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PREFÁCIO
Os
livros
“ODONTOLOGIA:
os
desafios
da
interdisciplinaridade 1 E 2” tem 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 Nacional de Saúde e
Meio Ambiente realizado entre os dias 2 e 3 de dezembro de
2016 na cidade de João Pessoa-PB.
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.
Os eixos temáticos abordados no Congresso Nacional
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
TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM PACIENTES
COM AGENESIA DO INCISIVO LATERAL
SUPERIOR
Taisa Mara dos Santos SOUSA1
Rebeca Dantas Alves FIGUEIREDO1
Loyse Martorano FERNANDES1
Maria Izabel Cardoso BENTO 2
1

Mestrado em Ciências Odontológicas pela Universidade Federal da Paraíba; 2Mestrado em
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RESUMO: Objetivando entender sobre tratamento ortodôntico
em pacientes com agenesia do incisivo lateral superior, foi
realizado um estudo exploratório por meio de pesquisas
bibliográficas. O mesmo analisou e discutiu a etiologia dessa
agenesia, observou a importância do diagnóstico precoce
dessa agenesia, verificou se existia prevalência por gênero,
especificou as possibilidades de tratamentos em pacientes que
sofre com essa ausência dentária e levou em consideração o
momento da escolha do tratamento. Concluindo, diante das
informações coletadas, que sua etiologia pode estar
relacionada à síndromes, fatores de hereditariedade ou
ambientais. O diagnóstico precoce influência de maneira
positiva, favorecendo no tratamento interceptativo, na duração
e sucesso do tratamento. Existe uma maior frequência dessa
anomalia dentária no gênero feminino, podendo ocorrer
bilateralmente ou não, em que o seu homólogo, na maioria das
vezes, apresenta a forma de dente conoide. As opções de
tratamento seriam: a manutenção ou abertura de espaço para
futura reabilitação por meio de implantes ou próteses ou o
fechamento de espaço em que o canino assumiria o lugar do
incisivo lateral superior, e o primeiro pré-molar superior o lugar
do canino superior. Devem ser levadas em consideração no
2
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momento da escolha do tratamento as indicações e
contraindicações que o paciente apresentou, assim como os
resultados finais em relação à estética e funcionalidade.
Palavras-chave: Diagnóstico. Incisivo. Ortodontia.
1

INTRODUÇÃO

A ausência de um ou mais dentes e, particularmente, a
dos incisivos laterais superiores (ILS), é caracterizada como
sendo a anomalia de desenvolvimento dentária mais comum no
ser humano. A associação entre a agenesia unilateral do
incisivo lateral superior e a microdontia do incisivo contralateral,
frequentemente observada na rotina clínica, demonstra que um
gene alterado ou que sofreu mutação pode se expressar de
várias maneiras em diferentes dentes permanentes (GARIB et
al. 2010; SALGADO; MESQUITA; AFONSO, 2012;
MENDONÇA, 2013).
É importante que o cirurgião-dentista tenha
conhecimento da odontogênese bem como da cronologia de
irrupção para que o diagnóstico seja eficiente. Caso haja
ausência de algum dente permanente clinicamente em uma
idade que ele deveria estar presente é indicado realizar
radiografia panorâmica visando esclarecer se há agenesia
dentária ou até mesmo transposições dentárias (PAULA;
FERRER, 2007).
O impacto, a nível estético e funcional, que a ausência
destes elementos dentários provoca é enorme, constituindo um
fator de preocupação não só para estes pacientes como
também para os profissionais da odontologia que veem no
planejamento do seu tratamento, um grande desafio. Dessa
forma, o tratamento de pacientes com agenesias de incisivos
laterais deve ser multidisciplinar, envolvendo as áreas de
3
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Ortodontia e Dentística restauradora ou Ortodontia, Implante e
Prótese (ALMEIDA et al., 2002; SALGADO; MESQUITA;
AFONSO, 2012; PINI; DE-MARCHI; PASCOTTO, 2014).
Diante dessas informações a finalidade do tratamento
ortodôntico inclui não somente estética, mas também função e
saúde periodontal, na qual o diagnóstico quando ainda criança
permitirá ao cirurgião–dentista e aos pais considerarem um
maior número de possibilidades disponíveis para o tratamento
da condição em que o paciente se encontra (THYS et al., 2006;
SILVA FILHO et al., 2006 ).
Sendo assim, o objetivo desse estudo é descobrir qual a
etiologia dessa agenesia, observar a importância do diagnóstico
precoce dessa ausência dentária, verificar se existe prevalência
por gênero, especificar as possibilidades de tratamento em
pacientes que sofrem com essa agenesia, chegando assim a
uma conclusão do que deve ser levado em consideração para
a escolha de um determinado tratamento para esses casos de
agenesia.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo trata-se de um estudo exploratório, o qual foi
realizado por meio de uma técnica de documentação indireta e
classificado como pesquisa bibliográfica, o mesmo abordou
tratamento ortodôntico em pacientes com agenesia do incisivo
lateral superior.
Sendo utilizado no estudo as seguintes bases
eletrônicas: Google acadêmico, PUBMED (Public Medline or
Publisher Medline), SciELO (Scientific Electronic Library
Online), BSV-Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde), LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
4
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Saúde. E os descritores inseridos nas ferramentas de buscas
foram: Diagnóstico, Incisivo e Ortodontia.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Schmidt (2012); Mendonça e colaboradores (2013);
Ribas (2014) relatam em seus estudos que a prevalência da
agenesia dentária sofre variações de acordo com inúmeros
fatores. É possível observar, de maneira geral, uma maior
frequência no gênero feminino e entre os dentes mais
acometidos, excluindo os terceiros molares, estão os incisivos
laterais superiores e segundos pré-molares inferiores.
Discordando, Borba et al. (2010) afirmam em seu estudo que
não há prevalência por gênero e que a prevalência de agenesia
seguida dos terceiros molares seriam dos segundos présmolares inferiores e não dos incisivos laterais superiores.
Paula e Ferrer (2007) após terem realizado estudo em
uma clínica de Ortodontia, analisando a prevalência de
agenesia em 800 radiografias panorâmicas, na faixa etária ente
12 e 53 anos de idade, encontraram 759 dentes ausentes, com
maior prevalência de agenesia em 3º molar inferior, 360 (1,4%),
seguida por 3º molar superior, 286 (1,1%), incisivo lateral
superior, 71 (0,2%), pré-molar inferior, 26 (0,1%), pré-molar
superior, 14 (0,05%), incisivo lateral inferior, 1 (0,004%) e
canino superior, 1 (0,004%). Observaram também no gênero
feminino uma prevalência 497 dentes ausentes, (65,4%) em
relação ao masculino 262 (34,5%).
Castro em 2006 ao realizar uma pesquisa sobre exames
clínicos e radiografias panorâmicas em 224 pacientes com
idade média de 22 anos, analisando-se a ocorrência de
agenesias e/ou inclusões dentais patológicas e classificou as
ocorrências segundo gênero, raça e dente envolvido. Concluiu
5
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a partir de resultados que a maior frequência de agenesia e
inclusão dental patológica foi no gênero feminino, não se
observando agenesia de caninos e primeiros molares em
ambos os gêneros.
Borba et al. (2010) realizaram uma pesquisa e
analisaram 1500 radiografias panorâmicas, sendo 750 do
gênero masculino e 750 do gênero feminino, no período de
2005 a 2007.Os mesmos concluíram a partir dos resultado da
presença de agenesia em 40,6% dos pacientes, que não existe
influência do gênero na ocorrência da agenesia dental. E que
o dente que apresentou maior frequência deste tipo de
anomalia foi o terceiro molar, seguido pelo segundo pré-molar
(principalmente os inferiores), incisivo lateral superior e primeiro
pré-molar superior. Observaram também que a localização
mais frequente ocorreu na mandíbula, no quadrante inferior
direito. Concluíram assim, que não há diferença
estatisticamente significativa em relação ao gênero e que
existem diferenças estatísticas significativas entre as médias
das agenesias com relação aos dentes.
Silva, em 2014, ao realizar estudo de várias populações,
concluiu que, exceto os terceiros molares, os dentes mais
frequentemente ausentes são o incisivo lateral superior e o
segundo pré-molar inferior. Já no caso dos europeus, o
segundo pré-molar inferior é o dente mais afetado, depois do
terceiro molar, seguido do incisivo lateral superior e segundo
pré-molar superior. Excluindo os terceiros molares, a
prevalência de agenesia dentária pelo mundo varia entre 1.6%
e 9.6 %. Silva relatou, ainda, que vários autores afirmaram que
os terceiros molares, além de serem os dentes mais
frequentemente acometidos a agenesia, são também os que
tem maior variabilidade em termos de forma, dimensão e
cronologia eruptiva.
6
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Desse modo, embora Silva (2014) concorde que o
gênero feminino seja o mais afetado, afirma em seu estudo que
o tipo de dente e sua prevalência na população variam de
acordo com o grupo racial.
Estudos epidemiológicos realizados por Thiesen, em
2015, apontaram uma prevalência de agenesia dos incisivos
laterais superiores variando de 1% a 3%, em que 20% da
população representada com essa agenesia eram caucasianos,
concluindo que o fator genético seria o maior fator etiológico.
Agenesia é também a anomalia mais prevalente em
pacientes com fenda maxilar, sendo os incisivos laterais, os
dentes mais afetados na maxila e na mandíbula. A agenesia
ocorre nos segundos pré-molares, isso ocorre não só no lado
fenda, mas também sobre o lado onde fenda não existe,
provavelmente devido a uma associação entre fatores
genéticos e fatores locais relacionados (GARIB et al., 2015).
Com o aumento da incidência da agenesia dentária, a
mesma acabou assumindo grande significado na compreensão
dos fatores envolvidos na sua etiologia, pois a ausência
congênita de um dente pode ser proveniente de distúrbios
durante os estágios iniciais do processo de formação do dente:
iniciação e proliferação, podendo ocorrer de forma isolada ou
como parte de uma síndrome. Dentre as causas dessas
alterações, são citadas os fatores locais, ambientais, sistêmicos
e hereditários, passando muitas vezes despercebidas, tanto
para o paciente como para o dentista até o momento do exame
radiográfico (BORBA et al., 2010; SILVA, 2014).
Ribas (2014) concordou com Silva (2014) afirmando que
o diagnóstico precoce é de extrema importância, visto que
permite ao profissional considerar o maior número de
possibilidades disponíveis de tratamento, além de evitar que os
problemas
oclusais
se
agravem,
podendo
alterar
7
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consideravelmente o prognóstico do tratamento em questão,
possibilitando um planejamento mais apropriado, auxiliando
assim no sucesso do tratamento e na qualidade do resultado.
A agenesia dos incisivos laterais superiores requer um
tratamento em equipe multidisciplinar no qual depois que é
avaliado todos os parâmetros relacionados a saúde oral como:
estética facial, estética do sorriso, oclusão, periodonto, decidese adotar uma modalidade terapêutica que oferece a melhor
relação custo- benefício em termos biológicos e financeiro,
oferecendo assim, um tratamento eficaz (SILVEIRA; MUCHA,
2016).
Um diagnóstico de boa qualidade pode ser realizado
também na dentição mista. Sendo assim , é primordial que o
cirurgião-dentista também tenha conhecimentos do processo
de odontogênese e da cronologia de erupção (PAULA;
FERRER, 2007).
O mesmo é realizado com auxílio de exames
radiográficos, clínico e análise de modelos de estudo,
analisando as possíveis causas da ausência do dente,
distinguindo assim se o mesmo não está presente na cavidade
bucal por ter sido extraído, por estar impactado ou
congenitamente ausente, e ainda em alguns casos qual é o
dente ausente, pois torna-se difícil distinguir com exatidão o
dente ausente se o dente adjacente for similar. Por exemplo, é
difícil distinguir entre o incisivo central inferior, e o incisivo lateral
inferior quando tem-se três incisivos (SCHMIDT, 2012; SILVA,
2014 ).
No exame clínico é possível observar a falta de erupção
na cavidade oral, no entanto, é importante que se realize o
exame radiográfico para que ocorra a confirmação da agenesia,
sendo a panorâmica a técnica mais indicada pelo fato de
registrar todo o complexo maxilomandibular em uma única
8

TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM PACIENTES COM AGENESIA DO INCISIVO LATERAL SUPERIOR

tomada radiográfica assim como o desenvolvimento do germe
dentário do paciente com um mínimo de radiação. Além de
diagnosticar a agenesia também pode informar sobre
impacções, inclinação dos dentes adjacentes, dentes ectópicos
e outras ausências dentárias, sendo essas informações
importantes para um bom planejamento. Podendo esse
diagnóstico pode ser feito precocemente já que pode ser
verificada a presença do germe dos incisivos laterais superiores
a partir dos três anos e meio de idade na maioria dos casos,
mas o que mais ocorre é que é realizado quando se nota a
retenção prolongada do incisivo lateral decíduo e se começa a
investigar (SCHMIDT, 2012, VILELA, 2012).
Ao referir-se à técnica radiográfica, a radiografia
panorâmica seria a mais indicada pelos autores como exame
complementar, pois além de apresentar menor dose de
radiação, apresenta um melhor campo de visibilidade (CASTRO
et al., 2006, GARTNER; GOLDENBERG, 2009, VILELA, 2012,
SCHMIDT, 2012, RIBAS, 2014).
Esse exame de imagem é um dos mais utilizados porque
além de permitir examinar o terço médio e o inferior da face, em
norma frontal, o uso rotineiro desta técnica radiográfica
apresenta também outras vantagens como baixa taxa de
radiação, fácil execução e visualização total dos arcos dentários
em uma única tomada radiográfica apresentando imagem
extensa, o que muitas vezes não são detectados em
radiografias periapicais. É importante também que se tenha
uma associação com análise do modelo de estudo, e que a
supervisão do espaço no arco dentário seja avaliada na
radiografia panorâmica. Uma boa conduta do profissional seria
sempre contar os dentes na radiografia panorâmica e se
orientar quanto à sequência, cronologia e local de erupção dos
dentes permanentes, além de avaliar os aspectos relativos ao
9
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tamanho, forma e número dos elementos dentários, pois a
identificação precoce de uma agenesia na radiografia
panorâmica possibilita ao profissional estabelecer uma
estratégia adequada de tratamento preventivo da má oclusão
(GARTNER; GOLDENBERG, 2009; RIBAS, 2014).
Ao referirem-se às opções de tratamentos, Nobre (2005),
Vilela (2012), Schmidt (2012), Pinzan-Vercelino et al. (2013),
Pini; De-Marchi; Pascoto (2014), Ribas (2014) concordaram ao
afirmar que existe basicamente dois tipos de tratamentos, no
qual seria a abertura ou a manutenção de espaço que pode ser
considerado como um tratamento rápido, estando relacionados
a reabilitações só protéticas como também as reabilitações
protéticas associadas à instalação de implantes. A outra opção
de tratamento seria pelo fechamento de espaço, tratando-se de
um tratamento um pouco mais demorado, no qual o canino
ocuparia o lugar do lateral, sendo o mesmo reanatomizado e
assumindo características e posicionamentos do incisivo lateral.
No planejamento ortodôntico devem ser considerados
alguns fatores como: análise do perfil e do padrão facial, a idade
do paciente, quantidade e direção de futuro crescimento, a
relação sagital dos arcos dentários, a relação oclusal dos
dentes posteriores, a necessidade de extrações, a posição, a
forma e a cor dos caninos, a quantidade de espaço
remanescente, protrusão alveolar, deficiências no comprimento
do arco, além do grau de apinhamento ou diastema dentário
para só então, definir a melhor conduta entre abrir ou manter os
espaços para futura reabilitação protética, ou fechar os espaços
com a colocação dos caninos no lugar dos dentes ausentes,
necessitando assim de um tratamento multidisciplinar (NOBRE,
2005; SCHMIDT, 2012).
O plano de tratamento para a agenesia de incisivos
laterais superiores deve ser realizado também com o auxílio da
10
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análise de Bolton e do diagnóstico set-up, tendo neste
planejamento as mesmas considerações que outras másoclusões, porém, nenhuma destas considerações deve ser
contraindicação absoluta para o fechamento de espaços
(NOBRE, 2005).
Geralmente, pacientes com esse tipo de agenesia
apresentam-se com discrepâncias de tamanho dentário
posterior e anterior; comprimento da pré-maxila, mandíbula,
base craniana anterior e osso nasais diminuídos; além de
apresentarem a maxila retruída. A dimensão vertical facial
anterior e posterior e o ângulo do plano mandibular também são
menores que o normal, características estas que o profissional
deve levar em consideração e definir a melhor conduta entre
abrir ou manter os espaços para futura reabilitação protética ou
fechar os espaços com a colocação dos caninos no lugar dos
dentes ausentes, necessitando de um
tratamento
multidisciplinar (NOBRE, 2005; SCHMIDT, 2012).
Em 2005, Nobre relatou que o tratamento dos pacientes
com agenesia de incisivos laterais superiores normalmente
necessita de intervenção ortodôntica e o ortodontista deve estar
preparado para a decisão correta da conduta a ser tomada em
cada paciente. Para ele, esta avaliação deverá deter profundo
conhecimento sobre as opções de tratamento.
Hoje, existem várias formas de tratamento para esse tipo
de alteração. Uma opção seria: fechar o espaço da agenesia do
incisivo lateral, transformando o canino em incisivo lateral por
meio de restaurações estéticas, nesse caso pode-se deixar os
dentes posteriores em uma relação de Classe II completa, ou
então pode ser feito extração no arco inferior mantendo uma
relação molar de Classe I; e outra opção seria: manter ou
melhorar o espaço deixado pela agenesia, para posterior
11
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reabilitação
protética,
utilizando-se
de
implantes
osseointegrados, próteses fixas ou removíveis (LIMA, 2011).
A obtenção dos excelentes resultados no tratamento
ortodôntico de pacientes com agenesia de incisivo lateral
superior envolve não apenas a decisão de abrir ou fechar
espaços, mas sim como atingir o melhor resultado estético e
funcional. Para isso, o ortodontista deve observar vários fatores
relacionados às estruturas esqueléticas, dentárias e de perfil,
levando sempre em consideração a opinião do paciente para
evitar frustrações com os resultados obtidos (MENDONÇA et
al., 2013).
Concordando com Vilela (2012), Silva (2014) afirma que
a escolha do tratamento vai depender da análise de diversos
critérios como oclusão, idade do paciente, posicionamento, cor
e morfologia dos caninos, comprimento do lábio superior,
desejo do paciente, grau de apinhamento ou de diastemas e o
tipo da má oclusão encontrada, sendo que ambos os
tratamentos apresentem resultados estéticos satisfatórios.
De acordo com o artigo de Nobre, em 2005, a abertura
ortodôntica dos espaços está indicada quando o paciente
apresenta espaço suficiente no arco, incisivos superiores
verticalizados, perfil côncavo e mordida cruzada anterior. Tem
a vantagem de estabelecer uma oclusão normal Classe I de
Angle, porém sua maior desvantagem é submeter ao mesmo à
reabilitação protética.
Esta opção de tratamento envolve a abertura ou
manutenção de espaços ortodonticamente até que seja atingida
a idade ideal para a reposição protética do incisivo lateral
superior. Esse tipo de tratamento baseia-se em estabelecer ou
manter uma oclusão Classe I de Angle, por meio da
redistribuição dos espaços presentes no arco e retração do
canino com o intuito de originar espaço para uma futura
12
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reabilitação protética, devendo-se manter as raízes dos dentes
adjacentes paralelas ou levemente divergentes, além de que o
paciente deve ser informado que este tipo de tratamento é um
pouco prolongado (RIBAS, 2014).
De acordo com Nobre, em 2005, o tratamento
ortodôntico para abertura de espaço é mais rápido, porém
existe o tempo necessário para reabilitação protética e o
resultado do tratamento dependerá do sucesso das próteses ou
implantes. Os implantes ósseos integrados são a opção mais
conservadora, todavia o custo ainda é elevado para maioria dos
pacientes.
Durante o tratamento no qual se optou pela abertura ou
manutenção de espaço, pode-se aderir à utilização do conjunto
mini-implante/coroa provisória em regiões edêntulas, para a
adequação dos espaços Intercoronários e interradiculares, o
que possibilita a correção da angulação dos dentes adjacentes,
proporcionando espaço adequado para a instalação dos
implantes protéticos, ao mesmo tempo em que mantém o tecido
ósseo alveolar, atuando como unidade de ancoragem e
promovendo a estética do sorriso. Embora a correção da
angulação dos dentes possa ser realizada por meio de dobras
ou alças, o uso de mini-implantes inseridos verticalmente no
rebordo alveolar simplifica a mecânica (PINZAN-VERCELINO
et al., 2013).
O fechamento ortodôntico de espaços demanda mais
