estes, por sua vez, regulam reações defensivas na polpa. Além
disso, estudos indicam também que as MMPs atuam também
na progressão e reparação do processo carioso. Foi
demonstrado que indivíduos que apresentam-se mais
susceptíveis à cárie dentária, apresentam também altas
concentrações de MMPs na saliva (SILVA, 2014; JUNIOR et al.,
2016; TJÄDERHANE et al., 2015).
Naturalmente, as MMPs estão presentes na matriz
calcificada da dentina que se forma após a mineralização do
colágeno. Elas estão presas em sua forma inativa, contudo,
com a propagação do processo carioso na dentina ocorrerão
mecanismos que podem ativar essas enzimas. Quando em sua
forma ativa, elas serão responsáveis por atuar na degradação
dos componentes extracelulares da dentina e, dessa forma,
podem atuar potencializando a propagação do processo carioso
(JUNIOR et al., 2016).
O tratamento da cárie dentária é composto de vários
fatores, dentre esses, um dos principais constitui-se na
desorganização do biofilme dental. Entretanto, se
considerarmos a efetiva ação das MMPs na degradação da
matriz orgânica dentária, pode-se inferir que mecanismos
inibitórios das MMPs salivares associados ao controle do
desafio cariogênico podem ajudar na intervenção da
progressão da desmineralização dentinária (TORRE, 2014).
Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi verificar e
descrever, como acontece a participação e atuação das
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metaloproteinases da matriz extracelular que estão presentes
na cavidade oral, nos mecanismos de patogênese da cárie
dentária.
MATERIAIS E MÉTODO
O presente estudo se caracteriza como uma revisão de
literatura com abordagem relacionada a associação das
metaloproteinases da matriz extracelular com a cárie dentária.
Realizou-se uma revisão de literatura fundamentada em artigos
científicos publicados entre 2008 e 2018, por meio da busca
bibliográfica em bases de dados eletrônicas: PubMED/Medline,
Lilacs, Science Direct, Scielo (Scientific Eletronic Library) e
Google Acadêmico. Para a pesquisa foram utilizados os
seguintes descritores: “Metaloproteinases da matriz”, “Cárie
Dental”, “Dentina” e “Matriz Extracelular”. Outra estratégia de
pesquisa foi a busca manual em listas de referências dos
artigos selecionados.
Foram incluídos os artigos escritos em inglês, espanhol
e português; aqueles que se enquadravam no enfoque do
trabalho e os mais relevantes em termos de delineamento das
informações desejadas. Os trabalhos incluídos, passaram por
uma seleção, onde foi realizada de acordo com sua relevância
para o tema proposto, por meio de leituras exploratórias dos
respectivos resumos. Após, o conteúdo dos artigos/resumos foi
analisado integralmente e as informações pertinentes foram
devidamente interpretadas. Foram excluídos da amostra os
artigos que não apresentaram relevância sobre o tema
abordado e aqueles que não se enquadraram nos critérios de
inclusão.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As MMPs são enzimas proteolíticas zinco e cálcio
dependentes que pertencem ao grupo das endopeptidases e
estão presentes na matriz extracelular (MEC). Essas enzimas
são capazes de degradar quase todos os constituintes da matriz
extracelular e possuem um importante papel no metabolismo
celular (TANNURE, 2011; SILVA, 2014; TJÄDERHANE et al.,
2015; FEMINIANO et al., 2016; STROBEL, 2015; GUEDES,
2016; LI, F. et al., 2015).
A MEC é composta por um complexo de proteínas
fibrosas presentes em proporções variáveis, essas proteínas
estão imersas em um gel hidrofílico de polissacarídeos que se
agrupam em forma de rede. A MEC pode servir como suporte
para as células e, além disso, é em parte responsável pela
diversidade morfológica, funcional e patológica dos tecidos
(TANNURE, 2011).
As MMPs são produzidas por células do tecido conjuntivo
como fibroblastos, osteoblastos e odontoblastos, bem como,
por polimorfonucleares leucócitos e outras células inflamatórias.
A estrutura básica das MMPs contém três domínios básicos,
com base em considerações estruturais: um pro-domínio (proMMP) com cerca de 80 aminoácidos e um resíduo de cisteína,
um domínio catalítico (CAT) com cerca de 170 aminoácidos que
contém a região de ligação ao íon de zinco (Zn +2), e o domínio
C-terminal de hemopexina (HPX) (BALI, 2016; MACIEJCZYK et
al., 2016; LAGER et al., 2016; GUEDES, 2016).
As MMPs são sintetizadas e liberadas no meio
extracelular sob as formas de proenzimas inativas (zimogênio)
por células que sejam capazes de responder à ação de
citocinas e também de fatores de crescimento, como exemplo
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os odontoblastos. Por esse motivo, algumas reações devem
acontecer na enzima para que ela seja ativada. Quando
ativadas, essas enzimas são capazes de degradar matriz
extracelular através da clivagem das ligações peptídicas das
proteínas (TANNURE, 2011; SILVA, 2014; JUNIOR et al., 2016;
TORRE, 2014).
Apesar da maioria das MMPs serem ativadas de forma
extracelular ou na superfície celular, algumas delas também
podem ser ativadas intracelularmente. A atividade dessas
enzimas pode ser controlada e reduzida por inibidores
endógenos e exógenos. Os inibidores teciduais de
metaloproteinases da matriz (TIMPs) são os inibidores
exógenos sintetizados como agentes terapêuticos e os
inibidores endógenos originam-se de diferentes células
humanas (TORRE, 2014; MAZZONI et al., 2015; JAIN e
BAHUGUNA, 2015; BALI, 2016).
Existem aproximadamente 23 MMPs que podem ser
encontradas em humanos. Essas enzimas podem ser divididas
em 6 subgrupos representados pelas: colagenases,
estromelisinas, gelatinases, matrilisinas, metraloproteinases
tipo membrana e outras MMPs com base na especificidade e
homologia do substrato (TANNURE, 2011; JUNIOR et al, 2016).
Além da dentina, as MMPs podem estar presentes em
diversos tecidos do organismo como o tecido ósseo, cardíaco,
neuronal, epitelial, entre outros. As MMPs desempenham
funções importantes na fisiologia e patologia dos tecidos. Estas
enzimas participam em processos normais do organismo, como
no remodelamento tecidual, cicatrização de feridas, apoptose,
embriogênese, entre outros. Ademais, também podem
participar da patogênese de muitas doenças, como doenças
pulmonares, doenças cardíacas, artrites, câncer, entre outros
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(TORRE, 2014; VANESA, 2016; TJÄDERHANE et al., 2015;
BALI, 2016; FEMINIANO, 2016; BOUKPESSI, 2017).
Na cavidade oral, as MMPs podem estar presentes na
saliva, na placa dental e na dentina, podendo desempenhar
diversos papéis no desenvolvimento de tecidos e também de
processos patológicos além da cárie, como na doença
periodontal e na inflamação da polpa dentária. Uma atenção
especial deve ser dada a MMP-2 que pode estar envolvida em
diversos processos e parece ser a principal metaloproteinase
presente na cavidade oral. É importante destacar que a forma
ativa dessa MMP está presente também na fase inicial da
formação dentária (TANNURE, 2011; TORRE, 2014; SHIMADA
et al., 2009).
Pode-se considerar que as MMPs possuem um
importante papel na remodelação da matriz que ocorre durante
a dentinogênese. O processo de organização da matriz
orgânica da dentina antes da mineralização parece ter
importantes contribuições das MMPs, uma vez que, essas
enzimas vão atuar na organização das fibras de colágeno da
deposição da camada de pré-dentina. Apesar de estarem
localizadas em toda extensão dentinária, as MMPs podem ser
encontradas com maior frequência próximo à junção esmaltedentina e também na pré-dentina (SILVA, 2014; JAIN e
BAHUGUNA, 2015; CHAUSSAIN et al., 2013).
As MMPs mais comumente encontradas em lesões
cariosas são: as MMPs 2, 8, 9 e 20. A gelatinase MMP-2 apesar
de ser predominante em dentina sadia, possui uma
imunoexpressão ainda mais intensa na dentina cariada e,
portanto, a MMP-2 parece ser a metaloproteinase mais
encontrada na matriz dentinária que participa do processo
carioso. Porém, pode-se dizer que a MMP-9 é talvez a MMP
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salivar mais abundante e predominante nas lesões da cárie
dentinária (TJÄDERHANE et al, 2015; SILVA, 2014; BALI,
2016; BUZALAF, 2015).
Estudos
realizados
através
da
técnica
de
imunofluorescência foi possível detectar uma maior expressão
da MMP-2 em dentes cariados quando comparado com à
dentina sadia. Portanto, torna-se exposto que a MMP-2 além
possuir envolvimento nos diversos mecanismos de defesa do
complexo dentino-pulpar, também participa ativamente na
patogênese da cárie (JUNIOR et al, 2016).
A ativação da MMP-2 em conjunto com a ativação das
MMP-9 e MMP-8 demonstra um papel primordial na
degradação de colágeno em lesões cariosas, em virtude da alta
presença relativa de MMP-8 e MMP-9 na camada externa de
cárie quando comparada com a camada interna que é a
camada afetada por cárie. Portanto, essas metaloproteinases
parecem ser as MMPs de maior participação no processo
carioso (JUNIOR et al, 2016; TORRE, 2014; TJÄDERHANE et
al, 2015; JAIN e BAHUGUNA, 2015).
Além disso, também é importante destacar o papel da
MMP-20 na progressão da cárie dentária. Esta MMP não
degrada o colágeno tipo I e tipo II, por isso, ao invés de atuar
na degradação da matriz de colágeno ela parece contribuir para
uma alteração precoce na matriz orgânica não colágena
durante a progressão da cárie na dentina (SAMBANDAM,
2014).
Entre as moléculas de colágenos que podem ser
degradadas pelas MMPs incluímos colágeno fibrilar e nãofibrilar, fibronectina, laminina e glicoproteínas da membrana
basal (TJÄDERHANE et al., 2015).
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As principais MMPs responsáveis pela destruição de
matriz extracelular em diversas condições patológicas são as
colagenases e gelatinases; essas metaloproteinases possuem
a tendência a quebrar principalmente colágenos e lamininas
(SILVA, 2014; JAIN e BAHUGUNA, 2015).
A cárie dentária surge a partir de um desequilíbrio na
placa dental levando a deposição de uma massa microbiana
(biofilme) sobre a superfície dental através de processos
dinâmicos. Com o passar do tempo, se não houver a remoção
do biofilme, haverá a desmineralização da estrutura dentária
levando a repercussões que poderão ser vistas clinicamente
(TORRE, 2014).
O processo carioso da dentina difere bastante do
processo carioso do esmalte. Isso acontece porque o esmalte
é uma estrutura de alta dureza e contém muita quantidade de
mineral (cerca de 96%) e pouca quantidade de matriz orgânica;
diferentemente do esmalte, a dentina é menos mineralizada e é
composta por abundante material orgânico (CHAUSSAIN et al.,
2013; SHIMADA et al., 2009).
Na dentina cariada é possível identificar duas camadas
em relação à infecção bacteriana e à degradação da matriz
orgânica da dentina; uma camada é a dentina infectada onde
existe a presença de bactérias cariogênicas e a matriz orgânica
é totalmente desnaturada, a outra é a camada de dentina
afetada, nessa camada a dentina está parcialmente
desmineralizada e afetada pelo processo de cárie, entretanto,
não possui infecção bacteriana (SHIMADA et al., 2009).
Com o início da lesão cariosa, ocorrerá a introdução de
patógenos na matriz orgânica da dentina. Esse processo leva
ao início da desmineralização da parte orgânica dos tecidos
dentais. Contudo, é preciso compreender que as colagenases
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bacterianas não são capazes de degradar sozinhas as
moléculas de matriz extracelular da dentina e não resistem por
muito tempo ao meio ácido produzido durante a fase de
desmineralização. Portanto, torna-se necessária a existência
de outros mecanismos que sejam capazes de propagar a
degradação das fibras colágenas na dentina cariada (SILVA,
2014; JAIN e BAHUGUNA, 2015; CHAUSSAIN et al., 2013).
No decorrer do processo carioso haverá a
desmineralização inicial da dentina pelas proteases
bacterianas. A hidroxiapatita é solubilizada por ácidos orgânicos
produzidos por bactérias orais levando a consequente
exposição de sua matriz orgânica. No entanto, os
microorganismos não são os únicos responsáveis pela
degradação do colágeno. Estudos demonstram que as MMPs,
enzimas derivadas próprio hospedeiro, que se encontram em
sua forma inativa aprisionadas na matriz dentinária, serão
ativadas e também vão atuar clivando as outras proteínas da
MEC. Dessa forma, atuam colaborando na propagação
(patogênese) do processo carioso podendo degradar quase
todos os componentes da matriz orgânica da dentina. Portanto,
o processo cariogênico de desmineralização além de re-expor
essas enzimas proteolíticas, também induz a sua ativação
(SILVA, 2014; TORRE, 2014; MAZZONI et al., 2015; JAIN e
BAHUGUNA, 2015; CHAUSSAIN et al., 2013; VIDAL et al.,
2014).
As MMPs presentes no processo carioso podem derivar
tanto da dentina, como da saliva e da própria placa dental. Com
a liberação de ácidos produzidos pelas bactérias cariogênicas,
o pH diminui e torna o ambiente ácido e, nesse ambiente as
MMPs serão ativadas. Contudo, mesmo ativas essas enzimas
não são capazes de degradar a matriz orgânica de dentina em
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ambiente ácido. Portanto, elas necessitam da ocorrência dos
processos de neutralização que ocorrem devido aos sistemas
de tampão salivares. Esses processos acontecem logo em
seguida à queda do pH e tornam as MMPs funcionais na ação
de degradação do colágeno dentinário (TORRE, 2014; JAIN e
BAHUGUNA, 2015; CHAUSSAIN et al., 2013).
Mesmo não sendo capazes de degradar matriz orgânica
em ambiente ácido as MMPs são capazes de suportar uma
tempo prolongado de exposição a ambientes muito ácidos sem
perder suas propriedades bioativas (LAGER et al., 2016).
Sugere-se que o baixo pH causa uma alteração
conformacional dentro do domínio propeptídico da enzima,
sendo capaz de ativá-la. Além disso, estudos demonstram que
outra família de enzimas identificada na saliva e na dentina
cariada humana chamadas de cisteína-catepsinas, quando
ativas, podem também ativar MMPs latentes. Outra forma de
ativação das MMPs é através agentes químicos, tais como
espécies reativas de oxigênio, agentes modificadores de tiol e
glutationa oxidada (CHAUSSAIN et al., 2013; BALI, 2016;
SAMBANDAM, 2014; RAQUEL et al., 2011; BISPO, 2016).
A liberação e ativação de enzimas e suas ações sobre
os componentes da matriz podem acontecer de forma lenta e
gradual, uma vez que, os processos de desmineralização e
remineralização se alternam e, a exposição da matriz pode ser
relativamente lenta nas lesões cariosas (MAZZONI et al., 2015).
Uma maior expressão das MMPs salivares podem ser
encontradas em pacientes com lesões ativas de cárie quando
comparadas à pacientes com lesões crônicas. Por isso, além
das MMPs produzidas pelos odontoblastos podemos inferir que
existe também uma contribuição adicional das MMPs contidas
na saliva na degradação do colágeno dentinário em lesões
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cariosas. Tanto as colagenases como as gelatinases foram
detectadas na saliva e parecem originar-se principalmente do
fluido crevicular gengival e de glândulas salivares (MAZZONI et
al., 2015; CHAUSSAIN et al., 2013; SHIMADA et al., 2009;
BALI, 2016).
É importante destacar que, mesmo com a utilização de
mecanismos de proteção como os sistemas adesivos, as MMPs
ativadas serão capazes de atuar na degradação da matriz de
colágeno da dentina desmineralizada. Isso acontece porque os
sistemas adesivos, sejam eles autocondicionantes ou
convencionais contém ácidos e podem liberá-los durante o
procedimento adesivo, possuindo a capacidade de reativar as
gelatinases e colagenases que estão presentes na dentina
desmineralizada. A explicação para isto é que, durante a
formação da camada híbrida o conteúdo mineral que é
removido da superfície de dentina, além de expor fibras de
colágeno também libera as MMPs que foram aprisionadas no
processo de mineralização do tecido dentinário. Além do mais,
sabe-se que mesmo os ácidos moderados são capazes de
ativar as MMPs (JUNIOR et al., 2016; PINHEIRO e MILITO,
2012; PINNA et al., 2015).
Segundo Bravo et al. (2017), outra questão que
pode afetar a força de ligação é a capacidade que o sistema
adesivo possui para ativar MMPs. Sistemas adesivos com pH
mais alto parecem ativar menos essas enzimas, demonstrando
portanto, menor degradação ao longo do tempo. Em seus
estudos foi demonstrado, ainda, que o sistema adesivo Single
Bond Universal apresentou maiores valores de resistência ao
cisalhamento, em comparação com outros sistemas adesivos
dentro do mesmo tratamento dentinário.
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Através da descoberta da relação dessas enzimas
endógenas com a degradação de colágeno da matriz dentinária
vários pesquisadores passaram a analisar o efeito dos
inibidores de MMPs na durabilidade da adesão dentinária e na
redução da progressão da cárie (SAMBANDAM, 2014). Os
inibidores de MMPs atuam, principalmente, reduzindo a
degradação das fibras de colágeno e otimizando as forças de
ligação dentária (LI et al., 2015)
Esses inibidores de metaloproteinases da matriz podem
ser inibidores endógenos ou inibidores de tecidos de
metaloproteinases (TIMPs) e inibidores exógenos ou sintéticos
(LI et al., 2015).
Em um estudo realizado em modelos de cárie de ratos
foi possível comprovar que a utilização de inibidores sintéticos
na inibição das MMPs reduziu a progressão de cáries em
dentina. Entre os inibidores efetivos de MMPs descritos nos
estudos estão a tetraciclina e seus derivados, doxiciclina e
minociclina; foi demonstrado in vitro e in vivo que eles são
capazes de inibir efetivamente a MMP-1, MMP-2 e MMP-8
(CHAUSSAIN et al., 2013; TRUFELLO et al., 2014).
Nos seres humanos, vários inibidores sintéticos das
MMPs já são utilizados na prática odontológica. A ação inibitória
da maioria deles é em seus grupos quelantes e de zinco. Entre
eles, está o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e o
digluconato de clorexidina (CHX), foi demonstrado a clorexidina
possui potentes efeitos inibidores de MMPs mesmo em baixas
concentrações. A administração desses compostos para tratar
a cárie dentária é de preferência localmente, aplicando-os
diretamente na superfície dentária ou incorporando-os em
preparações tópicas para uso diário, dependendo da situação
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clínica em que se encontra (CHAUSSAIN et al., 2013; PINNA et
al., 2015).
A clorexidina inibe a atividade das MMPs atuando como
agente quelante de íons cálcio e zinco, competindo dessa forma
com as MMPs que por serem enzimas zinco e cálcio
dependentes terão suas atividades inibidas. Estudos indicam
que a aplicação de CHX 2%, mesmo em concentrações baixas
na superfície de dentina desmineralizada é capaz de manter a
estabilidade de adesão dentária e inibir a atividade de proteases
endógenas. A sua aplicação deve ser feita durante os
procedimentos adesivos dentinários, sendo logo após a
realização do ataque ácido deixando a substância agir por cerca
de 60 segundos (LI et al., 2015; RAQUEL et al., 2011; BRAVO
et al., 2017).
Em estudos in vitro realizados por Trufello et al (2014),
para avaliar o papel inibitório da clorexidina em gelatinases
presentes no processo carioso da dentina; foi demonstrado que
a CHX em concentrações de 0,04% ou maiores, foi capaz de
inibir completamente as gelatinases que foram extraídas da
dentina cariada. Esses resultados demonstram a eficácia em
usar a CHX em aplicações tópicas no tratamento e controle do
processo carioso em dentina, através da inibição da atividade
gelatinolítica dessas enzimas.
CONCLUSÕES
As metaloproteinases da matriz extracelular atuam na
degradação da matriz de colágeno dentinária que foi
previamente exposta por enzimas proteolíticas bacterianas
durante o processo carioso em dentina. Essas enzimas
necessitam que ocorram alguns mecanismos no ambiente oral
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para que sejam ativadas e atuem na patogênese da cárie
dentária. Contudo, as MMPs podem ter sua ação inibida por
inibidores, estes, podem ser de origem exógena ou endógena.
Sendo assim, através do entendimento da participação dessas
enzimas no complexo mecanismo de progressão da cárie
dentária, espera-se que novas estratégias terapêuticas e de
prevenção da doença possam surgir.
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RESUMO: As superfícies oclusais com pigmentação
enegrecida nas suas fissuras são motivos de discussão na
literatura. O objetivo desse trabalho foi averiguar o
conhecimento dos estudantes de Odontologia sobre o
diagnóstico e tratamento das lesões com fissuras pigmentadas
na superfície oclusal de pré-molares e molares permanentes. A
pesquisa foi um estudo in vitro, observacional, transversal,
descritivo, de caráter quantitativo e com uma abordagem
indutiva. A amostra correspondeu a 30 estudantes do 9° e 10°
períodos do curso de Odontologia. Para a coleta de dados foi
utilizado o método de auto-relato estruturado e para análise dos
dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, através
das distribuições absolutas e percentuais. Considerando o
aspecto dos sítios com: leve alargamento do padrão da
pigmentação da fissura; sem alargamento do padrão de
pigmentação; fissura pigmentada associada ao rompimento
localizado do esmalte, sem dentina visível; alargamento do
padrão de pigmentação da fissura; e fissura pigmentada
associada a sombra escura escondida em dentina, constatouse que 67%, 76,7%, 26,6%, 30% e 50%, respectivamente, dos
estudantes responderam conforme o padrão ouro. O
diagnóstico das lesões oclusais com pigmentação restrita ao
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interior da fissura ou com um leve alargamento da pigmentação
é menos difícil que as demais situações. Com exceção da
terapêutica para as cáries em esmalte, os estudantes
recomendaram adequado plano de tratamento baseado em seu
diagnóstico.
Palavras-chave: Cárie dentária. Diagnóstico. Pigmentação.
INTRODUÇÃO
Os sulcos e fissuras oclusais são as regiões de maior
risco para o desenvolvimento das lesões cariosas em virtude da
sua anatomia peculiar, que favorece o acúmulo do biofilme
(OLIVEIRA et al. 2011; ROMAGOSA et al., 2013). Cerca de
90% das lesões cariosas em dentes posteriores iniciam-se nas
superfícies oclusais, seguindo as direções dos prismas de
esmalte e adquirindo uma configuração em forma de cone com
ápice voltado para a superfície oclusal (OLIVEIRA et al., 2011).
Diagnosticar a cárie pode ser um desafio, não apenas
pelas mudanças na morfologia e velocidade da progressão da
cárie, mas também pela inexistência de um método capaz de
diagnosticar eficazmente tanto a doença - sensibilidade, quanto
a higidez do dente - especificidade (ZANARDO; REGO, 2003).
Zenkner et al. (2013) encontraram fortes evidências da
associação entre o período de erupção e o acúmulo de biofilme
nas superfícies oclusais de molares permanentes com a
presença de cárie ativa. Também, Carvalho (2014) afirmou que
o aparecimento de cárie nessa superfície ocorre logo após a
erupção do dente, e os primeiros molares permanentes,
seguidos pelos segundos molares, continuam a ser os dentes
com maior prevalência de cárie.
O diagnóstico da doença cárie não pode ficar restrito
apenas a detecção da presença ou não da lesão cavitada, mas
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a identificação de fatores que avaliam o risco de cárie de cada
paciente, de modo a adequá-lo individualmente (EKSTRAND et
al., 2012). Experiências de cavidades cariosas anteriores e as
lesões ativas existentes constituem o fator preditivo isolado
mais importante para a previsão do desenvolvimento futuro de
cáries em todas as idades (PITTS, 2012).
A identificação de lesões oclusais avançadas com
cavitação é um procedimento relativamente simples.
Entretanto, as lesões incipientes em esmalte, as lesões em
dentina sem cavitação e as lesões com pigmentação
enegrecida na superfície oclusal são de difícil diagnóstico e
motivos de muita discussão na literatura (MOTA; LIMA;
TARGINO, 2011).
Vários estudos têm demonstrado a variação no
diagnóstico e consequentemente no plano de tratamento para
as superfícies oclusais entre os cirurgiões dentistas, sendo que
uma das possíveis explicações para esta discordância seria a
diferente formação dos profissionais (BUSATO; MALTZ, 2014).
As pigmentações nas fissuras da superfície oclusal têm
recebido várias denominações na literatura científica:
selamentos biológicos - ou depósitos calcificados (NASSIF;
IMPARATO, 2008; PEREIRA; SOUSA, 2002); lesões de cárie
inativa (KRASSE, 1998); manchas extrínsecas (KOCH et al.,
2001); lesões de mancha marrom (LONGBOTTOM, et al.,
2012); e lesões cariosas oclusais questionáveis (QOC)
(MAKHIJA et al., 2014).
Evidências clínicas mostram um variado aspecto das
pigmentações enegrecidas na face oclusal de molares
permanentes e pré-molares e a falta de precisão no diagnóstico
dessas pigmentações induz a uma diversidade de indicação de
tratamento entre os profissionais, que perpassa desde a total
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ausência de necessidade de tratamento e do monitoramento da
lesão até intervenções invasivas.
Diante do exposto, este estudo pretende averiguar o
conhecimento dos estudantes de Odontologia sobre o
diagnóstico e a tomada de decisão terapêutica das fissuras
pigmentadas da superfície oclusal de pré-molares e molares
permanentes, com o intuito de traçar orientações para um
diagnóstico correto e um planejamento terapêutico mais
adequado para essa situação, permitindo, sempre que possível,
uma maior preservação da estrutura dentária.
MATERIAIS E MÉTODO
Este trabalho é um estudo transversal, descritivo, de
caráter quantitativo, com abordagem indutiva e procedimento
de campo. O estudo, in vitro, foi desenvolvido nas clínicas de
Odontologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPBCampus I), com estudantes do 9° e 10° períodos. O universo foi
representado por 64 estudantes. Foram incluídos na amostra os
estudantes regularmente matriculados nos referidos períodos,
que aceitaram participar da pesquisa e que assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos
da amostra os estudantes que não aceitaram participar da
pesquisa. A amostra correspondeu a 30 estudantes,
representando 47% do universo.
Para a coleta de dados foi utilizado o método de autorelato estruturado, cujos instrumentos de coleta foram um
modelo de gesso com 05 dentes posteriores implantados e uma
ficha com perguntas fechadas preenchida pelos participantes
da pesquisa.
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O estudo piloto foi realizado com 05 alunos para validar
o instrumento de coleta de dados, e os respectivos
questionários fizeram parte da amostra, visto que não houve
alteração do instrumento de coleta de dados.
Foram selecionados cinco elementos dentários
apresentando aspectos distintos para contemplar as cinco
situações (escores) descritas no quadro 1(Fig. 01) e figuras de
02 a 06.
Figura 01. Quadro da classificação das fissuras pigmentadas
de acordo com o seu padrão de alargamento (NEUHAUS et al.
2012, com algumas adaptações*).

*Foi feita uma descrição do que seria o padrão de alargamento da fissura.

Após a extração, os dentes foram armazenados, em
recipiente, com soro fisiológico. Em seguida foram inseridos em
um frasco com solução de timol a 2%, por 24 horas, antes do
seu manuseio. Após esse período, foram eliminados dos
dentes, detritos, tecidos moles e resíduos de osso com a cureta
periodontal. Em seguida foram montados em uma hemiarcadas, com resina acrílica em uma base de gesso comum
impermeabilizada. O modelo conteve 5 dentes (pré-molares
e/ou molares permanentes) em contatos contíguos, onde foi
mantido no refrigerador, dentro de um recipiente, contendo soro
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fisiológico, durante todo o estudo, sendo retirado apenas
quando necessário.
Figuras 02-06. Aspecto das fissuras com os seus respectivos
escores.

Posteriormente, foi realizada uma profilaxia cuidadosa
da face oclusal dos dentes, com pedra pomes extra-fina e água,
juntamente com uma escova tipo pincel, em baixa rotação e o
enxague dos elementos.
Figuras 07 e 08. Diagramas dos sítios

A fotografia digital da superfície oclusal de cada dente,
mantendo uma distância padronizada foco/dente, foi captada e
impressa em papel comum, em preto e branco, para servir de
diagrama no auxílio dos examinadores na localização dos sítios
(JABLONSSKI-MOMENI et. al, 2008). O diagrama foi realizado
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através da edição da foto (com a “ferramenta de imagens” do
Microsoft PowerPoint 2010), de maneira que a mesma
representava apenas um esboço da face, sem nitidez, para não
permitir uma indução no diagnóstico pela magnificação da
superfície (Figuras 07 e 08). Dos 05 elementos dentários foram
registrados 06 sítios com fissura pigmentada.
No momento do exame o modelo era retirado do
recipiente com soro fisiológico e os dentes eram secos por mais
de cinco segundos, com o auxílio da seringa tríplice. Através da
inspeção visual, sob a luz do refletor do equipamento
odontológico e luz ambiente, cada sítio foi visualmente
diagnosticado seguindo as seguintes situações: cárie inativa em
esmalte; cárie ativa em esmalte; cárie em dentina; selamento
biológico ou mancha extrínseca; aspecto oclusal questionável.
Imediatamente após o diagnóstico, o aluno decidia sobre
o plano de tratamento para cada dente de acordo com os
seguintes critérios: proservação; remineralização com flúor e
controle do paciente; selante não invasivo; selante invasivo;
restauração com resina composta ou amálgama; restauração
com ionômero de vidro e nenhum tratamento. Os registros do
diagnóstico e da tomada de decisão terapêutica foram feitos em
ficha elaborada para esse fim .
Para a análise dos dados com relação ao diagnóstico e
plano de tratamento foram utilizadas técnicas de estatística
descritiva, através das distribuições absolutas e percentuais.
Ainda, com relação ao diagnóstico da fissura pigmentada, foi
feita uma comparação com a maior frequência de cada aspecto
da fissura encontrada nos resultados do estudo de Mota, et.al
(2018) - padrão ouro (Figuras 09 e10).

496

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA
SOBRE O DIAGNÓSTICO DAS FISSURAS PIGMENTADAS NA FACE OCLUSAL

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O método de diagnóstico utilizado na pesquisa foi a
inspeção visual detalhada, visto que esse método mostrou uma
melhor acurácia, quando utilizado isoladamente, principalmente
com relação à sensibilidade (EKSTRAND, 2004; MOTA et al.
2010; MOTA et al, 2016)
Figura 09. Padrão ouro (resultados obtidos dos cortes
histológicos de 83 sítios de fissuras pigmentadas.

Figura 10. Correlação dos sítios com os seus respectivos
scores.

A maior dificuldade encontrada para a realização da
pesquisa foi a busca por elementos dentários posteriores com
os aspectos definidos na metodologia.
Dentre as alterações de cárie, as lesões incipientes de
cicatrículas e fissuras são as causadoras de maiores
divergências de diagnóstico (MOTA et al. 2010). E essa
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dificuldade se torna, ainda, mais intensa quando a superfície se
encontra pigmentada, visto que vários diagnósticos têm sido
sugeridos para essas pigmentações.
Figura 11. Diagnóstico e tratamento de fissura pigmentada
(Sítio 1.1 - Dente 01).

Para a maioria dos estudantes, o sítio 1.1 foi considerado
como “cárie em esmalte” (67%) e apenas 6% registrou como
“cárie em dentina”. Observa-se que os demais indicaram
“ausência de cárie” (17%) e “aspecto oclusal questionável”
(10%). Com relação ao plano de tratamento dos estudantes que
fizeram o diagnóstico como “cárie em esmalte”, a maioria optou
pela “remineralização” (50%) e a “restauração com
resina/amálgama” foi indicada por todos os estudantes que
fizeram o diagnóstico do sítio como “cárie em dentina”. Os
demais resultados se encontram na figura 11.
Considerando o aspecto do sítio 1.1, como escore 02
(leve alargamento do padrão da pigmentação da fissura inferior ao dobro de sua largura) (fig. 10 ) e comparando com o
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resultado do padrão ouro (cárie em esmalte) - figura 09,
constata-se que 67% dos estudantes responderam de acordo
com esse resultado.
Figura 12. Diagnóstico e tratamento de fissura pigmentada
(Sítio 2.1 - Dente 02).

Observa-se que o diagnóstico do sítio 2.1 (Fig. 12) foi
divergente entre os estudante que o indentificaram da seguinte
forma: “cárie em esmalte” (34%), “ausência de cárie” (30%),
“cárie em dentina” (23%) e aspecto oclusal questionável (13%).
Com relação ao plano de tratamento dos estudantes que
fizeram o diagnóstico como “cárie em esmalte”, a maioria optou
pela “restauração com resina/amálgama” (60%) e dos que
indicaram “ausência de cárie” o tratamento mais citado foi
“proservação”. Os demais resultados se encontram na figura
12.
Considerando o aspecto do sítio 2.1, como escore 01
(fissura pigmentada (amarelo, marrom ou preta) sem
alargamento do padrão (restrita ao interior da fissura) (fig. 10 )
e comparando com o resultado do padrão ouro (ausência de
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cárie) - figura 09, constata-se que 30% dos estudantes
responderam de acordo com esse resultado.
Figura 13. Diagnóstico e tratamento de fissura pigmentada
(Sítio 2.2 - Dente 02).

Para a maioria dos estudantes o sítio 2.2 foi considerado
como “cárie em esmalte” (46,7%). A “cárie em dentina” foi citado
por 26,6% dos estudantes e a “ausência de cárie” por 23,3%.
Apenas 3,3% registrou o sítio como “aspecto oclusal
questionável”.
Com relação ao plano de tratamento, dos estudantes que
fizeram o diagnóstico como “cárie em esmalte”, a maioria optou
pela “restauração com resina/amálgama”. Dos que indicaram
“cárie em dentina”, todos indicaram tratamento restaurador,
sendo que 87,5% optaram por “restauração com
resina/amálgama” e 12,5% por “restauração com cimento de
ionômero de vidro”. Dos que diagnosticaram o sítio como
“ausência de cárie”, a maioria (57,3%) preferiu a proservação
(71,4%). Os demais resultados se encontram na figura 13.
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Considerando o aspecto do sítio 2.2, como escore 04
(fissura pigmentada associada ao rompimento localizado do
esmalte, sem dentina visível) (fig. 10 ) e comparando com o
resultado do padrão ouro (cárie em dentina) - figura 09,
constata-se que apenas 26,6% dos estudantes responderam de
acordo com esse resultado.
Figura 14. Diagnóstico e tratamento de fissura pigmentada
(Sítio 3.1 - Dente 03).

O sítio 3.1 foi considerado como “ausência de cárie” pela
grande maioria dos estudantes (76,7%). Apenas 13,3% citou
como “cárie em esmalte”, 10% como “aspecto oclusal
questionável” e nenhum estudante registrou o sítio como “cárie
em dentina”. Com relação ao plano de tratamento dos
estudantes que fizeram o diagnóstico como “ausência de cárie”,
a maioria optou por “proservar” (97,7%). Os demais resultados
podem ser visualizados na figura 14.
Considerando o aspecto do sítio 3.1 como escore 01
(fissura pigmentada (amarelo, marrom ou preta) sem
alargamento do padrão (restrita ao interior da fissura) (fig. 10 )
e comparando com o resultado do padrão ouro (ausência de
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cárie) - figura 09, constata-se que 76,7% dos estudantes
responderam de acordo com esse resultado.
Figura 15. Diagnóstico e tratamento de fissura pigmentada
(Sítio 4.1 - Dente 04).

O sítio 4.1 foi considerado como “cárie em dentina” pela
maioria dos estudantes (46,7%). Os demais fizeram o
diagnóstico como “cárie em esmalte” (30%) e “ausência de cárie
(23,3%). Nenhum estudante registrou o sítio como “aspecto
oclusal questionável” (Fig. 15).
Com relação ao plano de tratamento, dos estudantes que
fizeram o diagnóstico como “cárie em dentina”, todos optaram
pelo tratamento restaurador, sendo que 92,9% indicou
“restauração com resina/amálgama” e 7,1% optou por
“restauração com cimento de ionômero de vidro (CIV)”. Dos que
citaram “cárie em esmalte”, a indicação de tratamento foi bem
variada: 33,4% “restauração com resina/amálgama”; 22,2%
“restauração com cimento de ionômero de vidro (CIV)”; 22,2%
“remineralização”; 11,1% “selante invasivo” e 11,1% “selante
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não invasivo”. Todos que indicaram “ausência de cárie” optaram
pela “proservação como tratamento”.
Considerando o aspecto do sítio 4.1, como escore 03
(alargamento do padrão de pigmentação da fissura - igual ou
superior ao dobro de sua largura) (fig. 10 ) e comparando com
o resultado do padrão ouro (cárie em esmalte) - figura 09,
constata-se que apenas 30% dos estudantes responderam de
acordo com esse resultado.
Figura 16. Diagnóstico e tratamento de fissura pigmentada
(Sítio 5.1 - Dente 05).