tempo de tratamento, porém produz um resultado mais
permanente não necessitando de substituições artificiais. É
indicado em pessoas com perfil convexo, incisivo protruído ou
inclinado labialmente e em indicações de extração do arco
inferior; tem como vantagem principal o resultado satisfatório
final e a maior desvantagem seria a tendência de reabrirem os
espaços, além de impossibilitar uma oclusão canina protegida,
13
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que passa a ter função em grupo quando se refere aos
movimentos de lateralidades, e comprometer a estética
(NOBRE, 2005).
Segundo Franco (2011) quanto ao planejamento e
tratamento, o fechamento ortodôntico do espaço pode ser
indicado ou contraindicado, dependendo da má oclusão
original, pois as opções de abertura e fechamento de espaço no
tratamento de agenesia de incicivo lateral superior oferecem
vantagens e desvantagens que devem ser avaliadas de acordo
com as características individuais do paciente. Fatores
importantes que influenciam o planejamento são o padrão
esquelético, o tipo de má oclusão e a coloração e forma dos
caninos, dentre outros.
Quando o tratamento escolhido é o fechamento
ortodôntico dos espaços seguido de reanatomizações estéticas
dos caninos, a abordagem interdisciplinar desde as fases do
diagnóstico e planejamento é fundamental para o sucesso
funcional e estético do caso. Esse tipo de tratamento
geralmente é indicado para pacientes jovens com má oclusão
Classe I ou II, sem a presença de apinhamento dentário severo,
e que apresentem perfil facial equilibrado ou levemente
convexo, e os caninos com tamanho e forma adequados para
que permitam sua transformação em incisivos laterais sem a
necessidade de desgaste excessivo de estrutura dentária (PINI;
DE-MARCHI; PASCOTTO, 2014).
Segundo Ribas (2014) após o fechamento de espaços,
onde o canino ocupa o lugar do lateral, no processo
reanatomização, o mesmo requer uma redução mesial e distal
do seu contorno, assim como da face palatina e da ponta da
cúspide sendo esta desgastada. Também é feita remodelação
das convexidades nas áreas de contato com intuito de formar
superfícies interproximais verticais dos caninos mais
14
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semelhantes com a morfologia dos pontos de contato dos
incisivos laterais e de maneira a evitar interferências oclusais,
podendo o desgaste interproximal ser feito logo no início do
tratamento.
Pode-se também, durante esse tipo de tratamento
ortodôntico, fazer correção cuidadosa do torque do canino
posicionado como incisivo lateral e de dobras de intrusão e
extrusão individualizada do canino e do primeiro pré-molar a fim
desses alcançarem um bom nível para o contorno gengival, e
pequenos procedimentos cirúrgicos para o aumento localizado
do comprimento da coroa clínica são necessários para alcançar
um resultado estético e funcional satisfatório com o fechamento
de espaço podendo assim diminuir o tempo de tratamento e a
necessidade de posterior restituição protética (LIMA, 2011).
Nesses paciente, a guia canina não é uma condição
absoluta para a manutenção do equilíbrio do sistema
estomatognático nos movimentos de oclusão, já que ele pode
muito bem ser substituído por função de grupo (SILVEIRA;
MUCHA, 2016).
Fontes (2010) afirmou em seu estudo que considerações
relacionadas à estética facial devem ser analisadas, pois a
abordagem de tratamento implementada pode influenciar a
posição dos tecidos moles do paciente alterando o perfil facial.
Para ele a previsibilidade e o prognóstico dos tratamentos
dentários evoluíram substancialmente e os procedimentos vêm
sofrendo melhorias significativas em todas as especialidades.
Procedimentos estéticos, como branqueamentos dentários,
reconstruções dentárias com resinas compostas, facetas
estéticas ou coroas totais em cerâmica, tornam possível
ultrapassar os parâmetros não estéticos do canino quando
reanatomizado. Também, o contorno gengival marginal natural,
particularmente em pacientes com uma linha do sorriso alta,
15
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pode ser alcançado por procedimentos ortodônticos seletivos,
por meio da extrusão e intrusão de caninos e primeiros prémolares, respectivamente ou por meio da realização de
gengivectomia.
Diversos trabalhos na literatura citam as vantagens e
desvantagens de cada tipo de tratamento como, por exemplo:
as diferenças de cores e a discrepância entre os tamanhos dos
incisivos e caninos e a possível dificuldade em se obter um
ajuste oclusal (ALMEIDA et al., 2002).
O ortodontista deve estar atento às indicações e aos
cuidados que devem ser tomados durante a abertura dos
espaços, pois quando esta conduta é indicada de maneira
adequada, possibilita resultados funcionais e estéticos
satisfatórios, proporcionados pela relação molar de Classe I e
intercuspidação normal dos dentes posteriores e reabilitação do
dente ausente (SCHMIDT, 2012).
Ribas (2014) concordou com Schmidt (2012) ao verificar
um maior comprometimento periodontal com acúmulo de placa
nos pacientes que optaram pela abertura de espaço e posterior
reabilitação com prótese removível e presença de bolsas
profundas nos tratados com prótese fixa. Ainda para Ribas
(2014), pacientes que realizam o fechamento de espaço
apresentam condição periodontal mais saudável quando
comparados aos que utilizaram prótese, no entanto, quanto à
função oclusal não há diferenças significativas.
Pacientes que optaram por fechamento, após dez anos,
ao serem chamados para novos exames clínicos observou-se
que mesmo com o extenso desgaste e exposição de dentina na
borda incisal dos caninos, não existe respostas adversas como
reação à percussão, sensibilidade à temperatura ou alteração
de cor, tanto na dentina quanto na polpa. Deve-se dar mais
atenção em agenesias unilaterais, pois possível ocorrência de
16
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desvio da linha média podem ocorrer, sendo recomendável o
fechamento único de espaços, concluindo o caso em Classe III
de molar e Classe I de canino (RIBAS, 2014).
Mesializar os caninos em pacientes jovens comporta
com benefícios como a finalização do tratamento numa idade
precoce, a preservação da saúde periodontal, a possibilidade
da ocorrência das modificações fisiológicas subsequentes em
sincronia com as peças dentárias do paciente, a permanência
do resultado final sem a necessidade de recorrer à utilização de
reabilitações protéticas mais ou menos invasivas e os menores
custos econômicos. Por outro lado a estabilidade do resultado
final é considerada uma grande desvantagem deste tratamento,
sendo tratada como uma questão problemática a recidiva de
abertura de espaço entre os anteriores, havendo necessidade
de contenção fixa nos incisivos centrais e caninos por longo
tempo após o tratamento, pois mesmo com o objetivo de
proceder a uma posterior distalização ortodôntica, a
mesialização dos caninos permitirá ainda o estabelecimento do
osso alveolar para uma eventual colocação futura de implantes
dentários. Todavia, esta distalização ortodôntica pode-se tornar
um procedimento delicado e a ancoragem do paciente deve ser
cuidadosamente avaliada, pois pode inviabilizar este
procedimento, originando recidiva com nova mesialização dos
caninos (FONTES, 2010; SCHMIDT, 2012).
Caninos amarelados e com formas anormais não terão
um resultado estético satisfatório se simularem os incisivos
laterais ausentes no tratamento com fechamento de espaços. A
diferença de cor entre caninos e incisivos centrais é agravada
quando os caninos são desgastados em seu esmalte
superficial, pois estes assumem um aspecto mais acinzentado
ou amarelado que inicialmente (NOBRE, 2005).
17
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No tocante do sucesso estético de coroas de implante de
incisivo laterais superiores, o mesmo refere-se não somente à
cor da restauração de porcelana, mas também estar
relacionado diretamente ao nível da margem gengival vestibular
e às alturas das papilas que moldam a coroa do implante. As
alturas das papilas podem ser positivamente ou negativamente
afetadas pelo tratamento ortodôntico (SCHMIDT, 2012).
Nobre (2005), Silva Filho (2006), Salgado, Mesquita,
Afonso (2012) concordaram que independente da escolha do
tratamento a serem realizados em paciente com agenesias, os
objetivos finais deve ser restabelecer a estética, função,
fonética, manter uma saúde periodontal e uma mastigação
adequada, além de promover uma estabilidade prolongada.
Sendo assim, em 2012, Schmidt concordou com Franco
(2011) ao citar que no geral, o principal problema no tratamento
das más-oclusões com agenesia de incisivos laterais superiores
seriam em como alcançar os melhores resultados estéticos e
funcionais e não apenas decidir quando fechar ou abrir os
espaços.
4