O Sítio 5.1 foi considerado como “cárie em dentina” pela
metade dos estudantes entrevistados (50%). Os demais fizeram
o diagnóstico como “cárie em esmalte (30%) e “ausência de
cárie (20%). Nenhum estudante registrou o sítio como “aspecto
oclusal questionável”.
Com relação ao plano de tratamento, dos estudantes que
fizeram o diagnóstico como “cárie em dentina”, todos optaram
pelo tratamento restaurador. Dos que citaram “cárie em
esmalte” a indicação de tratamento foi diversificada: 22,2%
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“restauração com resina/amálgama”, 22,2% restauração com
cimento de ionômero de vidro (CIV)”; 22,2% “remineralização”;
22,2% “selante invasivo” e 11,2% “proservação”. Dos
estudantes que indicaram “ausência de cárie”, a maioria
(83,3%) preferiu a “proservação”, enquanto que 16,7% faria a
“remineralização”.
Considerando o aspecto do sítio 5.1, como escore 05
(Fissura pigmentada associada a sombra escura escondida em
dentina) (Fig. 10) e comparando com o resultado do padrão
ouro (cárie em dentina) – figura 09, constata-se que 50% dos
estudantes responderam de acordo com esse resultado.
Nessa pesquisa se constata a grande dificuldade do
diagnóstico das lesões de cárie oclusal incipiente com fissura
pigmentada, observada através da grande divergência entre os
entrevistados e um percentual considerável de respostas
registradas como “aspecto oclusal questionável” (Figs. 11, 12 e
14).
Para, Makhija et al., 2014, as pigmentações nas fissuras
deveriam ser denominadas de lesões cariosas oclusais
questionáveis (QOC), pois, frequentemente, são motivos de
incertezas de diagnóstico por parte dos profissionais, e a
determinação de suas características é relevante na tomada de
decisões de diagnóstico e tratamento. Então, um estudo
anterior foi realizado com o propósito de estabelecer algumas
características da pigmentação e sua relação com o registro do
diagnóstico obtido através do exame histológico - padrão ouro
(LIMA et.al, 2018).
Observa-se que quando a pigmentação da fissura está
restrita ao seu interior – escore 1 - ou há um leve alargamento
do padrão da pigmentação da fissura – escore 2 - a maioria dos
entrevistados respondeu que se tratava de “ausência de cárie”
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ou “cárie em esmalte”, coincidindo, em parte, com a
comparação feita com o padrão ouro (Figs. 11, 12 e 14). Isso
denota que quando a presença da pigmentação é mais contida
na fissura, os alunos relacionam a situação como, no máximo
cárie em esmalte.
É importante enfatizar que embora o sítio 2.1 tenha sido
registrado como “ausência de cárie” por 30% dos
pesquisadores – coincindido com o resultado do padrão ouro –
ainda houve uma divergência de diagnóstico entre os
estudantes (Fig. 12), mesmo tendo uma característica definida
de “pigmentação da fissura restrita ao seu interior”.
Verifica-se que no sítio 2.2 apenas 26,6% das respostas
dos estudantes foi coincidente com o padrão ouro - “cárie em
dentina” (fig. 13). Ocorre que alguns estudos mostraram que
quando há uma solução de continuidade do esmalte ou um
sombreamento dessa estrutura se verifica uma maior
severidade da lesão, que geralmente se encontra ao nível de
dentina (MOTA et. al, 2016; PITTS, 2012). Especula-se que,
possivelmente, a pequena descontinuidade do esmalte pode ter
passado despercebida pelos estudantes, uma vez que
realizaram o diagnóstico através da inspeção visual detalhada,
sem o auxílio da sonda exploradora.
Cabe aqui uma ressalva com relação ao uso da sonda
exploradora para o diagnóstico de cárie oclusal. Embora a
evidência científica considere o uso da sonda exploradora como
um método iatrogênico de diagnóstico da cárie oclusal, o que é
indiscutível, a experiência clínica mostra que em alguns casos,
quando existe uma mudança de coloração ou configuração da
cavidade, esse instrumento poderá ser utilizado, de forma sutil,
nos casos suspeitos da presença da lesão, especificamente
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quando há dúvidas com relação à descontinuidade da
superfície.
O sítio 4.1 teve apenas 30% das respostas coincidentes
com o padrão ouro. Isso pode ser explicado pela dificuldade no
diagnóstico das fissuras pigmentadas, especialmente quando
há um alargamento do padrão de pigmentação da fissura –
escore 3. Embora a observação visual seja o método de
escolha para detectar as lesões oclusais em esmalte (MOTA et
al., 2010), existe uma dificuldade de relacionar a pigmentação
ao longo da fissura com o estágio da lesão.
O sítio 5.1 também teve diagnósticos divergentes pelos
estudantes. Mas, diferente do sítio 4.1, metade dos
entrevistados o registraram como “cárie em dentina”,
coincidindo com o padrão ouro. Verifica-se, então, que pelo
menos metade dos entrevistados conseguiram visualizar o
sombreamento associado à pigmentação, que é característico
do envolvimento da lesão na dentina, a chamada cárie
semioculta. As cáries semiocultas são as lesões em dentina,
sob esmalte aparentemente íntegro (sem cavitação), mas com
mudança de coloração da superfície, visível através da
inspeção visual detalhada (MOTA; LIMA; TARGINO, 2011).
Com relação ao plano de tratamento dos diferentes
sítios, observa-se que os estudantes, de acordo com o seu
diagnóstico, na maioria dos casos indicaram o tratamento
adequado, visto que quando o diagnóstico era de "ausência de
cárie” e “aspecto oclusal questionável”, os procedimentos
recomendados eram quase sempre não invasivos. Da mesma
forma, eles também indicaram o tratamento apropriado nos
casos de diagnóstico de “cárie em dentina”, optando pelo
procedimento restaurador. Essas observações podem ser
vistas nas figuras de 11 a 16.
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A maior discrepância com relação ao diagnóstico e a
indicação do tratamento, ocorreu quando o diagnóstico foi “cárie
em esmalte” quando a maioria dos estudantes indicou
tratamento restaurador com resina/amálgama ou com cimento
de ionômero de vidro, demonstrando uma nítida desinformação
sobre o processo de evolução da cárie e dos conceitos da
intervenção mínima em Odontologia (KRIGER; MOYSÉS,
2016).
É válido ressaltar a indicação inadequada do cimento
ionômero de vidro como material restaurador para as cavidades
oclusais em razão desse material não possuir propriedades
satisfatórias para a restauração dessas lesões, mesmo os
ionômeros do tipo híbrido. As resinas compostas ou o
amálgama são os materiais mais apropriados para as
restaurações oclusais, com comprovada eficiência e
longevidade.
Uma importante consideração deve ser feita com relação
à indicação pelos estudantes do selante invasivo como forma
de tratamento. Essa modalidade terapêutica está em desuso,
pois as lesões oclusais incipientes não devem ser tratadas com
procedimento invasivo, uma vez que são passíveis de
remineralização. Pitts, 2012, também enfatiza que
investigações científicas têm demonstrado, que como a maior
parte das lesões até a junção amelo-dentinárias não são
cavitadas, nenhuma intervenção operatória é necessária nesse
estágio e apenas a desorganização regular do biofilme,
preferencialmente na presença de flúor, deve ser indicada como
tratamento. Essa assertiva ainda é ratificada por Silva et al.,
2017, quando afirmam que na dúvida quanto à conduta a ser
empregada, como plano de tratamento, a melhor opção é
utilizar medidas de promoção de saúde, monitorar o caso e
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reavaliar posteriormente, visto que desgastes na estrutura
dental devem ser feitos apenas quando for de extrema
necessidade.
É certo que o diagnóstico da doença cárie não se resume
apenas na detecção das lesões, mas a um conjunto de ações
que vão determinar desde o perfil do paciente até a verificação
do tipo de lesão e sua atividade. Entretanto, quanto mais
precoce for a detecção das lesões, maior a possibilidade de
intervenções menos invasivas, com consequente economia de
estrutura dental e instituição de tratamentos menos traumáticos,
o que justifica os estudos sobre o diagnóstico das lesões de
cárie.
Observa-se através desse estudo o quão é difícil o
diagnóstico das lesões de cáries oclusais, e especialmente
quando há pigmentações associadas. Novos estudos deveriam
ser encorajados no sentido de otimizar o diagnóstico dessas
lesões, para minimizar a subjetividade e auxiliar na
determinação correta do plano de tratamento.
CONCLUSÕES
Com base nesse estudo, é licito concluir que:
 A detecção das lesões oclusais com fissura pigmentada é
um procedimento difícil e de grande divergência entre os
estudantes.
 O diagnóstico das lesões oclusais com pigmentação restrita
ao interior da fissura, onde geralmente não há cárie, ou com
um leve alargamento da pigmentação, característico de
lesão em esmalte, é menos difícil que as demais situações.
 A presença da pigmentação na fissura, possivelmente,
dificulta a visualização dos rompimentos localizados do
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esmalte ou da sombra escura escondida em dentina, que
são sinais de cárie em dentina, prejudicando a detecção da
lesão naquela estrutura.
 Com exceção da indicação terapêutica para as cáries em
esmalte, os estudantes fizeram a recomendação adequada
do plano de tratamento baseados no seu diagnóstico.
 A implementação de estratégias de ensino/aprendizagem,
no sentido de melhorar o conhecimento dos alunos sobre o
diagnóstico de cárie oclusal, especialmente com fissura
pigmentada, é de grande relevância a fim de minimizar as
variações e erro de diagnóstico, com consequente, adoção
de planos de tratamento mais adequados, contribuindo para
a formação de um profissional alinhado com as novas
propostas da Odontologia Minimamente Invasiva.
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RESUMO: A odontologia tem buscado a elaboração e
aprimoramento de materiais e técnicas para garantir a máxima
preservação e menor desgaste das estruturas dentárias nos
tratamentos estéticos. Objetivou-se demonstrar as indicações e
contra-indicações, vantagens e desvantagens e a técnica da
microabrasão do esmalte dentário visando a harmonização e
função da condição bucal dos pacientes. Realizou-se uma
busca bibliográfica relacionada à microabrasão do esmalte
dentário nas bases de dados eletrônicos PubMED/Medline,
Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic
Library Online (SciELO), no período de 2013 a 2018, utilizando
descritores como estética dentária, microabrasão do esmalte e
esmalte dentário. A microabrasão do esmalte é indicada para o
tratamento de manchas ou irregularidades no esmalte dentário
e patologias, como hipoplasia, amelogênese imperfeita,
manchas brancas decorrentes de lesões cariosas e fluorose.
Tem como vantagens resultados satisfatórios em um curto
tempo, ausência de danos à polpa e periodonto, longevidade,
baixo custo e fácil execução. Nos casos de manchas profundas
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pode-se associar com outros procedimentos estéticos. A
técnica baseia-se na fricção mecânica de compostos erosivos
e abrasivos (proporção 1:1), nas superfícies afetadas. O tempo
e a quantidade de aplicações são variáveis de acordo com cada
caso. É necessário realizar aprofundamentos sobre o tema,
protocolos clínicos e materiais utilizados, para assim o
cirurgião-dentista promover o tratamento adequado para cada
paciente, recuperando a harmonia estética do sorriso e a
qualidade de vida.
Palavras-chave: Microabrasão do esmalte. Esmalte dentário.
Estética dentária.
INTRODUÇÃO
A idade contemporânea vem sendo marcada pela busca
da estética por grande parte da sociedade, o que tem feito com
que as indústrias assim como os profissionais das
diversificadas áreas do conhecimento busquem fornecer
produtos e/ou serviços que além de suprir necessidades
básicas promovam satisfação estética. Desta forma, a
odontologia nas últimas décadas aperfeiçoou seus
conhecimento sobre a biologia dos tecidos dentários,
possibilitando o enfrentamento dos desafios de realizar
tratamentos que promovam além da saúde e funcionalidade, a
recuperação estética do paciente, de maneira minimamente
invasiva e conservadora. (TUMENAS et al., 2014).
Pesquisadores na odontologia desenvolveram técnicas
de mínimo desgaste dental, dentre elas a microabrasão do
esmalte desempenha papel importante por ser um tratamento
estético e conservador que proporciona resultados seguros,
com longevidade, fácil execução, ou seja, requer um curto
tempo clinico de realização e possui baixo custo. É uma técnica
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eficiente para a remoção de irregularidades e manchas restritas
a camada superficial de esmalte. Pode ser aplicada em diversas
patologias quando corretamente diagnósticadas. (SUNDFELD
et al., 2014).
A microabrasão do esmalte dentário é realizada através
da ação conjunta de um composto erosivo, um agente abrasivo
e a friccção mecânica, na proporção de 1:1, nas áreas de
superfície afetada, promovendo a remoção de esmalte poroso
e irregular, assim como a retirada de manchas intrínsecas
retidas na superfície do esmalte. A quantidade de aplicações e
o tempo de duração das mesmas são variáveis de acordo com
a necessidade de cada paciente. (PINI et al., 2015)
Dessa forma, o trabalho tem como objetivo demonstrar,
de acordo com a literatura, as indicações e contra-indicações,
vantagens e desvantagens e a forma de execução da técnica
da microabrasão do esmalte dentário sempre visando o
sucesso estético e funcional da condição bucal dos pacientes.
MATERIAIS E MÉTODO
O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, com
pesquisas relacionadas à microabrasão do esmalte dentário e
técnicas minimamente invasivas nas bases de dados
eletrônicos PubMED/Medline, Lilacs, Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO),
limitando-se a busca ao período de 2013 a 2018. Selecionando
como fator de inclusão artigos, pesquisas científicas e livros que
discorram sobre o tema, utilizando descritores como estética
dentária (esthetics dental), microabrasão do esmalte (enamel
microabrasion) e esmalte dentário (dental enamel).
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No total foram analisados 40 artigos científicos sobre o
tema.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A microabrasão do esmalte é uma técnica utilizada para
a remoção de manchas superficiais e irregularidades no
esmalte, principalmente quando essas alterações estão
localizadas em áreas estéticas. Dessa forma, a microabrasão
possui indicações para diversas patologias como fluorose
dentária, hipoplasia do esmalte, amelogênese imperfeita,
manchas mineralizadas, irregularidades superficiais do esmalte
e ainda podem ser utilizadas para remoção residual de resina
após o término do tratamento ortodôntico. (RODRIGUES, et al.,
2013)
Fluorose é uma alteração dentária decorrente da
ingestão de flúor em elevadas concentrações, por um período
prolongado, durante a formação do germe dental. Isso resulta
em um esmalte mais poroso, e formação de uma estrutura
desorganizada, modificando a reflexão da luz e criando assim
áreas com alterações de cor. (WANG, et al., 2013). Varia em
diferentes graus (1 a 5), sendo a sua ordem de severidade
crescente (BARBOSA et al., 2017). A microabrasão do esmalte
é um tratamento viável para ser aplicado em dentes com lesões
leves de fluorose dentária, mas pode ser insuficiente em lesões
moderadas ou severas. Como tal, existe uma clara necessidade
de um diagnóstico correto para que os tratamentos possam ser
realizados com resultados previsíveis e um bom prognóstico
(COELHO et al., 2018).
A hipoplasia do esmalte é caracterizada por um distúrbio
na formação da matriz orgânica do esmalte, através de um
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desenvolvimento incompleto ou defeituoso nas células
ameloblásticas. As irregularidades de esmalte, clinicamente,
apresentam morfologia variada como estrias, fóssulas, sulcos
ou até mesmo ausência de esmalte sobre a superfície dentária.
(FOULDS, 2017).
Foi relatado um caso referente ao um paciente de 12
anos que após exame clínico foi diagnosticado com hipoplasia
do esmalte. Realizou-se a microabrasão do esmalte com gel
abrasivo composto por ácido clorídrico a 6% e carbeto de silício.
Devido à extensão das manchas em alguns dentes, houve a
necessidade de recobrimento com resina composta. A correta
aplicação da técnica de microabrasão, complementada pelo
uso de resina composta, permitiu melhora significativa na
aparência e uniformidade de cor dos dentes, restaurando a
autoestima do paciente ( RESTON et al., 2011).
A amelogênese imperfeita representa um grupo de
distúrbios de origem genética que afetam a estrutura e a
aparência clínica do esmalte dentário de ambas as dentições e
de forma homogênea. Nessa patologia a superfície do esmalte
fica com o aspecto áspero, sendo suscetível à pigmentação
extrínseca e apresenta a morfologia alterada da coroa (BECHO,
et al., 2014). Em muitos casos, o tratamento com a
microabrasão do esmalte dentário isoladamente não é
suficiente para restaurar a estética e precisa ser combinadas
com outros tratamentos. O uso de microabrasão inicialmente
pode ajudar a reduzir parte da descoloração, tornando mais
fácil mascarar conservadoramente os dentes com outras
modalidades de tratamento (PATEL et al., 2013).
A descalcificação do esmalte em torno de aparelhos
ortodônticos fixos é uma complicação comum durante e após o
tratamento ortodôntico uma vez que seu objetivo é melhorar a
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aparência estética dentária e facial (KHOROUSHI, KACHUIE,
2017). Durante o tratamento ortodôntico nem todos os
pacientes possuem o cuidado ideal com a higiene bucal, o que
promove o acúmulo de biofilme dental ao redor dos braquetes
causando o aparecimento de manchas brancas ou áreas de
desmineralização. A remoção do aparelho ortodôntico também
causa alterações na superficie do esmalte, deixando resíduos
de resina que facilmente podem ser removidos com a
micoabrasão (PINI, et al., 2015).
Sundfeld et al., (2013), realizou o tratamento da
microabrasão em dentes com desmineralização idiopática do
esmalte. Inicialmente, foi feito a macroabrasão do esmalte das
superfícies afetadas, utilizando broca diamantada afilada. O
isolamento com dique de borracha foi aplicado e a superfície
do esmalte dentário foi tratada com uma aplicação do produto
microabrasivo três vezes em cada um dos três dentes em
intervalos de 60 segundos, em seguida, os dentes foram polidos
com a pasta de profilaxia fluoretada. Obtendo aspectos do
esmalte satisfatórios. Onze anos após a conclusão do
tratamento de microabrasão do esmalte, uma nova consulta de
acompanhamento foi agendada e notou-se que os dentes
apresentam uma superfície de esmalte semelhante a vidro,
regular, lisa e brilhante.
Todas as alterações citadas a cima quando promovem
modificações que são restritas a camada superficial do esmalte,
devem possuir como primeira escolha de tratamento a
microabrasão, por ser um método menos invasivo e
consequentemente conservador (BALLARD, et al., 2018).
Uma contra-indicação para a execução da técnica da
microabrasão do esmalte dental é o paciente apresentar
selamento labial deficiente, pois os dentes estão sempre
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expostos ao ar e desidratam mais facilmente, assim, uma
película umidecida não é formada sob o esmalte. Com essa
condição, a aparência corada do dente é mais evidente e pode
caracterizar a falha da microabrasão. (SUNDFELD, et al.,
2013).
RODRIGUES, et al. (2013) afirmaram que outros fatores
de limitação do uso da técnica são decorrentes da profundidade
e intensidade das manchas ou irregularidades do esmalte. A
alteração deve ser restrita a camada superficial do esmalte,
sem envolvimento da dentina. Manchas mais profundas e com
colorações mais acentuadas, não podem ser resolvidas apenas
com microabrasão e requerem uma abordagem restauradora
menos conservadora.
Quando bem indicada, a técnica da microabrasão
dentária demonstra vantagens em sua utilização. Os resultados
obtidos clinicamente são satisfatórios, apresentando perda
mínima de esmalte, sendo dessa forma um tratamento seguro
e conservador. Deixa a superfície do esmalte brilhante,
transparente e reduz a colonização bacteriana na superficie do
dente através da diminuição da rugosidade. (BERTOLDO et al.,
2014). A técnica é de fácil execução e apresenta resultados
rápidos em pouco tempo de realização. Possui ausência de
danos a polpa e ao periodonto, exibe resultados estéticos
duradouros e estáveis e os materiais utilizados são de fácil
acesso possibilitando um baixo custo de realização.
(LOVADINO et al., 2015).
O emprego da microabrasão pode ocasionar algumas
desvantagens como aumento da rugosidade e redução da
microdureza do esmalte, porém ambas desvantagens são
facilmente solucionadas com a saliva através da
remineralização.(OLIVEIRA, et al., 2015)
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Os primeiros estudos envolvendo a microabrasão do
esmalte começaram na década de 10, mais precisamente em
1916 pelo pesquisador Dr. Walter Kane, no estado do Colorado
Springs nos Estados Unidos da América, com a intenção de
remover manchas no esmalte ocasionadas pela ingestão
excessiva de água contendo flúor. (CELIK et al., 2013).
A técnica é baseada em condicionamento ácido leve em
combinação com um agente abrasivo. Sugere-se que haja um
“efeito de abjeção”, no qual a ação erosiva do ácido se une a
ação abrasiva para compactar o tecido mineralizado dentro da
área orgânica. Através deste processo, a camada externa de
esmalte rico em prisma é substituída por uma região
densamente compactada e livre de prisma (SUNDFELD et al.,
201; PINI et al., 2015).
Na intenção de aprimorar a técnica, pesquisas foram
realizadas com a finalidade de encontrar a composição ideal
entre a associação de diversos materiais visando minimizar o
desgaste e a maior eficiência da microabrasão sem prejudicar
a estrutura dental.(Tabela 1).
Tabela 1. Principais autores e materiais utilizados no decorrer
dos anos.
Autor

Ano

KANE

1916

AMES

1937

RAPER &
MANSER

1941

DUA, et al.

1973

Materiais associados para execução
da técnica
Ácido clorídrico a 36% e fonte de
calor.
Peróxido de hidrogênio a 30%, éter
etílico e fonte de calor.
Ácido clorídrico a 18% e solução de
bicarbonato.
Ácido hidroclorídrico, peróxido de
hidrogênio e éter.
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Peróxido de hidrogênio a 30%, ácido
CHANDRA &
1975
clorídrico a 36%, éter etílico a 5,25%
CHAWLA
e hipoclorito de sódio a 5,25%.
MURRIN &
BARKMEIER

POWEEL &
CRAIG

1982

Ácido clorídrico a 36%, pedra pomes
e hipoclorito de sódio a 5,25%.

1982

Ácido fosfórico a 37%, fluoreto de
sódio e fosfato de cálcio acidulado.
Ácido clorídrico a 18% e pedra
pomes.

MCCLOSKEY

1984

BISCHARA

1987

Ácido clorídrico a 18%, pedra pomes
e água destilada.

CROLL

1987

Ácido hidroclorídrico e fonte de calor.

RUSSO, et al.

1988

Ácido clorídrico a 18%, pedra pomes
e fluoreto de sódio neutro a 2%.

KAMP

1989

Ácido fosfórico e pedra pomes.

CROLL

1989

Ácido cloridrico a 10%, água
destilada, sílica e dióxido de silicone.

CROLL

1993

Ponta diamantada, água destilada e
peróxido de carbamida.

ARMBRUSTER,
et al.

1994

Ácido cloridrico a 18%

PAPAKIRITSIS

1994

Ácido cloridrico a 9% e peróxido de
hidrogênio aquecido.

MONDELLI, et
al.

1995

Ácido fosforico a 37% em gel, pedra
pomes e fluoreto.

ERDOGAN

1998

Ácido cloridrico a 18%, pedra pomes
e quartzo.
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CROLL &
HELPIN

2000

Ácido clorídrico a 6,6% e carboneto
de silício.

Os agentes erosivos mais comumente utilizados são o
ácido clorídrico e fosfórico. O ácido clorídrico não é seletivo, ou
seja, age de maneira mais agressiva, provocando uma maior
área de desgaste, enquanto o ácido fosfórico possui
característica de seletividade e ação menos invasiva na
estrutura dentária. (DANTAS, et al. 2015).
PINI et al., (2015) avaliaram a rugosidade após a
microabrasão do esmalte utilizando sistemas microabrasivos
experimentais. Cento e dez amostras foram obtidas de incisivos
bovinos e divididas em 11 grupos cada um com 10 dentes de
acordo com o tratamento: Microabrasão com ácido clorídrico
(HCl) a 6,6% ou ácido fosfórico a 35% (H 3PO 4 ) associado a
óxido de alumínio (AlO3 ) ou pedra-pomes (Pum) com aplicação
ativa (utilizando taça de borracha acoplado a um micro motor
de baixa rotação) ou aplicação passiva (apenas colocando a
mistura sobre a superfície do esmalte); apenas o uso de ácidos
em uma aplicação passiva (controle negativo) e um grupo sem
tratamento (controle positivo). Os resultados obtidos
demonstram que a microabrasão do esmalte com diferentes
compostos resulta em aumento da rugosidade superficial do
esmalte. A associação de HCl com AlO 3 resultou em aumento
da rugosidade superficial. Cuidados que devem ser tomados ao
se utilizar a técnica, a fim de evitar a ação erosiva externa do
ácido na superfície do esmalte.
Foi avaliado o efeito da saliva sobre o esmalte após
microabrasão com diferentes compostos microabrasivos
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sob condições in situ. Dividiram em nove grupos: um grupo
controle (sem tratamento), quatro grupos tratados com
microabrasão com ácido fosfórico a 35% (H 3 PO 4 ) + pedrapomes e os quatro últimos grupos tratados com microabrasão
utilizando ácido clorídrico (HCl) 6,6% + sílica. Os grupos
tratados foram subdivididos de acordo com o regime in situ: sem
exposição salivar, 1 h, 24 h ou 7 dias de exposição à saliva.
Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada para
avaliar a morfologia do esmalte. Concluiram que a escolha do
sistema microabrasivo requer cuidados. E de acordo com a
MEV a microabrasão do esmalte com HCl + sílica reestabeleceu
as características do esmalte, apresentando morfologia similar
ao esmalte (controle) ao final do experimento. Como a saliva
desempenha um papel importante no restabelecimento da
microdureza e nas características morfológicas do esmalte
(PINI et al., 2017).
Dessa forma deve ser utilizado um ácido de baixa
concentração, para promover segurança aos tecidos bucais e
um agente abrasivo que deve que deve ser combinado com o
ácido para remover facilmente as manchas e alterações
superficiais do esmalte. A mistura ácido-abrasivo deve ser
viscosa de forma que não haja escoamento durante a
aplicação. (PINI et al., 2015).
Após a mistura e aplicação sobre os dentes deve ocorrer
uma fricção mecânica que pode ser de forma manual com
espátula de madeira e cunhas ou rotatória com a utilização de
taça de borracha ou escova de robison acoplada ao micromotor
e peça de baixa rotação. A aplicação deve ocorrer em etapas,
tendo seu número variado de acordo com o quadro que o
paciente apresenta, entre elas deve ocorrer a lavagem
abundante para que seja possível avaliar o desgaste, esse
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controle é importante pois evita a remoção excessiva de tecido
dental. (HERMES, 2015).
Devido a micro redução na espessura do esmalte, em
alguns casos pode ser percebida uma alteração de cor,
resultado de uma parcial exposição da dentina subjacente,
conferindo um aspecto amarelado aos dentes submetidos a
micoabrasão. Pode ocorrer também o risco de sensibilidade
trans e pós-operatória, decorrente da pressão exercida durante
o ato clínico, porém esses fatores podem ser solucionados com
a utilização de anti-inflamatórios 30 a 60 minutos antes do
procedimento e com a aplicação de dessensibilizante após o
polimento da superfície exposta a microabrasão (OLIVEIRA, et
al., 2015).
Figura 1. Aspecto inicial do esmalte.

Fonte: PINI, et al., Enamel microabrasion: An overview of clinical and scientific
Considerations, 2015.

Figura 2. Aspecto do esmalte após um ano de realização da
microabrasão.
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Fonte: OLIVEIRA, et al., Microabrasion in cosmetic dentistry: success with minimally
invasive procedure, 2015.

Como a microabrasão do esmalte é uma técnica não
invasiva, pode ser complementada com outros procedimentos
restauradores estéticos como o clareamento dental, uso de
resinas compostas e em casos mais severos a utilização de
cerâmicas para a confecção de coroas (BABB et al., 2018).
Wang et al. (2013), relataram um caso de uma paciente
com fluorose dentária no qual realizou a microabrasão do
esmalte, seguido do clareamento em consultório e utilização de
resina composta. Primeiro, a abrasão foi realizada usando uma
peça de mão de alta velocidade com uma broca de diamante
fina de 105 μm para remover o esmalte superficial de 200–400
μm. Em seguida, discos abrasivos médios a finos foram usados
para remodelar a superfície do esmalte e remover os ângulos
agudos. Posteriormente, foi aplicado uma pequena quantidade
de pasta abrasiva contendo micropartículas de carbamida de
silício e ácido clorídrico a 6,6% nos dentes afetados. Após
microabrasão, um agente clareador de consultório foi realizado
para aliviar a cor do dente castanho escuro. Foi aplicado oito
seringas de 10% de peróxido de carbamida e o paciente ficou
524

REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES DO ESMALTE DENTÁRIO ATRAVÉS DA
MICROABRASÃO

satisfeito com o efeito clareador. Por fim, restauração de resina
foi realizada para prevenir potenciais cáries do esmalte
Finalmente, a melhora da aparência estética foi alcançada e
permaneceu estável até o seguimento de 12 meses.
Durante a realização do procedimento, devem ser
tomadas algumas precauções como a utilização de uma pasta
espessa para controlar o espalhamento do ácido sobre os
dentes e tecidos moles. O uso de isolamento absoluto com
dique de borracha com bom selamento cervical para isolar o
campo e evitar qualquer extravasamento de ácido, diminuindo
assim o risco de queimaduras na gengiva e impedindo o risco
de deglutição. Também no decorrer do procedimento, o
paciente e o profissional devem usar óculos de proteção devido
ao efeito caústico que o ácido pode provocar em contato com
os olhos (MACHADO et al., 2013).
Nos cuidados pós-operatórios é recomendado a
aplicação de fluoretos de uso tópico por um minuto, para
acelerar a remineralização do esmalte, deve também ser
realizado o polimento da superfície. O paciente deve ser
orientado a não ingerir substâncias com risco de pigmentação
no mínimo nas primeiras 24 horas, pois a superfície do esmalte
nas horas iniciais encontra-se mais susceptíveis ao
manchamento, condição temporária até a reminaralização da
superfície. (MENDES et al., 2012).
Coelho et al. (2018), realizaram uma revisão sistemática
com intenção de avaliar a eficácia dos tratamentos aplicados às
diferentes formas de hipomineralização dentária. Dos 33 artigos
incluídos, os tratamentos relatados foram: produtos
dessensibilizantes e remineralizantes, restaurações de resina,
selantes de fissuras, clareamento dentário, microabrasão de
esmalte e cálcio e suplementos vitamínicos. Concluiram que foi
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possível identificar vários tratamentos efetivos para dentes com
hipomineralização dos molares e incisivos (pastas de arginina
ou vernizes fluoretados) e fluorose dentária (clareamento dental
e / ou microabrasão de esmalte).
A microabrasão possui efeitos longitudinais, tendo
resultados estéticos duradouros e estáveis, produzindo
modificações permanentes na cor ou defeitos superficiais do
esmalte. (SUNDFELD et al., 2014).
CONCLUSÕES
A microabrasão do esmalte dentário é uma técnica eficaz
e segura para a remoção de manchas e irregularidades
superficiais, que envolve a perda mínima de estrutura dentária.
O sucesso da mesma está relacionado ao correto
diagnóstico, planejamento e execução da técnica. Com isso, é
notório a importância do cirurgião-dentista em ter conhecimento
sobre os protocolos clínicos estéticos, para assim promover o
tratamento adequado para cada caso, recuperando a estética e
a qualidade de vida do paciente.
A microabrasão pode ser associada a outro tratamento
para permitir melhora significativa na aparência e uniformidade
de cor dos dentes, restaurando a autoestima do paciente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BABB, C.S. et al. Minimally invasive esthetic improvement in a patient with
dental fluorosis by using microabrasion and bleaching: A clinical report. The
Journal of Prosthetic Dentistry, v.120, n.3 p.323-326, 2018.
BALLARD, R.W. et al. Evaluation of 3 commercially available materials for
resolution of white spot lesions. Am J Orthod Dentofacial Orthop, v.143,
n.4, p. 78-84, 2013.

526

REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES DO ESMALTE DENTÁRIO ATRAVÉS DA
MICROABRASÃO

BARBOSA, I.F. et al. Dental Fluorosis: Combination of techniques for
obtaining esthetic success. Revista Uningá, v.53, n.1, p.65-68, 2017.
BASSIR, M. M. et al. Effect of Different Surface Treatments on Microtensile
Bond Strength of Composite Resin to Normal and
Fluorotic Enamel After Microabrasion. J Dent (Tehran), v.13, n.6, p.431437, 2016.
BECHOR, N. et al. Conservative orthodontic treatment for skeletal open
bite associated with amelogenesis imperfecta. J Dent Child, v.81, n.2,
p.96-102, 2014.
BERTOLDO, C.E.S. et al. Physicochemical properties of enamel after
microabrasion technique. JDR, v.2, p.176-188, 2014.
BEZERRA, D.M.J. et al. Esthetic rehabilitation with tooth bleaching, enamel
microabrasion, and direct adhesive restorations. Gen Dent, v.64, n.2, p.6064, 2016.
CASTRO, A.L.S., MENDE, C.M.C. Microabrasão e clareamento em dentes
com fluorose: relato de um caso clínico. Revista Ciências Médicas
Biológicas, v.13, n.3, p.403-408, 2014.
CASTRO, K.S. et al. Acceptability, efficacy and safety of two treatment
protocols for dental fluorosis: a randomized clinical trial. J Dent,
v.42, p.938-944, 2014.
CELIK, E.U., YILDIZ, G., YAZKAN, B. Clinical evaluation of enamel
microabrasion for the aesthetic management of mild-to-severe dental
fluorosis. J Esthet Restor Dent, v.25, p.422-430, 2013.
CUNHA, A.S.E.C, et al. Dental hypomineralization treatment: A systematic
review. J Esthet Restor Dent, 2018.
DAN, L, et al. Tooth enamel properties and morphology after
microabrasion: an in situ study. J Investig Clin Dent, v.8, n.2, 2017.
DESHPANDE, A.N. et al. Microabrasion-remineralization (MAb-Re): An
innovative approach for dental fluorosis. Journal Indian Soc Pedod Prev
Dent., v.35, n.4, p.384-387, 2017.
FOULDS, H. Defeitos no desenvolvimento de esmalte e cárie em dentes
decíduos. Evid Based Dent, v.18, n.3, p.72-73, 2017.
GEUS, J.L. et al. At-home vs In-office Bleaching: A Systematic Review and
Meta-analysis. Operative Dentistry, v.41, n.4, p.341-356, 2016.
GUPTA, A. et al. A comparison of various minimally invasive techniques for
the removal of dental fluorosis stains in children. J Indian Soc Pedod Prev
Dent,v.35, n.3, p.260-268, 2017.
GUPTA, A. et al. Microabrasion-remineralization (MAb-Re): An innovative
approach for dental fluorosis. Journal Indian Soc Pedod Prev Dent., v.35,
n.3, p.260-268, 2017.
HERMES, S.N. Microabrasão do esmalte dental para tratamento de
fluorose. Revista Gaúcha Odontologia, v.61, n.1, p.427-433, 2013.

527

REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES DO ESMALTE DENTÁRIO ATRAVÉS DA
MICROABRASÃO

KHALAF, K. Factors Affecting the Formation, Severity and Location of
White Spot Lesions during Orthodontic Treatment with Fixed Appliances. J
Oral Maxillofac Res, v.5, n.1, p.4, 2014.
KHOROUSHI, M., KACHUIE, M. Prevention and Treatment of White Spot
Lesions in Orthodontic Patients. Contemp Clin Dent, v.8, n.1, p.11-19,
2017.
KNOSEL, M., ECKSTEIN, A., HELMS, H.J. Durability of esthetic
improvement following Icon resin infiltration of multibracket-induced white
spot lesions compared with no therapy over 6 months: a single-center, splitmouth, randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop,
v.144,p. 86-96, 2013.
MACHADO, L.S.et al. Association between enamel microabrasion and
bleaching for esthetic recovering of natural teeth. Case report.Revista
Dental Press de Estética, v.10, p.83-90, 2013.
MARÍN, C. et al. Effectiveness of two desensitizing pastes in the control of
dentin hypersensitivity in patients with gingival recession. Revista Odonto,
v.21, n.41, p.47-54, 2013.
MARIO, F. et al. Minimally invasive esthetic improvement in a patient with
dental fluorosis by using microabrasion and bleaching: A clinical report. The
Journal of Prosthetic Dentistry, v.120, n.3, p.323-326, 2018.
MUÑOZ, M.A. et al. Alternative esthetic management of fluorosis and
hypoplasia stains: blending effect obtained with resin infiltration
techniques. J Esthet Restor Dent, v.25, p.32-39, 2013.
PARIS, S. et al. Micro-hardness and mineral loss of enamel lesions after
infiltration with various resins: influence of infiltrant composition and
application frequency in vitro. J Dent, v.41, p.543-548, 2013.
PATEL, M. et al. Amelogenesis imperfecta - lifelong management.
Restorative management of the adult patient. Br Dent J, v.215, n.9, p.449457, 2013.
PERETE-DE-FREITAS, C.E. et al. Impact of Microabrasion on the
Effectiveness of Tooth Bleaching. Braz Dent J., v.28, n.5, p.612-617, 2017.
PINI, N.I.P. et al. Enamel microabrasion: An overview of clinical and
cientific considerations. World Journal of Clinical Cases, v.16, n.3, p.3441, 2015.
RESTON, E.G., et al. Abordagem conservadora para o tratamento estético
da hipoplasia do esmalte. Odontologia Dentária, v.36, n.3, p.340-343,
2011.
RODRIGUES, M.C. et al. Minimal alterations on the enamel surface by
micro-abrasion: in vitro roughness and wear assessments. J Appl Oral Sci,
v.21, n.2, p.112-117, 2013.
SEOW, W.K. Developmental defects of enamel and dentine: challenges for
basic science research and clinical management. Aust Dent J, v.59, n.1,
p.143-154, 2014.

528

REMOÇÃO DE IRREGULARIDADES DO ESMALTE DENTÁRIO ATRAVÉS DA
MICROABRASÃO

SHEORAN, N. et al. Esthetic management of developmental enamel
opacities in young permanent maxillary incisors with two microabrasion
techniques-a split mouth study. J Esthet Restor Dent, v.26, p.345-352,
2014.
SOUZA, G.D. et al. Sensitivity in Dental Bleaching and the Use of AntiInflammatory Agents. JSM Dent, v.2, n.1, p.1023, 2014.
SOUZA, M.Q.B.V. et al. Microabrasion: a treatment option for white spots. J
Clin Pediatr Dent, v.39, n.1, p.27-29, 2014.
SUCHANCOVA, B. et al. Amelogenesis imperfecta and the treatment plan interdisciplinary team approach. Bratis Lek Listy, v.115, n.1, p.44-48,
2014.
SUNDFELD, R.H. et al. Microabrasion in tooth enamel descoloration
defects: three cases with long-term follow-ups. J Appl Oral Sci, v.22,
p.347-354, 2014.
SUNDFELD, R.H. et al. Accomplishing esthetics using enamel
microabrasion and bleaching-a case report. Oper Dent, v.39, p.223-227,
2014.
VIEIRA, E.D.D. et al. Clareamento dentário como etapa prévia à
restauração de dentes com alteração severa de cor. Revista Brasileira de
Ciências da Saúde, v.18, n.1, p.41-48, 2014.
WANG, Y. et al. Minimally invasive treatment for esthetic management of
severe dental fluorosis: a case report. Operative Dentistry, v.38, p.358362, 2013.

529

ENDODONTIA

530

PERFIL DE ATENDIMENTO DA CLÍNICA DE URGÊNCIA ENDODÔNTICA DE
UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO 28
PERFIL DE ATENDIMENTO DA CLÍNICA DE
URGÊNCIA ENDODÔNTICA DE UMA
INSTITUIÇÃO PÚBLICA
Tiago Ribeiro LEAL 1
Robeci Alves MACÊDO-FILHO 2
Lorenna Mendes Temóteo BRANDT 2
Kátia Simone Alves dos SANTOS2,3
1

Mestrando em Clínicas Odontológicas, PPGO/UEPB; 2 Professor(a) do Departamento de
Odontologia, UEPB; 3 Orientadora/Professora do Departamento de Odontologia, UEPB.
trl.tiagoleal@gmail.com.br

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de
atendimento de pacientes na Clínica Escola do curso de
Odontologia – Campus I, especificamente na Clínica de
Urgências Endodônticas. Trata-se de um estudo transversal,
baseado em dados clínicos de 131 prontuários dos pacientes
atendidos no serviço prestado pelo projeto de extensão no
período de 2016 a 2018. Foi realizada análise descritiva,
através do software estatístico SPSS 25.0. A maioria dos
pacientes atendidos na clínica de urgência foi do sexo feminino
(61,8%) com idade acima de 40 anos (46,5%) e estado civil
solteiro (53,5%). A dor é a sintomatologia mais prevalente entre
as queixas principais (76,9%). Pode-se caracterizar a dor na
maioria dos casos em espontânea (62,3%), intermitente
(60,3%) e difusa (62,5%), nos casos de polpa não vital. A
ausência de resposta aos testes frio (90,0%) e quente (81,2%)
nos casos de polpa não vital, demostrou associação
significativa com valores de p<0,005. Necrose pulpar é principal
hipótese diagnóstica (59,3%). O procedimento de urgência mais
executado foi o acesso endodôntico (66,7%), a medicação
intracanal mais utilizada é o tricresol (57,7%) e o tratamento
radical o mais indicado (71,3%). Conclui-se que há um padrão
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estabelecido entre os pacientes que buscam o atendimento de
urgência nas Instituições de Ensino Superior, diante disso a
presente pesquisa concluiu que os pacientes atendidos na
clínica de atendimento às urgências endodônticas em sua
maioria são mulheres de idade superior a 40 anos de idade,
apresentando dor nos dentes posteriores, referente a quadros
de pulpites irreversíveis e abscessos agudos.
Palavras-chave:
Odontologia.
Endodontia.
Urgência
Odontológica.
INTRODUÇÃO
A dor pode ser definida como uma experiência sensorial
e emocional desagradável associada a um dano tecidual real
ou potencial, apresentando finalidade protetora cuja
advertência indica sempre a necessidade de investigação, para
que sejam levantadas hipóteses diagnósticas. É muito
prevalente a dor na região orofacial, ainda mais quando
relacionada com os dentes e suas estruturas periadjacentes
(ROCHA, et. al. 2007; LOESER; TREEDE, 2008).
O dente humano é composto por uma parte mineralizada
(esmalte e dentina) e outra formada por um tecido conjuntivo
frouxo, a polpa dental. Este tecido encontra-se encarcerado no
interior do dente na área que corresponde à câmara pulpar e
aos canais radiculares. Trata-se de um tecido ricamente nutrido
por um número considerável de vasos sanguíneos, linfáticos,
fibras nervosas e células. Dentre as células presentes nesse
tecido encontram-se numerosos odontoblastos (produção de
dentina), fibroblastos (colágeno Tipo I e Tipo III), células-tronco
indiferenciadas (pluripotentes), e células da resposta imune
(macrófagos, linfócitos e células dendríticas). Os odontoblastos
por sua vez exercem um papel que caracteriza a polpa, por
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diferenciarem-na dos demais tecidos conjuntivos presentes no
corpo humano, que é a produção de dentina (NEVILLE, 2009;
LEONARDI et al. 2011; ARAÚJO et al., 2018).
As pulpites estão entre os principais motivos pelos quais
os pacientes procuram atendimento odontológico. A dor sentida
antes, durante ou após a terapia endodôntica é uma
preocupação séria para pacientes e cirurgiões-dentistas.
Embora a dor receba atenção substancial de as áreas da
saúde, muitas pessoas relacionam a dor com a odontologia. A
dor, em sí, é um fenômeno complexo, e a dor dentária, uma
experiência multifatorial ou multidimensional, que envolve
respostas sensoriais e aspectos emocionais, conceituais e
motivacionais. Além disso, o limiar de dor dos nervos
intradentais pode ser afetado pela inflamação, detectada por
receptores expressos nos nociceptores pulpares, ou mudanças
locais na pressão intrapulpar (ESTRELA et al., 2011).
A odontoalgia, ou popularmente conhecida como “dor de
dente” tem sua etiologia relacionada às estruturas dentárias
afetadas por doenças como a cárie, a periodontite, maloclusão,
trauma dentário, abscessos periapicais ou restaurações mal
adaptadas (GOES et al., 2008; LOTTO et al., 2017).
A literatura aponta que sua prevalência é maior nos
grupos de menor condição socioeconômica, interferindo
negativamente em atividades cotidianas, impedindo (total ou
parcialmente) o paciente de dormir, comer, ir à escola ou ainda,
interferindo no trabalho, seja em sua qualidade ou mesmo pelo
absenteísmo (LOCKER; GRUSHKA, 1987; GOES et al., 2008;
SANTIAGO; VALENÇA; VETTORE, 2013; MEJIA; ARMFIELD;
JAMIESON, 2014; FARMAKIS et al., 2016; LOTTO et al., 2017).
As emergências odontológicas são condições clínicas
associadas à desconforto significativo, tumefação e dor
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oriundos de inflamação ou infecção dos tecidos pulpares ou
periapicais, necessitando de tratamento imediato. Incluem
infecções com abscesso periapical e/ou periodontal e
pericoronarite, que por sua natureza exigem um diagnóstico
apurado e tratamento imediato, pontual e eficaz. (DE-PAULA et
al., 2014; FARMAKIS et al., 2016).
Estudos realizados por Albuquerque et al., (2016) e
Martins, Cartaxo, Padilha (2016) expressam o elevado número
de casos de urgências odontológicas relacionadas à polpa.
Com a prevalência cada vez maior desse tipo de atendimento
os serviços odontológicos tornam-se insuficientes para suprir a
necessidade da população, principalmente quando se leva em
questão o atendimento endodôntico que acontece em nível
secundário.
Muitos pacientes acreditam que a terapia do canal
radicular é dolorosa, devido a experiências anteriores, e relatos
de pessoas com informações desfavoráveis, relutando muitas
vezes para aceitar o tratamento proposto, considerando a
extração como resolução mais favorável.
O principal objetivo do tratamento endodôntico é a
limpeza, desinfecção e alargamento do canal radicular, sem
que haja a perda da sua trajetória. Tradicionalmente este
tratamento realiza-se em consultas múltiplas, em que cada
sessão corresponde a um passo da terapia. Atualmente
considera-se a realização deste tratamento em uma única
sessão, evitando a recontaminação entre sessões e reduzindo
o tempo clínico para o paciente. Entretanto, este método
esbarra num ponto desfavorável, quando considerada a
necessidade de medicações intracanais (FIGINI et al., 2007;
SCHWENDICKE; GÖSTEMEYER, 2017).
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A partir da criação dos CEOs, em 2004, verificou-se uma
abertura para a realização de tratamentos de atenção
secundária com a inserção da endodontia nas ações do sistema
público de assistência odontológica (BRASIL, 2003). Em estudo
realizado por Pontes (2011) observou-se que o tempo médio
para o primeiro atendimento é muito extenso, retardando assim
a conclusão do tratamento endodôntico, o que causa
insatisfação nos pacientes.
As possíveis causas do problema de acesso ao
tratamento endodôntico são a quantidade de vagas abaixo do
normatizado, número de profissionais insuficientes, e falta de
infraestrutura e insumos para os atendimentos (SILVA et al.,
2017).
Este problema não é exclusivo do SUS. Estudo realizado
na Europa aponta que a espera por cuidados especializados é
um dos principais problemas de saúde pública e que interfere
diretamente no estado de saúde da população (HUBER et al.,
2008). Sem êxito, no início desse tratamento, a população
recorre aos serviços particulares a fim de realizar seu
tratamento, seja o próprio terapia endodôntica ou a extração,
com o intuito de evitar novo quadro de sintomatologia dolorosa
(BARROS; BERTOLDI, 2002).
Para que tenha sucesso a terapia endodôntica necessita
de sua conclusão à curto prazo, por isso o paciente necessita
não só do atendimento de urgência com também da
continuidade do tratamento para que este não venha a perder
seu dente devido a complicações decorrentes da demora no
atendimento. Com o objetivo de melhorar os serviços de
atendimento à população, este trabalho teve como objetivo
conhecer o perfil do paciente atendido no serviço de urgência
da UEPB.
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MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um estudo do tipo transversal quantitativo,
descritivo e analítico. A população foi composta por todos os
prontuários de pacientes tratados na Clínica de Urgências
Endodônticas da UEPB, no período de 2016 a 2018, neste
período o projeto de Extensão realizou 211 atendimentos.
Foram incluídos na pesquisa todos os prontuários dos
pacientes atendidos no projeto de extensão “Clínica de
Urgências Endodônticas”, que estavam completamente
preenchidos e identificados. Foram excluídos da pesquisa os
prontuários ilegíveis, rasurados, inconclusivos e sem assinatura
de responsáveis.
Os dados foram coletados na própria UEPB, utilizandose de um banco de dados criado no SPSS 25.0, com as
variáveis pertinentes para esse estudo que constavam no
prontuário clínico.
O pesquisador verificou todos os prontuários e transferiu
as informações necessárias para o banco de dados no SPSS.
As variáveis retiradas dos prontuários foram: dados pessoais
(sexo, idade, estado civil, cidade de domicílio); análise do
fenômeno doloroso (tipos e características da dor); testes de
vitalidade pulpar (percussão; palpação; mobilidade e testes
térmicos); diagnóstico e tratamento (hipótese diagnóstica,
tratamento de urgência realizado, tratamento indicado,
conclusão do tratamento).
Os pacientes foram orientados quanto a importância da
conclusão do tratamento odontológico e da importância da
prevenção das afecções bucais por meio de palestras
promovidas durante a espera pelo tratamento clínico.
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Todos os dados foram tabulados e analisados por meio
de estatística descritiva e analítica. Foi utilizado o teste Quiquadrado (para se avaliar a existência de associações entre as
variáveis, sendo considerado o valor de p<0,05, para
significância estatística.
Todos os pacientes atendidos na Clínica de Urgências
da UEPB, autorizaram o uso dos seus dados através do termo
de consentimento livre e esclarecido, estando a pesquisa
relacionada com o projeto de extensão “Clínica de Atendimento
às Urgências Endodônticas”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra foi composta por 131 prontuários de um universo
de 165, dos quias 34 foram excluídos por se enquadrarem nos
critérios de exclusão. O ano com maior número de
atendimentos foi 2017 com 89 casos (67,9%), a maior parte da
amostra pertence ao sexo feminino (61,8%) com idade superior
a 40 anos de idade (53,5%) residentes no município de
Campina Grande (87,8%) cuja queixa principal é a dor (76,9%).
A maior parte dos dentes tratados foram os dentes
posteriores (84,6%), o quadro diagnóstico mais frequente foi a
necrose pulpar (59,3%) e a intervenção mais prevalente foi o
acesso à câmara pulpar e a medicação intracanal (66,7%),
sendo o Tricresol (57,7%) o medicamento intracanal mais
usado, enquanto que o tratamento definitivo mais
frequentemente indicado foi o tratamento endodôntico radical
(71,3%).
A queixa principal mais prevalente foi a dor relacionada
à polpa não vital (51,1%) apresentando associação significativa
(valor de p<0,005). A presença de dor no momento da consulta
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também foi prevalente nos atendimentos relacionados à polpa
não vital (56,6%). De acordo com os resultados a dor
relacionada à polpa não vital pode ser caracterizada como:
espontânea (62,3%), intermitente (60,3%), intensa (59,1%) e
difusa (62,5%).
Os testes semiotécnicos que apresentaram associação
significativa quando relacionados à polpa vital foram: resposta
à percussão horizontal negativa (52,7% p<0,005) e palpação
negativa (54,4% p<0,005). Enquanto que mobilidade
apresentou associação significativa com a polpa não vital
(51,9% p<0,005).
Os testes térmicos também apresentaram associação:
resposta ao frio normal (80,0%) para polpa vital e ausente
(90,0%) para polpas desvitalizadas (valor de p<0,000) ;
resposta ao quente normal (78,6%) para polpas vitais e ausente
(81,2%) para polpas não vitais (valor de p<0,005). Os dentes
mais acometidos foram os posteriores em todos os casos de
patologias pulpares.
Verificou-se maior prevalência de dentes anteriores nos
atendimentos de mulheres (68,4%) e de pessoas com mais de
40 anos de idade (61,1%). Relacionando a dor como queixa
principal os dentes posteriores foram os mais prevalentes
(77,7%), da mesma forma que a presença de dor no momento
da consulta também apresentou prevalência (85,6%). Essa dor
pode ser significativamente definida nos dentes posteriores
como espontânea (57,5%), intermitente (66,7%), moderada
(58,3%) e localizada (81,9%), esta demonstrando associação
com valor de p<0,005.
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Tabela 1. Caracterização da amostra do estudo.
n (%)
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
≤ 40 anos
≥ 41 anos
Estado Civil
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Queixa Principal
Dor
Fístula
Fratura
Outra
Dentes
Anteriores
Posteriores
Diagnóstico
Pulpite reversível
Pulpite transitória
Pulpite irreversível
Necrose pulpar
Procedimentos
Acesso
Diagnóstico
Tratamento Expectante
Troca de Medicação
Restauração
MIC*
Tricresol
PA + Anestésico
Otosporin
Tratamento Indicado
Tratamento Endodontico
Restauração/Proservação
Exodontia
Retratamento
*MIC: Medicação Intracanal

50 (38,2%)
81 (61,8%)
60 (46,5%)
69 (53,5%)
69 (53,5%)
54 (41,9%)
5 (3,9%)
1 (0,8%)
100 (76,9%)
6 (4,6%)
4 (3,1%)
20 (15,4%)
19 (15,4%)
104 (84,6%)
19 (16,2%)
3 (2,5%)
26 (22,0%)
70 (59,3%)
86 (66,7%)
19 (14,7%)
15 (11,6%)
6 (4,7%)
3 (2,3%)
45 (57,7%)
28 (35,9%)
5 (6,4%)
92 (71,3%)
20 (15,5%)
14 (10,9%)
3 (2,3%)

Tabela 2. Relação da vitalidade pulpar com os aspectos
clínicos.
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Queixa Principal
Dor
Fratura
Fístula
Outros
Tipo de Dor
Espontânea
Provocada
Duração da Dor
Intermitente
Contínua
Gravidade da Dor
Intensa
Moderada
Percepção da Dor
Localizada
Difusa
Percussão Horizontal
Positivo
Negativo
Percussão Vertical
Positivo
Negativo
Palpação
Positivo
Negativo
Mobilidade
Presente
Ausente
Teste Frio
Normal
Aliviado
Exacerbado
Ausente
Teste Quente
Normal
Aliviado
Exacerbado
Ausente

Polpa vital
48 (40,7%)

Polpa não vital
70 (59,3%)

Valor de
p

44 (48,9%)
1 (33,3%)
0 (0,0%)
2 (11,1%)

46 (51,1%)
2 (66,7%)
6 (100%)
16 (89,9%)

0,002

23 (37,7%)
19 (51,4%)

38 (62,3%)
18 (48,6%)

0,211

23 (39,7%)
15 (44,1%)

35 (60,3%)
19 (59,9%)

0,827

18 (40,9%)
9 (64,3%)

26 (59,1%)
42 (51,9%)

0,563

31 (44,3%)
9 (37,5%)

39 (55,7%)
15 (62,5%)

0,369

11 (26,8%)
29 (52,7%)

30 (73,2%)
26 (47,3%)

0,013

13 (30,2%)
25 (50,0%)

30 (69,8%)
25 (50,0%)

0,060

7 (20,0%)
31 (54,4%)

28 (80,0%)
26 (45,6%)

0,002

37 (48,1%)
3 (15,8%)

40 (51,9%)
16 (84,2%)

0,018

16 (80,0%)
1 (33,3%)
21 (84,0%)
5 (10,0%)

4 (20,0%)
2 (66,7%)
4 (16,0%)
45 (90,0%)

0,000

11 (78,6%)
4 (100,0%)
3 (100,0%)
9 (18,8%)

3 (21,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
39 (81,2%)

0,000
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Os processos pulpares irreversíveis merecem destaque
por estarem também mais relacionados tanto com os dentes
anteriores (88,2%), quanto com os dentes posteriores (81,9%).
Tabela 3. Relação das características do atendimento com
grupos dentários.
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
≤ 40 anos
≥ 41 anos
Queixa Principal
Dor
Fístula
Fratura
Outra
Presença de Dor
Presente
Ausente
Tipo de Dor
Espontânea
Provocada
Duração da Dor
Intermitente
Contínua
Gravidade da Dor
Intensa
Moderada
Percepção da Dor
Localizada
Difusa

Dentes
anteriores

Dentes
posteriores

Valor de
p

6 (31,6%)
13 (68,4%)

41(39,4%)
63 (60,6%)

0,613

7 (38,9%)
11 (61,1%)

50 (48,5%)
53 (51,5%)

0,610

14 (73,7%)
1 (5,3%)
2 (10,5%)
2 (10,5%)

80 (77,7%)
5 (4,9%)
2 (1,9%)
16 (15,5%)

0,258

13 (68,4%)
6 (31,6%)

89 (85,6%)
15 (14,4%)

0,094

12 (92,3%)
1 (7,7%)

50 (57,5%)
37 (42,5%)

0,028

6 (46,2%)
7 (53,8%)

54 (66,7%)
27 (33,3%)

0,214

9 (69,2%)
4 (30,8%)

35 (41,7%)
49 (58,3%)

0,078

5 (38,5%)
8 (61,5%)

68 (81,9%)
15 (18,1%)

0,002

A maioria da população que procurou pelo serviço de
atendimento era do sexo feminino, sendo observada a mesma
tendência em outros estudos que avaliaram o perfil de
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pacientes atendidos nas urgências odontológicas (GOMES;
NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007; OLIVEIRA et al., 2015).
Martins et al. (2015) consideraram que a pouca procura por
atendimento de rotina pelo sexo masculino ocasiona maior fluxo
de homens nos serviços de tratamento de urgência.
A maior prevalência de mulheres deve acontecer devido
a uma maior preocupação com a saúde (GOMES;
NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007; OLIVEIRA et al., 2015).
Tramini et al. (2010), também observaram que a presença de
homens foi significativamente maior que a de mulheres nos
serviços de urgência.
A maioria dos pesquisadores apontam a dor como o
principal motivo para a busca pelo atendimento de urgência
(TRAMINI et al., 2010; ALBUQUERQUE et al., 2016; DEPAULA et al., 2012), independente do gênero; tal fato é
observado no presente estudo, uma vez que a dor foi a principal
queixa do paciente (76,9%, n=100). Em estudo realizado na
França, Tramini et al. (2010) verificaram a prevalência de 74,4%
de dor como queixa principal. Martins et al. (2015) afirmaram
que quanto maior a procura pelo serviço, maior o número de
dentes restaurados e perdidos, apresentando a dor como
queixa principal de 80,3% dos pacientes.
Alguns pacientes (14,7% n=19) apresentaram
diagnóstico não relacionados às patologias pulpares
propriamente dito, necessitando da intervenção de outra
especialidade da odontologia. Este dado sugere uma falha na
triagem de pacientes (MARTINS et al., 2015) posto que muitas
pessoas procuram os serviços de urgência endodôntica nas
universidades como porta de entrada para um tratamento
gratuito e de qualidade (MIALHE et al., 2010).
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A prevalência de procedimentos realizados tem como
destaque o acesso à câmara pulpar, seguido pelos tratamentos
expectantes, semelhante a resultados encontrado por Martins
et al. (2015) que realizaram acesso em 50,4% dos casos e
tratamento expectante em 11,8% dos atendimentos.
Relacionando os dentes mais acometidos com o sexo
verificou-se que os indivíduos de ambos os sexos apresentaram
maior prevalência em dentes posteriores, corroborando com os
achados de Pereira; Carvalho, 2008 que demonstraram
prevalência para o sexo feminino de 28,5% de dentes anteriores
e 69,3% de dentes posteriores, enquanto que os pacientes do
sexo masculino apresentaram frequência de 36,0% em dentes
anteriores e 63,0% em dentes posteriores.
De igual maneira Pandolfo et al. (2015), encontraram
valor semelhante 60,3% de intervenções endodônticas em
dentes posteriores e 36,0% em dentes anteriores. Os autores
justificaram o achado devido à posição anatômica destes
dentes, ocupando a porção mais posterior do arco dentário
dificultando a higienização, e por sua anatomia composta por
sulcos e fissuras que promovem um maior acúmulo de biofilme
(PEREIRA et al., 2009; RIHS et al., 2010; YAYLALI; KURNAZ;
TUNCA, 2018).
O diagnóstico referente às patologias pulpares mais
prevalente foi a necrose pulpar (59,3%) seguido de pulpite
irreversível (22,0%), dado semelhante ao encontrado no estudo
de Albuquerque et al. (2016) que diagnosticaram 69,3% dos
pacientes com necrose pulpar e 25,0% com pulpite aguda
irreversível. Karki et al. (2018) afirmam a causa mais frequente
das patologias pulpares é a cárie e que de acordo com Naidu et
al. (2005) e DE-PAULA et al. (2012) o número de atendimentos
devido à odontoalgia podem ser reduzido se houver maior
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acesso à atenção primária juntamente com a promoção em
saúde.
Uma parcela menor de pessoas foi diagnosticada com
pulpite reversível, dado semelhante a estudo de Martins et al.
(2015) que apontaram o diagnóstico de pulpite reversível em
11,9% e o de Silva et al. (2008) que encontraram o mesmo
diagnóstico em 20,0% dos casos.
A urgência endodôntica está relacionada com duas
situações pulpares: vitalidade e não vitalidade (LOPES;
SIQUEIRA, 2015). Quando relacionados à polpa desvitalizada,
o teste de palpação encontrou associação significativa com o
resultado positivo, embora Albuquerque et al. (2016) e Martins
et al. (2015) tenham realizado trabalhos análogos, não
discorreram sobre os achados deste teste semiotécnico.
No que diz respeito aos testes térmicos, houve
associação significativa da resposta ao frio normal com a polpa
vital e resposta ao frio ausente com a polpa desvitalizada;
apesar de haverem realizado os testes térmicos em 63,3% dos
pacientes Albuquerque et al. (2016) não demonstraram os
resultados individualmente.
A principal dificuldade encontrada tem relação direta
com a perda de dados, uma dificuldade encontrada por
pesquisadores que se propõem a realizar estudos com
prontuários, que em sua maioria são preenchidos rapidamente
mediante a necessidade de atendimento do paciente (NING et
al., 2013; PANDOLFO et al., 2015).
CONCLUSÕES
Conclui-se que há um padrão estabelecido entre os
pacientes que buscam o atendimento de urgência nas
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Instituições de Ensino Superior, diante disso a presente
pesquisa concluiu que os pacientes atendidos na clínica de
atendimento às urgências endodônticas em sua maioria são
mulheres de idade superior a 40 anos de idade, apresentando
dor nos dentes posteriores, referente a quadros de pulpites
irreversíveis e abscessos agudos.
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RESUMO: Atualmente, tanto no contexto literário quanto
na prática clínica odontológica, são muitos os procedimentos e
testes que podem ser utilizados para estabelecer o diagnóstico
da condição pulpar dos dentes. Para tanto, esses métodos de
diagnóstico configuram-se como os principais meios para o
conhecimento da condição pulpar, devendo o paciente, passar
por abordagens como a anamnese, exames físicos e
complementares. Os testes classificam-se em teste do frio, do
calor, da anestesia, da cavidade, elétrico, dentre outros, que
juntamente com a análise dos sinais e sintomas apresentados
pelo paciente, permitem chegar a uma conclusão do estado em
que a polpa se encontra. Objetiva-se, por meio dessa busca
bibliográgica, disponibilizar informações a respeito dos vários
tipos de testes que geram, por sua vez, resultados a partir dos
quais o cirurgião-dentista poderá tomar como base para
determinar o diagnóstico da situação pulpar do paciente e a
necessidade de uma possível terapia endodôntica. Ante o
exposto, o estudo em questão, configura-se como um
instrumento valioso para a obtenção de um correto diagnóstico
da polpa dental, uma vez que são ressaltados os tipos de testes
disponíveis na literatura científica e as suas formas de
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interpretação, ampliando as possibilidades diagnósticas a
serem exploradas na rotina clínica dos cirurgiões-dentistas.
Palavras-chave: Endodontia.Diagnóstico.Teste.
INTRODUÇÃO
O diagnóstico pulpar é extremamente importante para a
determinação do tratamento a ser realizado, bem como para a
identificação de uma doença a partir dos seus sinais e sintomas,
que são baseados essencialmente na perspectiva dos dados
obtidos durante o exame do paciente (MAINKAR, 2018).
Neste caso, para o fechamento do diagnóstico, o
profissional deve ter posse de uma completa informação obtida
através da anamnese, dos exames físicos intra e extra orais e
dos testes térmicos, elétricos, da cavidade, da anestesia, da
transiluminação e das radiografias intra e extra-orais (SANTOS
et al., 2015).
Como resposta aos testes térmicos, frio e/ou quente, o
paciente poderá apresentar uma sensibilidade, que pode ou
não desaparecer imediatamente após a remoção do estímulo.
Os testes podem resultar em comportamentos que incluem a
ausência de resposta ao estímulo, o prolongamento ou até
mesmo a intensificação da sensação dolorosa, podendo assim,
identificar qual dente está sendo acometido pela patologia
pulpar (SANTOS et al., 2015).
O teste radiográfico é bastante confiável, através dele,
podemos observar os primeiros indícios da presença de uma
patologia. Porém, nos estágios iniciais de uma pulpite,
normalmente, não são evidentes no exame radiográfico
(SANTOS et al., 2015).
549

PROCEDIMENTOS DESTINADOS AO DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO PULPAR

Neste contexto, o presente capítulo, pretende discutir
sobre os métodos utilizados para chegar a um correto
diagnóstico pulpar, visando um adequado tratamento. Sendo
assim, serão discutidos vários exames que fazem parte da
terapia endodôntica, tais como anamnese, exame físico, exame
radiográfico, dentre outros meios que correlacionados com os
sinais e sintomas do paciente, permitem ao cirurgião-dentista
identificar se o mesmo, apresenta alguma patologia pulpar, que
pode levá-lo ao tratamento endodôntico.
MATERIAIS E MÉTODO
O presente estudo caracteriza-se como uma revisão
integrativa da literatura, com abordagem temática referente aos
procedimentos destinados ao diagnóstico pulpar, almejando um
correto diagnóstico e consequentemente um correto plano de
tratamento.
O levantamento literário para este estudo foi realizado por
dois pesquisadores previamente calibrados. O estudo teve
início no período de novembro de 2017 e prolongou-se até o
mês de outubro de 2018. Para a busca bibliográfica, realizada
nas bases de dados eletrônicos PubMED/Medline, Lilacs,
Science Direct e Scielo (Scientific Eletronic Library), foram
utilizados os descritores extraídos da terminologia Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS): Endodontia, Diagnóstico e Teste, obtendo-se por meio
desses, 600 artigos completos.
Na seqüência, para a filtragem dos artigos encontrados,
optou-se por utilizar como critérios de inclusão: artigos
científicos originais completos; temática coerente com a qual o
presente trabalho se refere; maior relevância em termos de
delineamento das informações desejadas; publicados entre o
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período de 2011 a 2018; nos idiomas português, espanhol e/ou
inglês. Com relação aos critérios de exclusão, esses se deram
por relevância clínica e bibliográfica.
Da totalidade dos estudos (600), obtidos através da busca
bibliográfica nas principais bases de dados online, foram
filtrados artigos originais, bem como revisões literárias e
revisões sistemáticas, totalizando 28 artigos, utilizados como
base científica apropriada para o trabalho, obedecendo aos
critérios de inclusão e exclusão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
ANAMNESE
Trata-se de um segmento subjetivo do exame, onde
resgata informações que permitem a identificação dos aspectos
responsáveis pelo quadro patológico, registrando na ficha do
paciente, os sinais e os sintomas apresentados por ele,
contribuindo para encontrar indícios que possam servir na
determinação do diagnóstico (ESTRELA et al., 2013; PEREIRA,
2014). O exame clínico, permite a confirmação dos dados
colhidos na anamnese, uma vez que se obtém uma melhor
definição da patologia (ESTRELA et al., 2013) estes exames
unidos ao exame radiográfico permitirão uma decisão mais
sensata do diagnóstico (MOURA et al., 2017).
Exame físico
O exame físico corresponde à observação visual, a
inspeção física e ao exame extra e intrabucal dos tecidos moles,
permitindo a percepção dos vários aspectos das condições
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teciduais (assimetria, coloração, edema, fístulas, ulcerações e
hiperplasias) e das condições das estruturas dentárias
(integridade da coroa, qualidade da restauração, coloração e
bolsa periodontal) (ESTRELA et al., 2013).
Inspeção
A inspeção deve ser realizada de forma criteriosa,
detalhada, devendo ser bem registrada no prontuário do
paciente (ESTRELA et al., 2013). É realizada através da
avaliação da cor da coroa do dente, na presença de um campo
operatório seco e bem iluminado; do estado das restaurações,
avaliando se ocorreu ou não exposição pulpar; da presença ou
não de cáries; da verificação da existência de edemas, fístulas
e demais aspectos que possam afetar os tecidos moles.
(LOPES, SIQUEIRA JR, 2015).
Palpação apical
Trata-se de um exame realizado por meio da percepção
tátil e da compressão digital, na qual é utilizada a ponta do dedo
indicador para apalpar a região apical do dente suspeito,
verificando se há alguma resposta dolorosa ou alguma
alteração de consistência, forma, textura, limites, sensibilidade,
volume, flutuação, elasticidade, dentre outros (ESTRELA et al.,
2013, TORRES et al., 2013).
Percussão horizontal e vertical
Avaliam o grau de comprometimento dos tecidos
periapicais e a existência ou não de inflamação no tecido
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periodontal. A percussão horizontal e a vertical são realizadas
suavemente, lateralmente e verticalmente, respectivamente,
nas bordas incisais dos dentes anteriores ou nas cúspides
vestibulares e linguais dos demais dentes. Também pode ser
empregado o dedo indicador, porém, se essa manobra não
apresentar-se eficaz, sugere-se o cabo do espelho, no sentido
vertical (perpendicular à coroa dentária) ou no sentido
horizontal (paralelo à coroa dentária) (SANTOS et al., 2011).
Contudo, a percussão vertical positiva, estará associada à
inflamação de origem endodôntica, e a percussão horizontal
positiva estará relacionada à alteração periodontal (TORRES et
al., 2013).
Teste da mobilidade dentária
Esse teste envolve a utilização de dois instrumentos
odontológicos metálicos apoiados com firmeza na superfície do
dente, ou de um instrumento metálico e um dedo (indicador ou
polegar), empurrando no sentido vestíbulo-lingual, na tentativa
de avaliar qualquer movimento dentário anormal (LOPES,
SIQUEIRA JR, 2015).
Toda mobilidade acima de 1 mm deve ser considerada
anormal, sendo classificada como leve, moderada e grave.
Sendo: grau 1, ligeiramente maior que o normal; grau 2,
moderadamente maior que o normal; grau 3, mobilidade grave
vestíbulo-lingual, mésio-distal e deslocamento vertical (LOPES,
SIQUEIRA JR, 2015).
Sondagem
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É utilizada uma sonda periodontal, com o intuito de
detectar a presença ou não de bolsas periodontais, verificar o
grau da destruição nos tecidos de sustentação do dente,
exsudato gengival ou mesmo drenagem via sulco gengival
(TORRES et al., 2013). O teste que avalia a profundidade de
sondagem serve para o estabelecimento do diagnóstico e do
prognóstico de lesões endoperiodontais, pois na detecção de
bolsa periodontais profundas, e na ausência de doenças
periodontais, pode-se indicar uma lesão de origem endodôntica
(CASTRO et al., 2011).
Fistulografia (rastreamento radiográfico)
Quando o paciente apresenta uma lesão periapical
associada a uma fístula e a mesma não pode ser determinada
pelos demais exames complementares, pode ser feito o
rastreamento radiográfico da fístula. Nesse teste, é feita a
inserção cuidadosa do cone de guta-percha (material
radiopaco), através do trajeto fistuloso, desde a parúlide (saída)
até encontrar a resistência. Posteriormente, é feita a radiografia,
por meio da qual, será vista a ponta do cone de guta-percha na
lesão causadora da fístula e em todo o trajeto fistuloso,
podendo a infecção causadora da patologia, ser origem
endodôntica ou periodontal (LOPES, SIQUEIRA JR, 2015;
CIPRIANI, 2013).
EXAMES COMPLEMENTARES
Exame radiográfico
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A imagem radiográfica, pode ser utilizada antes, durante
e após o tratamento endodôntico, permitindo a avaliação de
vários fatores, tais como, presença de lesões cariosas,
restaurações extensas próximas à câmara pulpar, verificação
da completa obturação do canal radicular, além do
acompanhamento pós terapia endodôntica (SANTOS et al.,
2011).
As radiografias periapicais são as que melhor exibem os
detalhes da estrutura dentária, permitindo a visualização da
largura, do comprimento e do raio de curvatura radicular
(LOPES; SIQUEIRA JR 2015), bem como de reabsorções
radiculares, rarefações ósseas ou inflamatória externa, dentre
outros aspectos (MOCCELINE, 2018).
TESTES DE SENSIBILIDADE VERSUS VITALIDADE
Os testes de sensibilidade pulpar (térmicos e elétricos),
são utilizados para determinar indiretamente o estado de saúde
da polpa, fundamentados na função de inervação, na
sinalização do dano presente ou resposta proeminente, para
indicar o limiar de excitabilidade das fibras nervosas do dente.
São comumente utilizados para verificar a condição pulpar,
devido a simplicidade e o baixo custo (SILVA et al., 2016;
ESTRELA et al., 2013; ALGHAITHY, 2016).
Os resultados dos testes de sensibilidade não indicam o
estado de saúde da polpa, mas a probabilidade de a mesma
estar vital ou não vital (SIMOVIC et al., 2017; LOPES,
SIQUEIRA JR, 2015; TORRES et al., 2013), podendo as
respostas pulpares ser falso positivas ou falso negativas,
comuns nesses tipos de testes (ALGHAITHY, 2016).
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TESTES TÉRMICOS
Para o diagnóstico correto, é feita a seleção dos testes
frio e quente levando em consideração a queixa principal do
paciente, e a dor produzida por estes estímulos, é um dos
sintomas mais comuns nos casos de pulpites. Quando há
comprometimento pulpar reversível, a resposta dolorosa ao frio
é de maior intensidade, desaparecendo assim que o estímulo é
removido. Quando a resposta é positiva ao teste do calor e a
dor se mantém após a remoção do estímulo, a polpa encontrase inflamada de forma irreversível, e se não houver resposta, a
necrose poderá estar presente (SANTOS et al., 2011).
Teste pelo frio
São muitos os recursos empregados para o teste do frio,
dentre eles, neve carbônica, gás refrigerante, cloreto etílico,
bastão de gelo e água gelada. Estes, por sua vez, promovem
diferentes decréscimos de temperatura intrapulpar, estimulando
as terminações nervosas por meio da vasoconstricção,
causando dor (MD et al., 2016; ESTRELA et al., 2013; TORRES
et al., 2013).
A aplicação do teste de sensibilidade ao frio, deve ser
feito com isolamento relativo, realizado inicialmente nos dentes
adjacentes ou análogos ao dente suspeito, na direção de
posterior para anterior, na face vestibular, e posteriormente, é
realizado no dente suspeito de alteração (TORRES et al.,
2013). O teste do bastão de gelo é envolvido em uma gaze
molhada e aplicado no terço médio da superfície vestibular do
dente (SALGAR et al., 2017).
556

PROCEDIMENTOS DESTINADOS AO DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO PULPAR

Com relação ao gás refrigerante (tetrafluoretano) EndoIce®, teste pelo qual pode revelar a patologia (YANG, 2017),
deve-se isolar o dente do paciente com rolos de algodão e
deixar a superfície dentária completamente seca (NASERI,
2017). O produto, por sua vez, é aplicado com o auxílio do
cotonete ou bolinha de algodão na pinça clínica, sendo
colocado na estrutura dentária, não excedendo 5 segundos e
em necessidade de repetição, aguardar 5 minutos, para a
repetição (SILVA et al., 2016).
Teste pelo calor
Atualmente, vem sendo empregado para esse tipo de
teste, o aquecimento da superfície do dente com a taça de
borracha, a bola de burnisher, a água morna e o bastão de guta
percha, aquecidos, sendo esse último, o mais utilizado na
prática clínica (LOPES, SIQUEIRA, JR 2015; SALGAR et al.,
2017).
No teste do bastão de guta percha termossensível, o
dente é previamente isolado com rolos de algodão, a superfície
completamente seca e vaselinada para que a guta-percha não
permaneça aderida à superfície do dente (NASERI, 2017).
Posteriormente, o bastão aquecido é colocado no terço cervical
da face vestibular do esmalte dentário dos dentes anteriores e
na oclusão dos posteriores, fazendo com que as fibras
sensoriais da polpa transmitam a sensação dolorosa (TORRES
et al., 2013; NASERI, 2017).
Outro teste também utilizado é o da bola de burnisher,
bola vermelha quente, aplicada no terço médio da face
vestibular do dente por 60 segundos, ou até que o paciente
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levante a mão, indicando que sentiu uma sensação de calor ou
dor (SALGAR et al., 2017).
O teste do calor é um teste que
promove a
vasodilatação, nos dentes com inflamação pulpar sintomática,
dependendo da extensão, a resposta dolorosa pode ser intensa
e imediata (TORRES et al., 2013).
Teste da anestesia
O teste da anestesia é indicado quando a dor apresentase difusa ou reflexa, não permitindo ao paciente identificar
exatamente onde ela se encontra. Dessa forma, anestesia-se o
dente suspeito, se a dor cessar, subtende-se que esse dente
realmente apresenta-se com algum comprometimento pulpar
(LOPES, SIQUEIRA JR, 2015).
Teste da cavidade
Esse teste consiste em estimular o dente suspeito de
necrose pulpar, sem anestesiá-lo previamente, com auxílio de
uma broca de alta rotação. Contudo, é importante ressaltar que
muitas vezes apenas o jato de ar da seringa tríplice ou a turbina
de alta rotação é suficiente para garantir a resposta positiva do
paciente, antes mesmo que uma cavidade seja aberta (LOPES,
SIQUEIRA JR, 2015).
Teste elétrico
O teste elétrico consiste na aplicação de uma corrente de
baixa voltagem e intensidade crescente, utilizando o aparelho
pulp test, com o objetivo de avaliar a vitalidade da polpa,
estimulando as fibras mielinizadas A delta e A beta pulpar
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(KHADEMI et al., 2016; SIMOVIC et al., 2017). Esse teste
sugere verificar a vitalidade ou não do tecido pulpar, a partir da
sensibilidade da resposta neural ao estímulo elétrico, porém,
assim como os testes térmicos, não oferece informações sobre
o suprimento sanguíneo da polpa (ESTRELA et al., 2013;
TORRES et al., 2013).
A percepção da dor durante o teste é influenciada pela
taxa de intensidade da corrente elétrica. O aumento deve
ocorrer em menor taxa, especialmente nos testes com menor
limiar de resposta, e as respostas positivas serão consideradas
normais quando estiverem dentro da escala fornecida pelo
fabricante (SIMOVIC et al., 2017). Sendo assim, trata-se de um
teste de grande eficácia, quando se trata de dentes hígidos ou
com pouco envolvimento clínico (PEREIRA, 2014).
Transiluminação
Consiste na aplicação de um feixe luminoso intenso, de
lingual para vestibular, visando diagnosticar, por meio da
translucidez do esmalte e da dentina, algumas alterações
presentes, tais como: fraturas, perfurações, cáries
interproximais e reabsorções coronárias (LOPES, SIQUEIRA
JR, 2015). Em adição, nos casos de dentes com polpas
necróticas, a sombra da câmara pulpar aparecerá mais escura
em relação a coroa do dente, devido a decomposição do tecido
pulpar. (TORRES et al., 2013).
CLASSIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS PULPARES
Polpa normal ou sadia
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A polpa normal trata-se de um tecido conjuntivo frouxo,
localizado no interior da cavidade pulpar, altamente
especializado, de origem ectomesenquimática, circundado por
paredes de dentina, ocupando a câmara pulpar e canal
radicular (TORRES et al., 2013).
A vitalidade da polpa representa normalmente a
integridade do suprimento vascular do dente (ANUSHA et al.,
2017), que com a sua integridade fisiológica, tende a responder
positivamente aos testes aplicados, apresentando resposta
dolorosa com intensidade compatível à excitação provocada,
com declínio imediato à remoção do estímulo, sendo assim
notável, no teste do frio, a polpa normal é mostrada uma
imediata sensação dolorosa ao frio e um rápido retorno à
normalidade assim que o estimulo é removido (PEREIRA, 2014;
LOPES, SIQUEIRA JR, 2015). Testes como palpação apical e
percussão, auxiliam na determinação do grau de
comprometimento pulpar, sendo na polpa sadia, o resultado
negativo. Para avaliar a vitalidade da polpa, pode ser utilizado
o teste de sensibilidade pulpar, e em caso de resultado positivo,
é descartada a origem endodôntica de uma possível lesão
(GONÇALVES., et al 2017; LOPES, SIQUEIRA JR, 2015).
Pulpite reversível
Quando há comprometimento pulpar reversível, a
resposta ao estímulo do frio é positiva, mais intensa,
desaparecendo assim que o estímulo é removido. No teste com
o calor, a resposta será positiva e o paciente sentirá dor tardia
à aplicação inicial do estímulo (SANTOS et al., 2011).
A pulpite reversível trata-se de uma leve alteração
inflamatória da polpa, em fase inicial, na qual a reparação
tecidual advém quando é removido o agente desencadeador do
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processo. É frequentemente assintomática, porém, quando
aplicados os recursos semiotécnicos, o paciente pode sentir
uma dor aguda, rápida, localizada, fugaz, sendo descontinuada
após remover o estímulo. O prognóstico é considerado
favorável e o tratamento indicado é o conservador (SANTOS et
al., 2011).
Pulpite irreversível
É caracterizada por uma inflamação severa, sintomática
ou assintomática, na qual, a remoção dos irritantes torna-se
insuficiente para reverter o quadro, podendo a polpa evoluir
para um processo de necrose (SANTOS et al., 2011).
Nos casos sintomáticos, a dor aparece impulsiva,
espontaneamente, não sendo provocada (DOU et al., 2018; ALMADI, 2018; SANTOS et al., 2011), embora seja bastante
exacerbada com a aplicação dos testes térmicos. Nessa
condição, o teste do calor é positivo, ocorrendo normalmente
uma exarcebação da dor. No teste pelo frio, ocorre uma
resposta positiva nos estágios iniciais, podendo ocorrer um
alívio ou não da sintomatologia dolorosa. Na palpação apical ou
percussão vertical, a resposta pode ser positiva ou negativa
(SANTOS et al., 2011).
Necrose pulpar
Comumente, a morte do tecido pulpar está associada à
presença de microorganismos, mesmo nos casos em que a
causa da necrose teve origem em fatores não microbianos
(LOPES, SIQUEIRA JR, 2015).
A necrose pulpar é geralmente assintomática, porém o
paciente pode relatar um episódio prévio de dor (FULLER,
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2018). Quanto a resposta aos estímulos térmicos e elétricos,
será negativa, e a radiografia variará desde situações em que
ainda existirão padrões de normalidade, passando pelos
quadros de espessamento do espaço periodontal, podendo ser
identificadas as chamadas lesões perirradiculares (LOPES,
SIQUEIRA JR, 2015).
Na necrose total, os vasos sanguíneos encontram-se
destruídos e as células inflamatórias desintegradas. Quando a
necrose é parcial, não é detectado tecido vital na secção
coronal (NASERI, 2017).
Calcificação pulpar
É caracterizada pela deposição de tecido calcificado, em
que o espaço do canal radicular pode se tornar parcialmente ou
totalmente obliterado (TAVARES et al., 2018). A calcificação é
comumente associada a lesões nos dentes como a cárie, certos
eventos iatrogênicos, lesões de luxação por traumatismo
dentário, procedimentos de terapia pulpar invasiva, abfrações,
restaurações e o uso de forças ortodônticas (TAVARES et al.,
2018; SHI et al., 2017).
A calcificação pulpar na radiografia é apresentada como
radiopacidades redondas ou ovoides na polpa, com tamanho
variado, desde pequenas partículas microscópicas à grandes
massas que quase ocupam a câmara pulpar. (ERTAS et al.,
2018).
Existem duas principais formas morfológicas de
calcificação pulpar, sendo elas: os cálculos
pulpares
(dentículos e nódulos de polpa) e a calcificação difusa. Neste
tipo de calcificação, dentículos e nódulos, o cálculo pode ser
livre, anexado ou embutido na polpa coronária ou radicular,
sendo a localização mais comum na câmara pulpar do que no
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canal radicular, podendo ocorrer em um ou vários dentes
(ERTAS et al., 2018). A calcificação difusa, por sua vez, são
áreas de calcificação irregular, frequentemente paralelas aos
vasos, podendo serem observadas na câmara pulpar ou nos
canais. Estas calficicações não são usualmente detectadas
radiograficamente (LOPES,SIQUEIRA JR, 2015).
CONCLUSÕES
Ante o exposto, fica notadamente explícito, que para
elaboração de um diagnóstico pulpar adequado, faz-se
necessário a realização cautelosa dos exames clínicos, dos
exames complementares e dos testes de vitalidade pulpar, bem
como a interpretação correta das respostas obtidas com os
mesmos. Isto implica na determinação de um adequado plano
de tratamento e consequentemente no sucesso ou no
insucesso do mesmo, sendo assim, a polpa pode está em seu
aspecto de normalidade, apresentar-se hiperêmica, com uma
pulpite reverssível; pulpite irreversível ou até mesmo
necrosada. Nestes dois últimos casos, um tratamento
endodôntico está indicado, nos demais casos, deve-se realizar
uma proteção pulpar direta ou indireta.
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RESUMO: A endodontia regenerativa é um novo conceito que
visa aplicar os avanços da engenharia de tecidos para a
regeneração do complexo dentino-pulpar. O objetivo deste
trabalho foi pesquisar na literatura sobre as alternativas
existentes de regeneração pulpar, entre pesquisas e casos
clínicos já publicados.Foi realizada uma busca nos bancos de
pesquisa da BIREME, SCIELO, PUBMED e JORNAL OF
ENDODONTICS, na busca por artigos acadêmicos, teses de
mestrado e doutorado, utilizando como filtros da pesquisa
trabalhos em inglês, espanhol e português. Utilizou-se as
palavras-chave
“teeth
revascularization”,
“pulp
revascularization” e “teeth regeneration”. Foram utilizados os
trabalhos datados de 1979 até 2018. Foram encontrados 1.343
trabalhos entre artigos, teses de mestrado e doutorado sobre
fatores de crescimento, coágulo de sangue, uso de células
estaminais, implantação de scaffold, impressão celular
tridimensional e terapia genética, relatando sua técnica,
vantagens de uso, desvantagens, uso clínico, o que foi
encontrado nas pesquisas mais atuais para utilização dessas
técnicas. O potencial de desenvolvimento da endodontia
regenerativa é imenso e a investigação futura poderá permitir o
benefício clínico de milhões de pessoas em todo o mundo,
sendo para isso necessário a colaboração de cientistas,
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empresas de investigação e dentistas para que o seu potencial
seja explorado pelos próximos anos.
Palavras-chave:
Endodontia.
Regeneração
Pulpar.
Revascularização Pulpar.
INTRODUÇÃO
A perda de vitalidade pulpar em dentes permanentes
jovens cessa a formação de dentina e subsequente maturação
do dente. Assim, a pesquisa deve estabelecer métodos mais
eficazes e seguros do que as terapias pulpares tradicionais
(MARQUES, 2018). Quando se dá a necrose de um dente
imaturo, o desenvolvimento radicular termina. As opções de
tratamento endodôntico para este caso passam por
apicificação, barreiras apicais e revascularização (TORRES,
2011)
O tratamento convencional preconiza o uso de hidróxido
de cálcio intracanal para induzir a formação de uma barreira
calcificada ao nível do ápice radicular, apresentando resultados
relativamente previsíveis, mas também algumas desvantagens
como as múltiplas consultas e a possível recontaminação e
fratura durante ou após o tratamento (NOSRAT, SEIFI,
ASGARY, 2011). Em 1999, Torabinejad introduziu a técnica de
barreira apical com colocação apical de mineral trióxido
agregado (MTA), para facilitar a obturação dos canais
radiculares, apresentando elevadas taxas de sucesso clínico,
além da redução do número de sessões de tratamento
(NOSRAT,
SEIFI,
ASGARY,
2011;
NOSRAT,
HOMAYOUNFAR, OLOOMI, 2012;). No entanto, nenhuma das
técnicas é capaz de permitir o crescimento continuado da raiz o
que pode implicar, a médio ou longo prazo, uma perda dentária
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prematura (WIGLER, KAUFMAN, LIN et al., 2013; THOMSON,
KALHLER, 2010).
Os procedimentos de regeneração endodôntica podem
ser definidos como procedimentos com base biológica para
repor estruturas danificadas, incluindo estruturas dentinárias,
bem como células do complexo dentinho-pulpar (Murray, 2007).
Engenharia tecidual é definida como o campo da ciência
que estuda a restauração funcional e fisiológica de estruturas
teciduais deterioradas. A tríade da engenharia tecidual é
baseada em três princípios básicos da biologia tecidual: as
células-tronco progenitoras, o scaffold que representa uma
matriz extracelular que mantém o contorno do tecido e as
substâncias indutoras do crescimento e diferenciação celular,
como as Proteína Morfogenética Óssea (BMPs), os fatores de
crescimento de fibroblasto (FGFs) e as proteínas hedgehog
(Hhs) (SILVA et al, 2015).
A endodontia regenerativa é um novo conceito que visa
aplicar os avanços da engenharia de tecidos para a
regeneração do complexo dentino-pulpar. Relatos de múltiplos
casos têm demonstrado a capacidade para regenerar dentes
imaturos permitindo a continuação do desenvolvimento da raiz
(TORRES, 2011).
Uma nova técnica, chamada revascularização, foi
introduzida por Banchs&Trope (2004), consistindo na
desinfecção do canal utilizando hipoclorito de sódio (NaCl) a
5,25% para irrigação do canal, não havendo instrumentação,
colocando-se posteriormente uma combinação de três
antibióticos (ciprofloxacino, metronidazol e minociclina), agindo
como bactericidas e selamento provisório acima dessa pasta.
Em uma consulta posterior, de até 4 semanas após o
procedimento, a pasta é removida do canal e a região apical é
irritada por uma lima ou sonda endodôntica, induzindo um
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sangramento no interior do canal. O sangramento é limitado até
3mm da junção cemento-esmalte e permanece no canal a este
nível por 15 minutos para indução da formação do coágulo de
sangue. O dente em seguida, é selado com MTA, que é
posicionado coronalmente ao coágulo sanguíneo e sobre o
MTA é colocado um material restaurador definitivo (Banchs &
Trope, 2004).
Com o avanço da endodontia, é importante estar
atualizado sobre técnicas como a da regeneração endodôntica.
Por esse motivo, essa pesquisa buscou resgatar o que já foi
pesquisado a respeito e constatar os maiores avanços.
MATERIAIS E MÉTODO
Este trabalho é uma revisão de literatura, do tipo
retrospectivo. Para a elaboração do trabalho foi realizada uma
busca nos bancos de pesquisa da BIREME, SCIELO, PUBMED
e JORNAL OF ENDODONTICS, na busca por artigos
acadêmicos, teses de mestrado e doutorado. Como filtros da
pesquisa foram utilizados os trabalhos em inglês, espanhol e
português.
Utilizou-se
as
palavras-chave
“teeth
revascularization”,
“pulp
revascularization”
e
“teeth
regeneration”. Foram encontrados 1.353 trabalhos, sendo eles
datados de 1979 até 2018, sendo utilizados para esse trabalho
os que foram de 1996 até o presente ano. Foram excluídos
trabalhos que não estivessem disponíveis em sua totalidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
1.1 Fatores de crescimento
São proteínas que se ligam aos receptores na célula e
induzem a proliferação e/ou diferenciação celular. Muitos
fatores de crescimento são versáteis, sendo assim, estimulam
a divisão celular em numerosos tipos celulares, enquanto outros
são mais específicos (BANSAL et al, 2015).
Os fatores de crescimento têm a capacidade de estimular
a formação de fibroblastos, odontoblastos, cementoblastos, e
posteriormente dar origem a células mesenquimatosas da
matriz do tecido. Estes fatores são proteínas que se ligam aos
receptores das células e induzem a sua proliferação e
diferenciação ( BANSAL et al., 2015).
Muitos fatores de crescimento podem ser usados para
controlar a atividade das células estaminais, como, aumentar a
taxa de proliferação, induzir a diferenciação celular num outro
tipo de tecido, ou estimular as células estaminais para sintetizar
e secretar a matriz mineralizada (MURRAY et al, 2007).
Os fatores de crescimento são normalmente produzidos
para recrutar células implantadas saudáveis, no entanto, em um
ambiente como o interior de um dente, onde os tecidos têm
capacidade regenerativa baixa ou não ocorre frequentemente,
os fatores de crescimento devem ser fornecidos exogenamente
para criar a atividade celular desejada (SUN et al, 2010).
As importantes famílias de fatores de crescimento que
desempenham um papel vital são o fator de crescimento
transformador (TGF) e a proteína morfogenética óssea (BMPs).
Os fatores de crescimento TGF-B1 e B3 são secretados
por odontoblastos e depositados dentro da matriz de dentina,
onde permanecem protegidos numa forma ativa através da
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interação com outros componentes da matriz dentinária. Com a
adição de frações proteicas de dentina purificada estimula um
aumento de secreção de dentina terciária da matriz, sugerindo
que o TGF-B1 está envolvido na sinalização do dano causado
e na reação de cicatrização dentária (TORRES, 2011).
Proteínas Morfogenéticas Ósseas (BMPs) são um grupo
de moléculas de sinalização que pertencem à superfamília das
proteínas do Fator de Crescimento Transformador-β (TGF-β),
que inclui TGF-βs, ativinas, inibinas, fatores de diferenciação de
crescimento (GDFs), fatores neurotróficos derivados da glial
(GDNFs), Nodal, Lefty e anti-hormônio Mülleriano. Inicialmente
descoberto por sua capacidade de induzir a formação óssea, os
BMPs são agora conhecidos por desempenhar papéis cruciais
em todos os sistemas de órgãos. BMPs são importantes na
embriogênese e desenvolvimento, e também na manutenção
da homeostase tecidual do adulto. Muitos estudos
demonstraram a capacidade das BMPs de induzir célulastronco mesenquimais a se diferenciarem em osso, confirmando
seu papel na formação de ossos e cartilagens. Desde sua
descoberta inicial, eles demonstraram afetar uma grande
variedade de tipos de células e processos além da osteogênese
óssea (GREEN et al, 2014).
1.2 Coágulo de sangue
A técnica do coágulo de sangue se baseia na
desinfecção do canal e posterior indução de sangramento para
o sistema de canais via instrumentação. Há a uso de irrigantes
intracanal e colocação de antibióticos como a mistura de
ciprofloxacino, metronidazol e amoxicilina durante várias
semanas, visando a desinfecção do canal e aumento da
revascularização de dentes necróticos/avulsionados, sendo
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este o passo chave para a revascularização por coágulo
sanguíneo (GASPAR, 2017).
O conteúdo presente no coágulo sanguíneo oferece uma
matriz tridimensional que é usada com o objetivo de promover
a proliferação celular, o crescimento e a diferenciação das
células, oferecendo também a vascularização. A constituição
desta matriz tem uma importância extrema no que diz respeito
à regeneração, uma vez que são as moléculas da matriz que
controlam a diferenciação das células estaminais. (Christine et
al., 2013)
Atualmente são vários os relatos de casos clínicos em
que ocorreu revascularização pulpar e diversos protocolos
usados para tentar atingir os objetivos. Levando-se do princípio
que os desses protocolos seja a desinfecção e indução do
sangramento
por sobreinstrumentação. O objetivo da
desinfecção na terapia endodôntica regenerativa difere da
endodontia clássica, uma vez que se pretende que as soluções
irrigantes tenham capacidade bactericida/bacteriostática e que
permitam a sobrevivência e as capacidades proliferativas das
células estaminais (TREVINO et al., 2011).
Além do sistema de canais estar desinfetado, é
necessário haver uma matriz extracelular, isto é, um scaffold,
para que sejam criadas as condições para o crescimento do
tecido (NEHA et al., 2011). A constituição desse scaffold é de
extrema importância, uma vez que será ele que dará suporte as
células estaminais proliferarem e se diferenciarem. Induzido o
coágulo sanguíneo, este funcionará como um scaffold,
apresentando
a
capacidade
de
fornecer
células
mesenquimatosas indiferenciadas, fatores de crescimento e
proteínas, o que possibilita um bom meio para a regeneração
tridimensional dos tecidos (LOVELACE et al., 2011).
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Há vantagens para essa técnica como a abordagem
simples, podendo ser complementada com instrumentos e
medicamentos atualmente disponíveis sem recurso a
biotecnologia dispendiosa. Tendo a regeneração pelas células
sanguíneas do próprio paciente, evita-se a rejeição imunológica
e transmissão de patógenos quando comparada ao uso de
material artificial. Como fator negativo para o desenvolvimento
da técnica é que a concentração e composição das células
presentes nesse coágulo de fibrina são imprevisíveis. Outro
fator que afeta negativamente é a dúvida sobre que tipo de
tecido pulpar pode ser formado (HUANG, 2009).
A maior parte dos estudos descreve que o tecido
formado é, na maioria dos casos , tecido ósseo, conjuntivo ou
cementário (GOMES-FILHO et al., 2013). Em relação a
hemorragia insuficiente, a transfusão de sangue entre canais
com coágulo suficiente para os com coágulo insuficiente em
molares, principalmente nos canais mesiais devido ao diâmetro
reduzido, possibilita a resolução deste problema (NOSRAT et
al., 2011).
Com o intuito de solucionar o problema em relação ao
tipo de tecido que se forma, foi sugerida a utilização de PRP
(Plasma Rico em Plaquetas), uma vez que é um scaffold
autólogo de fácil preparação no ambiente de concultório, rico
em fatores de crescimento, biodegradável e por ser um scaffold
de fibrina tridimensional (GASPAR, 2017).
1.3 Uso de células estaminais
Todos os tecidos têm origem a partir de células
estaminais. Uma célula estaminal é comumente definida como
uma célula que tem capacidade de dividir e produzir
continuamente células descendentes que se diferenciam em
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vários outros tipos de células ou tecidos. Há basicamente dois
tipos de células estaminais: células estaminais ou fetais e
células estaminais adultas ou pós-natais (BANSAL et al., 2011).
A plasticidade da célula estaminal define a sua capacidade de
produzir células de diferentes tecidos. Quanto maior a
plasticidade das células estaminais, mas valiosas são para o
desenvolvimento de novas terapêuticas (TORRES, 2011).
As células estaminais pós-natais, ou adultas, estão
presentes em diversos tecidos do organismo humano adulto e
apresentam um elevado potencial de diferenciação. Estas
células podem ser classificadas em: células estaminais
autólogas, que são obtidas a partir do mesmo indivíduo a quem
será implantada; células estaminais alogênicas, originárias de
um doador da mesma espécie; e células xenogênicas, que são
isoladas de indivíduos de outra espécie (TORRES, 2011).
Para a regeneração endodôntica, as células mais
promissoras são as células estaminais pós-natais autólogas,
uma vez que há menos hipóteses de rejeição imunológica e
demonstram maior afinidade para a estrutura dentária (BANSAL
et al, 2011). A colheita de células do próprio paciente demanda
menos custos e evita preocupações éticas.
Cinco tipos de células estaminais foram isoladas e
caracterizadas: Células estaminais da polpa dentária (DPSCs),
células estaminais de dentes decíduos (SHED), células
estaminais da papila apical (SCAP), células estaminais de
ligamento periodontal (PDLSCs), células do folículo dentário
(DFPCs) e células progenitoras do germe do dente (TGPCs).
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Figura 1. Fontes de células estaminais adultas na cavidade
oral