CONCLUSÕES

A partir desse estudo pode-se concluir que a etiologia da
agenesia do incisivo lateral superior, apesar de ser um pouco
desconhecida, pode estar relacionada a síndromes, fatores de
hereditariedade ou ambientais. Sendo considerado o
diagnóstico precoce influência de maneira positiva,
favorecendo no tratamento interceptativo, na duração e
sucesso do tratamento.
Observou-se também que existe uma maior frequência
dessa anomalia dentária no gênero feminino, podendo ocorrer
bilateralmente ou somente de um lado, no qual o seu homólogo
18
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na maioria das vezes a forma de dente conoide.. E as opções
de tratamento seriam a manutenção ou abertura de espaço
para futura reabilitação por meio de implantes ou próteses. E
fechamento de espaço em que o canino assumiria o lugar do
incisivo lateral superior, e o primeiro pré- molar superior o lugar
do canino superior.
Devendo assim levar em consideração, no momento da
escolha do tratamento, as indicações e contraindicações que o
paciente apresenta, assim como os resultados finais em relação
à estética e funcionalidade.
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RESUMO: A melhoria nas condições econômicas e sociais
atraiu muitos adultos para procurarem tratamento ortodôntico.
Vários destes possuem tratamento endodôntico nos dentes. A
maior quantidade de pacientes nesta condição despertou o
interesse dos clínicos sobre a possibilidade, riscos e o momento
de realizar tratamento ortodôntico em pacientes com dentes
tratados endodonticamente. Esta pesquisa bibliográfica foi
delimitada no período de 1982 a 2016 e objetivou avaliar se os
dentes com tratamento endodôntico são mais susceptíveis a
reabsorção radicular quando movimentados ortodonticamente
e definir em que momento é possível iniciar a movimentação
quando o dente tem envolvimento endodôntico. A técnica de
documentação realizada foi a indireta, sendo classificado como
revisão da literatura, considerando que fontes secundárias de
informações foram consultadas. Na literatura pesquisada
percebeu-se que não existe uma movimentação ortodôntica
capaz de causar danos capazes de induzir necrose pulpar e não
existe diferença significativa quanto as movimentações entre
dentes vitais e não vitais tratados ortodonticamente. Entretanto,
as metodologias analisadas não são totalmente conclusivas.
Sugere-se então novos estudos, com uma amostra
representativa, em indivíduos com idades, maloclusão e tempo
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de tratamento semelhante, tratados com a mesma técnica
ortodôntica, mesmo profissional e com a padronização de
quanto as radiografias periapicais e modelos ortodônticos.
Palavras-chave:
Endodontia.
Ortodontia.
Reabsorção
Radicular.
1. INTRODUÇÃO
A estética constitui importante papel na Odontologia
moderna. A beleza dos dentes é influenciada pelo seu contorno,
simetria, coloração e forma. Buscando uma melhoria nessa
estética, a procura pelo tratamento ortodôntico tem sido cada
vez maior. O verdadeiro objetivo de quem o procura é
conquistar um sorriso bonito, com dentes bem alinhados,
nivelados e esteticamente perfeitos.
A melhoria nas condições econômicas e sociais trouxe
muitos adultos a procurarem o tratamento ortodôntico. Esses
adultos, pela questão social na época, herdaram resquícios de
uma saúde bucal menos valorizada e preservada. Por conta
disso, muitos adultos que procuram o atendimento odontológico
em busca de tratamento ortodôntico possuem dentes que foram
acometidos por cárie e que passaram por tratamento
endodôntico (CONSOLARO, CONSOLARO, 2013).
No contexto Odontológico atual, a população está cada
vez mais preocupada com a sua saúde bucal e valorizando os
tratamentos conservadores, como o tratamento endodôntico.
Este por sua vez, tem sofrido uma mudança de enfoque na sua
atuação, com técnicas e materiais cada vez mais modernos,
que possibilitam etapas clínicas mais rápidas e práticas, altos
índices de sucesso, preservando elementos dentários
antigamente condenados a exodontia (CONSOLARO,
CONSOLARO, 2013).
As alterações pulpares pelo uso de aparelhos
ortodônticos têm sido observadas e estudadas, como
consequência das atividades biológicas inerentes de cada
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paciente, combinadas com as forças mecânicas aplicadas.
Observações histológicas e radiográficas têm mostrado que o
aparecimento destas reações é inerente ao tratamento e estão
associadas à quantidade, magnitude, tipo e direção da força
aplicada.
Entretanto, ainda não foi totalmente compreendido pela
ciência todos os danos que esta movimentação pode causar em
dentes desvitalizados, fragilizados por restaurações extensas,
com lesões periapicais,
problemas periodontais e
traumatizados.
Para um tratamento ortodôntico ser executado com
responsabilidade, deve-se dar atenção à situação radicular no
pré, durante e pós-tratamento. Torna-se necessária a adoção
de procedimentos preventivos em relação ao fenômeno da
reabsorção radicular para todos os pacientes tratados
ortodonticamente. Como o fenômeno da reabsorção radicular,
embora tenha etiologias diferentes, acontece tanto na
ortodontia quanto na endodontia, muitos profissionais têm
dúvidas sobre como e quando é possível tratar
ortodonticamente um dente que já passou por endodontia e
quais os riscos de tratar um dente ortodonticamente se ele
precisa realizar o tratamento endodôntico.
Esta revisão de literatura também ressalta a integração
do plano de tratamento integrado, como grande desafio na
relação Endodontia e Ortodontia.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Este estudo é do tipo revisão de literatura, desenvolvido
a partir de uma revisão de trabalhos publicados em bibliotecas
virtuais, tais como o pubmed, a scielo e web of science. Os
descritores inseridos nas ferramentas de busca dos foram:
endodontia, ortodontia e reabsorção radicular. O operador
booleano AND foi usado entre os descritores para refinar a
pesquisa. Os artigos foram selecionados de forma qualitativa,
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através de leituras exploratórias e seletivas do material de
pesquisa, bem como, em sua revisão integrativa, contribuindo
para o processo de síntese e análise dos resultados de vários
estudos, criando um corpo de literatura compreensível.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os fenômenos inerentes a endodontia e a ortodontia
serão descritos buscando esclarecer questões que norteiam a
relação entre as especialidades.
3.1 REABSORÇÃO RADICULAR
A polpa dentária é constituída por um tecido conjuntivo
frouxo, semelhante ao de outras partes do organismo, envolvido
pelo tecido dentinário (ESTRELA, 2007; YU & ABBOTT, 2007).
É um tecido mesenquimal especializado responsável pela
formação de dentina, sensibilidade dentinária, hidratação e
defesa do complexo dentino-pulpar. O processo inflamatório
observado na polpa é semelhante ao encontrado em outras
regiões do organismo. Entretanto, pelo seu arranjo anatômico
desfavorável, a possibilidade de regeneração do tecido pulpar
é muito restrita, já que se encontra rodeada por um tecido rígido
mineralizado e inelástico, comprometendo o fornecimento
sanguíneo da polpa e sua capacidade de combater infecções
(ESTRELA et al., 1996; DEMARCO et al., 2011; LEONARDI et
al., 2011). A polpa apresenta também uma íntima relação com
o ligamento periodontal, cujas interações endodônticoperiapicais existem graças às vias de comunicação de ambos
os tecidos, através do forame apical, dos canais laterais e/ou
acessórios e túbulos dentinários. A intensidade da interação
depende da infecção, da região anatômica envolvida e da
condição de saúde do tecido (FACHIN, LUISI, BORBA, 2001).
A reabsorção radicular é uma condição indesejada
associada a um processo patológico ou fisiológico que resulta
na perda de substâncias de tecidos mineralizados como a
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dentina, o cemento e o osso alveolar (BANZATTO et al., 2005).
Pode ser interna, mais bem definida e geralmente não afeta
muitos elementos, ou externa, mais prevalente, localizada em
qualquer terço do dente, podendo ser supercial ou profunda
(CONSOLARO, 2002).
A evolução tecnológica permitiu a geração de imagens
na odontologia que facilitam a análise das estruturas
anatômicas em três dimensões, superando as limitações das
técnicas radiográficas tradicionais (MAO, NEELAKANTAN,
2014). O acesso a chamada tomografia computadorizada cone
beam tem ficado cada vez mais fácil e essas imagens podem
ser utilizadas de diversas maneiras na endodontia, tais como
localização e extensão de fraturas radiculares e reabsorções
externas e internas, visualização do sistema de canais quanto
à localização, número, etc (DURACK, PATEL, 2012).
Apesar de ser um recurso essencial, Leung (2010)
aponta algumas desvantagens da tomografia computadorizada
cone beam, tais como: aumento da exposição à radiação frente
a radiografias tradicionais, preço do exame maior, necessidade
de um computador com software específico para manipulação
das imagens, formação de artefatos de imagem, etc.
Uma grande variedade de agentes etiológicos pode
causar danos na dentina e/ou cemento, promovendo a
colonização de células multinucleadas com capacidade de
reabsorção. Tais fatores podem ser a inflamação periapical e
dos tecidos pulpares, traumatismos, cistos ou tumores, forças
mecânicas ou oclusais excessivas, problemas periodontais, etc.
(GOULTSCHIN et al., 1982; REY, SMIT, GAMBOA, 2015).
Consolaro (2005) relata que as reabsorções radiculares
não são de etiologia multifatorial. Para ele, o conceito de
multifatorial acontece quando para uma doença acontecer,
vários fatores desencadeadores do processo devem estar
presentes ao mesmo tempo. Isso não acontece na reabsorção
radicular. Ela se desenvolve em diversas situações, por motivos
isolados. As reabsorções radiculares têm várias causas, que
atuam independentemente umas das outras. Para ele, as
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reabsorções de origem inflamatória podem ter etiologia
proveniente de lesões periapicais crônicas, forças ortodônticas,
dentes não irrompidos, traumatismos dentários e trauma
oclusal. Já as reabsorções por substituição acontecem devido
à formação de osso sobre uma área radicular exposta pela
reabsorção, substituindo a porção radicular reabsorvida. É a
causadora da anquilose dentária. A principal e quase exclusiva
causa que elimina esse componente ligamentar é o
traumatismo dentário. Sua presença contraindica ortodontia.
A reabsorção externa pode ter seu início em qualquer
ponto da superfície radicular. Ela terá seu início onde houver