Fonte: RAMOS et al, 2018

Dentre estas células, todas, exceto as SHED, são de
dentes permanentes. Essas células estaminais dentárias são
consideradas células estaminais mesenquimatosas (MSCs) e
possuem diferentes capacidades de formarem tecidos
específicos (TORRES, 2011).
As SHED são adquiridas a partir de um tecido que é
‘descartável’ e de fácil acesso, os melhores candidatos para a
SHED são caninos e incisivos moderadamente reabsorvidos
com polpa saudável. Outras fontes em crianças são os dentes
supranumerários, mesiodentes, dentes retidos pela falta dos
permanentes, entre outras. As SHED demonstram maior
capacidade de proliferação, uma oferta abundante de células e
uma coleta celular indolor com invasão mínima. Desse modo,
as SHED poderiam ser uma opção desejável como fonte de
células para a endodontia regenerativa, porém, quando
comparamos com as DPSCs, elas apresentam uma maior
inclinação para a linhagem neuronal (HUANG, 2009).
As SCAP têm maior taxa de proliferação, em
comparação com as DPSCs. Fonte dos odontoblastos
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primários, que são responsáveis pela formação da dentina
radicular, enquanto as DPSCs são fonte provável de
odontoblastos de substituição. Para a regeneração do
periodonto, as melhores são as PDLSCs como fonte de células
estaminais, em comparação com células isoladas a partir da
polpa (BANSAL et al., 2011).
Células estaminais autólogas são relativamente fáceis
de adquirir e fáceis de injetar com uma seringa (tratamento de
injeção de células estaminais). Mas nesta técnica, as células
têm baixa taxa de sobrevivência e podem migrar para locais
diferentes dentro do corpo, possivelmente levando a padrões
aberrantes de mineralização. A solução para esse problema é
o uso de scaffolds (esqueleto) (BANSAL et al., 2015).
1.4 Implantação de Scaffold
Os scaffolds são projetados para providenciar um espaço
tridimensional onde as células transplantadas ou infiltradas
permaneçam ligadas, com capacidade de proliferação e
diferenciação para produzir o tecido desejado. Podem ser
obtidos a partir de material cerâmico ou polimérico ou da
associação destes. Entre os poliméricos naturais que têm sido
largamente utilizados em engenharia de tecidos, pode-se citar
os a base de colágeno tipo I, quitosana e ácido hialurônico. Já
entre os sintéticos cita-se os polianidridos, poli-epsiloncaprolactanos (PCL), ácidos poliglicólicos (PGA) e ácidos polilácticoco-glicólicos (PLGA) (ROSA, 2010).
Scaffolds são estruturas porosas e tridimensionais que
devem atuar como análogos à matriz extracelular (MEC). Além
de fornecer sustentação estrutural, os scaffolds devem fornecer
sítios específicos de ancoragem, como as integrinas (RGD) que
desempenham papel fundamental no processo de adesão
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celular. Ademais, devem atuar como guias biológicos capazes
de regular o comportamento celular. Tais estruturas podem ser
classificadas quanto à origem de seu material constituinte:
naturais ou sintéticos. Scaffolds naturais são compostos por
proteínas e polissacarídeos originados de estruturas biológicas.
A fibrina, o colágeno e o ácido hialurônico são exemplos de
materiais base para a confecção de scaffolds naturais. Além
disso, é crescente a utilização de polímeros naturais para tal
finalidade, principal- mente pela possibilidade de produzirem
biomateriais biodegra- dáveis e biomiméticos que são capazes
de manter uma prévia da organização biológica da sua MEC de
origem (KARAM et al, 2017).
A indicação do tipo de material a ser utilizado como
suporte para as células depende do objetivo específico da
matriz, das propriedades físicas (reologia, resistência
mecânica, porosidade, rugosidade) e químicas (velocidade e
modo de degradação) desejadas, assim como da capacidade
de devolução de drogas/fatores, entre outros. A inobservância
destes e outros requisitos na escolha do material para
construção do scaffold pode comprometer o resultado esperado
(ROSA, 2010).
As propriedades físicas da matriz devem atender às
necessidades as quais ela estará sujeita. O scaffold deve
possuir resistência mecânica compatível com o tecido
circundante, suficiente para suportar tensões in vivo e para
proteger as células de pressões elevadas. O grau de
porosidade e a extensão da superfície específica do scaffold
favorecem a permeabilidade e a homogeneidade de grandes
quantidades de solução no interior da matriz, o que é de grande
importância para a geração de novos tecidos. A presença de
macroporos em uma matriz facilita o crescimento de tecido,
entretanto resulta na diminuição da tenacidade e da resistência
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à fratura, o que pode comprometer o desenvolvimento in vivo
(ROSA, 2010).
1.5 Impressão celular tridimensional
Trata-se de um dispositivo de jato de tinta que é utilizado
para dispensar camadas de células em suspensão em um
hidrogel, para recriar a estrutura pulpar. Esse posicionamento
celular passa pela colocação de células odontoblásticas em
torno de uma periferia para manutenção e reparação de
dentina, com fibroblastos no núcleo pulpar para apoiar uma
rede de células vasculares e nervosas (TORRES, 2011).
As células pulpares devem estar organizadas numa
estrutura tridimensional capaz de suportar a organização celular
e a vascularização. Esta organização pode ser criada pela
utilização de um scaffold usando um polímero poroso com as
células estaminais impregnadas. Para se conseguir criar esse
scaffold é utilizada uma impressora 3D, como se o jato de tinta
se tratasse, sendo um hidrogel. Nesse scaffold podem
colocadas células na sua posição natural do tecido pulpar,
mimetizando o tecido pulpar natural. A posição ideal das células
seria colocar os odontoblastos na periferia, para permitir a
manutenção da dentina e sua reparação, os fibroblastos no
núcleo da polpa para que se liguem à rede de células
vasculares e células nervosas (GANDHI et al., 2011). Contudo,
uma das principais desvantagens desta técnica é o fato que os
canais radiculares não saó regulares, nem lineares, sendo difícil
a sua colocação nos canais na prática clínica (SUN et al., 2011).
A desvantagem dessa técnica é que exige uma
orientação extremamente cuidadosa do tecido pulpar e durante
a colocação nos canais radiculares, os mesmos têm de estar
limpos e conformados (SUN et al., 2011).
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1.6 Terapia genética
Células-tronco ou estaminais são células indiferenciadas
ou com baixo grau de diferenciação que têm capacidade de
auto-renovação ilimitada e que podem originar diversos tecidos
sob condições experimentais ou fisiológicas. São responsáveis
por manter a homeostasia dos tecidos em resposta a uma
injúria ou mesmo de forma fisiológica na renovação dos tecidos.
Se classificadas por potencialidade podemos dividi-las em três
grupos: totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Por origem
podem ser classificadas como embrionárias ou adultas
(ROSALLES et al, 2015).
Pensava-se que somente as células embrionárias eram
capazes de dar origem a diversos tipos celulares enquanto
células-tronco adultas eram restritas a se diferenciarem e
regenerarem apenas os tecidos nos quais elas residiam.
Entretanto, essa visão mudou ao se descobrir que célulastronco encontradas no estroma da medula óssea (Bone Marrow
Stromal Cells- BMSC) são capazes de se diferenciar células
muculares esqueléticas, condrócitos, osteoblastos, adipócitos
entre outros (ROSA, 2010).
Evidências comprovam que células-tronco de tecidos
adultos têm o potencial de produzir uma variedade de tipos
celulares, como foi demonstrado quando células-tronco foram
transplantadas para localidades diferentes de seus nichos.
Aparentemente quando células-tronco são removidas de seus
nichos originais e transplantadas para uma nova região, elas
podem se reprogramar e mudar sua linha de produção. Por
exemplo, células-tronco do cérebro podem produzir células
hematopoiéticas, e células- tronco da medula óssea podem
produzir células epiteliais (PIMENTEL et al, 2017)
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Análogas às BMSC, as DPSC (Dental Pulp Stem Cell)
expressam marcadores ósseos como sialoproteína óssea,
fosfatase alcalina, colágeno tipo I e osteocalcina, entretanto
possuem maior eficiência na proliferação celular e formação de
colônias. As DPSC são capazes de regenerar o complexo
dentino-pulpar uma vez que são capazes de formar dentina
ectópica associada a tecido pulpar após transplante in vivo
(ROSA, 2010).
O mesmo grupo de pesquisadores responsável pelo
descobrimento da DPSC também foi responsável pela
identificação e isolamento de células-tronco na polpa de dentes
decíduos esfoliados (Stem Cell from Human Exfoliated Primary
Teeth – SHED) em 2003. Este processo se inicia com a
digestão da polpa de dentes decíduos com colagenase e
dispase e as suspensões de células não-aglomeradas são
cultivadas em superfícies de baixa densidade. A partir de cada
dente decíduo são obtidas de 12 a 20 células capazes de formar
colônias, uma característica ncontrada em outras populações
de células-tronco. Após serem separadas de forma de
aglomerado esférico, as células são capazes de proliferar
individualmente (MIURA et al, 2003)
SHED ex vivo expandidas expressam STRO-1 e CD146,
marcadores também encontrados em células-tronco de medula
óssea (Bone Marrow Stromal Cell – BMSSC) e DPSC. Esses
dois marcadores foram localizados ao redor de vasos
sanguíneos da polpa originária, o que sugere que as SHED tem
sua origem em nichos perivasculares. Ademais, marcadores
relacionados a células estromais e vasculares, como fosfatase
alcalina (Alkaline Phosphatase – ALP), matriz extracelular
fosfoglicoproteica não-colagênica (Matrix Extra cellular
Phosphoglycoprotein – MEPE), fator de crescimento de
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fibroblastos básico (Basic Fibroblast Growth Factor – FGFb) e
endostatina forma identificados em SHED (MIURA, 2003).

CONCLUSÕES
O potencial de desenvolvimento da endodontia
regenerativa é imenso e a investigação futura poderá permitir o
benefício clínico de milhões de pessoas em todo o mundo,
sendo para isso necessário a colaboração de cientistas,
empresas de investigação e dentistas para que o seu potencial
seja explorado pelos próximos anos. A investigação das últimas
duas décadas produziu o conhecimento fundamental para a
percepção deste potencial e a resposta com aplicação clínica
deve ser dada pelos próximos estudos e casos clínico.
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RESUMO: A rugoscopia palatina é um método de identificação
forense através das rugas palatinas(RP). Em humanos formam
um conjunto assimétrico, particular para cada indivíduo. Com o
avanço tecnológico tornou-se possível examinar as RP, através
de modelos de impressão tridimensional(3D). O objetivo foi
analisar as RP através de modelos de impressão digital 3D,
explicando a técnica, benefícios e limitações em perícias
forenses.Foi realizada uma busca bibliográfica relacionada a
análise das RP, odontologia legal e impressões 3D nas bases
de dados eletrônicos PubMED/Medline, Lilacs,BVS, Scielo e
Scopus, limitando-se a busca ao período de 2013 a 2018. A
impressão 3D é realizada com o auxílio de um tomógrafo
computadorizado e programas que permitem captar imagens
que formará o modelo impresso. As imagens são exportados
para programas com formato DICOM que converte em modelo
tridimensional no formato STL e a máquina de prototipagem
confecciona os biomodelos, em seguida submetidos a
acabamento e polimento. Nos modelos tridimensionais, as RP
são fidedignas e apresentam qualidade de conservação das
peças. A limitação é o alto custo da impressão 3D em relação
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as demais e a complexidade dos programas. Conclui-se que os
modelos das RP impressos em 3D são eficazes e seguros para
identificação humana.O material utilizado para confecção e as
substâncias para acabamento e polimento do modelo
impresso,sofrem alterações mínimas que não influenciam na
morfologia,quantidade, tamanho e posição.
Palavras-chave: Odontologia legal. Impressão tridimensional.
Antropologia forense.
INTRODUÇÃO
A Odontologia forense é um ramo que abrange uma área
particular e inicial dentro de um conjunto de técnicas
empregadas no reconhecimento médico-legal. A identificação
de um indivíduo seja ante mortem ou post mortem é de grande
valia. Apoiada por conceitos científicos usa-se principalmente
impressões digitais, marcas dentárias e análise de DNA,
entretanto, em casos de pessoas com mutilações dos membros
ou que foram carbonizadas o uso de impressões digitais se
torna inviável, e o tempo decorrente entre a morte de um
indivíduo e a feitura de um registro dentário faz com que o uso
de dentes mesmo sendo estruturas mais duradouras não seja
fidedigno na identificação humana(SABARIGIRINATHAN et al.,
2015; ELMOAZEN; ELSHERBINI, 2017).
O uso de um outro método torna-se crucial nestes casos.
Em 1889, Allen propôs a utilização da técnica palatoscopia, que
visa a identificação pessoal através do uso das rugas palatinas.
Estas cristas apresentam-se com uma morfologia desigual e
estão localizadas na região anterior do palato duro e por meio
de uma característica genética, apresentam formas e
disposições únicas em cada pessoa. Devido a localização, as
rugas apresentam uma alta estabilidade, favorecendo a sua
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análise durante toda a vida mesmo após episódios de
traumatismos e injúrias ocorridas após a morte do indivíduo, o
que a torna confiável (WU et al., 2016; WAZIR et al., 2015).
A individualidade estrutural das rugas palatinas fez com
que ao longo dos anos diversas pesquisas e métodos de
avaliação fossem propostos. Inicialmente sistemas de
codificação foram utilizados levando em consideração a
morfologia das rugas. O contorno também foi avaliado por
outros testes que buscaram uma relação de equivalência,
embora esta última estratégia tenha sido mais eficaz que a
primeira, ambas tem em comum o procedimento manual, e o
nível de identificação foi mais eficaz por parte dos operadores
que tinham uma maior experiência (GIBELLI et al., 2017).
A maioria das técnicas de estudo das rugas palatinas
usam imagens bidimensionais do contorno das cristas para
realizar a comparação e consequente identificação pessoal,
porém após o surgimento de meios de aquisição de imagens
tridimensionais (3D), ou seja, possibilidade de avaliação das
rugas em três dimensões, um novo método para
reconhecimento de invíduos através das rugosidades palatinas
foi viável(GIBELLI et al., 2017).
Com o avanço tecnológico, o artigo propôs trazer um
aparato bibliográfico sobre a identificação humana por meio da
técnica
da
palatoscopia
através
das
impressões
tridimensionais, mostrando os benefícios, limitações da técnica
3D e da utilização no âmbito forense.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada com o
objetivo de investigar e refletir o que a literatura atual traz sobre
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a temática “Análise das rugas palatinas através das impressões
tridimensionais”, baseando-se na consulta à base de dados
eletrônica: PubMed (um serviço da National Library of Medicine,
Estados Unidos da América), disponível no endereço eletrônico
<www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>. Utilizou-se os seguintes
descritores em inglês e português encontrados no DeCS
(Descritores em Ciências da Saúde): printng, threedimensional, forensic dentristry, forensic antropology.
Foram incluídos os artigos publicados entre 2013 e 2018,
na língua inglesa e portuguesa, em que se conseguiu acesso
ao texto completo e abordagem sobre a análise das
rugosidades palatinas através de impressões tridimensionais.
Inicialmente, observou-se o título e os resumos dos
artigos obtidos na busca eletrônica para posteriormente realizar
a análise na íntegra. Dentre os critérios observados para a
escolha dos artigos foram considerados os seguintes aspectos:
disponibilidade integral do estudo, clareza no detalhamento
metodológico utilizado e relacionado com o tema. Os critérios
de exclusão foram: teses, monografias e dissertações e artigos
publicados antes de 2013.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inserção de cirurgiões-dentistas no processo de
identificação humana é de grande importância no campo da
medicina forense. Dentre as áreas de competência do
odontolegista compreende o uso de técnicas ou meios propícios
para realizar a identificação humana, a atuação em perícias
criminais e tanatologia forense, meios pelos quais o cirurgiãodentista pode auxiliar a solucionar crimes e reconhecer vítimas
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nas condições de perito a serviço da justiça e da administração
(COUTINHO et al., 2013).
A cavidade oral, em virtude da vasta gama de
informações únicas armazenadas, detém um amplo potencial
para o profissional obter a identificação de humanos.
Considerando-se que um indivíduo adulto possui 32 peças
dentárias, cada uma delas provê um elemento possível para
comparação (BARROS, 2016). Os tratamentos odontológicos
são procedimentos únicos e a quantidade de materiais
restauradores disponíveis na atualidade constitui um sem
número de combinações possíveis (RECALDE et al., 2017). As
rugosidades palatinas (RG) também são importantes na
identificação
humana
(BARROS,
2016).
São
consideradas dobras ou rugas anatômicas localizadas no terço
anterior do palato, atrás da papila incisiva em cada lado
da rafe palatina (WAZIR et al., 2015).
As rugas palatinas apresentam várias funções, dentre
elas podemos citar o auxílio no processo da mastigação e
deglutição de alimentos, na retenção da saliva, auxiliando no
processo de digestão, na ortodontia serve de referência nos
modelos de gesso de forma a ser possível quantificar a
migração dentária nos casos em que o indivíduo se encontra a
realizar o tratamento e desempenham papel na fonação
(SANTOS; CALDAS, 2013).
A história da palatoscopia no campo científico iniciou no
século XIX, sendo demonstradas desde essa época, diferentes
formas de classificação e avaliação das rugas palatinas
baseadas na quantidade, posição e distribuição das plicas
(ELMOAZEN; ELSHERBINI, 2017; WU et al., 2016).
Kuppler, em 1897, foi a primeira pessoa a estudar a
anatomia palatina para identificar características anatômicas
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raciais. Em 1937, Carrea desenvolveu um estudo detalhado e
estabeleceu uma maneira de classificar as rugas palatinas. Em
1946, Martins dos Santos apresentou uma classificação prática
baseada na localização das rugas. Em 1983, Brinon seguindo
os estudos de Carrea, dividiu as rugas palatinas em dois grupos
(fundamental e específico) de maneira similar àquela feita com
impressões digitais (POOJYA et al., 2015).
Os padrões de rugas têm sido estudados para vários
propósitos, principalmente no campo da antropologia, anatomia
comparada, genética, prótese dentária, ortodontia e
odontologia forense (WAZIR et al., 2015).
Diversos autores consideram que há uma correlação
quando associamos um determinado padrão de rugas palatinas
a uma população específica. Este fato torna-se bastante útil em
acidentes em massa de forma a se conseguir associar o
rugograma em questão a uma zona específi ca do globo
(SANTOS, CALDAS, 2013).
A posição anatômica das RP circundada por bochechas,
lábios, língua, gordura, dentes e ossos, as mantém bem
protegidas contra traumas e altas temperaturas (POOJYA et al.,
2015; BARROS, 2016) permitindo apresentarem os parâmetros
biológicos de unicidade, perenidade e imutabilidade, bem como
critérios técnicos de classificabilidade e de praticabilidade,
critérios essenciais para identificar um indivíduo (BARROS,
2016). Não há dois padrões de rugas individuais semelhantes
em sua configuração e o padrão de ruga característico do palato
não muda como resultado do crescimento (POOJYA et al.,
2015).
Anatomicamente, na mucosa do palato duro, identificamse a rafe palatina, um sulco ânteroposterior, central, limitado por
um conjunto de cristas lineares; as rugosidades palatinas,
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originárias do tecido conjuntivo denso da submucosa, fibrosas,
que variam de três a cinco para cada lado. Com o aumento no
tamanho da parte anterior do palato, nos primeiros anos de
vida, o comprimento das rugas e a distância entre elas
aumentam de forma que seu padrão de orientação torna-se
mais claro. As rugas palatinas posteriores ficam aquém da
metade anterior do palato duro e nunca cruzam a linha
mediana, e as anteriores, sendo geralmente mais proeminentes
do que as posteriores. De um modo geral, dois terços das rugas
são curvas e o restante é angular (VAN DER LINDEN,1978).
A configuração, o comprimento, a largura, o número e a
orientação variam consideravelmente entre as pessoas, até
mesmo entre gêmeos monozigóticos. Esta variação também
existe, embora em menor grau, entre os dois lados em uma
mesma pessoa. O conjunto dessas cristas é espécie-específico,
sendo assimétrico nos humanos, o que os diferencia dos
demais mamíferos, cujas rugosidades são simétricas (TANEVA
et al., 2015).
Alguns eventos podem contribuir para mudanças no
padrão das rugas palatinas,causando uma certa limitação para
o uso. Como sucção de dedo na infância, pressão persistente
devido ao tratamento ortodôntico e a extração pode ter um
efeito local sobre a direção das rugas palatinas ( LIMSON;
JULIAN, 2004).
Entre as provas retiradas de vítimas desdentadas, o
padrão de rugas palatinas é uma das características
morfológicas únicas e relativamente disponíveis, e os padrões
podem ser tirados não apenas diretamente do palato duro, mas
também da superfície da mucosa das dentaduras (POOJYA et
al., 2015).
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Deepak et al. (2014) avaliaram 137 modelos de
pacientes tratados pré e pós-tratamento ortodôntico, os quais
foram divididos em 50 casos, cada um com extração e não
extração, e 37 casos de expansão palatal envolvendo extração
e não extração e tiveram seus padrões de RP comparados pré
e pós-tratamento. Concluiram que o tratamento ortodôntico tem
um impacto na estabilidade das rugas palatinas, de modo que
o pesquisador deve estar ciente e para identificação de
indivíduos que sofreram expansão palatal permanece
questionável.
O processo de decomposição das rugas palatinas tem
início no quinto ao sétimo dia após a morte (BARROS, 2016).
Os registros coletados para reconhecer um ser humano sem
vida devem ser precisos e as rugas palatinas foram
consideradas equivalente à impressão digital, na medida em
que é única para cada padrão de ruga. Possuem características
de um parâmetro ideal de identificação forense, isto é,
singularidade, resistência post-mortem e estabilidade (JAIN;
CHOWDHARY, 2014).
Argollo et al. (2016), relataram a confirmação da
identificação de um corpo carbonizado, no qual supostos
familiares apresentaram no Instituto médico legal a
documentação ortodôntica,entre elas o modelo em gesso que
foi fundamental para comparar as rugas palatinas ante morte e
pós morte. E após análise dos materiais obtiveram êxito no
reconhecimento (FIGURA 1).
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Figura 1. Comparativo das rugas palatinas ante morte (A) e
pós morte (B).

Fonte: Artigo- Utilização da rugoscopia palatina para identificação de
corpo carbonizado – relato de caso pericial. (ARGOLLO et al., 2016).

Existem diversas maneiras para registrar as rugas
palatinas, o método mais fácil, econômico e utilizado é através
da inspeção intraoral, porém caso seja necessário revisões
futuras isso se tornará uma dificuldade pela falta de registros,
justificando a necessidade do uso de técnicas mais detalhadas
como, fotografias orais e impressões (SABARIGIRINATHAN et
al., 2015; GIBELLI et al., 2017).
O posicionamento adequado de fotografias orais são
importante, pois a menor diferença na orientação pode impedir
uma correspondência bem-sucedida. A técnica de
sobreposição fotográfica pode ser facilmente adaptado a um
equipamento fotográfico convencional para comparações rugas
e as fotografias devem ser é sobrepostas exatamente na
mesma orientação. Esse método requer a disponibilidade de
fotografias ante mortem adequadas, mostrando os dentes. Se
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as duas fotografias do elenco pertencessem ao mesmo
indivíduo, elas coincidiriam com a sobreposição (caso contrário,
elas não coincidem) (MOHAMMED et al., 2013).
Outra maneira de avaliação é a moldagem de impressão
do arco superior com alginato ou silicone para obtenção do
modelo em gesso, seguido do contorno das rugas com a grafite,
pode realizar a fotocópia do modelo em folha de papel
(OLIVEIRA; MARQUES, 2015). Os materiais devem ser de boa
qualidade e consigam imprimir detalhes dados às
micropartículas de sua composição (MODESTO, FIGUEIRA
JÚNIOR, 2016).
A eficácia de uma avaliação correta, com um alto nível
de identificação é maior por parte dos operadores com maior
experiência (SABARIGIRINATHAN et al., 2015; GIBELLI et al.,
2017).
Os métodos de avaliação das rugas palatinas vêm
passando por avanços tecnológicos nos ultimos tempos. A
utilização de uma projeção bidimensional de imagens vem
sendo substituídos para o uso de imagens em 3 dimensões
TANEVA; EVANS; VIANA, 2017)
Limson e Julian (2004) desenvolveram um programa de
software que utiliza o princípio frequentemente empregado na
análise de impressões digitais. O método utilizou imagens
digitalizadas do palato em que pontos característicos foram
plotados nas extremidades medial e lateral de todas as
rugas. Os pontos plotados foram avaliados pelo programa de
software e as informações armazenadas sequencialmente
correspondendo à posição do pixel. Esses pesquisadores
obtiveram até 97% de precisão no reconhecimento de
indivíduos na comparação simulada pós e ante mortem das
rugas palatinas.
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Estereoscopia, pode obter uma imagem tridimensional
da anatomia das rugas palatinas. É baseado no exame de duas
fotos tiradas com a mesma câmera, de dois pontos diferentes,
usando equipamentos especiais. A sobreposição de várias
fotografias digitais para comparar padrões de rugas pode ser
realizada usando vários softwares de computador. Por
exemplo, RUGFP-ID, software de comparação de rugas
palatinas (PRCS versão 2.0) Esterfotogrametria que, usando
um dispositivo especial chamado marcador de traste, permite a
determinação correta do comprimento e posição de cada rugas
(POOJYA et al., 2015) e a impressão tridimensional (3DP - 3D
Printing), na qual os modelos são produzidos por aposição de
camadas através da aglutinação de gesso e amido (Figura 2).
Figura 2. Exemplo de um modelo digital em 3D da área
palatina.

FONTE: GIBELLI, D. et al. Application of 3D models of palatal rugae to
personal identification: hints at identification from 3D-3D superimposition
techniques. International Journal of Legal Medicine, v. 132, n. 4, p.
1241-1245, 2018.

De modo geral, na Odontologia a confecção de modelos
tridimensionais segue a seguinte técnica: inicialmente é feito a
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obtenção de imagens de tomografia computadorizada (TC) ou
ressonância magnética (RM), cujos dados são transferidos
através de softwares especiais, que executam o processamento
das informações. Após a formação das imagens no computador
pelo sistema CAD (modelo virtual), elas são enviadas para
estações de PR, onde, através do sistema CAM, protótipos
reais são fabricados (SAFIRA et al., 2010).
A radiologia digital e a tomografia computadorizada são
métodos radiológicos não invasivos, rápidos, fidedignos e de
alta precisão diagnóstica que têm se mostrado úteis tanto em
práticas de criminalística comuns e em múltiplos incidentes de
fatalidade. São benéficos na prática de identificação de corpos
em estágio avançado de dano tecidual ou decomposição,
algumas limitações estão relacionadas à resolução da imagem,
artefatos de trabalho odontológico metálico, tempo de varredura
e custo de equipamentos de emergiu (TROCHESSET et al.,
2014).
Após exame radiológico as imagens capturadas são
enviadas para softwares com capacidade de processar as
imagens no formato DICOM, bidimensionais, e convertê-las em
um modelo tridimensional no formato STL a ser utilizado pela
impressora/Scanner 3D para confeccionar os biomodelos
(SAFIRA et al., 2010).
Três processos de digitalização tridimensional
para obtenção de partes humanas impressas em 3D são o
Scanner a Laser de ponto fixo, Scanner a Laser de Linha por
Transangulação
móvel
e
Fotogrametria
(OLIVEIRA;
MARQUES, 2015).
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Na atualidade os mais relevantes programas de
computador utilizados são: CAPMI e WinID.Limsons e Julian15,
eles são usados na comparação de alguns pontos do padrão de
rugas. Em 1988 Lorton expõe de forma detalhada o Software
CAPMI (computer assisted post mortem identification system)
usado
na
simplificação
da
gestão
dos
dados
(SABARIGIRINATHAN et al., 2015).
Taneva et al. (2015) realizaram o primeiro estudo em
moledos 3D em rugas palatinas para fins forenses, uma análise
de variações métricas de 13 sítios de rugas palatinas em
distintas imagens 3D e entre modelos usados pré e póstratamento. Conseguiram identificar pontos referenciais que
mostraram pequenas diferenças nos exames antes e após
tratamento, favorecendo desta forma a utilização na
identificação humana. O uso dos atuais sistemas de obtenção
de imagens em 3 dimensões favorece a avaliação morfológica
e métrica das RP (TANEVA et al., 2015).
Gibelli et al. (2017) verificaram a singularidade dos
modelos 3D do palato. Foram avaliados 26 pacientes, para
cada um pelo menos dois moldes da arcada dentária superior
foram confeccionados. 19 pacientes tiveram, 2 modelos, 4
tiveram 3 modelos e 3 pacientes 4 modelos, totalizando 62
moldes. Foi obtido um modelo 3D de cada um através do
Scanner a laser e a superfície foi identificada e selecionada
manualmente por meio do software de elaboração de imagens
3D. Os modelos 3D foram sobrepostos ao modelo inicial. Esse
procedimentos tiverem a princípio, área palatina sendo
selecionada manualmente seguido de um procedimento auto
mático através do software VAM. Seguidamente, a
sobreposição foi realizada automaticamente para melhor
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análise. Após inscrição dos dois modelos, o software forneceu
a distância ponto a ponto entre as superfícies.
Figura 3. Diferença entre os modelos sobrepostos. O da
esquerda percebe-se a mesma coloração, ou seja, elementos
do mesmo indivíduo. Da direita coloração não compatível
(pacientes distintos).

Fonte: GIBELLI, D. et al. Application of 3D models of palatal rugae to
personal identification: hints at identification from 3D-3D superimposition
techniques. International Journal of Legal Medicine, v. 132, n. 4, p.
1241-1245, 2018.

Oliveira, Marques (2015) avaliaram a qualidade das
rugas palatinas nos modelos impressos em 3D e o potencial uso
em perícias forenses. Selecionaram quatro modelos do arco
superior para digitalização em 3D com uso de um tomógrafo
computadorizado de feixe cônico (i-CAT). Exportados para o
programa InVesalius, depois MeshLab e por último o software
Repetier-Host. Analisaram as RP através de três critérios, o
tipo de classificação de Ubaldo Carrea; compararam o grau de
nitidez das rugas entre os modelos impressos e a qualidade de
lisura entre os modelos. Concluiram que a tecnologia
tridimensional pode ser usada na análise das rugas palatinas
no âmbito forense, pois as alterações sofridas durante a
digitalização e impressão dos modelos são mínimas.
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Possíveis alterações de comprimento das RP não
influenciam na capacidade de distinguir corretamente a
superposição 3D-3D para análise de identificação humana
(GIBELLI et al., 2017).
De acordo com Modesto, Figueira Junior ( 2014), no
Brasil a Força Aérea Brasileira através da Portaria DIRSA Nº
19/SECSDTEC, de 26 de março de 2014, tornou obrigatório o
registro digitalizado de imagem das arcadas dentárias e
mucosa oral. Possibilitando a coleta e armazenamento das
características presentes nas rugosidades palatinas de seus
pilotos, em seu próprio bancos de dados. O que permite em
casos de acidentes aéreos, a identificação do militar num
espaço de tempo menor, em razão do maior número de dados
armazenados, a eficiência de uma identificação mais precisa.
A partir da existência de um banco de dados, a busca da
padronização a uma classificação única com vistas a identificação
forense ganharia novo folego, e a responsabilidade social do
cirurgião-dentista alcançaria mais um degrau ao dotar a área de
atuação da odontologia legal de meios cada vez mais específicos
a elucidar dúvidas e incertezas quanto as identidades de vitimas,
agilizando o processo de identificação, sejam elas fatais ou não
(BARROS, 2016).
Além da aplicação das impressões tridimensionais na
odontologia forense, já há relatos de seu uso em cirurgias
craniofaciais (DUMAS et al.,2018), cirurgias para correções
labiais e palatinas de pacientes fissurados (AMBROSIO et al.,
2018), implantes dentários (KAMEI et al., 2018), ortodontia e
cirurgias de ATM.
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CONCLUSÕES
Estudos apontam que a palatoscopia é uma técnica
confiável para identificação humana;
Diferentes formas de classificação e de avaliação vêm
sendo descritos na literatura, e com o avanço técnológico a
utilização de impressões em 3D tem facilitado os estudos e a
identificação odontolegal, mesmo com a falta de padronização
ainda vigente.
A técnica para confecção de um modelo tridimensional é
fácil, porém requer custos altos e demanda um maior tempo
quando comparados aos outros métodos de avaliação das
rugas palatinas. Porém, por ser em três dimensões permite que
a avaliação seja mais fidedigna do que as demais;
Seria interessante que o registro das rugosidades
palatinas fizesse parte dos exames complementares na
consulta inicial de todos os dentistas. De modo que, se
necessário, facilita o trabalho para identificação do indivíduo.
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RESUMO: Portadores de transtornos mentais possuem maior
probabilidade de afecções patológicas na cavidade oral devido
à dificuldade durante a higienização bucal ou até por
negligência de seus cuidadores e responsáveis. Tendo em vista
esses problemas, é necessário que o profissional odontológico
estabeleça o diagnóstico e, de imediato, inicie o tratamento,
evitando o agravamento do quadro com possível perda do
elemento dental. Desse modo, o Núcleo de Apoio a Pacientes
com Necessidades Especiais – NUAPE, tem como objetivo
prevenir e promover saúde, com foco na saúde bucal, para os
pacientes do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e seus
familiares no município de Araruna/PB. Trata-se de um relato
de experiência de caráter descritivo. A maioria dos usuários
assistidos pelo projeto é do sexo masculino (52,95%), enquanto
o sexo feminino compõe 47,05% da amostra. A média de idade
está em torno de 41,6 anos, variando entre 26 e 57 anos e, a
procedência urbana é prevalente, com 94,41%, e a procedência
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rural consta de apenas 6,59%. Todos os pacientes
apresentaram alguma desordem bucal, dentre as notadas a
cárie e a doença periodontal. O condicionamento dos usuários
assistidos é realizado de forma mostrar/falar/fazer e vem
trazendo resultados satisfatórios. Conclui-se que a orientação e
motivação em saúde bucal para pacientes portadores de
necessidades especiais é um método que previne e auxilia a
melhorar a condição bucal.
Palavras-chave: Transtornos mentais. Higiene bucal. Saúde
bucal.
INTRODUÇÃO
O manual prático para o atendimento odontológico de
Pacientes com Necessidades Especiais (PNE) define esses
indivíduos como portadores de uma alteração ou condição,
simples ou complexa, momentânea ou permanente, de etiologia
biológica, física, mental, social e/ou comportamental, que
requerem uma abordagem especial, multiprofissional e um
protocolo específico para seus cuidados (CAMPOS, et al.
2009).
Em decorrência dos inúmeros tipos de deficiência, os
indivíduos que portam tal condição estão inseridos em um
grupo não homogêneo e necessitam de tratamento
individualizado. Sabe-se que no Brasil, dos portadores de
deficiência, 48,1% têm deficiência visual; 28,8%, motora;
16,7%, auditiva; 8,2%, mental; e 4,1%, física (IBGE, 2000).
Cada grupo apresenta características específicas na
necessidade de assistência, de acordo com sua incapacidade
ou sua doença de base e das limitações que lhe são impostas;
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estão sujeitos também a todos os quadros infecciosos e
problemas gerais, inclusive as doenças mais prevalentes na
cavidade bucal (FREIRE, 2011).
Segundo D´ottaviano (2016), esses indivíduos
apresentam alta prevalência de doenças bucais, principalmente
a cárie e doença periodontal, em decorrência da associação de
fatores como a dificuldade de desorganização do biofilme
dental, dieta rica em carboidratos, além do uso de
psicofármacos que diminuem o fluxo salivar e predispõem o
aparecimento de lesões cariosas e processos infecciosos.
Para Ferraz (2017), portadores de transtornos mentais
possuem maior probabilidade de afecções patológicas na
cavidade oral. Dentre elas, a doença periodontal se mostrou a
mais prevalente em pacientes internados, cuja condição de
saúde bucal tenha sido negligenciada por um longo período de
tempo. Tendo em vista esses problemas, é necessário que o
profissional odontológico estabeleça o diagnóstico e, de
imediato, inicie o tratamento, evitando, assim, o agravamento
do quadro com possível perda do elemento dental.
Outro fator importante a ser levado em consideração é a
condição social dos cuidadores e responsáveis dos PNE, além
do nível de escolaridade dos mesmos. Um poder aquisitivo e/ou
um baixo nível de escolaridade predispõem esses indivíduos a
condições bucais precárias, evidenciadas pelo alto índice CPOD dos mesmos (QUEIROZ, et al. 2014).
Esses pacientes podem apresentar, para os dentistas,
algumas dificuldades no seu manejo e no próprio tratamento
odontológico. Um grande número dos PNE pode ser tratado em
ambiente ambulatorial, sendo fundamental que o profissional
possua conhecimentos técnicos e científicos sobre alguns dos
problemas mais comuns que afetam esses pacientes, além da
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boa vontade, paciência e espírito humanitário (PECORARO, et
al. 2017).
Diante dessa situação, o Núcleo de Apoio a Pacientes
com Necessidades Especiais – NUAPE, objetiva promover
ações sócio-educativas de prevenção e promoção de saúde,
com enfoque na saúde oral para os pacientes do Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS e seus familiares no município de
Araruna/PB, além de realizar ações para o controle permanente
da saúde bucal dos mesmos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de caráter descritivo com
abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Os dados
foram coletados a partir de registros dos usuários no Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS, localizado na cidade de Araruna,
PB, e informações provenientes dos funcionários, familiares e
cuidadores que os acompanham diariamente.
Trata-se de um relato de experiência de caráter
descritivo que objetiva a análise do Projeto de Extensão: Núcleo
de Atenção e Acompanhamento Odontológico aos Pacientes
com Necessidades Especiais, promovendo ações sócioeducativas de prevenção e promoção de saúde, com foco na
saúde oral, para os pacientes do CAPS e seus familiares no
município de Araruna/PB.
A equipe é composta por uma professora do curso de
Odontologia, sete graduandos em Odontologia, uma enfermeira
e uma técnica de enfermagem que trabalham no CAPS e
realizam as escovações diariamente. O CAPS I está localizado
na cidade de Araruna- PB e é referência para o atendimento
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dos seus munícipes e residentes de cidades circunvizinhas,
como Cacimba de Dentro, Tacima e Damião.
O público alvo assistido pelo projeto consta de usuários
e familiares que frequentam o CAPS I, na cidade de ArarunaPB. De um total de cerca de 200 pacientes, dos frequentes, 17
recebem o serviço diariamente ou semanalmente, através de
ações promovidas pelos estudantes, enfermeira, técnica de
enfermagem, ou somente pela equipe do CAPS quando da
impossibilidade da presença dos graduandos.
Cada usuário atendido possui uma escova dental que é
armazenada em estojo devidamente identificado com o nome
do mesmo. São utilizados dentifrício, colutórios sem álcool e
material de proteção individual para os extensionistas, como:
luvas, máscara, gorro, óculos e jaleco.
O acompanhamento aos pacientes internos do CAPS
acontece duas vezes na semana, local no qual as ações de
prevenção e promoção em saúde (palestras e discussões) são
apresentadas. Após isso, atividades de escovação monitorada
são realizadas pelos mesmos com a tutoria de um estudante
para cada paciente, o qual verifica e realiza, se necessária, a
correta escovação dos dentes. As ações acontecem nas
segundas-feiras e quartas-feiras, sempre no período da manhã.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
O Núcleo de Atenção e Acompanhamento Odontológico
aos Pacientes com Necessidades Especiais (NUAPE) é um
Projeto de Extensão e se desenvolve no CAPS I do município
de Araruna/PB. É um projeto responsável por promover ações
socioeducativas de prevenção e promoção de saúde com foco
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na saúde bucal dos usuários por meio de intervenções
semanais para acompanhamento direto.
O projeto atualmente conta com a participação de uma
professora orientadora e sete voluntários, os quais realizam
escovação monitorada duas vezes por semana, palestras para
os familiares, cuidadores e funcionários do CAPS visando à
conscientização
da
importância
da
saúde
bucal,
acompanhamento desses pacientes, planejamento de
atividades, avaliação bucal e monitoramento da eficácia do
NUAPE na vivência com os usuários.
A cada nova seleção de voluntários a equipe se reúne
para receber capacitação sobre a temática, com atividades
desenvolvidas com base na odontologia para pacientes com
necessidades especiais. Em seguida é planejado o cronograma
e a organização das atividades a serem realizadas.
Para execução desse projeto foram elaboradas quatro
vias de ações programáticas. A primeira consta de intervenções
no CAPS I com temas culturais, porém voltados para área da
saúde de maneira geral, como cuidados com alimentação,
higiene pessoal e convívio familiar; bem como a participação de
eventos e vivências do CAPS juntamente com os usuários para
maior interação com eles.
A segunda vertente de ações programáticas visa à
realização de palestras para conscientização de familiares e
cuidadores dos usuários sobre a importância de os
acompanharem a consultas médicas, odontológicas e
psiquiátricas. Além do mais, de grande importância é que tais
pessoas saibam como ajuda-los a realizar as atividades que
foram ensinadas, a fim de torná-las um hábito saudável na sua
rotina.
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A terceira vertente prevê a realização de atividades
lúdicas com o objetivo de promover, além do aprendizado, a
estimulação da coordenação motora e do raciocínio lógico dos
usuários. Além das atividades realizadas semanalmente pelos
integrantes do NUAPE, outros projetos sociais são convidados
para intervir ludicamente, duas vezes por semestre; visto que
são atividades construtivas, estimulantes, e que promovem
grande interação entre a equipe e os usuários.
Por fim, a quarta vertente pretende auxiliar e preparar os
funcionários para que possam amparar os usuários em sua
higienização quando a equipe de extensão não estiver
presente, acontecendo nos demais dias da semana de
funcionamento do centro. Os funcionários relatam a procura dos
usuários pela escovação dental, sendo fundamental a
preparação dessa equipe para o acompanhamento e
continuidade das atividades.
Cada usuário possui escova dental, na qual é
armazenada em porta escova com seu nome. Além disso, são
utilizados creme dental, colutórios sem álcool e materiais de
proteção individual para os voluntários, tais como, jalecos,
luvas, máscaras, gorros e óculos. Os materiais para
higienização bucal são armazenados em recipiente próprio e
guardados na sala de enfermagem do CAPS (Figura 1).
A orientação de higiene oral é individualizada e
continuada, consolidando o hábito de escovação. O controle da
escovação é realizado de acordo com os pacientes
frequentadores do CAPS que estejam presentes no dia da
intervenção. Esse número varia de acordo com alguns fatores
ligados aos usuários, como: procedência, ausência e
indisposição.
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Imagem 1. Porta escova nomeado de acordo com usuário.

Fonte: Núcleo de Atenção e Acompanhamento Odontológico aos Pacientes com
Necessidades Especiais – NUAPE.

Alguns usuários moram na zona rural e nem sempre o
acesso é possível, mesmo com a disponibilização de transporte
pelo CAPS. A ausência ocorre por diversos motivos, sendo a
internação em centros psiquiátricos externos um deles, ou
mesmo consultas. No que diz respeito à indisposição, devido ao
uso de medicações, os pacientes permanecem descansando;
outro motivo seria por ter feito uso do cigarro e se negarem a
escovar os dentes, o que é observado em uma minoria dos
usuários.
Dessa maneira, é realizado um controle de quais
pacientes fizeram escovação em cada intervenção, anotandose os nomes para melhor controle e acompanhamento.
Funciona como uma lista de presença do paciente à escovação
monitorada.
Com relação à avaliação bucal por meio de inspeção
oral, os participantes do NUAPE passam por uma calibração
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para melhor entendimento das patologias que podem ser
encontradas, bem como o proceder e encaminhar caso seja
necessário.
Imagem 2. Registro de acompanhamento à saúde bucal de
usuário do Centro de Atenção Psicossocial.

Fonte: Núcleo de Atenção e Acompanhamento Odontológico aos Pacientes com
Necessidades Especiais – NUAPE.

Assim, de acordo com a necessidade de cada paciente,
é feito o encaminhamento e a comunicação à
família/cuidadores ou funcionários para que seja realizado o
tratamento necessário. Esse encaminhamento também
funciona caso o usuário se queixe de algum problema bucal,
visando, desse modo, uma melhor saúde bucal para esses
pacientes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Paciente com necessidades especiais (PNE) são
denominados aqueles que, sob caráter social, cultural e
psicológico, não se adaptam física, intelectual ou
emocionalmente aos parâmetros considerados normais,
levando em consideração os padrões de crescimento,
desenvolvimento mental e emocional, além dos relacionados à
saúde em geral. Nestes casos, esse tipo de paciente precisa de
um meio de “educação” e “manejo” especiais, como também,
ser-lhe dado atendimento específico conforme o nível de
necessidade que ele apresenta (SAMPAIO, 2004).
Os pacientes foram atendidos no CAPS da cidade de
Araruna – PB. Em sua maioria (52,95%) os usuários assistidos
pelo projeto são do sexo masculino, enquanto que o sexo
feminino compõe 47,05% da amostra. Há diversos fatores que
levam o usuário a buscar os serviços, tais como: problemas com
alcoolismo, tabagismo, não ficando restrito apenas aos
problemas psicológicos ou psiquiátricos que eles apresentam.
Em geral, os pacientes que apresentam problemas com
alcoolismo ou tabagismo possuem dificuldades para manter ou
criar relações sociais, o que leva a um ciclo vicioso a fim de
aliviar o estresse ou conseguir lidar melhor com determinadas
situações (DINIZ; FILHO, 2014).
Em sua maioria os pacientes atendidos apresentam
algum distúrbio psicológico, mas muitos apresentam problemas
conjuntos, como por exemplo, o etilismo e o fumo, o que vem a
ser um grande problema para o seu cuidado diário, visto a
geração de diferentes interações medicamentosas. Há também
de pacientes com Síndrome de Down.
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A média de idade dos pacientes está em torno de 41,6
anos, variando entre 26 e 57 anos de idade. Em sua maioria os
assistidos são de procedência urbana, 94,41%, já os de
procedência rural são de 6,59%. Esses dados se mostram mais
evidentes devido a fácil acesso ao CAPS pelos usuários
residentes da cidade, ao passo que os que vivem na zona rural
dependem de transporte e de alguém que os acompanhe,
dificultando, desta forma, sua ida diária à instituição.
Muitos indivíduos acometidos por transtornos psíquicos
apresentam um comportamento fora do normal, déficit de
compreensão e dificuldade motora para o autocuidado com o
corpo, descuidando, assim, da higiene pessoal e, em especial,
da higiene oral. Além disso, alguns medicamentos que reduzem
o fluxo salivar, bem como produtos derivados do tabaco e do
álcool, de que muitos desses pacientes fazem uso, são fatores
que predispõem o aparecimento de algumas lesões em mucosa
oral (HAAS, 2009).
Todos os pacientes apresentaram alguma desordem
bucal, dentre as mais comuns a cárie e a doença periodontal
foram as mais notadas, isso devido à dificuldade motora de
realizar a higiene oral ou pelo uso que esses pacientes fazem
de fármacos que levam a uma diminuição da salivação. O
agravamento dessas desordens em casos negligenciados leva
à perda dental, característica frequentemente encontrada nos
pacientes com necessidades especiais que foram atendidos.
Em relação aos fármacos utilizados pelos pacientes
assistidos no projeto, 76,5% são usuários de ansiolíticos,
representando a maior parcela da amostra. Seguido dos
antipsicóticos com 70,6%, os quais também são bastante
utilizados. Os anticonvulsivantes compreendem um total de
58,8% da amostra, antialérgicos 23,5%, anticolinérgicos 17,6%,
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antidepressivos 11,8% e hipoglicemiantes 5,9%. Os três últimos
medicamentos são de uso menos expressivo; todavia, quando
agrupados com os mais utilizados, corroboram a prevalência
acentuada das desordens bucais encontradas.
Deve ser dada atenção especial à medicação usada
pelo paciente. De acordo com Oliveira e Giro (2011) o uso
constante de medicamentos com açúcar em sua formulação e
de consistência viscosa, principalmente em pacientes com
controle motor deficiente, favorece a sua permanência, por um
longo período de tempo, no meio bucal, aumentando o risco à
cárie desses pacientes, além de poder levar a um risco maior
de apresentar doença periodontal. Além disso, os que fazem
uso de sedativos e anti-histamínicos apresentam o fluxo salivar
reduzido, tornando-os ainda mais susceptíveis à cárie, assim
como dieta com alimentos pastosos, deglutição irregular, uso
prolongado de mamadeira entre outros fatores que fazem parte
da rotina da maioria dos pacientes com necessidades
especiais.
Tabela 1. Perfil dos pacientes assistidos pelo projeto no CAPS
da cidade de Araruna/PB quanto ao uso de medicamentos.
SEXO

Masculino 52,95% (n=9)
Feminino 47,05% (n=8)

IDADE

Mín – 26 anos
Máx – 57 anos

PROCEDÊNCIA

Média – 41,6 anos

Zona urbana – 94,41% (n=16)
Zona rural – 6,59% (n=1)
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FÁRMACOS
USADOS

Antidepressivos – 11,8% (n=2)
Ansiolíticos – 76,5% (n=13)
Antipsicóticos – 70,6% (n=12)
Anticonvulsivantes
58,8% (n=10)

–

Hipoglicemiantes – 5,9% (n=1)
Antialérgicos – 23,5% (n=4)
Anticolinérgicos – 17,6% (n=3)
Fonte: Núcleo de Atenção e Acompanhamento Odontológico aos Pacientes com
Necessidades Especiais – NUAPE.

A orientação e a motivação em saúde bucal para
pacientes portadores de necessidades especiais é um método
que previne e auxilia a melhorar a condição bucal desse grupo.
A escovação é a forma mais eficaz de controlar a maioria dos
problemas bucais, reduzindo o biofilme bacteriano e
controlando a maioria das doenças bucais. Desse modo, a
assistência odontológica para esses pacientes deve ser feita de
forma rápida, simples e de uma maneira que motive o paciente
a realizar por si só a higiene oral e aceitar os métodos de
acompanhamento (JARA; MOTTA, 2015).
O condicionamento dos pacientes atendidos no CAPS de
Araruna/PB é realizado na forma de mostrar/falar/fazer e vem
trazendo resultados satisfatórios, não somente na própria
motivação de realizar por si só a própria higienização, mas
também melhorando a aceitação dos tratamentos preventivos e
no condicionamento dos pacientes ao tratamento odontológico.
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A intervenção mínima do aluno durante a escovação faz com
que os usuários consigam realizar os procedimentos não só
quando estão acompanhados, mas em toda sua rotina diária,
desenvolvendo, desta forma, uma maior autonomia, tendo
como consequência a melhora de sua condição de saúde bucal.
Segundo Tostes (2017), alguns pacientes apresentam
manifestações ao verem um profissional vestido de roupa
branca, podendo demonstrar sintomas de nervosismo e
ansiedade, e em alguns casos, o aumento da pressão arterial.
Na rotina de escovação, os alunos vão vestidos com roupa
branca, sempre interagindo com o grupo de atendimento e
fazendo com que eles ignorem a cor da roupa, proporcionando
uma “desmistificação do branco”, que faz com que os pacientes
atendidos também aceitem procedimentos vindos de outros
profissionais da saúde, como médicos e psicólogos, tendo em
vista que esse contato direto com os extensionistas traz um
vínculo afetivo e o mito do branco vai se perdendo.
As intervenções com a equipe que compõe o CAPS e os
familiares dos usuários dos mesmos também demostraram
avanços significativos devido ao fato de que tudo que é
ensinado semanalmente para os internos não fica restrito
apenas aos momentos nos quais os extensionistas estão no
centro - estes cuidados são passados adiante com a equipe e
a família.
A realização de programas como esse auxilia na
prevenção do aparecimento de problemas bucais e dá
informações aos cuidadores e familiares para que eles possam
dar ainda mais apoio ao PNE. É essencial que se tenha uma
boa interação entre os profissionais, e que a família seja
informada da sua importância na participação e cooperação
para que motive ainda mais os pacientes a realizarem seus
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hábitos diários de higiene oral, de forma que se tornem um bom
hábito de saúde (GONÇALVES, 2012).
CONCLUSÕES
A escovação monitorada vem apresentando grandes
resultados quanto à higiene bucal dos pacientes atendidos no
CAPS I, na cidade de Araruna - PB. A diminuição da prevalência
de cáries e doença periodontal nesse grupo de atendimento
demonstra o resultado e a eficácia das intervenções semanais.
Além do mais essa interação dos extensionistas com os
pacientes melhora a comunicação, ajuda no desenvolvimento
psicossocial e se mostra de grande valia na motivação tanto do
grupo de pessoas atendidas como também dos seus familiares,
pois os mesmos saem mais informados e aptos para ajudar na
escovação e higienização bucal diária, trazendo saúde geral
para esse grupo mais susceptível às doenças orais.
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RESUMO: Os Cirurgiões-Dentistas que atendem crianças,
além de serem habilitados no uso dos procedimentos técnicos,
devem estar preparados para lidar com seu comportamento,
porque é muito frequente ás crianças não colaborarem.
Comportamentos não colaboradores são, atribuídos ao medo,
a traumas, a condições fisiológicas ou a outros fatores inerentes
a própria criança. Diversas técnicas podem ser empregadas no
controle do comportamento, que vão desde a contenção física
até o controle verbal, com a finalidade de monitorar a conduta,
prevenindo ou diminuindo o medo e a ansiedade em reação ao
tratamento odontológico. Para utilizar as principais técnicas de
controle de comportamento na clínica odontopediátrica os
Odontopediatras ou Cirurgiões-Dentistas que atendem
crianças, devem ter conhecimento e embasamento suficientes
para discernir dentre as técnicas, qual é a que mais se adapta
a criança. Com isso por meio de uma revisão da literatura,
descrevemos as principais técnicas para controle de
comportamento infantil, afim de facilitar o tratamento
Odontologico, sem gerar traumas promovendo melhor
qualidade de vida para criança.
Palavras-chave: Condicionamento Infantil, Odontopediatria,
Manejo odontológico.
621

MANEJO DO PACIENTE ODONTOPEDIATRICO - REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUÇÃO
Com objetivo de facilitar a convivência de crianças e
adultos com situações de tratamento de saúde nem sempre
agradáveis e/ou pessoalmente desconfortáveis, observou-se,
na última década, um aumento do interesse científico e
profissional por tecnologias psicológicas que pretendem
proporcionar o desenvolvimento de estratégias de
enfrentamento mais eficientes para lidar com contextos
potencialmente estressantes, tais como os que envolvem
tratamentos e procedimentos odontológicos (Taylor, 1999).
Observamos que, quanto mais vulnerável o indivíduo se
sentir em uma determinada situação, maior a intensidade com
que as variáveis psicossociais tendem a se manifestar. No caso
de um consultório de odontologia, alguns procedimentos de
intervenção psicológica podem auxiliar a reduzir o caráter
estressante com que a criança percebe a situação de consulta
ou de tratamento dentário (Possobon, 2000)
Os Cirurgiões-Dentistas (CD), que atendem crianças,ou
os Odontopediatras, além de serem habilitados no uso dos
procedimentos técnicos, devem estar preparados para lidar
com a diversidade de comportamento, porque é muito frequente
ás crianças não colaborarem na realização do tratamento
Odontológico (BRANDENBURG; HAYDU, 2009).
O relacionamento é a maior diferença que existe entre o
tratamento de crianças e adultos. Em geral, o tratamento de
adulto exige uma relação de um para um, que é o modo como
se relacionam o dentista e o paciente (ALBUQUERQUE CM, et
al, 2010).
Uma vez que a criança esteja no consultório para
tratamento, ela dependerá não só do preparo prévio efetuado
pelos pais, como também da habilidade do Odontopediatra Ou
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CD e sua equipe em manejá-la (SANDRINI JC, et al, 1998). Em
se tratadando de criança, tem-se uma relação de um para dois:
ou seja, o CD, o paciente e seus pais ou responsáveis, pois o
relacionamento é a maior diferença que existe entre o
tratamento de crianças e adultos, onde o tratamento de adulto
exige uma relação de um para um, que é o modo como se
relacionam o CD e o paciente (SANTIAGO, et al, 2009;
CORRÊA MSN, 2002).
É necessário conhecer o tipo de comportamento infantil
e alguns aspectos do desenvolvimento das crianças, para
podermos tomar atitudes adequadas e facilitando o
relacionamento com elas, uma vez que não se consegue
realizar trabalhos técnicos de alto nível sem a sua cooperação.
Por isso para que a aproximação e o manejo da criança sejam
compatíveis com suas experiências precisamos conhecer as
características psicológicas e físicas de acordo com os
diferentes níveis de idade (ALBUQUERQUE CM, et al, 2010).
Um aspecto do tratamento odontopediátrico (exceto o
esgotamento) parece antecipar aqueles que podem manejar as
crianças e aqueles que não podem. Este aspecto é a
experiência. Os estudantes de Odontologia, e os clínicos jovens
podem se sentir desencorajados pela ansiedade e insegurança
que experimentam quando algumas crianças começam a se
comportar mal. Contudo, com o tempo e dedicação às técnicas
ensinadas nas escolas de Odontologia, as habilidades clínicas
dos profissionais se aperfeiçoam no que se refere ao manejo
infantil. Com tal refinamento surge a autoconfiança neste
campo da Odontologia4 . Para tratar crianças é preciso mais
que destreza manual, diagnóstico perspicaz e um
conhecimento do desenvolvimento infantil, para fornecer
qualidade no tratamento odontológico para as crianças. O fator
“X” é a cooperação da criança5 . A segurança do dentista em
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relação às suas habilidades de manejo da conduta, é
fundamental para inter-relação de sucesso com crianças
potencialmente rebeldes (PINKHAN JR,1996 )
Apesar do grande avanço técnico na odontologia, ainda
persiste uma sensação desagradável relacionada á experiência
odontológica, que se traduz pela expectativa de dor do
paciente, sendo necessário, que o profissional tenha em mente
que cada criança é diferente uma da outra, assim como suas
reações e que merece carinho e compreensão, sendo preciso
que o mesmo avalie qual o tipo de comportamento e quais as
técnicas adequadas para o melhor manejo, levando em conta
conta que não existem regras totalmente eficazes existe aquela
que mais se adapta ao tipo de criança. O presente estudo teve
como objetvo discorrer, por meio de uma revisão de literatura,
sobre as principais técnicas de auxílio do controle
comportamento não farmacológico do paciente na clínica
infantl, a fm de contribuir com a abordagem psicológica da
criança durante o atendimento odontológico.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com o intuito de estabelecer uma avaliação real sobre o
grau de aceitação dos pais em relação às técnicas de manejo
de comportamento mais utilizadas em Odontopediatria, várias
pesquisas têm sido realizadas, conforme publicações de
diversos autores (FÚCCIO, F, et al, 2003).
Deve-se ressaltar que a comunicação entre a criança e
o profissional é um fator que influencia positivamente na
colaboração do paciente e na aplicação das técnicas de manejo
comportamental não farmacológicas. O comportamento
apresentado pelo paciente infantil dará ao profissional a
possibilidade de lançar mão de algumas possíveis técnicas de
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manejo, viabilizando, assim, o controle durante o tratamento
odontológico. As técnicas não farmacológicas de manejo
comportamental em odontopediatria são utilizadas a fim de
gerar segurança e tranquilidade durante o atendimento
(FERREIRA J, et al, 2009).
Diversas técnicas podem ser empregadas no controle do
comportamento da criança, técnicas que vão desde a
contenção física até o controle verbal (SANTIAGO, DUARTE e
MACEDO,2009) ou seja, comunicação verbal, comunicação
não verbal, dizer-mostrar-fazer, controle de voz, reforço
positivo, distração, modelo, mão-sobre-a-boca e contenção
física (FERREIRA J, et al, 2009), como são variáveis existe a
necessidade de se explicar aos pais separadamente todo o
procedimento a ser executado, desde a parte de
condicionamento até o desenvolvimento técnico propriamente
dito (ALBUQUERQUE et al., 2010).
O perfil das crianças que necessitam de contenção física
caracteriza-se pela presença de comportamentos poucos
socializados com elevadas manifestações de estresse,
dificultando a aceitação e adaptação frente ao tratamento
odontológico, as que colaboraram com o atendimento
odontológico apresentam sinais de maior sociabilidade, com
menos estresse, as que estam com dor em geral, manifestam o
seu medo através de seu comportamento, com: choro, recusa
em abrir a boca, chute, vômitos, na tentativa de evitar o
atendimento (CARDOSO; LOUREIRO,2005).
A condição emocional e física do profissional tem sido
destacada como um elemento importante na situação de
tratamento odontopediátrico, uma
vez que ela afeta a
percepção que a criança tem desta situação (CARDOSO;
LOUREIRO, 2008).
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As situações mais difíceis enfrentadas pelo profissional
são aquelas em que as crianças, principalmente as mais novas,
não colaboram com a realização do tratamento, chorando,
gritando, movimentando a cabeça e o corpo, e fazendo
tentativas de sair da cadeira. Esses comportamentos de não
colaboração são, geralmente, atribuídos ao medo, a traumas, a
condições fisiológicas ou a outros fatores inerentes ao
individou, sendo dado pouco valor para os eventos presentes
no ambiente odontológico (BRANDENBURG; HAYDU, 2009).
Muitas vezes, na tentativa de controlar a situação, alguns
profissionais dão ordens às crianças dizendo o que querem que
elas façam, ou como se comportem. No entanto, estes tipos de
mensagens, que inicialmente parecem eficientes, são na
verdade impositivas; pois estes profissionais desrespeitam o
sentimento da criança. Quando se toma este tipo de atitude na
realidade, promove-se o aumento do comportamento negativo
(SALIM et al, 2002)
1-TRÊS CATEGORIAS DE COMPORTAMENTO
PACIENTE ODONTOPEDIATRICO

DO

A-COOPERATIVA
A grande maioria das crianças que se apresentam nos
consultórios podem ser classificadas como cooperativas. Elas
conversam com o dentista, compreendem o procedimento a ser
realizado e seguem as instruções polidamente (ZANETTI,G, et
al 2001).
B- FALTA DE HABILIDADE COOPERATIVA
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Refere-se ao grupo de pacientes que não tem habilidade
de se comunicar com o profissional e de compreender os
procedimentos a serem realizados. Seriam incluídas neste
grupo as crianças de pouca idade e aquelas com
comprometimentos físicos ou mentais, que limitam
severamente a sua capacidade de comunicação. O controle
neste caso é geralmente realizado de forma mais adequada,
através do uso de agentes farmacológicos para a sedação ou
anestesia geral (ZANETTI,G, et al 2001).
C-COMPORTAMENTO NÃO COOPERATIVO
Esta categoria inclui a maioria das crianças de três anos
de idade até o fim da adolescência, que impõe problemas de
controle no consultório. Elas se apresentam com medo das
experiências clinicas que podem como resultado de
experiências prévias, ou subjetivas, devido às informações
recebidas dos pais ou de outras pessoas. Nesse grupo podemse notar os seguintes padrões distintos de comportamento:
comportamento histérico ou incontrolado, rebelde ou teimoso,
envergonhado, de cooperação tensa, tipo choramingando e
estoico (ZANETTI, G, et al. 2001).
c.1- Comportamento Histérico ou Incontrolado
Este comportamento é tipicamente apresentado por
crianças de três a quatro anos de idade em suas primeiras
visitas odontológica, ou por crianças mais velhas na hora da
aplicação da anestesia. Há uma forte choradeira, chutes e
acesso de raiva (ZANETTI, G, et al. 2001).
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c.2-Comportamento Rebelde ou Teimoso
Esta criança é chamada de criança “mimada”. De certa
forma ela controla o seu comportamento, desafiando a
autoridade do dentista. Estas crianças apresentam um
problema emocional muito sério que possivelmente se
manifesta em casa, na escola e em outros lugares. Ela sentará
quieta com os dentes cerrados, evitará olhar para o dentista e
ignorará qualquer tentativa de comunicação. Esta criança está
frequentemente perto da adolescência e o seu comportamento
é uma forma de protesto contra o controle que os adultos
exercem sobre sua pessoa (ZANETTI,G, et al. 2001).
c.3-Comportamento Envergonhado
O comportamento tímido ou envergonhado é
frequentemente
expressado
por
crianças
novas,
particularmente na primeira consulta, É o resultado da
ansiedade da criança quanto ao exercício odontológico e como
se espera que ela aja no consultório. A ansiedade da criança
pode fazer como que ela não preste atenção ao dentista,
portanto as instruções devem ser dadas vagarosa e
calmamente e repetida quando necessário. Adquirida confiança
no dentista torna-se um paciente excelente (ZANETTI,G, et al
2001).
c.4-Comportamento de Cooperação Tensa
Esta criança quer cooperar, porém está obviamente
assustada. Os seus olhos seguem qualquer movimento do
dentista ou da assistente e suas mãos frequentemente se
travam no braço da cadeira odontológica. Ela aceita o
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tratamento, porém pode chorar em momentos de particular
ansiedade. O seu comportamento pode melhorar ou piorar,
dependendo da preocupação e sensibilidade do dentista com
relação a seus sentimentos (ZANETTI,G, et al 2001).
c.5-Comportamento Tipo Choramingando
Pode ser extremamente frustrante seu tratamento. Ela
permite que o tratamento seja executado, contudo, ficará
choramingando durante todo o processo. As crianças
geralmente superam este padrão de comportamento conforme
cresce e sua autoconfiança e a sua confiança no dentista
(ZANETTI,G, et al 2001).
c.6-Comportamento Estoico
Esta criança geralmente, poderá ser considerada como
uma criança cooperativa. Ela senta quieta e passivelmente
aceita o tratamento dental, incluindo a anestesia, sem protesto
ou qualquer sinal de desconforto (ZANETTI,G, et al 2001).
2-TÉCNICAS DE MANEJO DE COMPORTAMENTO
As técnicas de manejo comportamental podem ser
amplamente utilizadas na abordagem da criança no consultório
odontológico, possibilitando, assim, a otimização do
atendimento. Entretanto, para o sucesso do atendimento, o
profissional deve ter conhecimento e embasamento suficiente
para discernir uma técnica da outra, elegendo a mais adequada
para cada criança (ALBUQUERQUE C, et al, 2010).
A comunicação verbal é aplicada de modo a expressar
verbalmente os procedimentos, dizendo ao paciente o que será
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realizado em seu tratamento5, enquanto a comunicação não
verbal tem como base o contato, a postura, a expressão facial
e a linguagem corporal para orientar o comportamento do
paciente, reforçando o que foi dito verbalmente (SILVA LFP, et
al, 2016).
2.1-MANEJO VERBAL
A-FALAR-MOSTRA-FAZER: Este método equivale à
coluna vertebral da fase educacional para a preparação de um
paciente pediátrico dental relaxado e receptivo. A técnica é
simples e geralmente funciona. Antes de começar qualquer
manobra deve-se explicar à criança o que será feito, e mostrar
através de algum tipo de simulação o que vai ocorrer. O autor
ressalta que a escolha das palavras é importante na técnica do
“dizer,mostrar e fazer”. O êxito consiste no dentista utilizar um
vocabulário substituto para seus aparatos e procedimentos que
a criança possa entender (PINKHAN JR, CASAMASSINO PS,
FIELDS JR, HENRY W., 1996)
O êxito consiste no dentista utilizar um vocabulário
substituto para seus aparatos e procedimentos que a criança
possa entender (PINKHAN JR, et al, 1996).
B-CONTROLE
PELA
COMUNICAÇÃO:

VOZ/

GERENCIAMENTO

DA

É feito através da modulação do volume e do tom da voz,
influenciando ou diferenciando o comportamento do paciente .
Esse método requer do dentista mais autoridade durante a
comunicação com a criança. O tom de voz é muito importante.
Deve passar a ideia de “quem manda aqui sou eu”. A expressão
facial do dentista também deve refletir essa atitude de
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confiança. O dentista pode usar o controle de voz” somente de
sua expressão facial. Essa técnica é essencial para o manejo
dos pré-escolares (ZANETTI G, et al 2001).
C-REFORÇO POSITIVO.
É um processo de modulação do comportamento da
criança através de um elogio, expressão facial etc. Tem como
objetivo reforçar o comportamento desejado, e está indicado
para qualquer paciente. Segundo Kendrick (1999), deve-se
fazer reforço positivo mesmo quando a criança segue em
menor parte as instruções dadas. Isto ajuda a desenvolver a
confiança que a criança pôe na pessoa que reforce o elogio.
Devido á ansiedade, as crianças geralmente não cooperam e
não seguem as instruções. Se elas sentem-se ameaçadas por
alguma circunstância em particular, isto dificultará a sua
cooperação (ZANETTI,G, et al 2001).
Fioravante et al, (2007) registraram os comportamentos
de quatro crianças, duas colaboradoras e duas que não
colaboravam, e analisaram as contingências que mantinham
esses comportamentos, principalmente na relação com os
comportamentos positivos e negativos das dentistas que
atenderam essas crianças. Como condutas positivas, foram
consideradas as respostas de descrever, fantasiar, elogiar,
distrair, fazer perguntas e oferecer conforto físico, enquanto as
condutas negativas incluíram criticar, restringir fisicamente, dar
ordens e deixar a criança sozinha. Os resultados demonstraram
que a colaboração da criança esteve relacionada a condutas
positivas, enquanto comportamentos
não-colaborativos estavam relacionados a condutas negativas
das dentistas.
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D-MÃO SOBRE A BOCA.
Esta técnica geralmente é utilizada como último recurso
e em crianças altamente antagonistas, de maneira a permitir
que o tratamento odontológico seja realizado com segurança. A
técnica da “mão sobre a boca” vem sendo descrita por diversos
autores e consiste em: colocar a criança firmemente na cadeira
odontológica. Se a criança movimentar braços e pernas, o
dentista e a auxiliar conterão a criança, prevenindo seu próprio
dano e danos à equipe e ao equipamento.
2.2-DISTRAÇÃO
Serve para desviar a atenção do paciente do
procedimento desagradável. Tem o objetivo de diminuir a
probabilidade da percepção de um limiar desagradável, e está
indicada por qualquer paciente. A música altera os batimentos
cardíacos, a dor, a respiração, o metabolismo, atuando no
sistema nervoso e, dependendo do ritmo, pode produzir uma
espécie de “massagem” molecular no individuo, diminuindo e
dissipando o ruído de alguns aparelhos.
2.3-COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
O dentista deve transferir o reforço e guiar o
comportamento através do contato, postura e expressão facial.
Tem como objetivo aumentar a efetividade de outras técnicas
de manejo comunicativas e obter, ou manter, a atenção e
colaboração do paciente. Está indicada para qualquer paciente
(ZANETTI,G, et al 2001).
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A-Distração contingente
Alguns comportamentos podem ser controlados através de
divertimento, atenção e engajamento em atividades
alternativas, tais como assistir TV, jogar vídeo-games ou ouvir
histórias, mas infelizmente esta técnica requer tempo adicional.
B-Técnica de moldagem
Permite á criança observar outras se adaptando ao tratamento
odontológico num efetivo modo de prepará-la para aceitar o
tratamento e demonstrar o que é esperado dela. Numerosos
estudos têm mostrado a eficácia da modelação filmada na
redução de medo relatado no comportamento perturbador,
entretanto, dentistas não aderiram devido ás dificuldades
logísticas e econômicas da técnica.
C-Fuga/Escape contingente: dentistas têm reconhecido que
dar à criança senso de verdade e controle é importante
estratégia para lidar com procedimentos dentais, usando
técnicas não verbais (erguer a mão, p.ex.). Permitir a
interrupção do tratamento quando experimentar desconforto.
Possobon et al., (2003) utilizam as seguintes técnicas de
manejo de comportamento além anteriores citadas.
D-Atividades lúdica: atividades, também chamada de terapia
através de brinquedos, foram planejadas para adaptar a criança
ao ambiente odontológico e, também, para gratificar o seu
comportamento ao término da sessão. A atividade lúdica foi
utilizada como reforço aos comportamentos de colaboração.
E-Familiarização/introdução gradual: com esta estratégia,
introduz-se a criança gradativamente à situação odontológica,
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permitindo-a conhecer
odontológico.