perda da superfície externa da raiz e pode ser transitória ou
progressiva. É sempre considerada patológica quando ocorre
nos dentes permanentes (CONSOLARO, 2002). Resulta da
atividade de células elásticas multinucleadas no ligamento
periodontal. Normalmente existe um balanço dinâmico entre a
atividade dos osteoblastos e os osteoclastos na manutenção do
estado fisiológico da superfície óssea e radicular. Um
desequilíbrio neste processo resulta num processo de
reabsorção externa onde cemento e dentina são removidos
(YUSOF, GHAZALI, 1989).
A reabsorção radicular é uma condição associada tanto
a processos fisiológicos normais quanto patológicos, resultando
em perda de dentina, cemento e osso. Para que a reabsorção
radicular se estabeleça, deve ocorrer algum dano à estrutura
radicular mineralizada protetora, por injúria física ou química,
deixando esta superfície susceptível à atuação clástica
(SIMPLÍCIO, 2002; NASCIMENTO et al., 2006).
Só (2007) afirma que a predisposição à reabsorção
dentária está relacionada à morfologia da superfície radicular
(forma, comprimento e angulação entre coroa e raiz), a
morfologia óssea (altura, espessura e forma da crista alveolar),
magnitude e direção da força ortodôntica aplicada, saúde
periodontal e endodôntica, além de fatores gerais como a
hereditariedade.
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Revisões como a feita por Abuabara (2007) analisaram
a associação entre distúrbios endócrinos com uma maior
predisposição à reabsorção radicular. Alguns afirmam a relação
com desordens na tireoide, periodontite, agenesia dentária,
alergias, onicofagia, distúrbios lábio linguais, etc. Entretanto, a
literatura ainda não mostrou pesquisas sólidas que comprovem
diretamente a relação entre qualquer desordem sistêmica e
uma maior susceptibilidade a reabsorção radicular.
Para que se possam prevenir as reabsorções dentárias
durante a movimentação dentária induzida, é importante
considerar a morfologia da raiz. A forma geométrica das raízes
(triangular, romboidal e retangular), as formas especiais do
terço apical (em forma de pipeta ou garrafa e dilacerações), a
proporção entre coroa e raiz e o ângulo entre a raiz e a coroa
dentária são que sitos importantes para a análise da morfologia
radicular e suas implicações na frequência das reabsorções
apicais na ortodontia (CONSOLARO, 2011).
A morfologia do osso alveolar também pode influenciar a
movimentação dentária induzida que, inicialmente, ocorre à
custa da compressão dos tecidos, do deslocamento lateral dos
líquidos e da matriz extracelular e deflexão óssea
(CONSOLARO, 2005; SÓ, 2007).
A conduta e o sucesso do tratamento estão relacionados
ao estágio de evolução, extensão e localização da lesão da
reabsorção. Todo tratamento procura remover a causa da
inflamação. Lopes e Siqueira Jr (2010) defendem que em casos
em que a reabsorção é causada pela movimentação
ortodôntica, ao remover a causa, no caso remoção ou
diminuição da força ortodôntica, a vitalidade da polpa é
preservada e o ligamento periodontal consegue recuperar
aquela região lesadal. Em casos de reabsorção externa ou
interna inflamatória, associadas à infecção do sistema de
canais radiculares ou trauma dentário, preconiza-se o
tratamento endodôntico tradicional. O uso de um medicamento
intracanal é imprescindível.
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Só (2007) sugere que dentes que estejam sendo
movimentados e que apresentem reabsorção interna e externa
inflamatória, devem ser tratados endodonticamente. Ele
defende a postergação da obturação até o fim da
movimentação.
O material obturador aplicado no protocolo de Lopes e
Siqueira (2010) é a pasta L&C®, composta por 2g de hidróxido
de cálcio p.a, 1g de carbonato de bismuto, 0,05g de colofônia e
azeite de oliva puro como veículo. O material obturador deve
preencher o canal radicular e a área reabsorvida. É possível
também obturar o canal, inclusive a área reabsorvida, com MTA
(Agregado Trióxido Mineral) ou Biodentine (NICKHIL et al.,
2012, BANI et al., 2015; SABERI et al., 2015).
Para a reabsorção apical quando presente em dentes
tratados endodonticamente de maneira deficiente, é indicado o
retratamento endodôntico. Se a terapia endodôntica tradicional
fracassar, a cirurgia perirradicular deve ser indicada. Para
dentes portadores de um tratamento endodôntico bem
conduzido, a opção poderá ser diretamente cirúrgica. Nesse
caso é provável que o fator de manutenção que estimula o
processo de reabsorção seja a presença de um biofilme
perirradicular ou uma infecção persistente em áreas não
acessíveis ao procedimento químico-mecânico. O tratamento
clínico é sempre a primeira opção de resolução para as
reabsorções dentárias externas apicais. Se todas as
alternativas não lograrem êxito, a exodontia deve ser indicada
(LOPES E SIQUEIRA, 2010).
3.2 MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA INDUZIDA
A Ortodontia caracteriza-se por movimentar o dente
dentro do tecido ósseo, assim, incluindo também as estruturas
periodontais. A movimentação ortodôntica é explicada por dois
mecanismos: a teoria da pressão-tensão e a teoria bioelétrica
(REITAN E RYGH, 1996).
Capelozza e colaborador em 1998 descrevem a teoria da
pressão-tensão do seguinte modo: ao aplicar uma força ao
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dente, cria se no lado de pressão um estreitamento da
membrana periodontal e ação compressiva idêntica sobre seus
limites, a superfície radicular e óssea. Como o cemento é
menos vulnerável a esta compressão, o osso é reabsorvido, o
dente movimenta e a membrana periodontal volta a sua
dimensão original. Felizmente, se respeitada a correta
biomecânica, trata-se de um fenômeno reversível.
A aplicação de diferentes forças ortodônticas
desencadeia um processo celular sequencial no tecido ósseo,
induzindo uma inflamação local que se inicia pelos
osteoclastos, mas envolve macrófagos, monócitos e osteócitos
(GUNRAJ, 1999). A ação dos clastos e sua interação com os
mediadores químicos locais dá origem a um conjunto celular
responsável pela reabsorção do tecido mineralizado.
No modelo de movimentação causado pela teoria da
pressão-tensão, a polpa não está usualmente envolvida. O
processo de reabsorção radicular decorrente deste fenômeno
tende a paralisar quando a causa é removida. Na Ortodontia,
significa reduzir ou cessar a força. Nenhum outro tipo de
tratamento é necessário. A terapia endodôntica não é indicada
(RYGH, 1997; CONSOLARO, CONSOLARO, 2013).
O fenômeno da bioeletricidade está relacionado à
deformação óssea, onde a distorção das células e da raiz
extracelular seria associado à alteração e formação de um
potencial elétrico. A deformação mecânica da estrutura
cristalina da hidroxiapatita e do colágeno induz a migração de
elétrons que produzem campos elétricos locais, conhecidos por
piezoeletricidade, ou seja, um aumento do fluxo de íons através
das membranas celulares. Esta influência mecânica também
apresenta certo controle sobre a aposição e reabsorção óssea
(RYGH, MOYERS,1991 apud MATTIAZZI, 2012).
3.3
ALTERAÇÕES
PULPARES
E
PERIAPICAIS
DECORRENTES DA MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA
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Com a crescente procura do público adulto ao tratamento
ortodôntico, a casuística da movimentação ortodôntica
aumentou em pacientes que tinha dentes tratados
endodonticamente.
Percebeu-se
que
havia
uma
contraindicação nestes dentes por acreditar que eles eram mais
susceptíveis à reabsorção radicular (CONSOLARO, 2005).
As reações do periodonto foram avaliadas em 1990 por
Ramalho e Bozzo. Eles, analisaram a sucessão de alterações
do sistema periodontal após aplicação de força ortodôntica nos
molares de ratos jovens. Utilizaram-se ratos jovens, aos quais
se aplicou uma força ortodôntica utilizando o fio de aço no ponto
de contato entre o primeiro e o segundo molares inferiores. Os
animais foram sacrificados após 30 minutos, 1, 2, 6, 12, 24, 48,
72, 96 e 168 horas após a colocação do anel metálico. Após
análise, concluiu-se que em todas as secções era evidente a
intensa atividade metabólica e que ocorreu uma evolução
gradual dos fenômenos de remodelação.
Hamilton e Guttman (1999) relataram que, em condições
normais, o grau de atividade dentinogênica é diretamente ligado
ao grau de oxigenação da polpa. Em diferentes movimentos
ortodônticos há uma significante queda dos níveis respiratórios
pulpares, o que pode significar uma relação entre atividade
pulpar e magnitude da movimentação ortodôntica. Isso significa
que a movimentação ortodôntica pode causar respostas
inflamatórias e/ou degenerativas sobre a polpa de dentes
completamente formados. O impacto do movimento sobre a
polpa se dá, primariamente, no sistema neurovascular, com a
liberação de neurotransmissores que podem influenciar o fluxo
sanguíneo e o metabolismo celular. As movimentações podem
gerar respostas pulpares que impactem no início, na
continuação da reabsorção e no remodelamento apical durante
o tratamento. A incidência e severidade das alterações podem
ser influenciadas por injúrias prévias à polpa (ex: trauma).
Consolaro (2005) fez uma análise microscópica do do
complexo dentinopulpar em dentes de ratos submetidos à
movimentação dentária induzida. O aparelho usado consistiu
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numa mola fechada ancorada aos incisivos inferiores,
movimentando mesialmente o molar superior. Dez animais
foram considerados o controle e os demais foram divididos em
grupos de acordo com o período de observação após a
movimentação: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dias. A eficiência da força e
comprovação do movimento dentário teve como parâmetros as
alterações periodontais, incluindo a hialinização segmentar,
reabsorção óssea frontal, a distância e a reabsorção radicular.
No complexo dentinopulpar não notou-se alteração morfológica
que indicasse efeito da movimentação dentária induzida.
Santamaria et al. (2007) avaliaram as alterações
pulpares em 25 ratos machos adultos, aleatoriamente alocados
em 5 grupos (n=5), sendo 1 grupo controle e 4 grupos teste
submetidos a 6, 12, 24 e 72 h de aplicação de força. Os grupos
teste receberam uma mola fechada tipo coil spring de níqueltitânio com 5 mm de comprimento, usada para mesialização do
primeiro molar. Após a movimentação, os animais foram
sacrificados e as peças contendo o dente movimentado e o seu
tecido pulpar foram analisados histologicamente. Os resultados
mostraram: alteração da camada de odontoblastos com
hipertrofia dessas células; edema no tecido conjuntivo pulpar e
alteração vascular. Dessa forma, conclui-se que o movimento
dentário provoca alterações pulpares teciduais compatíveis