o

ambiente

e

os

instrumentais

MATERIAS E MÉTODOS
Revisão de literatura foi fundamentada em artigos
científicos o mais representativos sobre o tema na PubMed,
ScienDiret, Google Acadêmico, Scielo, Medline utilizando os
seguintes termos: “Condicionamento Infantil, Odontopediatra,
Manejo odontológico” como termos de pesquisa, sendo os
artigos pesquisados em inglês e português com abstract.
Outras
referências
bibliográficas
foram
incluídas,
nomeadamente bibliografia de artigos consultados e livros com
relevância para este trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Rolim et al., 2004, evidenciaram que o Cirurgião Dentista
responde aos comportamentos de protesto do paciente, mais
frequentemente, com respostas Diretivas e Punitivas, e em
menor frequência, faz uso de estratégias de manejo de
comportamentos.
Com referência a estratégia suporte, existem evidências
de que a presença do cuidador, como uma forma de apoio
social, geralmente é eficaz na redução da ocorrência de
comportamentos não-colaborativos de crianças submetidas a
procedimentos invasivos (Tomita, et al, 2007).
CONSIDERAÇÃO FINAIS
Após a revisão de literatura, destacamos que o
tratamento odontológico em crianças, reque muito
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conhecimento do odontopediátra sobre as técnicas
de
condicionamento e manejo sobretudo desenvolver essas
técnicas respeitando cada fase da criança, entendendo que
muitas crianças podem está na mesma fase mas, com
expectativas diferente em relação tratamento odontológico e
entender que cada criança é única. As técnicas abordadas terá
sucesso com as participações da criança , odontopediatra e o
responsável, como essa tríade se faz um condicionamento
satisfatório para a realização do procedimento odontológico.
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RESUMO: A doença de Parkinson (DP) é uma doença
neurodegenerativa, diagnosticada clinicamente com base em
sintomas motores: bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e
instabilidade postural. No entanto, o doente pode sofrer com
sintomas não motores, dentre eles a sialorreia, que é causada
por disfunção motora oral ou da deglutição, levando ao
armazenamento de saliva na parte anterior da boca. Este
estudo teve como objetivo investigar na literatura a utilização da
toxina botulínica tipo A para o tratamento da sialorreia em
pessoas com a DP. A busca foi realizada nas bases de dados:
Scopus, LILACS, MEDILINE/PubMed e Web of Science,
referente as publicações de 2013 a outubro de 2018, sem
restrinção de linguagem. Foram utilizados descritores
específicos e/ou palavras-chave, e os artigos foram avaliados
pelos instrumentos: Critical Appraisal Skill Programme (CASP)
e Agency for Healthcare and Research and Quality (AHRQ).
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Foram encontrados 24 artigos, destes 11 preenchiam os
critérios de elegibilidade. Após análise verificou-se que a toxina
botulínica tipo A tem sido utilizada para tratamento da sialorreia
em pessoas com DP, que ela pode ser injetada nas glândulas
salivares parótida e submandibular, com ou sem o auxílio de
ultrassom, sua ação inibe as terminações nervosas
parassimpáticas favorecendo a diminuição na produção de
saliva, e isso ajuda o parkinsoniano a manter uma melhor
condição de saúde bucal e a deglutir melhor.
Palavras-chave: Doença de Parkinson. Sialorreia. Toxina
Botulínica tipo A.
INTRODUÇÃO
A doença de Parkinson (DP) é um dos distúrbios
degenerativos mais comuns do sistema nervoso central, com
uma incidência geral de 118 por 100.000 indivíduos. O seu
diagnóstico é dado clinicamente com base em sintomas
motores: bradicinesia, rigidez, tremor de repouso em 4-6Hz e
instabilidade postural. O doente também pode sofrer com
sintomas não motores, como: distúrbios neuropsiquiátricos, do
sono, autonômicos, sensitivos e com a sialorreia, que ocorre em
32 a 74% das pessoas com DP (EGEVAD et al., 2014).
A sialorreia é um sintoma causado principalmente por
disfunção motora oral ou da deglutição, levando ao
armazenamento de saliva na parte anterior da boca e não pelo
aumento da secreção salivar (GÓMEZ-CARAVACA et al., 2014,
SEN; ARPACI, 2015). Pode ser classificada como primária
quando há produção excessiva de saliva, ou secundária,
resultado de distúrbios da atividade coordenada dos músculos
orofaciais e palatolinguais, diminuindo a depuração da saliva.
Pesquisas mostraram que a produção de saliva é menor em
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pessoas com DP em comparação com pessoas saudáveis e
que a sialorreia é de natureza secundária (EGEVAD et al.,
2014). Essa alteração na quantidade de saliva leva a alterações
no pH salivar, na flora oral e na composição da saliva; além
disso, pessoas babando correm o risco de aspiração de saliva,
comida ou fluidos em seus pulmões, o que pode causar mais
danos caso haja um problema de engasgos e tosse (TIIGIMÄESAAR; TABA; TAMME, 2016).
A toxina botulínica (BoNT) foi primeiramente isolada da
bactéria Clostridium botulinum, que causou paralisia muscular
quando consumida por salsichas. Apenas 100 anos depois, o
potencial terapêutico da BoNT no controle de estrabismo e
blefarospasmo foi reconhecido. Nas décadas que se seguiram,
a BoNT aprovou a ffeicina em outras condições neurológicas,
muitas das quais obtiveram aprovação da Food and Drug
Administration (FDA). Entre os sete sorotipos biológicos da
BoNT, apenas BoNT tipo A e B são utilizados para tratamento
clínico sendo amplamente utilizada e eficaz para o controle de
sintomas motores e não motores na doença de Parkinson (DP).
As principais indicações motoras da BoNT incluem distonia
cervical, blefaroespasmo, distonia oromandibular, distonia focal
dos membros e tremores; e nos sintomas não motores, pode
ser usada nos casos de sialorreia pois a sua ação inibe as
terminações nervosas dos nervos parassimpáticos que inervam
as glândulas salivares parótidas e submandibulares, que juntas
produzem mais de 80% da saliva (MALATY; SHUKLA, 2017).
Algumas descobertas têm apoiado a eficácia e segurança do
BoNT no tratamento da sialorreia em pacientes com doenças
neurológicas, principalmente a DP (MARTÍNEZ-POLES et al.,
2018). Nesse contexto, o presente estudo se propôs a analisar
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as publicações feitas na literatura sobre o uso de toxina
botulínica no tratamento da sialorreia em pessoas com a
doença de Parkinson.
MATERIAIS E MÉTODO
Neste trabalho realizou-se uma revisão integrativa da
literatura, que permite a busca, avaliação crítica e síntese das
evidências disponíveis sobre um delimitado tema ou questão
norteadora contribuindo para prática em evidências na saúde.
Para realização do estudo as seguintes etapas foram
realizadas: elaboração de uma pergunta norteadora, busca na
literatura, análises críticas dos estudos incluídos, discussão dos
resultados e apresentação da revisão integrativa (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
A pergunta norteadora do presente estudo consistiu em:
“Quais as evidências científicas, abordam a utilização da toxina
botulínica tipo A para o tratamento da sialorreia em pessoas
com a doença de Parkinson?”
Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de
dados Scopus (SciVerse Scopus), LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed (U.S.
National Library of Medicine), e Web of Science. Para a busca
dos artigos foram utilizadas palavras-chaves indexadas aos
descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Botulinum Toxins
Type A, Parkinson's Disease, Sialorrhoea; e no Medical
Subjective Headings (MECH): Botulinum Toxins Type A,
Parkinson's Disease, Sialorrhoea, ambos com o operador
booleano de escolha, o AND ou OR (Tabela 1).
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Para obtenção e seleção dos artigos, a busca nas bases
de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2018,
seguindo os seguintes critérios de elegibilidade: (1) Artigos que
abordassem sobre tratamento da sialorreia com toxina
botulínica em pessoas com Parkinson; (2) Artigos publicados
entre os anos de 2013 a outubro de 2018; (3) Sem restrição de
idioma. Foram excluídos: (1) Estudos repetidos em bases de
dados; (2) Monografias. (3) Publicações não disponíveis na
íntegra ou cujos resultados ainda não foram publicados.
Para melhor análise crítica metodológica dos artigos
incluídos foi aplicado dois instrumentos, que possibilitaram a
avaliação dos diferentes desenhos de estudo: 1- Critical
Appraisal Skill Programme (CASP) (adaptado) e 2- Agency for
Healthcare and Research and Quality (AHRQ).
O CASP original contempla oito ferramentas específicas
de avaliação para diferentes delineadores de estudo como
revisões, coortes, ensaios clínicos, estudos transversais, entre
outros. Nesta revisão, utilizou-se um instrumento adaptado do
CASP que contemplou 10 itens a serem pontuados, incluindo:
1) objetivo; 2)adequação ao método; 3) apresentação dos
procedimentos teórico-metodológicos; 4) critérios de seleção da
amostra; 5) detalhamento da amostra; 7) respeito aos aspectos
éticos; 8) rigor na análise dos dados; 9) propriedades para
discutir resultados e 10) contribuições e limitações da pesquisa.
Ao final, os estudos foram classificados em nível A (pontuação
entre 6 e 10 pontos), sendo considerado de boa qualidade
metodológica e viés reduzido, ou nível B (até 5 pontos)
significando qualidade metodológica satisfatória, mas com risco
de viés considerável (CASP et al., 2014).
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O AHRQ classifica estudos em seis níveis de acordo com
o nível de evidência: (1) revisão sistemática ou metanálise; (2)
ensaios clínicos randomizados; (3) ensaios clínicos sem
randomização; (4) estudos de coorte e de caso-controle; (5)
revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos e (6)
único estudo descritivo ou qualitativo (STILL et al.,2010).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das buscas nas bases de dados pesquisados
foram encontrados 24 estudos, dos quais 11 configuraram
como amostra final para análise e discussão do presente
trabalho (Figura 1), e os resultados estão compilados na tabela
2. Observou-se que na Europa a produção de informações
acerca do uso terapêutico de toxina botulínica no tratamento da
sialorreia em pacientes com Parkinson foi bastante significativa
(63,63%), e destes 3 foram realizados na Alemanha. A maioria
das pesquisas foram publicadas no ano de 2018, sendo um total
de 7 pesquisas distribuídas pelo continente europeu, e 4 no
continente americano, sendo 1 realizada no Brasil.
Tabela 1. Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados. Recife,
PE, 2018.
BASE
DE ESTRATÉGIA DE BUSCA
DADOS
MEDLINE/Pu
bMed

(("parkinson disease"[MeSH Terms] OR ("parkinson"[All
Fields] AND "disease"[All Fields]) OR "parkinson disease"[All
Fields] OR ("parkinson's"[All Fields] AND "disease"[All Fields])
OR "parkinson's disease"[All Fields]) AND ("sialorrhoea"[All
Fields] OR "sialorrhea"[MeSH Terms] OR "sialorrhea"[All
Fields]) AND ("botulinum toxins, type a"[MeSH Terms] OR
"type a botulinum toxins"[All Fields] OR "botulinum toxin a"[All
Fields])) AND ("2013/09/29"[PDat] : "2018/09/27"[PDat])
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("parkinson's disease" AND" sialorrhea" AND" botulinum toxinSCOPUS
A")

WEB
OF
SCIENCE

("parkinson's disease"
botulinum toxin-A")

LILACS

doença de parkinson [Palavras] and
[Palavras] and toxina boltulinica [Palavras]

AND

"sialorrhea"

AND"

sialorreia

Figura 1. Diagrama do processo de seleção dos artigos.
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Tabela 1. Descrição compilada dos estudos incluídos.
Autor/
Ano
EGEVAD
al., 2014

et

GÓMEZCARAVACA
et al., 2014

Amostra/
pacientes

Objetivo

Principais/
Achados

Desenho
de Estudo

Evidência
(CASP)

Evidência
(AHR)

-

Avaliar a
eficácia e
segurança
da
administra
ção
de
BoNT no
tratamento
da
sialorreia
em
pacientes
com DP.

O tratamento
com BoNT é
seguro para o
tratamento de
sialorreia em
pacientes com
DP.
Recomenda-se
que a injeção
seja limitada à
glândula
parótida se a
ultrassonografi
a não estiver
disponível. A
orientação por
ultrassonografi
a
pode
melhorar
a
segurança e a
eficácia
do
tratamento,
especialmente
ao injetar nas
glândulas
submandibular
es.

Retrospectivo

53

Avaliar a
segurança
e o efeito
da toxina
botulínica
tipo
A
(Botox)
quando
aplicado
nas
glândulas
parótidas
sem
orientação
ultrassono
gráfica
para
sialorreia
em
desordens
parkinsoni
anas com
um
acompanh
amento de
longo
prazo.

A aplicação de
BoNT
nas
glândulas
parótidas
é
uma
terapia
segura e eficaz
para
o
tratamento de
sialorreia em
diferentes
distúrbios
parkinsonianos
.
Este
tratamento,
além de não
exigir
orientação por
ultrassom,
demonstrou
alcançar, em
doses
moderadas na
média
de
(22,17
U),
efeitos
duradouros
com um efeito
de
início
rápido.

Retrospectivo

A

3

16

Avaliar a
eficácia e o

Observou-se
que doses de

Retrospectivo

A

3

A

1
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SEN;
ARPACI,
2015

efeito
adverso do
tratamento
repetido
com
a
toxina
botulínica
em
pacientes
com DP e
sialorreia.

BoNT-A
maiores que 50
U
produzem
efeitos
muito
mais fortes em
comparação
com
doses
menores
ou
iguais a 50 U.
Além disso, as
injeções
repetidas nas
glândulas
parótidas foram
fáceis,
seguras,
toleráveis
e
eficazes
no
tratamento da
sialorreia em
pacientes com
DP.
Foi
utilizada uma
dosagem
média de 34,35
U.

PETRACCA
et al., 2015

65

Apresentar
os dados
de longo
prazo do
tratamento
da BoNT
para
sialorreia,
usando
dois
diferentes
sorotipos
em
pacientes
com
doença de
Parkinson
(DP)
e
Esclerose
Lateral
Amiotrófica
(ELA), com
enfoque
particular
na
segurança
e eficácia.

Demonstram
eficácia
e
segurança
mais favorável
para pacientes
com DP do que
em pacientes
com
ELA,
devido à baixa
taxa de efeitos
colaterais
e
maior intervalo
de tempo entre
os tratamentos,
com benefícios
que variaram
de 2 a 6
semanas.
Foram
utilizadas
dosagens de
250 U a 500 U.

Longitudinal

A

3

NARAYANA
SWAMI et al.,
2016

6

Avaliar a
segurança
e eficácia
de injeções
de Inco-A
nas
glândulas
parótidas e
submandib
ulares para
sialorreia
na DP.

Transversal

A

2

TIIGIMÄESAGGAR;

20

Estabelece
r
se
o

Em contraste
com estudos
anteriores,
o
estudo
não
verificou
um
benefício
significativo da
BoNT para a
sialorreia
na
DP.
Foram
utilizadas
dosagens de
64 U a 450 U.
Foi
demonstrado

Transversal

A

3
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TABA;
TAMME,
2016

MALATY;
SHUKLA,
2017

-

método de
tratamento
com BoNT
é seguro
sem
compromet
er a saúde
bucal.

que as injeções
bilaterais
de
BoNT
controladas por
ultrassonografi
a nas glândulas
submandibular
es e parótidas
podem
efetivamente
reduzir
a
salivação e, ao
mesmo tempo,
manter a saúde
bucal. Foram
utilizadas
dosagens de
66 U a 400 U.

Revisar os
conhecime
ntos sobre
a aplicação
de BoNT
para
indicações
específicas
encontrada
s
em
pessoas
com
Doença de
Parkinson.

O
estudo
verificou que a
terapia
com
toxina
botulínica pode
ser
uma
ferramenta
poderosa
no
alivio
sintomático
tanto
dos
sintomas
motores como
os não motores
na DP. Foram
utilizadas
dosagens de
62 U a 600 U.

Transversal

A

1

Fornecer
uma
revisão
sobre
o
uso
de
aplicações
de toxina
botulínica
no
tratamento
de
sintomas e
sinais na
DP.

As injeções de
BoNT A e B são
tratamentos
eficazes
e
seguros para
sialorreia em
DP.
Porém
insatisfatório
para
tremor,
contudo pode
ser promissor
para
as
discinesias,
disfunção
urinaria e
dor.
A
pesquisa
mostrou que a
inco-A
(Xeomim) é um
tratamento
eficaz e seguro
para
a
sialorreia
e
pode
ser
considerado
como
alternativa
a
outras BoNT. O
estudo
apresentou
benefícios

Retrospectivo

A

5

Retrospectivo

A

3

CARDOSO,
2018

MARTÍNEZPOLES et al.,
2018

36

Estudar a
eficácia da
Toxina
botulínica
sem
complexo
proteico
(xeomim)
no controle
da
sialorreia
em
pacientes
com
distúrbios
neurológic
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os,
incluindo
os
parkinsoni
anos.

clínicos quando
apenas
glândulas
parótidas foram
abordadas,
com dosagens
de 30 U a 50 U.
No caso de
falta
de
resposta
podem
se
beneficiar das
aplicações
adicionais nas
glândulas
submandibular
es.

SRIDHARAN
;
SIVARAMAK
RISHNAN,
2018

-

Comparar
os agentes
farmacológ
icos
utilizados
no
tratamento
da
sialorreia
por
metanálise
em rede.

O
estudo
mostra que a
benzotropina e
toxina
botulínica A e B
(BoNT)
apresentaram
redução
significativa da
sialorreia em
pacientes com
distúrbios
neurológicos e,
especificament
e,
em
pacientes com
doença
de
Parkinson.

Metanálise

A

1

TIIGIMÄESAAR et al.,
2018

38

Avaliar os
parâmetro
s salivares
juntamente
com o fluxo
de saliva, a
fim
de
melhorar o
conhecime
nto
para
manejo da
saúde
bucal
de
idosos
e
pacientes
com DP,
avaliando
o impacto
na saúde
oral.

O
estudo
mostra que o
tratamento da
sialorreia com
injeções
de
BoNT-A com
dosagem
de
250 U tem um
efeito positivo
sobre
a
quantidade e
condição
da
saliva, levando
a alterações do
ambiente bucal
e da saúde.

Prospectivo

A

3

Quanto às características metodológicas, 63,63% dos
artigos foram de abordagem quantitativa e apresentam
delineamento não experimental. O tamanho das amostras
divergiu entre as pesquisas avaliadas, sendo a menor
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constituída de 6 pessoas, e a maior por 65 e 4 revisões da
literatura. Diante de vários instrumentos, o uso terapêutico da
toxina botulínica para o tratamento de sintomas tais como a
sialorreia em pessoas com doenças neurodegenerativas dentre
estas o Parkinson foi mensurado em todos os estudos. Após a
leitura na íntegra dos estudos, todos foram classificados como
nível A em qualidade metodológica mediante instrumento
adaptado de CASP. Já na avaliação por meio do AHRQ, a
maioria dos artigos obteve nível de evidência 7. Tanto a
descrição da metodologia empregada, bem como os níveis de
evidência dos estudos, estão representados na tabela 2.
Os principais resultados do presente estudo mostraram
que existem poucos tratamentos eficazes comprovados para a
sialorreia no parkinsonismo. Os métodos de tratamentos
farmacológicos, que incluem os anticolinérgicos (atropina
sublingual, spray de brometo de ipratoprium e glicopirrolato),
agonistas de receptores adrenérgicos (clonidina e modafinil) e
abordagens não farmacológicas como goma de mascar,
modificação comportamental, fonoterapia, cirurgia e até
radioterapia das glândulas salivares são utilizados. Entretanto
na busca por tratamentos mais alternativos, o uso de injeções
de BoNT nas glândulas salivares tem sido justificado por
basear-se no bloqueio da transmissão colinérgica subjacente à
secreção de saliva (CARDOSO, 2018).
Como a terapia com BoNT é administrada por meio de
injeções locais, suas ações são localizadas, diminuindo assim
a probabilidade que ocorra efeitos colaterais sistêmicos e
evitando qualquer interação com o tratamento dopaminérgico
na DP. Embora este efeito localizado da BoNT contribua
significativamente para a segurança, esta ainda pode expandir
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além dos limites dos locais de injeção através de vários
mecanismos,
incluindo
difusão
(transporte
passivo
microscópico de moléculas), disseminação (movimento físico
das moléculas) e migração (transporte hematogênico e
neuroaxonal) pode ser um risco de efeitos colaterais
indesejáveis (MALATY; SHUKLA, 2017).
Existem evidências da eficácia da BoNT-A e da BoNT-B
como tratamentos para a sialorreia, sem diferenças entre elas,
entretanto a BoNT-A purificada contém neurotoxina botulínica,
o que a deixa mais segura devido a menor formação de
anticorpos neutralizantes. Além disso, também pode ser
armazenado em temperatura ambiente <25°C. O uso rotineiro
(2 em 2 meses) de BoNT-A mostrou eficácia e segurança em
uma variedade de distúrbios inclusive na DP (MARTÍNEZPOLES et al., 2018).
O tratamento com a BoNT-A tem um efeito sobre a
quantidade e condição da saliva e leva a alterações do
ambiente bucal. As glândulas submandibulares e parótidas são
as mais escolhidas como alvos de injeções para tratar a
sialorreia, porque no estado de repouso, a saliva é produzida
principalmente pela glândula submandibular (71%), também
pela glândula parótida (25%) e menos a glândula sublingual
(4%) e após a estimulação, 63% da saliva é produzida pela
glândula submandibular, 34% pela glândula parótida e 3% pela
glândula sublingual indicando que a cavidade bucal permanece
hidratada e saudável durante o tratamento com o BoNT-A. Isso
pode ser explicado pelo fato de que o fluxo salivar das glândulas
salivares maiores foi afetado, mas não das glândulas salivares
menores (TIIGIMÄE-SAAR et al., 2018).
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A BoNT tem sido descrita como uma terapia segura e
eficaz para o tratamento da sialorreia. Geralmente é infiltrada
nas glândulas parótidas, glândulas submandibulares ou ambos
(GÓMEZ-CARAVACA et al., 2014); (EGEVAD et al., 2014);
(SEN; ARPACI, 2015); (NARAYANASWAMI et al., 2016)
;(NARAYANASWAMI et al., 2016); (MARTÍNEZ-POLES et al.,
2018); (CARDOSO, 2018) . O local da injeção pode ser
localizado de várias maneiras: usando orientação por
ultrassonografia, eletromiografia ou pela palpação da glândula.
Em publicações recentes, a maneira de localizar tem sido
controversa. A necessidade de ultrassom ainda não é clara.
Alguns autores sugerem que a orientação sistemática de
ultrassonografia de injeções é essencial para a localização do
local da injeção e causa menos efeitos colaterais. No caso das
glândulas parótidas, outros autores acreditam que a
acessibilidade e a localização da injeção podem ser alcançadas
pela simples palpação (GÓMEZ-CARAVACA et al., 2014).
O número de locais de injeção em cada glândula varia,
na parótida pode ser de 1 a 2, enquanto apenas um local é
utilizado para as glândulas submandibulares. O Recomendado
é injetar nas glândulas submandibulares quando o tratamento
da glândula parótida é insuficiente. Além disso, recomenda-se
que a injeção seja limitada à glândula parótida se a
ultrassonografia não estiver disponível, mas pode melhorar a
segurança e a eficácia do tratamento, especialmente ao injetar
as glândulas submandibulares (EGEVAD et al., 2014). Tem sido
relatado que a toxina se torna eficaz nas primeiras duas
semanas após a aplicação e a duração do efeito é de
aproximadamente seis semanas a sete meses (SEN; ARPACI,
2015). Efeitos adversos foram relatados nos estudos de Egevad
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et al. (2014), incluindo boca seca, alterações na composição da
saliva e dificuldades de trituração e mastigação, geralmente
relatados como leves e transitórios, e nenhum foi relatado como
grave. Em contrapartida, Tiigimäe-saar, Taba e Tamme (2016),
informaram que os efeitos adversos são raros com o uso da
BoNT-A, que é um método eficaz para tratar a sialorreia em
pacientes com doenças neurológicas, proporcionando um efeito
terapêutico favorável sem comprometer a composição salivar
normal e a microflora, podendo efetivamente reduzir a salivação
e, ao mesmo tempo, manter a saúde bucal.
CONCLUSÕES

Os artigos analisados nesta revisão da literatura
apresentaram que o uso terapêutico da toxina botulínica para
sialorreia na doença de Parkinson é um importante método de
tratamento, que provoca poucos ou nenhuns efeitos adversos,
que pode ser utilizado com ou sem ultrassom com eficácia
importante para melhora do convívio social e do psicológico das
pessoas com DP. Contudo existe a necessidade de mais
estudos longitudinais que possam acompanhar seus efeitos
oferecendo assim mais informações para a aplicação
terapêutica.
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RESUMO: Objetivo: Avaliar o efeito da terapia fotodinâmica
como adjuvante ao tratamento periodontal não-cirúrgico sobre
os parâmetros clínicos periodontais de pacientes com
periodontite crônica. Métodos: Trata-se de um estudo piloto em
que foram avaliados 18 sítios periodontais submetidos à
Raspagem e Alisamento Coronorradicular (RACR) associada à
Terapia Fotodinâmica (TFDA)(GT) e 18 sítios periodontais
tratados apenas com a RACR (GC), no baseline e reavaliados
após 3 meses de acompanhamento (T3). A condição de Higiene
Bucal foi obtida através do índice de placa visível (IPV) e índice
de sangramento gengival (ISG) e os parâmetros clínicos
periodontais de Nível de Inserção Clínica (NIC), Profundidade
de Sondagem (PS), e Índice de Sangramento à Sondagem
(ISS) também foram avaliados. Os dados foram submetidos à
análise estatística pelos testes não-paramétricos de Wilcoxon e
Mann-Whitney, com nível de significância de 5%. Resultados:
IPV foi de 19,55% para 21,49%; ISG, de 17,50% para 10,56%
e ISS, de 35,97% para 29,98%, todos para o T 3 (p>0,05). A PS
reduziu de 5,38mm para 4,38mm para o GT (p=0,028) e de
5,11mm para 4,05mm para o GC (p=0,03), no T3. Houve ganho
de NIC de 1,06mm no GT (p=0,025) e de 0,28mm no GC
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(p>0,05), no T3. Conclusão: A TFDA favoreceu o tratamento
periodontal básico, principalmente relacionado ao ganho de
inserção clínica.
Palavras-chave: Fotoquimioterapia. Periodontite crônica.
Raspagem dentária.
INTRODUÇÃO
A doença periodontal trata-se de uma condição
inflamatória e de caráter infeccioso capaz de atingir tanto o
periodonto de proteção (gengivite) quanto o periodonto de
sustentação (periodontite) (ABDULJABBAR et al., 2017;
MONZAVI, et al., 2016). O desenvolvimento do processo
patológico está intimamente relacionado ao acúmulo de biofilme
nas superfícies dentárias, podendo refletir numa destruição do
ligamento periodontal e do osso de suporte, além da formação
de bolsa periodontal e perda de inserção clínica (MARTINS, et
al., 2017).
Dessa maneira, o tratamento periodontal surge com a
finalidade de eliminar os patógenos periodontais a fim de
minimizar a inflamação gengival através da execução de
procedimentos não-cirúrgicos e cirúrgicos. Dentro da terapia
periodontal não cirúrgica, destacam-se a instrução de higiene
oral e a raspagem e alisamento coronorradicular (RACR) que
levam a melhores resultados nos parâmetros clínicos
periodontais (POURABBAS et al., 2014; TALEBI; AHAD, 2016).
Em alguns casos, porém, a infecção não é resolvida
apenas com RACR devido à presença de áreas de difícil acesso
para a instrumentação, o que possibilita a persistência das
espécies bacterianas na superfície radicular, facilitando a
recolonização dos sítios já tratados (BIRANG et al., 2015;
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PULIKKOTIL et al, 2016). Com isso, alternativamente, a terapia
fotodinâmica antimicrobiana (TFDA) surge como outra opção de
tratamento capaz de erradicar a carga microbiana em regiões
subgengivais e atuar de forma coadjuvante à terapia periodontal
básica (ALWAELI et al., 2015; POURABBAS; BETSY, 2014;
MISTRY; CORRÊA, 2016).
A terapia fotodinâmica antimicrobiana é uma abordagem
moderna da Odontologia a qual une ação de um
fotossensibilizador específico que, ao absorver certo
comprimento de onda de luz, é capaz de sair do seu estado
fundamental (estado singlet) para uma condição excitada
(estado triplet), repercutindo na produção de radicais livres
(oxigênio singlet) que são tóxicos às células. As vantagens
dessa terapia são que não produzem efeito colateral, não
promovem resistência bacteriana e só é ativada em exposição
à luz (POURABBAS et al., 2014; TIM, 2015; BASSIR, et al.,
2013).
Estudos clínicos e laboratoriais têm sido realizados com
cloro-alumínio ftalocianina (AlClPc) como substância
fotossensibilizadora para analisar sua atividade antimicrobiana
(RIBEIRO et al., 2015), suas propriedades fotofísicas e
fotoquímicas (KHOZA et al., 2013), sua influência na expressão
de citocinas inflamatórias (MORAES et al., 2017) e resposta em
proteínas relacionadas com a reabsorção óssea (MORAES et
al. 2015). Mesmo demonstrando ser efetiva nos propósitos dos
estudos descritos, ainda não há relatos de estudos clínicos com
AlClPc na terapia fotodinâmica adjuvante à RACR em pacientes
com periodontite crônica.
De maneira tal, certos estudos foram desenvolvidos
avaliando a efetividade da TFDA. Alwaeli et al. (2015) e Betsy
et al. (2014), em seus ensaios clínicos, encontraram reduções
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estatisticamente significativas para profundidade de sondagem
e um ganho de inserção clínica estatisticamente significativo no
grupo que foi tratado com a TFDA, favorecendo-a como uma
terapêutica adjuvante ao tratamento periodontal não cirúrgico.
Por outro lado, Balata et al. (2013) em outro ensaio, não
encontrou efeitos adicionais da TFDA em comparação ao
tratamento convencional.
Dessa forma, perante a ausência de ensaios clínicos
com o uso da AlClPc com substâcia fotossensibilizante da
TFDA adjuvante à RACR e da divergência dos estudos a
respeito da efetividade da TFDA adjuvante ao tratamento
periodontal básico, o presente estudo teve o objetivo de avaliar
longitudinalmente o efeito da terapia fotodinâmica como
tratamento adjuvante ao tratamento periodontal não cirúrgico
sobre os parâmetros clínicos periodontais.
MATERIAIS E MÉTODO
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), conforme parecer 1.467.538/2016 e segundo a
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os sujeitos
foram esclarecidos sobre os objetos da pesquisa e, aqueles que
concordassem em participar desta, assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Trata-se de um ensaio clínico de boca dividida,
longitudinal e prospectivo em que se avaliaram parâmetros
clínicos periodontais nos sítios dos pacientes submetidos à
terapia periodontal não cirúrgica, através da raspagem e
alisamento radicular, associada ou não à terapia fotodinâmica
como adjuvante. Esses pacientes, por sua vez, foram triados
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nas Clínicas Integradas do Departamento de Odontologia da
UFRN e, ao se enquadrarem nos critérios de inclusão e
mediante assinatura do TCLE, concordaram em participar do
estudo.
Ressalta-se que se trata de um estudo piloto nos quais
foram avaliados 13 pacientes antes do tratamento (T 1) e apenas
6 pacientes após 3 meses (T3). Dentre os 6 pacientes, foram
avaliados 36 sítios periodontais, sendo 18 sítios doentes
submetidos à TFDA + RACR (sítios a partir de 5mm com
sangramento) e 18 sítios doentes tratados apenas com RACR
(sítios a partir de 4mm com sangramento).
Quanto aos critérios de inclusão, foram incluídos na
pesquisa: indivíduos com periodontite crônica severa
(localizada ou generalizada) de acordo com a classificação da
Academia Americana de Periodontia (1999) e com perda óssea
comprovada por radiografias periapicais; idade superior a 18
anos e presença de pelo menos três sítios com profundidade à
sondagem a partir de 4 mm e sangramento à sondagem.
Referentemente aos critérios de exclusão tem-se que
não puderam participar da pesquisa: pacientes gestantes ou
amamentando; fumantes, diabéticos; alégicos a ftalocianina;
submetidos a tratamento periodontal e/ou antibióticos nos
últimos 3 meses; com condições sistêmicas que alterassem o
tecido periodontal. Os elementos dentários com quadros
periodontais agudos no momento do exame (abcessos
periodontais e gengivite e/ou periodontite ulcerativa
necrosante), com mobilidade grau III, com extração indicada e
dentes anteriores e pré-molares com presença de lesão
endodôntica, cáries, restaurações extensas, prótese ou
qualquer disfunção oclusal também foram excluídos.
Coleta de dados
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A coleta de dados consistiu do preenchimento de um
questionário
semiestruturado
contendo
dados
sociodemográficos e anamnese, preenchimento de ficha clínica
com coleta de dados e avaliação dos parâmetros clínicos
periodontais (índice de placa visível, índice de sangramento
gengival, índice de sangramento à sondagem, profundidade de
sondagem e nível clínico de inserção) antes do tratamento
instituído (T1) e no intervalo de 3 meses (T3) para todos os
parâmetros. O tratamento periodontal foi realizado por um único
operador previamente calibrado e as avaliações dos
parâmetros periodontais foi realizada por um outro examinador,
previamente calibrado, constituindo assim um estudo cego.
Com relação ao diagnóstico de doença periodontal foi
realizado baseado na Academia Americana de Periodontia
(1999), considerando-se sítios saudáveis aqueles que não
apresentaram sangramento e cuja profundidade de sondagem
seja de até 2 mm. Sítios com gengivite, aqueles com
profundidade de sondagem entre 2 e 3 mm, sem recessão e
com a presença de sangramento à sondagem. Os casos de
periodontite crônica incluíram os sítios que apresentaram perda
de inserção, sendo classificados como periodontite crônica leve
os sítios com perda de inserção de 1 a 2 mm; periodontite
crônica moderada, perda de inserção entre 3 e 4 mm;
periodontite crônica severa os sítios que apresentaram perda
de inserção a partir de 5mm. Ainda, foram classificados de
acordo com a extensão da doença periodontal, sendo
considerada generalizada, quando afetou acima de 30% dos
sítios presentes.
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Fase Experimental
Após a coleta de dados iniciais da ficha de dados
sociodemográficos e da ficha clínica, cada sítio foi submetido a
um dos dois tratamentos descritos abaixo:


Tratamento A
- Orientação de higiene bucal + Raspagem e alisamento
coronorradicular manual, em sessão única, boca completa +
Terapia fotodinâmica antimicrobiana em três sítios periodontais
que apresentaram profundidade de sondagem a partir de 5mm.
Esta consistiu na irrigação subgengival, com o auxílio de uma
seringa de insulina e agulha sem bisel descartável, da
formulação fotossensibilizadora de Cloro-alumínio ftalocianina
(AlClFc). A AlClFc foi sintetizada, purificada e fornecida por
Aldrich Chemical Company (St. Louis, MO, EUA). As amostras
de AlClFc nanoparticuladas, na concentração de 5μM,
utilizadas no experimento, foram gentilmente cedidas pelo Prof.
Dr. Ricardo Bentes de Azevedo – UnB/Brasília. A incorporação
da AlClFc, para o sistema de entrega de drogas, foi realizada
de acordo com o método descrito por Muehlmann et al. (2014).
A solução (0,5ml) foi aplicada diretamente no fundo da bolsa
periodontal, e mantido por cinco minutos em contato com o
depósito microbiano (tempo pré-irradiação) antes de receber a
aplicação do laser de baixa potência (660 nm, Bio onda dupla
LBI Kondortech, São Carlos, São Paulo, Brasil). A aplicação do
laser, com 30 mW de potência, foi realizada nas bolsas
periodontais irrigadas e a ponta da fibra ótica do laser
posicionada paralelamente ao longo eixo do dente em contato
com a margem gengival (sem penetrar na bolsa) por um período
de 15 segundos (CARVALHO et al., 2015).
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Tratamento B
- Orientação de higiene bucal + Raspagem e alisamento
coronorradicular manual, em sessão única, boca completa.
Para efeito de mascaramento do estudo, os indivíduos do grupo
controle também receberam irrigação subgengival de mesmo
volume e pelo mesmo tempo da realizada com a solução
fotossensibilizadora, sendo que nesses será utilizada solução
salina a 0,89%.
Um controle rigoroso do biofilme e cálculos dentais foi
estabelecido desde o início do estudo (T 1) e no período de três
meses (T3).
Para o processamento e análise dos dados, uma planilha
foi construída no programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) na versão 20.0 para Windows ® XP. Os testes
estatísticos foram realizados utilizando-se a margem de erro de
5,0%. As análises comparativas dos parâmetros clínicos entre
os grupos foram realizadas através do teste Mann-Whitney e
intra-grupos por meio do teste de Wilcoxon.
RESULTADOS
Caracterização da Amostra
Durante o período de agosto de 2016 a maio de 2017 foi
realizada a triagem de 47 pacientes nas Clínicas Integradas do
Departamento de Odontologia da UFRN. Destes, apenas 13 se
adequaram aos critérios de inclusão previamente estabelecidos
e, então, foi realizado o procedimento de Terapia fotodinâmica
antimicrobiana adjuvante à raspagem e alisamento
coronorradicular. Os principais motivos que caracterizaram a
exclusão dos demais pacientes foram: diagnóstico de
periodontite agressiva; ausência de no mínimo três sítios com
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bolsas periodontais a partir de 5mm com sangramento e
pacientes com comprometimento sistêmico.
Dentre os 13 pacientes, 10 (76,9%) eram do gênero
feminino e 3 (23,1%) do gênero masculino. A faixa etária variou
entre 25 e 78 anos, com mediana de idade de 51 anos. Quanto
ao local de residência, 9 (69,2%) relataram residir em Natal e 4
(30,8%), no interior do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Ao
investigar a renda mensal, 46,1% (n= 6) dos pacientes
entrevistados informaram ter renda mensal de um salário
mínimo ou menos, enquanto 30,8% (n= 4) declararam ter renda
mensal de mais de 1 salários mínimo e 23,1% (n=3) não
souberam informar. Em relação ao grau de instrução, 53,9%
(n=7) informaram ter ensino fundamental completo ou menos,
enquanto outros 46,1% (n=6) relataram ter terminado no
mínimo o ensino médio.
Parâmetros clínicos periodontais
Dos 13 pacientes incluídos, apenas 6 (46,2%) tiveram o
seguimento de 3 meses completos, com os dados coletados, e
5 (38,5%) ainda estão na fase de acompanhamento e controle
de biofilme. Além disso, outros dois pacientes (15,3%) não
retornaram para as sessões de controle e coleta de dados
referente aos 3 meses de seguimento. E dentre os 6 pacientes
foram avaliados 36 sítios periodontais doentes, sendo 18
(2,97%) submetidos à TFDA + RACR e 18 (2,97%) tratados
somente com RACR. Todos os pacientes incluídos
apresentavam periodontite crônica severa.
Com relação ao IPV, foi observada uma média de
percentual de 19,5% em T1. Após 3 meses do tratamento inicial,
houve um aumento do IPV para 21,49%. Não foi verificada uma
diferença estatisticamente significativa entre os tempos T 1 e T3
(p=0,345). Da mesma forma, ao avaliar o ISG, observou-se um
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percentual de 17,5% em T1 e houve uma redução da
porcentagem para 10,56% em T3 (p=0,093), porém sem
significância estatística. Para o ISS, foi observado em T1
35,97% e, após 3 meses de acompanhamento, o valor reduziu
para 29,98%. Contudo, não se verificou diferença
estatisticamente significativa entre os tempos T1 e T3 (p=0,753)
(Tabela 1).
Tabela 1. Comparação entre as médias de índice de placa
visível (IPV), Índice de sangramento gengival (ISG) e Índice de
sangramento à sondagem (ISS) nos períodos de linha base e
seguimento de 3 meses. Natal / RN.
Parâmetros
clínicos

Seguimento

Média dos
postos

Q25 - Q75

Mediana

Linha Base
3 meses

19,55
21,49

13,47-25,00
15,42 - 27,43

21,10
19,15

0,345

IPV

Linha Base
3 meses

17,50
10,56

6,87- 24,57
3,12 - 15,50

19,13
11,77

0,093

ISG
ISS

Linha Base
3 meses

35,97
29,98

20,99 - 48,26
13,05 - 47,81

39,89
28,64

0,753

p*

* Teste de Wilcoxon

Referente à PS nos 18 sítios doentes submetidos à
RACR + TFDA, notou-se que o valor para T1 foi de 5,38mm.
Depois de 3 meses do tratamento inicial, foi notada uma
diminuição da PS para 4,38mm. Foi observada uma redução
estatisticamente significativa na PS nos tempos T1 e T3
(p=0,028). Da mesma forma, para o NIC verificou-se em T1 o
valor foi de 6,50mm. Já para T3, ocorreu um ganho de inserção
clínica em relação ao valor inicial de 1,06mm. Desse modo,
houve uma diferença estatisticamente significativa para NIC
entre os tempos T1 e T3 (p=0,025) (Tabela 2). Já para os 18
sítios submetidos à RACR, foi observado para PS em T 1 o valor
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de 5,11mm e em T3 o valor de 4,05mm, o que se verificou uma
redução estatisticamente significativa (p=0,03) entre os tempos
avaliados. De forma semelhante, o NIC para T 1 foi de 6,33mm
e para T3 um ganho de inserção para 6,05mm, porém não
houve uma diferença estatisticamente significativa (p=0,417)
(Tabela 2).
Tabela 2. Médias e desvio-padrão da profundidade de
sondagem e nível clínico de inserção nos sítios doentes
submetidos à TFDA + RACR e nos sítios doentes submetidos à
RACR na linha base e no acompanhamento de 3 meses. Natal
/ RN.
Parâmetros
clínicos

Linha Base

3 meses

Valor de p*

PS (mm)
TFD + RACR

5,38 ± 0,77

4,38 ± 2,00

0,028

NIC (mm)
TFD + RACR

6,50 ± 1,50

5,44 ± 2,14

0,025

PS (mm)
RACR

5,11 ± 1,07

4,05 ± 1,58

0,03

NIC (mm)
RACR

6,33 ± 2,40

6,05 ± 2,62

0,417

* Teste de Wilcoxon

Ao se realizar a análise intergrupos, foi verificado em T 3
que não houve diferença estatisticamente significativa entre o
grupo de sítios doentes submetidos ao tratamento de RACR +
TFDA em relação àqueles tratados somente com a RACR para
os parâmetros da PS e do NIC (p>0,05) (Tabela 3).
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Tabela 3. Médias e desvio-padrão do resultado das terapias
nos sítios doentes no início do estudo e seguimento de 3 meses.
Natal / RN.
Parâmetros clínicos

Sítios doentes
submetidos à
TFD

Sítios doentes
submetidos
somente à
RACR

Valor
de p*

Profundidade de Sondagem
(PS) (mm)
3 meses

Nível Clínico de Inserção
(NIC) (mm)
3 meses

-1,00 ± 1,64

-1,05 ± 1,10

0,759

-1,05 ± 1,83

-0,27 ± 1,67

0,443

* Teste de Mann-Whitney

DISCUSSÃO
A doença periodontal consiste em uma condição
inflamatória de caráter infeccioso que acomete os tecidos de
proteção e de suporte dos dentes. A terapia considerada
padrão-ouro para o tratamento dessa doença é a raspagem e
alisamento coronorradicular, que visa eliminar a maior parte dos
patógenos periodontais e diminuir a inflamação periodontal
(BIRANG et al., 2015; MARTINS, et al., 2017).
No entanto, nem sempre a infecção é debelada somente
com RACR, necessitando de outras terapias alternativas que
atuem em conjunto para potencialização do tratamento. Dessa
forma, a TFDA tem sido sugerida como uma das opções
terapêuticas adjuvantes à RACR para erradicação da
persistência microbiana (POURABBAS et al., 2014). O objetivo
desse estudo, portanto, foi avaliar o efeito da terapia
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fotodinâmica como adjuvante ao tratamento periodontal não
cirúrgico sobre os parâmetros clínicos periodontais.
Os resultados mostraram que a aplicação da TFDA
possibilitou melhora dos parâmetros clínicos periodontais após
3 meses de acompanhamento dos pacientes. Porém, em
relação ao IPV, foi observado um aumento, não significativo,
após os 3 meses em relação à linha base. Esse dado, no
entanto, não está de acordo com os resultados encontrados no
estudo clínico de Betsy et al. (2014), em que, ao avaliar o
potencial da TFDA adjuvante à RACR em 90 pacientes com
periodontite
crônica,
foi
observado
uma
redução
estatisticamente significativa no IPV duas semanas após a
realização da terapia, no grupo teste.
A explicação mais plausível para o aumento do IPV foi
que os pacientes, mesmo sob controle rigoroso de biofilme em
todas as sessões do tratamento, negligenciaram os seus
cuidados de higiene oral, ainda que estivessem cientes da
importância para a obtenção de melhores resultados clínicos.
Outro fator importante para a compreensão desse dado foi
referente à pequena amostra do estudo em questão, ao qual
não possibilitou obter resultados com valores significativos.
Contudo, mesmo que se tenha ocorrido um aumento do IPV ao
longo dos três meses, o tempo de acúmulo de biofilme não foi
suficiente para promover aumento da inflamação gengival.
Com isso, em relação ao ISG e ao ISS, foram
observadas reduções nos percentuais após 3 meses de
acompanhamento em comparação aos valores médios
encontrados na linha base. Esses resultados corroboram com
Betsy et al. (2014) que observaram uma diminuição
estatisticamente significativa no ISG após a aplicação da TFDA
nos intervalos de 2 semanas, 1 mês e 3 meses. Outras
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investigações clínicas avaliaram o ISS, dentre elas, Malgikar et
al. (2016), ao estudarem 24 pacientes com periodontite crônica.
Os autores observaram em um acompanhamento de 6 meses,
que no grupo teste (TFDA + RACR) o ISS foi bem menor
significativamente em comparação com o grupo controle
(RACR).
Ainda, outros estudos corroboram os resultados obtidos
em relação ao ISS. No ensaio clínico de Carvalho et al. (2015),
pacientes do grupo teste tratados com RACR + TFDA tiveram
uma redução do ISS nos tempos de 3, 6 e 12 meses, mas não
houve uma diferença estatisticamente significativa quando
comparado ao grupo controle tratado apenas com RACR. Já
Chondros et al. (2009) no seu estudo, ao aplicar uma única
sessão de TFDA após raspagem com ultrassom, o resultado foi
uma maior redução do índice de sangramento à sondagem em
relação ao grupo tratado apenas com RACR. Com isso, o
presente estudo indica que o uso da RACR associada ou não à
TFDA tem um efeito positivo na diminuição da inflamação
gengival.
Os resultados mostraram ainda que, tanto nos sítios
tratados com RACR + TFDA quanto naqueles submetidos
somente à RACR, ocorreu uma redução na PS estatisticamente
significativos (p < 0,05), após três meses de acompanhamento.
Porém, em relação ao NIC, foi observado um ganho de inserção
clínica estatisticamente significativo apenas no grupo teste (p =
0,025). Os dados sugerem um benefício clínico adicional da
TFDA adjuvante à RACR e são compatíveis com os resultados
de outros estudos (ALWAELI et al., 2015; LULIC et al., 2009).
O ensaio clínico de Alwaeli et al. (2015), com amostra de
136 sítios com periodontite crônica, demonstrou que não houve
diferença significativa para os valores de PS e NIC na linha base
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para os grupos teste (RACR + TFDA) e controle (RACR).
Contudo, para os acompanhamentos de 3, 6 e 12 meses foi
observada uma maior redução na PS e um maior ganho de
inserção clínica para os grupos submetidos à RACR + TFDA,
quando comparados àqueles que só receberam a RACR. Foi
encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre
os grupos para 3, 6 e 12 meses após o tratamento inicial
(ALWAELI et al., 2015).
Resultados semelhantes também foram obtidos no
estudo de Lulic et al. (2009), no qual a TFDA foi realizada cinco
vezes para o mesmo grupo teste no intervalo de 1, 2, 7 e 14
dias. Foi verificado que os pacientes do grupo teste mostraram
reduções significativas em relação à média da PS após 6 meses
de acompanhamento em comparação ao grupo controle
(p=0,01). Já se tratando do NIC, foi observado um ganho de
inserção significativo (p=0,01) entre o grupo teste (6,18mm) e o
grupo controle (7,82mm) depois de 6 meses do tratamento
inicial.
Os achados do nosso estudo corroboram com os
estudos acima e podem ser explicados por dois fatores
associados as propriedades da TFDA. O primeiro fator está
associado a sua ação antimicrobiana, em que o
fotossensibilizador específico, ao absorver certo comprimento
de onda de luz, fica na sua forma excitada, repercutindo na
produção de radicais livres (oxigênio singlet) que são tóxicos às
células. Já o segundo fator está relacionado ao fato da TFDA
ser responsável por uma “fotobiomodulação”, uma vez que a luz
pode melhorar os processos de cicatrização e reduzir a
inflamação periodontal, justificando em parte a modulação da
função imuno-inflamatória do hospedeiro (CORRÊA et al.,
2016). Essas implicações foram consistentes para considerar a
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TFDA como uma possibilidade de terapia coadjuvante ao
tratamento periodontal básico.
Ao se realizar a análise intergrupos no presente estudo,
não foi detectada diferença estatisticamente significativa entre
o grupo teste e o grupo controle (p>0,05) tanto para PS quanto
para NIC, no T3. No estudo de Corrêa et al. (2016) verificou-se
uma redução significativa para os grupos RACR + TFDA e
RACR. Ao avaliar as médias de PS e NIC, não foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos para a linha base (p>0,05). Porém, para o
acompanhamento de 3 meses foi observada diferença
estatisticamente significativa (CORRÊA et al., 2016).
Um estudo que corroborou os resultados analisados foi
o de Carvalho et al. (2015), em que se detectou que os valores
médios dos parâmetros clínicos foram semelhantes em ambos
os grupos na linha base (p>0,05). Mesmo observando uma
redução da PS e um ganho de inserção clínica para os
intervalos de 3, 6 e 12 meses, não foram detectadas diferenças
estatisticamente significativas na análise intergrupos
(CARVALHO et al., 2015).
Para compreender tal fato deve-se levar em
consideração que o intervalo de tempo foi bastante curto em
comparação com outros estudos já desenvolvidos. Com isso,
pode-se inferir que um período de acompanhamento maior
seria necessário para a obtenção de resultados mais
significativos. Outra explicação que pode estar relacionada é
concernente à pequena amostra do estudo que dificultou o
alcance de resultados com diferenças estatisticamente
significativas.
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CONCLUSÕES
No âmbito do presente estudo, os resultados
demonstraram que uma única aplicação de TFDA adjuvante à
RACR demonstrou promover maior ganho de inserção clínica
em relação à RACR. Sugere-se que a TFDA desempenhe papel
importante em curto prazo e atue de forma benéfica sobre os
parâmetros clínicos de maneira adjuvante ao tratamento
periodontal básico.
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RESUMO: Pacientes com condições cardíacas de risco
submetidos a procedimentos de cirurgia e traumatologia
bucomaxilo faciais estão expostos à endocardite infecciosa,
sujeitos a morbidade e mortalidade por esta grave doença.
Objetivo: Busca trazer informações adicionais sobre
endocardite bacteriana e procedimentos de Cirurgia e
Traumatologia Buco-maxilo-faciais, bem como principais
microrganismos envolvidos neste feito, fatores e condições de
risco e a antibioticoprofilaxia. Materiais e Métodos: Realizouse uma revisão bibliográfica, onde foram analisados artigos
científicos obtidos da base de dados PubMed, Cochrane,
Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo. Foram pesquisados
estudos de 2000 a 2018 e incluídos estudos do período de 2013
a 2018, de acordo com os descritores: Endocardite Bacteriana
– Prevalência – Profilaxia -Bacteriana, bem como a associação
dos termos pesquisados nas línguas inglês, espanhol e
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português. Totalizando-se 189 estudos para realização da
pesquisa e incluídos 13 artigos. Os dados foram analisados a
partir de estatística descritiva. Conclusão: A melhor maneira de
se prevenir uma endocardite infecciosa é conhecendo o
paciente por meio de uma anamnese bem feita, para que se
possam identificar de forma individualizada os pacientes de
risco, bem como a exposição desnecessária de antibióticos a
este paciente. Sendo a antibioticoprofilaxia recomendada para
todos os pacientes odontológicos de risco eminente, assim
como procedimentos de cirurgia e traumatologia buco-maxilofaciais mais invasivo.
Palavras-chave: Endocardite Bacteriana. Antibioticoprofilaxia.
Cirurgia Bucal.
INTRODUÇÃO
A endocardite bacteriana (EB), iniciada por uma
bacteremia é uma infecção que envolve principalmente o
endocárdio valvar, porém afeta estruturas como endocárdio das
comunicações interventriculares e próteses valvares. É uma
doença rara capaz de causar sequelas graves e até mesmo
óbito se não tratada rapidamente (NOMURA R; 2018).
Apesar de ainda existirem dúvidas sobre a etiologia das
endocardites bacterianas após tratamentos dentários,
bacteremias transitórias espontâneas são as suas mais
prováveis causas. Sondagem periodontal, cirurgias ou até
mesmo rigorosas escovações dentais, por exemplo, podem
ocasionar a introdução e consequente disseminação das
bactérias pertencentes à microbiota residente e transitória da
cavidade bucal na corrente circulatória. Esta condição é
denominada bacteremia transitória, a qual em organismos
normais é eliminada rapidamente pelas defesas do hospedeiro
(KAURA A; 2017).
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Toda estrutura em suporte básico de vida que dispomos
e diversas tecnologias para diagnóstico, hoje parecem não ser
suficientes, uma vez que índices de mortalidade por
endocardite infecciosa alcançam cerca de 25% (KAURA A;
2017).
Nos dias atuais, as discussões acerca da Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais (CTBMF) e da endocardite
infecciosa, decorrente da microbiota oral envolvida nesses
procedimentos cirúrgicos, buscam esclarecer o tipo de
tratamento disponível para a doença, e principalmente, as
manobras a serem tomadas visando sua prevenção (SUDA KJ;
2017).
Em resposta às grandes dúvidas e desafios vividos em
século passados, que se perpetuam até os dias de hoje, o
estudo de revisão de literatura tem por objetivos, aflorar
informações adicionais sobre a etiologia microbiana das
endocardites bacterianas em procedimentos de CTBMF,
principais microrganismos envolvidos, fatores e condições de
risco, bem como antibioticoprofilaxia e sua prevenção.
MATERIAIS E MÉTODO
Realizou-se uma revisão bibliográfica, onde foram
analisados artigos científicos obtidos da base de dados
PubMed, Cochrane, Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo. Foram
pesquisados estudos de 2000 a 2018 e incluídos estudos do
período de 2013 a 2018, de acordo com os descritores:
Endocardite Bacteriana- Prevalência– Profilaxia-Bacteriana,
bem como a associação dos termos pesquisados nas lingas
inglês, espanhol e português. Totalizando-se 189 estudos para
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realização da pesquisa e incluído 13 artigos. Os dados foram
analisados a partir de estatística descritiva.
RESULTADOS DISCUSSÃO
A bacteremia pode ser secundária a procedimentos
odontológicos, podendo ocorrer em maior ou menor proporção
(NOMURA R; 2018). Em relação à endocardite infecciosa (EI)
decorrente de procedimentos bucomaxilofaciais, a literatura tem
se mostrado polêmica e controversa em alguns pontos e
concisa em outros aspectos, mostrando a divergência de
informações a respeito de etiologia e tratamento (ROBINSON
AN; 2017).
A literatura tem mostrado de forma consistente que o
contato prévio do paciente com microrganismos patogênicos
assim como traumatismos maxilofaciais, iatrogenias em
associação à higiene do paciente, são fatores dependentes
para a evolução da infecção. Mais de 250 espécies de
microrganismos formam a microbiota residente da cavidade
bucal, desenvolvendo diversos quadros patológicos em
momentos que a imunidade do paciente parece falhar
(ABEGAZ TM; 2017).
A bacteremia é considerada um passo importante para o
início da EI e principalmente induzida por tratamentos
odontológicos invasivos, incluindo extração dentária, cirurgia
periodontal, raspagem e polimento radicular, assim como
traumas maxilofaciais (NOMURA R; 2018). Além disso, é
consenso na literatura que procedimentos de higiene bucal de
rotina, como escovação dentária, uso do fio dental e a
mastigação também pode permitir a indução de bacteremia
(GONZÁLEZ NAVARRO B; 2017). Assim, os tratamentos
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dentários invasivos são a principal causa da EI, tornando-se
uma questão controversa na literatura e concisa referente
fraturas expostas da região maxilofacial (NOMURA R; 2018).
Porém, de acordo com os mesmos autores, essas
bacteremias transitórias não têm poder qualitativo, muito menos
quantitativo para desenvolver colonização e quadros de
infecção, mesmo em pacientes cardíacos desfavoráveis. Muitos
trabalhos citam que os procedimentos odontológicos para os
quais a profilaxia antibiótica é recomendada são aqueles
capazes de induzir bacteremias, o que seria crítico em
pacientes com condições cardíacas predisponentes (NOMURA
R; 2018). No entanto, 50% de casos de EI podem se
desenvolver em pacientes sem conhecida lesão valvular
cardíaca falhar (ABEGAZ TM; 2017).
Estudos demonstram que, 30 a 60 minutos após cirurgias
buco dentais, uma pequena porcentagem de cultura sanguínea
é positiva para Streptococcus viridans, porém sem repercussão
clínica. Além disso, a maioria dos pacientes com endocardite
não passou por injúria tecidual da região maxilofacial nas duas
semanas que antecederam o início dos sintomas. Dessa forma,
o risco de endocardite sob procedimento cirúrgico bucodentário
é menor que 15% e a profilaxia preveniria apenas um pequeno
número de casos, isto se for considerado 100% de efetividade
(KUMAR A; 2018).
Da mesma forma, a literatura relata que os pacientes
estão em maior risco cumulativo de EI diariamente decorrente
essas atividades de rotina do que de procedimentos cirúrgicos
bucodentários. Bacteremia transitória secundária à mastigação
e escovação resultam em 5370 minutos de bacteremia durante
um período de um mês em comparação 6-30 minutos que
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resultam de uma única extração dentária (K.A. TAUBERT;
2017).
Portanto, o foco passou a ser as bacteremias geradas
por ocorrências da vida diária num processo cumulativo e não
mais as bacteremias causadas por procedimentos
odontológicos. Todavia isso não significa dizer que os
procedimentos de CTBMF fechados sejam isentos de risco. O
risco existe, mas a ocorrência é provavelmente rara para ser
demonstrada estatisticamente em amostras populacionais
pequenas. Além do mais, os parâmetros que mais contribuem
para o risco de endocardite infecciosa ainda continuam incertos,
pois não há dados nem provas convincentes (TOMÁS
CARMONA I; 2003). Assim, a boa higiene oral e a erradicação
de doenças dentárias são os métodos preventivos mais
eficazes para diminuir as bacteremias DIÁRIAS (K.A.
TAUBERT; 2017).
Levando-se em consideração as diferentes cardiopatias
existentes e as suas estreitas relações com a EB, a American
Heart Association -AHA as classificou em fatores de alto,
moderado e baixo risco e vem realizando constantes
atualizações em seu protocolo profilático, que ocorreram em
1955, 1965, 1972, 1977, 1984, 1990, 1997, 2007 e, mais
recentemente, em 2017 (Tabela 1). Até 2007, era recomendado
realizar profilaxia antibiótica nos pacientes portadores fatores
de alto e moderado (ABEGAZ TM; 2017).
Tabela 1 – Recomendações de profilaxia antibiótica
segundo o protocolo da American Heart Association 2017.
Alto risco (profilaxia recomendada)

681

ENDOCARDITE BACTERIANA EM PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA E
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAI: REVISÃO DE LITERATURA

- Paciente portador de válvula cardíaca protética, incluindo
valva transcateter*, ou válvula cardíaca reparada com
material protético;
- Endocardite infecciosa prévia;
- Disfunção da válvula cardíaca após transplante de coração
- Algumas doenças cardíacas congênitas (DCC)*
-DCC cianótica não-reparada, incluindo casos com
shunts e cuidadados paliativos;
-Defeito cardíaco congênito completamente reparado
com material ou dispositivo protético, se colocados por
cirurgia ou intervenção com catéteres, durante os primeiros 6
meses após o procedimento**;
- DCC reparada com defeitos residuais no sítio ou
adjacente a ele de um curativo ou dispositivo protético (inibem
a endotelização).
Moderado risco (profilaxia não recomendada)
- Maioria das outras malformações congênitas
- Disfunção valvular adquirida (ex.: doença cardíaca
reumática)
- Cardiomiopatia hipertrófica
- Prolapso da válvula mitral com regurgitação valvular
Baixo risco (profilaxia não recomendada)
- Defeito septal atrial secundário isolado
- Reparo cirúrgico de defeito do septo atrial, do septo
ventricular ou duto arterial
persistente (sem resíduos além de seis meses)
- Cirurgia com enxerto para derivação da artéria coronária
- Prolapso da válvula mitral sem regurgitação valvular
- Sopro cardíaco fisiológico, funcional ou inocente
- Doença de Kawasaki prévia sem disfunção valvular
- Febre reumática prévia sem disfunção valvular
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- Marcapasso cardíaco (intravascular ou epicárdico) e
desfibriladores implantados.
Fonte: American College of Cardiology/American Heart
Association (ACC/AHA) 2017.
*Fator de risco incluído após atualização em junho de 2017
**A profilaxia antibiótica não é recomendada para nenhuma
outra DCC que não esteja listada na tabela.
*** A endotelização do material protético só ocorre num período
de 6 meses após o procedimento.
No entanto, a partir da atualização das diretrizes em
2007, a profilaxia para endocardite infecciosa é indicada para
pacientes portadores de condições cardíacas consideradas de
alto risco (ABEGAZ TM; 2017). Recomendações essas
baseadas em vários estudos retrospectivos que sugerem maior
morbidade nesses grupos de pacientes (K.A. TAUBERT; 2017).
Na atualização em junho de 2017, a American College of
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) , incluiu
pacientes com válvulas protéticas transcateter e pacientes com
material protético utilizado para reparo de valva cardíaca
aqueles da categoria de alto risco que exigem profilaxia. Estas
indicações adicionais foram adicionadas após estudos
observacionais recentes, notando alto risco de EI e alto risco de
resultados adversos de pacientes nestes subgrupos. A próxima
publicação da diretriz não é esperada antes de 2018
(THORNHILL MH; 2017).
Tais diretrizes têm causado muitas controvérsias na
literatura atual, devido ao conflito de suas recomendações com
a conduta em uso pela maioria dos profissionais, além de
confrontar realidades diferentes entre os EUA e o Brasil, com
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reflexo na decisão quanto à conduta a ser adotada, como podese observar na Tabela 3 (Cahill TJ; 2017).
As recomendações da AHA, publicadas em 2007, não
alteraram os regimes profiláticos sugeridos em 1997, seja em
relação aos antibióticos, à dosagem ou ao momento de
administração dos fármacos. A profilaxia antibiótica deve ser
realizada a partir de 2 horas antes do procedimento
odontológico, sendo ideal o tempo de 30 a 60 minutos de
antecedência. Porém, a dose profilática pode ser administrada
até 2 horas após o procedimento, mas apenas no caso em que
o paciente inadvertidamente não fez uso da medicação. A
Tabela 2 traz o protocolo padrão e os protocolos alternativos
para a prevenção da EI (JEWELL P; 2017).
Tabela 2 – Protocolo padrão e protocolos alternativos para
a prevenção d a endocardite infecciosa.
Via de
Tipo de
Medicação
Posologia:
administração
paciente
Dose única, 30
a 60 minutos
antes
do
procedimento
Não
Adulto: 2g
alérgicos
Amoxicilina
Criança:
à
50mg/Kg
Possibilidade
penicilina
de
Adulto: 600mg
administração
Clindamicina
Criança:
VO
Alérgicos
20mg/Kg
à
penicilina Claritromicina Adulto: 500mg
Azitomicina
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Impossibilidade
de
administração
VO –
Parenteral (EV
ou IM)

Pacientes
não
alérgicos
à
penicilina

Ampicilina
Cefazolina
Ceftriaxone

Criança:
15mg/Kg
Adulto: 2g
Criança:
50mg/Kg
Adulto: 1g
Criança:
50mg/Kg
Adulto: 600mg
Criança:
20mg/Kg

Pacientes
alérgicos Clindamicina
à
penicilina
Fonte: American College of Cardiology/American
Association (ACC/AHA) 2017.

Heart

Aspectos importantes relacionados ao uso de
antibióticos são os efeitos que tais drogas podem gerar e a
preocupação com a resistência bacteriana aos antibióticos na
prática clínica (ROBINSON AN; 2017). Estudos sugeriram que
o risco de reação anafilática fatal à penicilina é
consideravelmente maior que o de contrair endocardite
infecciosa. No entanto, a própria AHA relatou não ter
conhecimento de caso de anafilaxia fatal associada a
antibióticos empregados no protocolo da profilaxia da
endocardite nos Estados Unidos durante os últimos 50 anos
(THORNHILL MH; 2017).
Todas essas diretrizes foram baseadas em especialistas
e não baseada em evidências como a eficácia de antibióticos
pré-procedimento para prevenção de EI nunca foi provado em
um duplo ensaio cego controle randomizado. Um banco de
dados Cochrane 2013 revisão sistemática da profilaxia
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antibiótica da EI na odontologia, concluiu que não há evidências
para determinar se a profilaxia antibiótica antes de
procedimentos de CTBMF é eficaz ou ineficaz (THORNHILL
MH; 2017).
Enquanto isso, a melhor abordagem que o Cirurgião e
Traumatologista Bucofaxilofacial podem fazer é seguir a AHA:
A tabela 3 traz as diretrizes de 2007 e a atualização de 2017 da
AHA/ACC em prescrever profilaxia antibiótica para pacientes de
alto risco cardíaco e enfatizar a importância de otimizar a saúde
bucal para reduzir a incidência de bacteremia por atividades
diárias como mastigar, escovar os dentes e usar fio dental
(GLENNY AM; 2013).
Tabela 3: Diretrizes sobre a profilaxia antibiótica em
tratamentos odontológicos.
AUTOR
ANO
CONSENSO SOBRE A
REALIZAÇÃO DE
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA
EM TRATAMENTOS
ODONTOLÓGICOS
Sociedade Japonesa 2008 Recomenda em tratamento
de
Circulação
de alto risco de pacientes
(JSC2008)
com
doenças cardíacas
subjacentes
Instituto Nacional de 2008 Não recomendada
Saúde e Excelência
em Cuidados no Reino
Unido
American
Heart 2007 Limitado apenas a casos de
Association
alto risco
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European Society
Cardiologia
Associação
Americana
Coração
(AHA)
American College
Cardiology
(ACC)
Instituto Nacional
Saúde e Cuidados
Excelência (NICE)
Reino Unido

of 2015 Limitado apenas a casos de
alto risco
2007 Limitado apenas a casos de
do
alto risco
/
of

de 2016 Recomendada para
do

Fonte: American College of
Association (ACC/AHA) 2017.

procedimentos odontológicos
invasivos

Cardiology/American

Heart

Os organismos causadores mais comuns de EI relatado
no Japão são estreptococos orais, seguido por estafilococos,
indicando que a prevenção deve ser considerada por
discussões colaborativas entre dentistas e cardiologistas. Por
outro lado, pesquisas recentes descobriram que o
conhecimento entre os dentistas sobre as diretrizes para
prevenção de EI é insuficiente, enquanto cardiologistas
geralmente não estão cientes dos tratamentos dentários
realizados e se antibióticos profiláticos são geralmente usados
por dentistas. O preenchimento da lacuna da prática clínica
entre dentistas e cardiologistas é considerado imperativo
(GLENNY AM; 2013).
A literatura traz a mais recente e a mais ampla revisão
sistemática e meta-análise de todos os estudos disponíveis de
1960 a 2016 sobre profilaxia antibiótica para endocardite
infecciosa, concluindo que as evidências são limitadas para
definir benefícios e riscos e não chegando a uma conclusão
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definitiva sobre a eficácia da profilaxia antibiótica (GLENNY AM;
2013).
Sendo de consenso na literatura os pacientes com EI
anterior, cardiopatia congênita cianótica, prótese válvulas e
receptores de transplantes cardíacos que desenvolveram
valvopatia operada compõem o grupo de maior risco para
endocardite infecciosa frente a procedimentos cirúrgicos
(GLENNY AM; 2013).
Desde décadas que a profilaxia antibiótica nos casos de
fratura dos maxilares é uma necessidade básica. Vale salientar
que o tratamento da endocardite infeciosa não é competência
do cirurgião bucomaxilo, porém não diminui sua
responsabilidade frente a tal condição como agente de saúde.
O sucesso do tratamento da endocardite infecciosa varia de
acordo com sua gravidade e com a virulência dos
microrganismos envolvidos, bem como diagnóstico precoce e
início de tratamento, o qual pode ser medicamentoso, através
de (antibioticoterapia) ou cirúrgico por meio de (substituição da
válvula afetada) (THORNHILL MH; 2017).
Quantidade, intensidade, prevalência e duração dos
procedimentos invasivos determinam a bacteremia. Desta
forma, o estadiamento da endocardite infecciosa se torna
proporcionalmente dependente da incidência, bem como da
intensidade da bacteremia, sendo que a mesma pode ser
classificada como aguda quando há patógenos de grande
virulência, gerando quadro clínico exuberante e complicações
precoces; e subaguda, quando os patógenos são de menor
virulência, possuindo uma evolução lenta (GLENNY AM; 2013).
A prescrição indiscriminada de antibióticos, além de seus
efeitos adversos, favorece a resistência bacteriana,
principalmente
dos
microorganismos
associados
a
etiopatologia da endocardite infecciosa. Um total de 2% das
cirurgias bucomaxilofaciais resultam em infecção do sítio
cirúrgico, atribui-se esses dados a falhas em um
acompanhamento pós-operatório. Tem-se concretizado na
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literatura que cirurgias intra-abdominais são provavelmente as
feridas mais associadas a infecção, sendo os indivíduos
submetidos a cirurgias do complexo bucomaxilofacial os que
também apresentam um dos mais altos desenvolvimentos de
infecção (ABEGAZ TM; 2017).
Quando se trata de um trauma bucomaxilofacial alguns
fatores devem ser avaliados frente à incidência de infecção,
sendo um importante papel na seleção da profilaxia antibiótica.
A localização do trauma se faz um fator de extrema importância.
Como por exemplo, onde duas fraturas em que a invasão de
microrganismos no sítio das fraturas nos ossos da face são
apresentadas de forma distinta: as fraturas do tipo fechada,
como as de côndilos e ramos mandibulares, bem como fraturas
Le Fort I e III seguem esse exemplo. Um segundo exemplo são
as fraturas expostas, com comunicação direta com a cavidade
oral e/ou da superfície da pele (CAHILL TJ; 2017).
Até o presente momento, nenhum estudo avaliou ou
relatou o grau de invasão por microrganismos nas fraturas
consolidadas ou em processo de cicatrização óssea nos ossos
da face. Sendo de fundamental importância estudos como
estes, uma vez que fraturas classificadas como fechadas
apresentam baixos índices de infecção em comparados as
infecções em fraturas expostas (ABEGAZ TM; 2017).
O uso de agentes antimicrobianos é de fundamental
importância na cirurgia bucomaxilofacil, uma vez que que tais
procedimentos envolvem a cavidade nasal, bucal e sinusal
onde existe uma vasta flora de microrganismos com alto fator
de virulência sendo esses agentes atuando na prevenção e
tratamento das possíveis infecções (ABEGAZ TM; 2017).

CONCLUSÕES
Por meio das bases de dados científicas pesquisadas
neste estudo, se torna evidente as mudanças de conceitos, bem
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como as dúvidas que ainda perpetuam em relação a
antibioticoprofilaxia nos procedimentos de cirurgia e
traumatologia bucomaxilo facial, assim como na clínica
odontológica.
Porém é consenso de todos os autores
pesquisados neste estudo que a antibióticoterapia é uma etapa
indispensável no procedimento cirúrgico.
Mediantes as informações expostas nestes trabalhos,
pode-se concluir que a melhor maneira de se prevenir uma
endocardite infecciosa é conhecendo o paciente por meio de
uma anamnese bem feita, onde se conheça toda a história
médica odontológica pregressa do paciente para que se possa
identificar de forma individualizada os paciente de rico, bem
como a exposição desnecessária do de antibióticos a este
paciente. Sendo a antibioticoprofilaxia recomendado para todos
os pacientes odontológicos de risco eminente, assim como
procedimentos de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais.
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi realizar análise
microbiológica de câmaras escuras dos CEOs do município de
Campina Grande - PB. O estudo, experimental in vitro, foi
realizado nos 3 CEOs e a análise das amostras coletadas foi
feita no Laboratório de Análises e Diagnósticos - Departamento
de Odontologia - UEPB – Campus I. A coleta foi efetuada na
manga de acesso, na solução reveladora, no fundo e tampa da
câmara escura. Para cada local foram coletadas 3 amostras
diferentes com swab e colocadas em um tubo de ensaio
contendo 2 mL de solução salina estéril. As amostras foram
submetidas a meios de cultura diferentes (Ágar BHI acrescido
de 5% de sangue disfibrinado, Ágar Mitis Salivarius e Ágar
Sabouraud Dextrose), subcultivada em duplicata, através de
esfregaço, e incubadas na estufa a temperatura ambiente de
37°C por 48 horas. O resultado foi de contaminação não
considerável no meio Ágar BHI acrescido de 5% de sangue
disfibrinado, variando entre 33,30% e 66,70% dependendo do
sítio de coleta, e no restante dos meios não teve contaminação.
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Conclui-se que os CEOs possuem um ótimo controle de
contaminação da câmara escura, entretando devendo ser
periodicamente supervisionados por órgãos competentes, o
meio e o local que teve uma maior contaminação foi o Ágar BHI
acrescido de 5% de sangue disfibrinado e a amostra 2 da
solução reveladora, respectivamente.
Palavras-chaves: Radiologia. Contaminação cruzada. Análise
microbiológica.
INTRODUÇÃO
Na odontologia, a radiologia se tornou uma especialidade
que está ligada diretamente as demais especialidades,
fornecendo informações importantes e auxiliando os mais
diversos diagnósticos e planejamentos, e devido a isso que
essa especialidade apresentou um constante desenvolvimento
(MONIER et al., 2018; ROSSI et al., 2017; CHOI et al., 2015).
Esse tipo de exame se tornou corriqueiro na área, sendo um
importante recurso complementar para se conseguir um
diagnóstico mais preciso e direcionar o cirurgião-dentista a
desenvolver um melhor plano de tratamento para as
necessidades dos seus pacientes (ARAÚJO et al., 2018;
ALBUQUERQUE et al., 2016; ALVES et al., 2016).
No entanto, para promover e assegurar a saúde de
pacientes e profissionais deve-se estar atento aos riscos de
contaminações cruzadas que podem acontecer durante as
tomadas radiográficas (FERREIRA et al., 2016). A transmissão
de doenças infectocontagiosas é preocupante para a
humanidade e principalmente para os profissionais da área de
saúde, e a Radiologia possui fontes potenciais na disseminação
de diversos patógenos, podendo ser vírus, bactérias e fungos
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(PAES et al., 2018; FERREIRA et al., 2016). Essa preocupação
com as infecções cruzadas começou por volta da década de 70
devido ao aumento considerável dos casos de Hepatite B e,
posteriormente, da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(TENGAN et al., 2016; BEZERRA et al., 2014). Devido a isso, a
pesquisa científica nessa área começou a ter uma grande
importância e começou-se a criação e a adoção de medidas
para o controle de infecções que evitaram as infecções
cruzadas (TENGAN et al., 2016).
A atividade rotineira do cirurgião-dentista e do auxiliar
necessita do manuseio de saliva, sangue e outros fluidos, como
no caso das técnicas de radiografias intra-orais, possibilitam
que ocorra a contaminação por microrganismos que possuem
um elevado potencial infeccioso (TENGAN et al., 2016;
BEZERRA et al., 2014; SILVA et al., 2003).
Todas as etapas de aquisição de uma imagem
radiográfica podem estar sujeitas a risco de contaminação
microbiológica, desde o posicionamento do filme até o seu
processamento (FERREIRA et al., 2016). Devido a isso, é de
extrema importância que se faça o uso da desinfecção e da
esterilização, quando possível, para promover o controle da
infecção cruzada e que se entenda-se os princípios de controle
de infecção para a promoção de uma melhor biossegurança
(NERY et al., 2018; FERREIRA et al., 2016; MOLLURA et al.,
2015).
Diversos microrganismos podem ser achados nos
equipamentos que envolvem a aquisição da imagem
radiográfica. No estudo de Ferreira et al. (2016), destacam a
existência de bacilos gram positivos, como os staphylococcus,
nas superfícies dos aparelhos com potencial de causar
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infecções cruzadas, assim como Silva et al. (2003), que relatou
sobre a contaminação dos aparelhos de Raio X e da câmara
escura
por
microrganismos
como
Sthaphylococcus,
Estreotococos bucais e leveduras do gênero Cândida.
Mesmo
que
os
cirurgiões-dentistas
mostrem
preocupação quanto aos danos biológicos que podem ser
causados, suas atitudes na prática clínica não correspondem à
tamanha preocupação com a saúde dele, enquanto profissional,
e a do paciente (ALVES et al., 2016). Desse modo, observa-se
que a biossegurança é bastante negligenciada nestes casos,
fazendo com que a cadeia asséptica não seja realizada e/ou
não sofrendo manutenção, podendo resultar em uma possível
contaminação cruzada (SILVA et al., 2003).
Alves et al. (2016) concluíram que é necessário que o
cuidado com a biossegurança seja mais difundido para os
cirurgiões-dentistas que lidam com a radiologia, a fim de se
evitar exposição desnecessárias a riscos que podem ser
evitados. Além disso, é importante destacar a necessidade de
se seguir os protocolos corretamente para que o risco de
contaminação cruzada seja minimizada (NERY et al., 2018).
Para isso, é indicado o uso de barreiras, que permitam o uso
normal do equipamento, e a desinfecção química de superfícies
(MALTA et al., 2016). Essas medidas devem ser tomadas a fim
de evitar que os exames radiográficos sejam veículos para
contaminação cruzada, em especial nas instituições de ensino
odontológico (MALTA et al., 2016).
Com base no seu estudo de levantamento bibliográfico
com artigos encontrados na base de dados Periódicos CAPES,
entre 2007 e 2017, referente a contaminação cruzada nas
clínicas odontológicas, Nery et al. (2018) contatou que existe a
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necessidade de mais estudos a respeito do tema, tendo em
vista que em um período de 10 anos só foram publicados 19
artigos a respeito do assunto.
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi realizar a
análise microbiológica de câmaras escuras dos três Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs) do município de
Campina Grande – Paraíba, localizados na cidade de Campina
Grande, Galante e São José da Mata, verificando a existência
de contaminação nas câmeras escuras, identificando os tipos
de microrganismos encontrados e qual se apresentam em
maior quantidade, além de determinar em qual local da câmara
escura possui uma maior contaminação.
MATERIAIS E MÉTODO
A pesquisa foi submetida à análise pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual da Paraíba e
aprovada com o CAAE 81397617.0.0000.5187.
O estudo em questão é do tipo experimental
(intervenção) in vitro. As coletas foram realizadas nos três
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) do município
de Campina Grande, que ficam localizados na própria cidade
de Campina Grande – PB e nos distritos de Galante e São José
da Mata. A análise das amostras coletadas foram feitas no
Laboratório de Análises e Diagnósticos do Departamento de
Odontologia, na Universidade Estadual da Paraíba – Campus I.
Foram incluídos no estudo todos os CEOs localizados no
município de Campina Grande – PB que possuíam o aparelho
de radiografia e foram excluídos os CEOs cujo aparelho não se
encontrava em funcionamento.
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Para a realização dessa pesquisa foi apresentado o
termo de autorização institucional ao setor de Educação da
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande
– PB concordando com a realização do estudo nestes locais.
Depois de concedida, mostrava-se a autorização a
recepcionista que direcionava ao setor de radiologia do centro
para se realizar a coleta na câmara radiográfica.
A coleta e processamento do material a ser analisados
foram realizadas com base na metodologia descrita por Malta
et al. (2016) e Silva et al. (2003) com adaptações. As amostras
foram coletadas com o auxílio de um swab estéril, colocado em
um tubo de ensaio contendo 2 mL de solução salina estéril
(0,9% de NaCl). Foram determinados os seguintes locais de
coleta: o braço direito da manga de acesso, a solução
reveladora, o fundo e a tampa da câmara escura com área
delimitada de 5 cm2 para ambos. Para cada local, foram
coletadas 3 amostras diferentes. Após a coleta do material, o
swab foi armazenado no mesmo tubo até o processamento da
amostra.
No laboratório de Análises e Diagnósticos do
Departamento de Odontologia da Universidade Estadual da
Paraíba – Campus I, cada uma das 3 amostras de cada parte
da câmara escura foi submetidas a um meio de cultura diferente
e subcultivada em duplicata, através de esfregaço do swab em
placas de Petri contendo os seguintes meios Ágar BHI (Brain
Heart Infusion) (KASVI e SIGMA) acrescido de 5% de sangue
disfibrinado, que permite o crescimento da maioria das
bactérias gram-positivas e gram negativas bem como o de
fungos; Ágar Mitis Salivarius (KASVI) seletivo para o isolamento
de Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius e
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Enterococcus spp e Ágar Sabouraud Dextrose (KASVI) utilizado
para o crescimento de fungos e leveduras (SILVA et al., 2003).
As placas foram incubadas na estufa com a temperatura
ambiente de 37°C no qual permaneceram por 48 horas. Após
esse período foi verificado a presença ou ausência de
crescimento microbiano visível nas placas.
É de extrema importância relatar que antes de colocar a
metodologia acima descrita foi realizado um estudo piloto, que
teve como base também na metodologia de Malta e
colaboradores (2016). Esse estudo foi realizado em uma
câmara escura do Departamento de Odontologia da
Universidade Estadual da Paraíba – Campus I e possui as
mesmas características da metodologia já descrita, com o
diferencial que as amostras de cada local da câmara escura
eram feitas em triplicatas. A escolha por modificar a
metodologia inicial e começar a fazer em duplicatas teve como
objetivo otimizar a pesquisa, sem perder a confiabilidade do
estudo.
Os dados coletados foram tabelados no programa
Microsoft Excel 2010, e analisados por estatística descritiva,
através do software SPSS na versão 22.0 (Statistical Package
for the Social Sciences, Chicago, EUA, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para caracterizar a análise dos resultados obtidos pelas
placas sentiu-se a necessidade de dividir em quatro respostas,
pois as placas poderiam se comportar de quatro maneiras
diferentes. Poderiam existir as placas que não tiveram nenhum
tipo de contaminação, placas com contaminação não
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considerável e placas com contaminação considerável, isso
porque algumas placas possuíram um crescimento pequeno
enquanto outras poderiam ter um crescimento exacerbado.
Ademais, poderiam existir placas demonstrando uma
contaminação por crescimento inespecífico que se caracteriza
como um crescimento que não segue o padrão do meio
correspondente; isso acontece porque muitas vezes outros
microrganismos existentes nos sítios de coleta se aproveitam
do meio de cultura para crescer. No estudo de Silva e Ferreira
(2017), foi visto que no Brasil não existe padrões legais para a
contagem de microrganismos aeróbicos mesofílicos, e devido a
isso, estudos científicos realizados anteriormente podem ser
usados como base para essa contagem. Dessa forma, foi
adotado como base para a realização da contagem de colônias
duas referências científicas para determinar se as
contaminações encontradas eram consideráveis ou não
consideráveis. A primeira é do manual da ANVISA chamado de
Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos
(2006) que fala a respeito da água e determina que ela é
considerada contaminada quando tem mais de 200 unidades
formadoras de colônia na placa. A segunda foi Métodos de
Contagem Microbiana (2016), escrito por Guerra, que
determina que uma contaminação não considerável em
alimentos deva ser até 250 unidades formadoras de colônia na
placa após incubação de 48 horas.
Tabela 1. Amostras de Tampa da Câmara Escura, Manga de
Acesso, Solução Reveladora e Fundo Interno da Câmara
Escura dos CEOs no meio Ágar Infusão de Cérebro-Coração
Acrescido de 5% de Sangue Disfibrinado (BHI).
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Grau de
%
Contaminaçã Frequênci Porcentage
%
Acumulad
Variáveis
o da Placa
a
m
Válida
a
Tampa
Amostra 1

Não
contaminado
Contaminação
não
considerada

Tampa
Amostra 2

Não
contaminado

Manga de
Acesso
Amostra 1

Não
contaminado
Contaminação
não
considerada

Manga de
Acesso
Amostra 2

Não
contaminado
Contaminação
não
considerada

Solução
Revelador
a Amostra
1

Não
contaminado
Contaminação
não
considerada

Solução
Revelador
a Amostra
2

Não
contaminado
Contaminação
não
considerada

Fundo
Interno
Amostra 1

Não
contaminado
Contaminação
não
considerada

Fundo
Interno
Amostra 2

Não
contaminado

2

66,70%

66,70%

66,70%

1

33,30%

33,30%

100,00%

3

100,00%

100,00
%

100,00%

2

66,70%

66,70%

66,70%

1

33,30%

33,30%

100,00%

2

66,70%

66,70%

66,70%

1

33,30%

33,30%

100,00%

2

66,70%

66,70%

66,70%

1

33,30%

33,30%

100,00%

1

33,30%

33,30%

33,30%

2

66,70%

66,70%

100,00%

2

66,70%

66,70%

66,70%

1

33,30%

33,30%

100,00%

3

100,00%

100,00
%

100,00%

Fonte: Pesquisa própria. 2018.