com processo inflamatório, as quais são reversíveis se a
agressão não ultrapassar o limite de tolerância do tecido.
Javed et al. (2015) discutiram a influência das forças
ortodônticas na polpa dental humana em uma revisão
sistemática. O trabalho foi idealizado com o objetivo de
responder a pergunta: ‘’Forças Ortodônticas podem afetar a
polpa dental humana?’’ Estudos de 1952 a 2014 foram
avaliados. 30 foram selecionados. Estes avaliaram as respostas
pulpares às movimentações ortodônticas e os efeitos no fluxo
sanguíneo pulpar quando o dente está sendo movimentado. Os
autores concluíram que não existe validação científica
suficiente para associar a força ortodôntica e efeitos
permanentes na polpa dental humana.
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Além desta, pesquisas de Ramalho (1990), Consolaro
(2005) e Santamaria et al. (2007) sustentam o raciocínio de que
a movimentação ortodôntica é capaz de desencadear reações
pulpares. Entretanto, em nenhuma das pesquisas supracitadas,
evidenciou-se necrose pulpar. Consolaro (2005) fala que a
movimentação ortodôntica não tem magnitude de força
suficiente para romper o feixe vásculo-nervoso, não sendo
capaz dessa força causar necrose pulpar.
Muito se discute sobre os benefícios do aparelho auto
ligado. Por apresentar um sistema em que não faz uso de
ligaduras elásticas, o aparelho auto ligado trabalha com uma
biomecânica mais conservadora, menor atrito e forças
continuas e de menor intensidade, o que faz com que as fases
de alinhamento e nivelamento dentário ocorram de modo mais
natural. Quando comparado com o sistema convencional, não
se evidenciou diferença estatística frente a magnitude das
reabsorções radiculares provocadas por movimentação
ortodôntica quando comparados os sistemas convencionais
(PANDIS et al. 2008, JACOBS et al. 2014, CHEN et al. 2015).
Diante do exposto, percebe-se que estudos
comparativos apresentam dificuldade na obtenção da amostra,
pois muitos pacientes não fazem radiografias periapicais
iniciais, durante o tratamento ou finais, ou ainda, não
apresentaram os exames complementares pós-tratamento. É
de suma importância que o profissional conscientize seus
pacientes quanto à necessidade da realização da
documentação completa antes, durante e após o tratamento
ortodôntico, pois, além do controle dos efeitos colaterais, é
importante para a realização de pesquisas, evolução do
tratamento, controles pós-tratamento e para os aspectos
odonto-legais. Mesmo que os resultados não tenham sido
estatisticamente significantes, os resultados clínicos podem ser
relevantes e as radiografias de evolução do tratamento
indispensáveis para o controle durante e após o tratamento.
Além disso, estas pesquisas são importantes para elucidar as
opiniões controversas que existem na literatura.
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Consolaro e colaborador (2013) avaliaram que não existe
trabalho na literatura com significativo número de casos de
dentes tratados endodonticamente que tenham sido
submetidos a tratamento ortodôntico. Entretanto, é comum na
literatura relatos de caso como o de Tanaka et al. (2013), que
publicaram um artigo mostrando o sucesso da terapia
ortodôntica em uma paciente com diversos dentes tratados
endodonticamente. Com uma mecânica segura, de forças leves
e contínuas, não houve exacerbação do processo de
reabsorção. Artigos como o de Spurrier et al. (1990) e Esteves
et al. (2007) mostraram insignificância clínica nas reabsorções
radiculares pós tratamento quando observados dentes vitais e
não vitais.
Consolaro (2011) esclarece que somente um trauma
dental muito severo, capaz de romper as fibras do feixe vásculonervoso, é capaz de induzir a necrose pulpar e o dente
necessitar de tratamento endodôntico.
Rego et al. (2004) concluíram no seu trabalho que o
traumatismo dentário é fator de risco para a reabsorção
radicular. Dentes traumatizados, com endodontia realizada ou
não, devem ser monitorados por seis meses sem, para então
serem incluídos na mecanoterapia.
Consolaro e colaborador em 2013 publicaram o seguinte
artigo: ‘’A partir de que momento é possível movimentar um
dente tratado endodonticamente??’’. O artigo fala que o
fenômeno do movimento ortodôntico se dá no ligamento
periodontal, sem qualquer participação ativa, direta ou indireta,
da polpa dentária e que a reabsorção radicular, induzida
durante o tratamento ortodôntico, ocorrerá se as forças
aplicadas provocarem a morte de cementoblastos, com
subsequente exposição da superfície radicular. Os tecidos
pulpares não apresentam alterações morfológicas e funcionais
durante a movimentação ortodôntica, independentemente do
tipo e intensidade da força aplicada. Assim, se o canal estiver
preenchido por material endodôntico em lugar da polpa, não
ocorrerá qualquer modificação nos tecidos periodontais com o
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movimento ortodôntico. Se um dente endodonticamente tratado
for movimentado ortodonticamente e apresentar-se com menos
ou mais reabsorções radiculares, essas não estarão
relacionadas com o presente tratamento endodôntico.
Levando em consideração a morfologia e a biologia do
dente e das estruturas de sustentação, se a movimentação
ortodôntica não tem interferência na biologia pulpar e viceversa, a aplicação de forças pode ser feita depois de alguns
dias da realização do tratamento endodôntico, seja o dente
tratado alvo de um processo endodôntico agudo ou crônico.
Entre 15 e 30 dias, o exsudato (líquidos) e o infiltrado
inflamatório (células) foram absorvidos e migraram do local.
Depois de quinze dias, um tecido de granulação maduro está
em fase avançada de reconstrução do ligamento periodontal e
do osso alveolar. A movimentação ortodôntica pode então ser
realizada (CONSOLARO, CONSOLARO, 2013).
Só (2007) defende que o período entre o início do
tratamento endodôntico e a movimentação ortodôntica com
responsabilidade deve ser 6 meses ou após a recuperação total
da lesão. Ele afirma que e a observação clínica mostra três
aspectos que devem ser considerados e questionados no
planejamento da movimentação ortodôntica: localização e
extensão da lesão, tipo de movimento desejado e o formato da
raiz. A movimentação ortodôntica para dentes que passaram
por tratamento endodôntico cirúrgico não é contra-indicada,
desde que se constate o reparo do tecido perirradicular na
região e que o tratamento seja planejado em conjunto com
outros profissionais.
Quanto aos casos de movimentação ortodôntica de
dentes endodonticamente tratados em que se detectou
insucesso na endodontia ao longo do tempo, Só (2007) afirma
que não se deve tal insucesso à movimentação dentária
efetuada. As forças aplicadas não interferem na patogenicidade
da microbiota associada, assim como na biologia dos biofilmes
microbianos e lesões periapicais inflamatórias crônicas. O
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insucesso deve ser justificado a partir das limitações inerentes
ao próprio tratamento endodôntico.
Consolaro e colaborador (2013) relatam que a conduta
ortodôntica é a mesma que nos outros casos em que o dente
teve que passar pelo tratamento endodôntico, embora concorde
com Rego et al. (2004) no fato da reabsorção em dentes
traumatizados ser mais precoce, frequente e intensa. Em razão
disso, os autores defendem um maior tempo de espera para
início da ortodontia, a depender da severidade do trauma. Só
(2007) defende que o(s) dente(s) traumatizado(s) devem ser
monitorados periodicamente. Constatando-se uma evolução do
caso, com silêncio clínico e radiográfico pós traumatismo por 12
meses, considera-se a possibilidade de movimentar o dente.
Para ele, após traumatismos leves (concussão e subluxação),
deve-se esperar de 3 a 4 meses para reavaliação imaginológica
(periapical/tomografia) do dente e das estruturas de suporte.
Constatada a saúde dos mesmos, com normalidade estrutural
e organizacional e ausência de anquilose alvelodentária e
reabsorção inflamatória, pode-se movimentar o dente. Em
traumatismos moderados (luxação), deve-se esperar um ano.
Casos mais severos (avulsão e fratura radicular), Só (2007)
sustenta a proservação por dois anos. É importante relembrar
que poderão ocorrer maiores reabsorções radiculares ao final
do tratamento ortodôntico, devido o trauma prévio ao
tratamento.
Só (2007) por fim reforça a necessidade de um plano de
tratamento integrado e constante, de modo a oferecer um
melhor trabalho para o paciente. O ortodontista deve buscar
aplicar forças mais leves, contínuas e controladas possíveis,
respeitando os limites sadios de resistência de cada paciente.
Os profissionais devem avaliar o paciente e verificar se
qualquer uma das estruturas dentais está sendo lesada.
Constatado o problema, a ortodontia deve ser interrompida até
a questão ser sanada.
Embora já se consiga resultados bastante positivos e
conservadores, pesquisas mais apuradas são importantes para
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esclarecer bem essa dúvida para a comunidade científica. São
necessárias pesquisas com um maior rigor metodológico, maior
padronização nas amostras e suas condições sistêmicas, o tipo
de mecânica ortodôntica realizada, calibração dos operadores,
a condição endodôntica dos pacientes, etc. Pelo fato da
magnitude da reabsorção ser imprevisível e depender de
fatores múltiplos que exigem dos profissionais atitudes clínicas
coerentes, as quais abarcam um diagnóstico perfeito, uma
mecanoterapia racional que respeite a biologia do periodonto e
um controle radiográfico periapical periódico é imprescindível.
4. CONCLUSÕES
A partir dos artigos analisados, considera-se que os
estudos que apresentaram índices diferentes de reabsorções
periapicais para dentes vitais e dentes com tratamento
endodôntico não teriam seguido critérios metodológicos de
forma adequada e que a literatura apresenta pouco
embasamento nos resultados a respeito da reabsorção
radicular relacionada a dentes tratados endodonticamente e o
tratamento ortodôntico, não sendo conclusiva em relação ao
mecanismo
de
ação
entre
os
dentes
tratados
endodonticamente e os vitalizados e se o tratamento
endodôntico previne ou não a reabsorção radicular, embora a
literatura,
pela
literatura
disponível,
sustente
uma
desvinculação entre a fisiologia da reabsorção radicular
decorrente de movimentação ortodôntica e de patologias
pulpares;
Frente a isso, sugere-se, que novos estudos sejam
realizados com uma amostra representativa, em indivíduos com
idades, maloclusão e tempo de tratamento semelhantes, e
preferencialmente tratados com a mesma técnica ortodôntica,
pelo mesmo profissional, com a padronização de radiografias
periapicais e modelos ortodônticos.