O meio Ágar Infusão de Cérebro-Coração Acrescido de
5% de Sangue Disfibrinado (BHI), como já mencionado, é um
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meio que permite o crescimento de bactérias gram positivas,
gram negativas e de fundos, sendo capaz de comprovar uma
contaminação geral ou a ausência dela (SILVA et al., 2003).
Dessa forma, é possível constatar que os CEOs do município
de Campina Grande não apresentam uma contaminação geral
nos locais coletados. Foi possível encontrar uma contaminação
não considerável maior na amostra 2 da Solução Reveladora
com 66,70%, mas que não apresenta nenhum tipo de risco de
contaminação cruzada mas que é a maior contaminação
presente no estudo em questão. No estudo de Silva et al. (2003)
na avaliação microbiológica das câmaras escuras das clínicas
do departamento de odontologia da UNITAU, foi encontrado
64% de contaminação geral no meio em questão, porcentagem
bastante diferente da encontrada nos CEOs.
No estudo de Ferreira et al. (2016), que teve o aparelho
de radiografia como local de estudo, encontrou 90,7% de
contaminação de gram positivos, em especial do
staphylococcus e também obteve achados de Micrococcus, no
entanto o autor não deixa evidenciado se a contaminação
encontrada se tratava de uma contaminação representativa ou
não para fins de análises de contaminação.
Souza (2014) analisou em sua dissertação de mestrado
a contaminação das placas de armazenamento de fósforo
intrabucais de duas clínicas particulares e verificou uma
contaminação de 50% na clínica A e 73,3% na clínica B no caldo
de BHI. Mesmo que no método digital não necessite do
processamento de revelação da radiografia, é bastante visível
o risco de contaminação cruzada através dos dados explanados
por Souza (2014), tanto para pacientes como para profissionais,
em busca da aquisição das radiografias intrabucais.
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Tabela 2. Amostras de Tampa da Câmara Escura, Manga de
Acesso, Solução Reveladora e Fundo Interno da Câmara
Escura dos CEOs no meio Ágar Mitis Salivarius (AMS).
Variáveis
Tampa
Amostra 1
Tampa
Amostra 2
Manga de
Acesso
Amostra 1
Manga de
Acesso
Amostra 2
Solução
Reveladora
Amostra 1
Solução
Reveladora
Amostra 2
Fundo
Interno
Amostra 1
Fundo
Interno
Amostra 2

Grau de
%
Contaminação
%
Acumulad
da Placa
Frequência Porcentagem Válida
a
Não
contaminado
3
100,00%
100,00% 100,00%
Não
contaminado
3
100,00%
100,00% 100,00%
Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Pesquisa própria. 2018.

Silva et al. (2003), em seu estudo, relatou que os
Estreptococos do tipo mutans teve um crescimento em torno de
30% no meio Ágar Mitis Salivarius (AMS) para as amostras
coletadas. Contabilizando todas as placas do seu estudo,
Souza (2014), relatou o crescimento de 14,2% no meio Ágar
Mitis Salivarius (AMS). Os CEOs do município de Campina
Grande – PB mostraram-se 100% livres de contaminação para
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microrganismos Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius e
Enterococcus spp, como visto na tabela 2.
Deve-se levar em consideração que o meio Ágar Mitis
Salivarius (AMS) é bastante seletivo, e devido a isso todo tipo
de crescimento deve ser analisado de maneira bastante
criteriosa e cuidadosa.
Tabela 3. Amostras de Tampa da Câmara Escura, Manga de
Acesso, Solução Reveladora e Fundo Interno da Câmara
Escura dos CEOs no meio Ágar Sabouraud Dextrose (ASD).
Variáveis
Tampa
Amostra 1
Tampa
Amostra 2
Manga de
Acesso
Amostra 1
Manga de
Acesso
Amostra 2
Solução
Reveladora
Amostra 1
Solução
Reveladora
Amostra 2
Fundo
Interno
Amostra 1
Fundo
Interno
Amostra 2

Grau de
%
Contaminação
%
Acumulad
da Placa
Frequência Porcentagem Válida
a
Não
contaminado
3
100,00%
100,00% 100,00%
Não
contaminado
3
100,00%
100,00% 100,00%
Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Não
contaminado

3

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Pesquisa própria. 2018.

Os Centros de Especialidades Odontológicas também
não registraram o crescimento de fungos e leveduras durante a
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análise microbiológica de suas câmaras escuras, como visto na
tabela 3 e como observado no estudo de Souza (2014), que
também não houve o crescimento desses microrganismos nas
amostras de seu estudo. Diferentemente do estudo de Silva et
al (2003), que registrou um crescimento em torno de 30%,
assim como no meio Ágar Mitis Salivarius (AMS).
Tabela 4. Estatísticas descritivas dos CEOs no meio Ágar
Infusão de Cérebro-Coração Acrescido de 5% de Sangue
Disfibrinado (BHI).
Variáveis

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

Tampa Amostra 1

3

1

2

1,3333

0,57735

Tampa Amostra 2
Manga de Acesso
Amostra 1
Manga de Acesso
Amostra 2
Solução Reveladora
Amostra 1
Solução Reveladora
Amostra 2
Fundo Interno
Amostra 1
Fundo Interno
Amostra 2

3

1

1

1

0

3

1

2

1,3333

0,57735

3

1

2

1,3333

0,57735

3

1

2

1,3333

0,57735

3

1

2

1,6667

0,57735

3

1

2

1,3333

0,57735

3

1

1

1

0

N VÁLIDO (De Lista)

3

Fonte: Pesquisa própria. 2018.

Tabela 5. Estatísticas descritivas dos CEOs no meio Ágar Mitis
Salivarius (AMS).
Variáveis

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

Tampa Amostra 1

3

1

1

1

0

Tampa Amostra 2
Manga de Acesso
Amostra 1

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0
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Manga de Acesso
Amostra 2
3
1
1
1
0
Solução Reveladora
Amostra 1
3
1
1
1
0
Solução Reveladora
Amostra 2
3
1
1
1
0
Fundo Interno
Amostra 1
3
1
1
1
0
Fundo Interno
Amostra 2
3
1
1
1
0
N VÁLIDO (De Lista)

3

Fonte: Pesquisa própria. 2018.

Tabela 6. Estatísticas descritivas dos CEOs no meio Ágar
Sabouraud Dextrose (ASD).
Variáveis

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

Tampa Amostra 1

3

1

1

1

0

Tampa Amostra 2
Manga De Acesso
Amostra 1
Manga De Acesso
Amostra 2
Solução Reveladora
Amostra 1
Solução Reveladora
Amostra 2
Fundo Interno
Amostra 1
Fundo Interno
Amostra 2

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

N VÁLIDO (De Lista)

3

Fonte: Pesquisa própria. 2018.

Na análise das estatísticas descritivas, é notório que a
tabela que possui desvio padrão é a de Ágar Infusão de
Cérebro-Coração Acrescido de 5% de Sangue Disfibrinado,
isso porque nos outros dois meios não foram visto nenhum tipo
de contaminação. A tabela 4 teve o seu mínimo 1 que seria a
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representação do não contaminado e seu máximo como 2 que
são as amostras que apresentaram uma contaminação não
considerada, segundo as análises feitas. Dessa forma, a média
variou entre 1,3333 e 1,6667. Fazendo uma comparação com
os dados apresentados na tabela 1, as amostras que
apresentaram uma média de 1,3333 são aquelas que tiveram
33,30% contaminação não considerável, e as de média 1,6667
são referente a amostra que apresentou 66.70% de
contaminação não considerável, que foi a amostra 2 da Solução
Reveladora da câmara escura. Se tratando de desvio padrão
ele vai ser igual 0 para todos que não obtiveram nenhum tipo
de contaminação e 0,57735 para aqueles que variaram entre a
não contaminação (1) e a contaminação não considerada (2).
CONCLUSÕES
Conclui-se que os CEOs, possuem um ótimo controle da
contaminação da câmara escura. Observando contaminação
não considerável nas placas de Ágar Infusão de CérebroCoração Acrescido de 5% de Sangue Disfibrinado e que nos
meios Ágar Mitis Salivarius e Ágar Sabouraud Dextrose não foi
encontrado contaminação.
Foi visto que o meio que mais apresentou contaminação
no CEO foi o Ágar Infusão de Cérebro-Coração Acrescido de
5% de Sangue Disfibrinado que permite o crescimento de
bactérias gram-positivas e gram negativas aeróbicas bem como
o de fungos. Essa quantidade de microrganismos cresce
porque se trata de um meio que não é seletivo.
Dentre as amostras do meio de Ágar Infusão de CérebroCoração Acrescido de 5% de Sangue Disfibrinado, foi analisado
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que a amostra 2 da Solução Reveladora foi a que mais
apresentou a contaminação não considerada (66,70%).
Por fim, percebe-se que os profissionais de odontologia
devem buscar atualização e capacitação em controle de
infecções sempre que possível para que esse controle continue
sendo realizado e melhorado com o passar do tempo,
garantindo, assim, a saúde e o bem-estar do paciente e do
profissional. Ademais, é extremamente necessário que a
pesquisa científica a respeito desse tema se mantenha
atualizada, pois se trata de uma temática bastante relevante
para o bem-estar da sociedade e que não é investigada como
deveria ser.
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RESUMO: A conservação do meio ambiente e do espaço
coletivo é diariamente ameaçada pelo desmatamento, poluição,
falta de saneamento básico e depósito inapropriado de lixo.
Detritos sólidos, especialmente resíduos de serviço de saúde
(RSS), como aqueles produzidos em procedimentos
odontológicos, requerem manipulação adequada e descarte
apropriado. O Código de Ética Odontológica menciona ser a
Odontologia uma profissão que se exerce em benefício do meio
ambiente, sendo o descarte de resíduos odontológicos
potencialmente tóxicos fundamentais para o bem do ambiente,
da sustentabilidade do planeta e intimamente ligado à saúde.
Em decorrência disso, realizou-se uma revisão de literatura com
o objetivo de avaliar o impacto do descarte do lixo odontológico
na saúde pública e no meio ambiente, a fim de entender como
o rejeite inapropriado de resíduos, por parte dos cirurgiõesdentistas e dos profissionais auxiliares da Odontologia, afeta o
meio e a saúde da população. Para tanto, buscas foram feitas
nas bases de dados PubMed, SciElo e sites legislativos,
utilizando os descritores “gerenciamento de resíduos”,
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“resíduos odontológicos” e “impacto ambiental”. Conclui-se que,
apesar da existência de leis e normas que regulam a produção
dos RSS até o seu descarte, ainda é precário o conhecimento
acerca do tema. Existe negligência tanto por parte dos
responsáveis pela fiscalização quanto pelo produtor de
resíduos, que deveriam assegurar uma destinação correta para
esses.
Palavras-chave:Gerenciamento de resíduos. Resíduos
odontológicos. Impacto ambiental.
INTRODUÇÃO

Diversas foram as modificações sofridas pela sociedade
ao longo dos anos. O homem, ser de vida complexa e em
constante transformação, carece que mudanças físicas e
culturais sejam feitas a fim de atender às suas necessidades e
vontades. Na busca por seus objetivos, barreiras básicas foram
ultrapassadas para favorecer o seu conforto, mesmo que para
isso o próprio meio ambiente fosse alvo de destruição. O estilo
de vida da sociedade pós-moderna disseminou-se pelo mundo
e suas consequências tornam-se gradativamente mais visíveis,
tendo em vista o impacto causado no ecossistema e na saúde
da população (CARDOSO; PASSOS; CARNEIRO, 2015).
O aumento da produção e do descarte incontrolável de
resíduos – principalmente os de constituição sólida – no meio
ambiente são exemplos que acompanham as modificações e
evoluções dos seres humanos. Tais detritos são resultantes de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar,
comercial, agrícola, de serviços e/ou de varrição, cuja
periculosidade, oriunda de suas propriedades físicas, químicas
ou infectocontagiosas, é capaz de promover riscos à população
e ao meio ambiente quando gerenciados de forma inadequada
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(CARDOSO; PASSOS; CARNEIRO, 2015; DANAEI et al., 2014;
HIDALGO et al., 2013).
Dentre esse lixo, os resíduos de serviços de saúde (RSS)
caracterizam-se como sendo os detritos resultantes de
atividades exercidas nos estabelecimentos que prestam
serviços de saúde (hospitais, clínicas odontológicas,
ambulatórios, farmácias, laboratórios, consultórios médicos e
postos de saúde) e que contêm, ou potencialmente podem
conter, agentes patogênicos (GOMES et al., 2017; HIDALGO et
al., 2013; STEFANINI et al., 2013).
A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) realizou, em 2017,
um panorama dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, o qual
apresentou 78,4 milhões de toneladas desse tipo de dejeto.
Desse total, cerca de 257 mil toneladas eram de RSS, sendo
que 72,4% receberam destinação final adequada, enquanto o
restante foi descartado sem tratamento prévio em aterros,
lixões, valas sépticas, entre outros, realçando o descaso frente
ao rejeite apropriado do lixo (ABRELPE, 2017).
A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222/2018,
pertencente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA),
regulamentou
as
práticas
de
manejo,
armazenamento, coleta e transporte dos RSS (sejam estes
públicos ou privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo
aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa), bem como
sua destinação final, de acordo com o grupo de risco (ANVISA,
RDC 222/2018).
Segundo a ANVISA, todo serviço gerador de RSS deve
dispor de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS), observando as regulamentações federais,
estaduais, municipais ou do Distrito Federal (ANVISA, RDC
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222/2018). O PGRSS é um importante instrumento de gestão
que contém a descrição de todas as etapas de manejo dos
detritos, visando, sobretudo, minimizar os riscos da exposição
ocupacional e promover melhor qualidade da assistência
prestada (MENDONÇA et al., 2017).
Consoante a Resolução ANVISA/RDC 222/2018,
juntamente com Resolução nº 358/2005 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), os RSS são classificados em
cinco grupos, nomeados de A a E, sendo: A) resíduos que
apresentam potencial de risco de inflamação, devido à
presença de agentes biológicos, sendo subdividido em cinco
partes (A1 – A5); B) dejetos com produtos químicos de
características variadas e que são perigosos ao meio ambiente
e à saúde coletiva; C) qualquer material radionuclídeo
(elementos radioativos); D) resíduos equiparados aos
domiciliares e que não possuem risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao meio ambiente; e E) materiais
perfurocortantes ou escarificantes (MATOSO; SOUZA, 2017).
Segundo essa norma (ANVISA, RDC 222/2018), os RSS
que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico
podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação,
reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou
logística reversa. Esses rejeitos podem, também, ser
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.
Por sua vez, os RSS que apresentam riscos variados
devem ser armazenados para decaimento da atividade do
radionuclídeo até que o nível de dispensa seja atingido (no caso
de risco radiológico associado); encaminhado para tratamento
(agente biológico de risco 4 – aquele de elevado risco individual
e para a comunidade); e tratamento compatível com os riscos
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associados (na presença de temeridades químicas e
biológicas)(ANVISA, RDC 222/2018).
Ressalta-se que os serviços odontológicos, segundo a
classificação da ANVISA e CONAMA, não apresentam resíduos
do tipo C (elementos radioativos). Entretanto, possuem uma
vasta quantidade de resíduos aptos a interferir diretamente na
vida da população, bem como na saúde do planeta. Dentre
esses, merecem destaque os itens descartáveis (como agulhas
anestésicas), luvas, fluidos biológicos (sangue e saliva),
mercúrio presente no amálgama dentário, além de demais
resíduos contendo produtos tóxicos e químicos (ANVISA, RDC
222/2018).
O Código de Ética Odontológica faz referência à
Odontologia ser uma profissão da saúde que é exercida em
benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio
ambiente. Sendo assim, a partir do momento em que o descarte
de resíduos odontológicos potencialmente tóxicos é feito sem
controle ou responsabilidade, coloca em risco a saúde do meio
ambiente, a sustentabilidade do planeta e a saúde dos seres
vivos que nele vivem (SILVEIRA; MORAES; BARBIN, 2014).
Cumpre salientar que, apesar da regulamentação legal
acerca do gerenciamento de resíduos, a deposição adequada
dos RSS ainda carece de implementação. Os cirurgiõesdentistas (CDs), profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas
jurídicas que exercem atividades na área da Odontologia são
responsáveis por seus detritos odontológicos, mas, muitas
vezes, desconhecem a responsabilidade ou negligenciam o
descarte dos mesmos, contribuindo para a poluição do
ambiente e pondo em risco a vida da população (GOMES et al.,
2017).
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Por esta razão, o presente estudo objetiva, por meio de
uma revisão bibliográfica, analisar o impacto do descarte de
resíduos de serviços de saúde odontológicos para o meio
ambiente e para a saúde da população, bem como demonstrar
aos estudantes, cirurgiões-dentistas e demais profissionais
auxiliares da Odontologia, a íntima relação entre o exercício
profissional e a sustentabilidade do planeta.
MATERIAIS E MÉTODO
A revisão da literatura foi feita a partir de buscas
automatizadas nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando
os descritores de indexação “gerenciamento de resíduos”,
“resíduos odontológicos” e “impacto ambiental”, associados ao
operador boleanoAND, com limite temporal de 2013 a 2018. Ao
final do processo de busca, sete estudos pertenciam ao
PubMed (n=7) e onze à base de dados Scielo (n=11),
totalizando dez oito artigos.
Ressalta-se que foram incluídos, na revisão, os artigos
completos disponíveis eletronicamente, publicados nos idiomas
Inglês, Espanhol e Português e que abordaram a temática
sobre impactos ambientais e populacionais dos resíduos
odontológicos, as formas de gestão dos RSS e a
conscientização dos profissionais para com o manejo do lixo
odontológico.
Além disso, outros sites foram consultados na busca por
legislações brasileiras e dados pertinentes (ABRELPE,
ANVISA, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
Ministério do Meio Ambiente).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Há muito tempo a questão ambiental vem sendo
discutida a procura de melhorias e mudanças. Todavia, o ser
humano tem enorme dificuldade para diminuir e modificar a
produção dos dejetos por ele produzidos em um lugar
geográfico e que garanta a sua respectiva supervivência no
mundo (CARDOSO; PASSOS; CARNEIRO, 2015).
A Odontologia trabalha em benefício da saúde do
homem, da coletividade e do meio ambiente. Porém, os
resíduos produzidos em clínicas odontológicas geram impactos
importantes tanto à saúde do ser humano como à do meio em
que
vive
(DANAEI
et
al.,
2014;
NABIZADEH; FARAJI; MOHAMMADI, 2014; STEFANINI et al.,
2013). Desta forma, ao eximir-se de suas responsabilidades,
visando ao benefício próprio em detrimento da degradação
ambiental, o profissional da Odontologia promove e permite que
aconteçam mudanças ambientais que desfavorecem a vida da
população e a do planeta em geral (CARDOSO; PASSOS;
CARNEIRO, 2015; GOMES et al., 2017).
Com o aumento da oferta de cursos de Odontologia e a
consequente formação de cada vez mais cirurgiões-dentistas,
torna-se preocupante saber se esses profissionais estão
sendo/foram corretamente orientados por suas instituições de
ensino quanto à forma correta e segura de eliminar e reciclar os
dejetos produzidos diariamente em suas atividades clínicas
(RANJAN et al., 2016).
Foi realizada, uma pesquisa, no Brasil, com o intuito de
verificar o conhecimento dos profissionais de Odontologia,
atuantes nas Unidades Básicas de Saúde do Estado de São
Paulo/Brasil, sobre o correto manejo dos RSS (GOMESet al.,
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2014). No total, 74 trabalhadores foram avaliados e, dentre
esses, 97,3% disseram saber o que são RSS e que os mesmos
podem fazer mal à saúde. Porém, quando questionados como
deveria ser o correto descarte dos sugadores e das luvas
infectadas, 41,9 % não responderam de forma satisfatória,
enquanto 20,3% não souberam responder aceitavelmente
como deveria ser o rejeite dos materiais perfurocortantes. Além
disso, 40,5% dos entrevistados indicaram nunca terem recebido
qualquer orientação sobre a temática, nem por parte das
instituições onde concluíram suas graduações e nem por
intermédio das prefeituras para as quais trabalhavam. Percebese que o conhecimento sobre o correto descarte dos RSS por
esses profissionais é falho e que capacitações e propostas de
gerenciamento adequadodo lixo odontológico precisam ser
colocadas em prática.
Cardoso, Passos e Carneiro (2015) avaliaram o nível de
conscientização e atuação de estudantes de Odontologia, do 5º
e 10º períodos, de uma universidade do nordeste brasileiro,
sobre biossegurança e riscos do descarte inadequado de
resíduos sólidos odontológicos. Perceberam que, apesar do
básico conhecimento sobre o tema, o nível de reflexão de
ambos os períodos sobre o assunto foi bastante simplificado,
apesar dos discentes do 5º semestre terem recebido
orientações sobre a matéria. É evidente que apenas mudanças
curriculares não bastam para resolver o problema de falta de
conscientização sobre o correto descarte do lixo odontológico e
do papel de cada profissional diante desse fato. Esforços
contínuos devem ser feitos para que sejam formados discentes
e docentes voltados ao desenvolvimento de ações
ecologicamente sustentáveis ao planeta e sensíveis às
questões ambientais (MORESCHI et al., 2014).
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Para reduzir os efeitos do descarte inapropriado do lixo
odontológico, o adequado gerenciamento desses dejetos pode
ser garantido por meio da implementação do PGRSS pelos
centros de saúde. Segundo o mesmo, existem quatro grupos
que classificam os resíduos odontológicos e, dentre esses, três
são produzidos diariamente nos consultórios: A) agentes
biológicos contaminantes e materiais perfurocortantes
contaminados por agentes biológicos; B) agentes químicos; e
D) resíduos domésticos que não entraram em contato com
resíduos contaminados. O correto gerenciamento minimiza a
produção dos resíduos e garante aos restos gerados uma
disposição final adequada e eficiente (MARTINS et al., 2017).
O PGRSS deve seguir oito etapas: 1) manejo dos RSS;
2) segregação dos resíduos conforme suas características; 3)
acondicionamento em sacos ou recipientes para evitar
vazamentos;
4)
identificação
dos
invólucros
para
reconhecimento e posterior manejo dos resíduos; 5) transporte
interno, em que os detritos são conduzidos do local de sua
geração aos pontos de armazenamento temporário ou externo,
para posterior coleta; 6) é a etapa mais importante e relacionase ao tratamento dos RSS. Neste ponto, haverá cuidado
específico com os detritos a fim de minimizar, ou mesmo de
eliminar, os riscos ao meio ambiente, à contaminação da
população e aos acidentes ocupacionais; 7) armazenamento
externo, onde os resíduos ficarão retidos; e 8) condução dos
resíduos à sua disposição final, de forma segura e previamente
preparados, objetivando a diminuição dos danos à saúde da
população e dos impactos causados ao meio ambiente
(ANVISA, RDC N°222/2018).
Mendonça et al. (2017) avaliaram o PGRSS de seis
hospitais de médio e grande porte na cidade de São
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Luís/Maranhão, Brasil. Apenas um dos seis estabelecimentos
(16,6%) possuía o plano com descrição total dos 20 itens
estabelecidos pela RDC Nº 306/2004 da ANVISA, estando três
estabelecimentos
(50,0%)
com
esses
componentes
parcialmente completos e dois centros (33,3%) apresentavam o
mesmo plano incompleto. Os pesquisadores concluíram que os
PGRSS dos estabelecimentos de saúde analisados
apresentaram-se incompletos e desatualizados, o que poderia
prejudicar o controle dos RSS em todas as etapas de seu
manejo.
Dentre os materiais descartados diariamente pelas
clínicas dentárias estão aqueles considerados lixo odontológico
comum ou não contaminado – também chamados de resíduos
de escritório. Esses exemplares não contêm substâncias que
apresentam riscos para a população e nem para o meio
ambiente, além de gerarem menos despesas que os resíduos
clínicos, uma vez que podem ser reciclados ou armazenados
junto ao lixo comum (HIDALGO et al., 2013).
Na Odontologia, por mais que sejam seguidos
corretamente os planos de gerenciamento, existem materiais
que não são reabsorvidos pelo meio ambiente e que carecem
de soluções que amenizem os prejuízos ao mesmo. Esse é o
caso, por exemplo, do mercúrio, um material químico
persistente, bioacumulativo, tóxico, de ampla utilidade e
encontrado nos amálgamas dentários. Por ser altamente tóxico,
o mercúrio pode acarretar problemas sérios ao ambiente –
corrosão e contaminação do solo e das águas (superficiais e
subterrâneas) - e à saúde da população a nível celular e
sistêmico - alterações cardíacas, respiratórias, neurológicas e
imunológicas, além de perda de peso e dores articulares. A
melhor alternativa para atenuar os efeitos deletérios desse
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metal repousa na diminuição ou substituição das restaurações
com amálgama, ou, ainda, na reciclagem desse material
(ANCELES et al., 2016; BIGOTTO et al., 2017; CAFURE;
PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2015;CAVALLET; CARVALHO;
FORTES NETO, 2013; MÉNDEZ-VISAG, 2014).
Sobre a contaminação de mercúrio no ar ao redor e
interno a ambientes odontológicos expostos ao amálgama,
níveis alarmantes desse metal líquido foram observados no ar
de 11 dos 34 ambientes odontológicos visitados no
Paquistão. Dentre os mesmos, 88% dos locais apresentaram
níveis de mercúrio no ar acima do nível de referência permitido
pela Agencia de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos
(nível máximo de mercúrio no sangue de 300 ng/m 3). Os
paquistaneses entrevistados relataram que os currículos
ofertados nos cursos de graduação em Odontologia não
orientam efetivamente os profissionais da área sobre os riscos
do uso e descarte inapropriados do amálgama dentário e dos
resíduos de mercúrio para o meio ambiente e a saúde do ser
humano. Visando salvaguardar a saúde pública e a proteção do
ambiente, sugere-se, já que o uso do amálgama de mercúrio
não poderia ser ainda banido do país, que sua utilização só
fosse autorizada mediante o emprego de "separadores de
amálgama", "mercúrio capsulado" e "mistura mecanizada"
(KHWAJA; NAWAZ; ALI, 2016).
Rodrigues
(2016)
analisou
como
ocorria
o
gerenciamento dos resíduos de amálgama odontológico
gerados pelos serviços de Atenção Primária à Saúde de
municípios do Espírito Santo, Brasil. Observou-se que esse
metal é utilizado em 93% das cidades participantes, porém seu
resíduo é produzido em 100% dos municípios. Quanto ao
armazenamento temporário do amálgama, o mesmo é feito em
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recipiente específico, conforme prevê a legislação, em 89,3%
dos municípios. Porém, quando o assunto é o descarte dos
resíduos provenientes dos desgastes e remoção da
restauração de amálgama, tal material é depositado na
cuspideira odontológica e lançado diretamente no sistema de
esgoto em todas as localidades estudadas. No momento da
pesquisa, ainda estava em vigor a RDC ANVISA 306/2004, que
se mostrou desconhecida para 30% dos coordenadores
municipais de saúde bucal entrevistados, estando o PGRSS
ausente em 54% dos municípios. Em somente 18% das
cidades, o destino final dos dejetos odontológicos é a
recuperação. Outro fato importante e preocupante notado
nesse estudo foi que, apesar de todos os municípios utilizarem
o amálgama em cápsulas pré-dosadas, não havia preocupação
quanto ao correto descarte desses recipientes após o uso,
sendo os mesmos eliminados junto aos resíduos do grupo A em
57% dos municípios. Desta forma, apesar da quantidade de
amálgama utilizado pelos serviços de saúde justificar a
proposição de PGRSS, isso ainda não é uma realidade no setor
odontológico, sobretudo no que tange a destinação final dos
detritos.
Os resíduos provenientes dos exames radiográficos
também são muito comuns quando se trata de impactos
ambientais e populacionais. Segundo a ANVISA, toda solução
que contém prata em sua composição deve passar por um
sistema de recuperação desse metal pesado, por meio de
processo de neutralização para atingirem um pH tolerável antes
de serem descartados no ambiente, sendo esse procedimento
feito por empresas especializadas (SAMPAIO; AGRA FILHO,
2014).
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A composição dos filmes utilizados em radiografias é
uma base de poliéster, revestida por uma emulsão nos dois
lados, sensível aos raios X, existindo, em um dos lados, uma
lâmina de chumbo recoberta por uma fina camada de papelão
preto, sendo esse arranjo envolto por um plástico colorido, a
depender da especificação do produto (FENYO-PEREIRA;
CRIVELLO JÚNIOR, 2013). O chumbo, presente nas películas
radiográficas, é extremamente nocivo e causa danos, muitas
vezes, irreparáveis. Além disso, a presença desse elemento
químico foi identificada no papel preto, que envolve o filme e
resguarda-o de ser sensibilizado pela luz, no momento em que
esse invólucro é atravessado pelos raios X. Desta forma, seja
por negligência ou falta de ciência desse fato, o papel preto
pode ser manuseado e dispensado em lixeiras comuns, sem os
devidos cuidados e precauções (SAMPAIO; AGRA FILHO,
2014). Nesse sentido, faz-se necessária a criação de protocolos
para normatizar as condutas de resíduos radiológicos a fim de
estimular a biossegurança e a responsabilidade ambiental por
toda a vida profissional (GARBIN et al., 2015).
Hoje, graças aos avanços tecnológicos, a radiografia
pode ser utilizada em formato digital. Essa opção é mais
eficiente por economizar tempo (imagens são enviadas direto
para a análise em computador) e pela proteção ambiental
(dispensa as soluções de processamento – que contêm prata e o uso dos filmes radiográficos) (CAVALLET; CARVALHO;
FORTES NETO, 2013).
Os resíduos oriundos de procedimentos odontológicos
podem ser prejudiciais para a saúde do ser humano e do meio
ambiente se não destinados corretamente. Danaei et al. (2014)
verificaram que 89,1% dos consultórios odontológicos do Irã
descartam seus resíduos infecciosos junto aos dejetos
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domésticos e apenas 60% das clínicas utilizam o método
padrão para o rejeite dos materiais cortantes. Além disso,
nenhum dos centros odontológicos preocupa-se com o correto
modo de descarte dos resíduos farmacêuticos e dos fixadores
de raios X, além de menos de 10% reciclarem o amálgama e os
resíduos de folhas de chumbo das películas radiográficas. Os
autores sugerem que as agências governamentais devem
estabelecer programas de monitoramento a fim de identificar
atividades não conformes e fazer cumprir os regulamentos
recomendados às clínicas de Odontologia.
Mandalidis e colaboradores (2018) realizaram uma
pesquisa para verificar a composição, taxa de produção e
caracterização dos resíduos sólidos odontológicos na Grécia,
visando projetar e formatar sistemas de gerenciamento que
atendessem a demanda e avaliar o impacto desse tipo de lixo
para o meio ambiente. No total, 141 kg de detritos foram
produzidos por 2542 pacientes oriundos de 20 consultórios
odontológicos gregos. Esse lixo foi coletado, separado
manualmente e pesados durante quatro semanas. De acordo
com regulamentos do país, os detritos foram classificados em
duas categorias principais: resíduos do tipo doméstico (8%) e
perigosos (92%). As taxas gerais de produção unitária (média ±
desvio padrão) foram 381±15g / prática / dia e 53,3±1,4g /
paciente / dia.
Quanto ao desperdício desnecessário de produtos e
materiais odontológicos, ainda não se sabe qual o real impacto
para o meio ambiente caso esse consumo supérfluo fosse
evitado. Além disso, não há estudos sobre estratégias
organizacionais que diminuam a produção desse lixo
odontológico excedente e dispensável. É evidente que esse
panorama poderia ser alterado se simples escolhas e eficientes
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mudanças comportamentais, por parte dos profissionais da
Odontologia, fossem colocadas em prática. Mas a
implementação
bem-sucedida
de
uma
abordagem
ambientalmente sustentável à gestão de resíduos depende de
aspectos práticos que, por sua vez, envolvem incentivos
financeiros para a adoção (RICHARDSON et al., 2016).
Desde a produção até a destinação dos RSS, todas as
etapas podem oferecer algum tipo de risco aos profissionais
envolvidos na atividade, variando desde temeridades
ergonômicas, biológicas, químicas e/ou acidentais. Diante
desse fato, e objetivando a proteção de quem manipula esse
tipo de resíduo, é necessário o uso do equipamento de proteção
individual (EPI) – luvas grossas de borracha e com cano longo,
óculos de proteção, máscaras faciais, aventais de manga longa
e calçados fechados com solado antiderrapante – para evitar
exposição do corpo ao possível contato com os RSS
(MORAES, 2014).
Estudo quantitativo-descritivo realizado na cidade de
Niterói/Rio de Janeiro, Brasil, entrevistou 43 CDs, abordando
questões sobre o gerenciamento dos RSS, considerando
aspectos
como
identificação,
armazenamento,
acondicionamento e descarte dos resíduos. A maioria dos CDs
assegurou realizar corretamente o rejeite dos detritos sólidos
contaminados ao acondicioná-los em sacos plásticos
resistentes e de cor branca leitosa com o símbolo de
identificação (MARTINS et al., 2017).
Os RSS representam uma pequena quantidade do total
de lixo gerado por uma comunidade, porém são tidos como
fontes potenciais de propagação de doenças. Os riscos
ambientais causados pelo manejo inadequado dos RSS
acarretam, quase que imediatamente, a contaminação dos
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meios de sobrevivência da população e dos animais, como, por
exemplo, os lençóis freáticos e o ar. Um perigo adicional recai
sobre os trabalhadores dos serviços de saúde, que diariamente
entram em contato, direta ou indiretamente, com o material a
ser descartado (BIGOTTO et al., 2017; CAFURE;
PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2015; STEFANINI et al., 2013).
Apesar de existirem leis e normas com a finalidade de
garantir a minimização dos impactos causados pelos RSS,
ainda é muito negligenciada a destinação dos lixos
provenientes de hospitais, instituições de ensino das áreas da
saúde e clínicas médicas/odontológicas, subestimando o perigo
que pode existir ao se colocar, por exemplo, materiais de
centros cirúrgicos, orgânicos ou descartáveis, em lixeiras
comuns. Não há preocupação com as consequências diretas e
indiretas desses atos para com os seres humanos e o meio
ambiente em que o mesmo vive, bem como não há a devida
fiscalização a fim de apurar as infrações e aplicar as punições
cabíveis (CAFURE; PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2014).
No Brasil, são poucos os cirurgiões-dentistas que
conhecem e reconhecem os impactos ambientais e
populacionais causados pelos resíduos produzidos diariamente
em suas práticas clínicas. E talvez, por isso, acabam por não
exercer de forma plena a sua devida responsabilidade humana,
profissional e ambiental (ANCELES et al., 2016). A ausência de
discussões e informações sobre os impactos ambientais e
populacionais acarreta na falta de bons projetos que sustentem
melhor a necessidade de redução das disposições finais
adequadas dos detritos, seja no setor odontológico ou
hospitalar (CAFURE; PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2014).
O pouco que se discorre acerca do correto
gerenciamento dos RSS, nos cenários nacionais e
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internacionais, é a necessidade de complementação na
reestruturação da proteção ambiental, saúde individual e
coletiva. Estando consciente dos riscos que os RSS podem
acarretar para quem os manuseia, para o ambiente e para a
saúde pública, é importante promover um ensino contínuo
sobre a correta disposição desses dejetos, apontando a
necessidade de equipamentos adequados e a monitoração dos
envolvidos (GARBIN et al., 2015).
Pode-se afirmar, também, que as principais questões
relacionadas à disposição dos resíduos sólidos na área da
saúde e, consequentemente, ao impacto causado por eles,
podem ser solucionados através das universidades. A inserção
do tema, com uma maior atenção, dentro das graduações e
pós-graduações dos cursos de saúde, formará profissionais
com mais noção prática e compreensão da biossegurança
durante as etapas de descarte e, como resultado, uma maior
responsabilidade ambiental será posta em ação(CAFURE;
PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2014).
A discussão sobre práticas mais sustentáveis na
Odontologia está potencialmente mais presente no âmbito
profissional devido às grandes preocupações sobre o
aquecimento global, o meio ambiente e a saúde pública. Nesse
cenário, é pedido que se obtenha uma maior responsabilidade,
tanto social quanto ambiental, por parte dos profissionais da
Odontologia, para que a vivência odontológica aconteça de
forma mais sustentável, menos agressiva e proporcionando
uma melhora frente aos danos já causados. O intuito é
promover um futuro mais limpo e formar profissionais
qualificados e envolvidos com a questão de sustentabilidade
ambiental (CARVALHO; FERREIRA, 2017).
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Atualmente, o gerenciamento dos resíduos provenientes
de clínicas odontológicas é inadequado e negligenciado,
inexistindo a devida segregação, coleta e descarte. É
importante estimular, dentre os profissionais ainda em
formação, uma filosofia baseada na sustentabilidade,
solidariedade e responsabilidade frente a ações para a
segurança e saúde dos trabalhadores, manuseio e redução da
produção dos RSS e minimização de riscos à saúde pública e
ambiental (NABIZADEH; FARAJI; MOHAMMADI, 2014;
STEFANINI et al., 2013).
Faz-se necessário alertar os profissionais da
Odontologia sobre a importância do conhecimento sobre o
gerenciamento dos resíduos gerados durante o atendimento
odontológico. O descarte inapropriado desse lixo é uma
ameaça à saúde do meio ambiente e, consequentemente, das
vidas humanas e animais que nele vivem (CAFURE;
PATRIARCHA-GRACIOLLI, 2014; STEFANINI et al., 2013).
CONCLUSÃO
São ineficientes e, até mesmo, inexistentes, os
programas de gerenciamento dos resíduos sólidos
odontológicos. Apesar de haver leis e normas que
regulamentam a produção e o descarte dos RSS, ainda é
precário o conhecimento acerca do tema. Sendo assim, é
importante que haja a inserção do assunto nos cursos de
graduação e pós-graduação, fomentando uma discussão no
meio acadêmico, a fim de capacitar os profissionais e futuros
profissionais sobre o manejo adequado do RSS. Além disso, tal
medida tem a capacidade de ampliar os estudos no sentido de
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encontrar novas soluções para os desafios ambientais e
populacionais da Odontologia.
A divulgação das políticas de descartes dos RSS, bem
como uma maior participação governamental, apurando
infrações e aplicando punições, é imprescindível para que haja
uma melhora na situação e um maior cuidado com o bem
coletivo – o ambiente – e com a saúde pública.
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CINASAMA 2018
CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO
AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio
ambiente

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por
meio de um conjunto de palestras e apresentações de
trabalhos, subsídios para que os participantes tenham
acesso às novas exigências do mercado e da
educação no contexto atual. E ao mesmo tempo,
reiterar o intuito Educacional, Biológico e Ambiental de
inserir todos que formam a Comunidade Acadêmica
para uma Educação sócio-ambiental para a Vida.
A interdisciplinaridade dos temas abordados
atingem todos os profissionais das mais diversas
áreas.
Foram abordados diversos temas durante o
evento, entre eles: Valorização de resíduos
agroindustriais através de processos biotecnológicos
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o
processo de industrialização e seus impactos no meio
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da
biotecnologia na redução dos riscos à saúde
provocados
pelos
contaminantes
ambientais
provenientes de salões de beleza, Resíduos
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contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no
meio ambiente Resíduos de Medicamentos
domiciliares - um grande paradigma na Saúde
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e
no meio ambiente, A influência dos Poluentes
ambientais nas desordens metabólicas, endócrinas e
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo
eletrônico na saúde humana e meio ambiente,
Ambiente construído e sua influência na saúde e
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade
Diante da grandiosa contribuição dos artigos
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa;
Odontologia interativa, Farmácia interativa, Meio
ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição
interativa 1 e 2” contribuirão para o conhecimento dos
alunos nas mais diversas áreas da Ciência.
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