37

A MULTIDISCIPLINARIEDADE ENTRE A ORTODONTIA E A ENDODONTIA NA ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABUABARA, A. Biomechanical aspects of external root resorption in
orthodontic therapy. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, v.12, n.8, p. 610-613,
dec. 2007.
BANI, M.; SURGURTEKIN-EKÇI, E.; ODABAS, M. E. Efficacy of Biodentine
as an Apical Plug in Nonvital Permanent Teeth with Open Apices: An In Vitro
Study. BioMed Research International, v.15, p. 1-4, may./jul. 2015.
BANZATTO, et al. Revista Odonto Ciência – Fac. Odonto/PUCRS, v. 20,
n. 47, jan./mar. 2005.
tCHEN, W. et al. Root resorption of self-ligating and conventional pre
adjusted brackets in severe anterior crowding Class I patients: a longitudinal
retrospective study. BMC Oral Health, v. 2015, p. 1-6, oct. 2015.
CONSOLARO, A. Reabsorções dentárias nas especialidades clínicas.
Maringá, Dental Press, 2002.
CONSOLARO, R. Análise do Complexo Dentinopulpar em dentes
submetidos à movimentação dentária induzida em ratos. 2005. 115f.
Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade de São Paulo, Bauru
– SP.
CONSOLARO, A. O conceito de Reabsorções Dentárias ou As Reabsorções
Dentárias não são multifatoriais, nem complexas, controvertidas ou
polêmicas! Dental Press J Orthod, v. 16, n.4, p. 19-24, jul./aug. 2011.
CONSOLARO, A. Tratamento ortodôntico não promove necrose pulpar.
Dental Press Endod, v. 1, n.1, p. 14-20, apr-june, 2011.
CONSOLARO, A.; CONSOLARO, R. Fez a endodontia: E agora? Quando
movimentar? Fundamentos biológicos. Rev Clín Ortod Dental Press, v. 12,
n.3, p. 123-128, jun-jul, 2013.
CONSOLARO, A.; CONSOLARO, R. B. Orthodontic movement of
endodontically treated teeth. Dental Press Journal of Orthodontics, v. 18,
n. 4, p. 2-7, jun. /jul. 2013.
DEMARCO, F.F. et al. Dental Pulp Tissue Engeneering. Brazilian Dental
Journal, v. 22, n. 1, p. 03-12, 2011.
DURACK, C.; PATEL, S. Cone Beam Computed Tomography in
Endodontics. Brazililan Dental Journal, v. 23, n. 3, p. 179-191, 2012.
ESTEVES, T. et al. Orthodontic Root Resorption of Endodontically Treated
Teeth. Journal of Endodontics, v. 33, n.2, p.119-122, feb., 2007.
ESTRELA, C. et al. Correlação entre o diagnóstico clínico da polpa dental
inflamada e o reparo após pulpotomia. ROBRAC – Revista Odontológica
do Brasil Central, v. 6, n. 19, p. 4-8, 1996.
ESTRELA, C. Ciência Endodôntica. São Paulo: Artes Médicas, 3º ed., São
Paulo, 2007. 1010p.
FACHIN, E. V. F. LUISI, S.B.; BORBA, M.G. Relação pulpo-periodontal:
considerações histológicas e clínicas. Revista da Faculdade de
Odontologia, Porto Alegre, v. 42, n.1, p. 9-15, jul. 2001.

38

A MULTIDISCIPLINARIEDADE ENTRE A ORTODONTIA E A ENDODONTIA NA ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

CAPELOZZA FILHO, L.; FILHO, O. G. S. Reabsorção Radicular na Clínica
Ortodôntica: Atitudes para uma Conduta Preventiva. Revista Dental Press
De Ortodontia e Ortopedia Facial, v. 3, n.1, jan./fev. 1998.
GOULTSCHIN, J.; NITZAN, D.; AZAZ, B. Root resorption. Oral Surgery, v.
54, n.5, p. 596-590, nov. 1982.
GUNRAJ, M. N. Dental root resorption. Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol Endod, v.88, n.6, p-647-653, 1999.
HAMILTON, R.S.; GUTMANN, J.L. Endodontic-orthodontic relationships: a
review of integrated treatment planning challenges. Internacional
Endodontic Journal, v. 32, n.5, p. 343-360, sep, 1999.
JACOBS, C. et al. Root resorption, treatment time and extraction rate
during orthodontic treatment with self -ligating and conventional
brackets. Head Face Med., v. 10, n. 2, p.1-7, jan. 2014.
JAVED, F. et al. Influence or Orthodontics forces on human dental pulp: A
systematic review. Archives of Oral Biology, v. 60, n. 2, p-347-356, feb.
2015.
KIM J. et al. Evaluation of reparative dentin formation of ProRoot MTA,
Biodentine and BioAggregate using micro-CT and immunohistochemistry.
Restorative Dentistry & Endodontics, v. 41, n. 1, p. 29-36, feb, 2016.
LEONARDI, D. P. et al. Alterações pulpares e periapicais. RSBO, v. 8, n. 4
p. 47-61, oct-dec, 2011.
LEUNG, S. F. Cone Beam Computed Tomography in Endodontics. Dental
Bulletin, v. 15, n.3, p.16-19, mar, 2010.
LOPES, H. P.; Siqueira Jr., J. F. Endodontia – Biologia e Ténica. 3º edição.
São Paulo. 2010, p. 855-872.
MAO, T.; NEELAKANTAN, P. Three-dimensional imaging modalities in
endodontics. Imaging Science in Dentistry, v.44, n.3, p.177-183, 2014.
MATTIAZZI, G.D. Considerações sobre a movimentação ortodôntica de
dentes vitais e dentes tratados endodonticamente. 2012. 62f. Monografia
(Especialização em Ortodontia). Faculdade Ingá – UNINGÁ. Passo Fundo,
Rio Grande do Sul, 2012.
NASCIMENTO, G. J. F. et al. Mecanismo, Classificação e Etiologia das
Reabsorções Radiculares. Rev. Faculdade Odontologia Porto Alegre,
Porto Alegre, v. 47, n. 3, p. 1722, dez. 2006.
NIKHIL, V. et al. Non surgical management of trauma induced external root
resorption at two different sites in a single tooth with Biodentine: A case
report, ENDODONTOLOGY, p-150-155, dec. 2012.
PANDIS, N. et al. External apical root resorption in patients treated with
convencional and self-ligating brackets. American Journal of Orthodontic
Dentofacial Orthopedics, v. 134, n.5, p. 646-651, nov. 2008.
RAMALHO, L. T. O.; BOZZO, L. Biomecânica da movimentação ortodôntica
- Resposta inicial dos tecidos periodontais. Rev. Odont. UNESP, São Paulo,
v. 19: p. 1-11, 1990.

39

A MULTIDISCIPLINARIEDADE ENTRE A ORTODONTIA E A ENDODONTIA NA ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

REY, D.; SMIT, R. M.; GAMBOA, L. Orthodontic treatment in patient with
idiopathic root resorption: A case report. Dental Press Journal of
Orthodontics, v. 20, n. 1, p. 108-117, jan/feb. 2015.
REGO, M. V. N. N. et al. Reabsorção Radicular e Tratamento Ortodôntico:
Mitos e Evidências Científicas. J Bras Ortodon Ortop Facial, v. 9, n. 51, p.
292-309, 2004.
REITAN, K.; RYGH, P. Princípios e reações biomecânicas. In: GRABER,
T.M.; VANARSDALL Jr, R.L. Ortodontia: Princípios e Técnicas Atuais. 2
ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 1996, p. 88-174.
ROBERTS, W.E. Biomecânica, metabolismo e fisiologia óssea na prática
ortodôntica. In: GRABER, T.M.; VANARSDALL Jr, R.L. Ortodontia:
Princípios e Técnicas Atuais. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan,
1996, p. 175-211.
RYGH, P. Orthodontic root resorption studied by electron microscopy.
Orthodontie Department, Univ.of Bergen., v.47, p. 1- 16,1997.
SABERI, E. A.; KARKEHABADI, H.; FARHAD MOLLASHAHI, N. Cytotoxicity
of Various Endodontic Materials on Stem Cells of Human Apical Papilla.
Iranian Endodontic Journal, v.11, n. 1, p. 17-22, 2016.
SANTAMARIA JR, M. et al. Initial Pulp Changes During Orthodontic
Movement: Histomorphological Evaluation. Brazilian Dental Journal,
vol.18, n.1, p. 34-39, Ribeirão Preto, oct, 2007.
SIMPLÍCIO, H. Avaliação da reabsorção radicular em incisivos
submetidos à retração anterior. 2002. 144f. Dissertação (Mestrado em
Ortodontia e Ortopedia Facial) – Faculdade de Odontologia de Araraquara –
UNESP, Araraquara, 2002.
SÓ, M. V. Endodontia – As Interfaces do contexto na Odontologia. 1º edição.
São Paulo. 2007, p. 305-341.
SPURRIER, S. W. et al. A comparison of apical root resorption during
orthodontic treatment in endodontically treated and vital teeth. American
Journal of Orthodontic Dentofacial, v. 97, n.2, p. 131-134, feb., 1990.
TANAKA, O.M. et al. Orthodontic treatment in an endodontically treate
maxillary incisors. European Journal of General Dentistry, v. 2, n. 1, p. 7275, jan., 2013.
YU, C.; ABBOT, P.V. An overview of the dental pulp: its functions and
responses to injury. Australian Dental Journal of Endodontics, v.52, n.1,
p.4-16, 2007.
YUSOF, W.Z.; GHAZALI, M.N. Multiple external resorption. Journal
American Dental Association, v.118, n.4, p. 453-455, Apr. 1989.

40

MICROSCÓPIO OPERATÓRIO NA ENDODONTIA

CAPÍTULO 3
MICROSCÓPIO OPERATÓRIO NA ENDODONTIA
Lorenna Mendes Temóteo BRANDT1
Elisa Diniz de LIMA 2
Daliana Queiroga de Castro GOMES 3
Roberta Moreira FRANÇA4
Katia Simone Alves dos SANTOS3
1

Professora Mestre. Departamento de Odontologia. UEPB; 2Mestranda. Programa de PósGraduação em Odontologia, UEPB; 3Professora Doutora. Departamento de Odontologia.
UEPB; 4Professora Doutora. Departamento de Odontologia,UFPB
lorenna_jp@hotmail.com

RESUMO: O microscópio operatório surgiu no campo da
Endodontia com o intuito de facilitar a visualização do campo
operatório, através da amplificação de estruturas e iluminação
homogênea promovida, proporcionando um tratamento mais
rápido, eficaz e seguro. O objetivo deste capítulo foi revisar a
literatura entre 2010 e 2016 a partir das bases de dados Scielo
e Pubmed, discorrendo sobre a situação atual da microscopia
operatória na Endodontia, enfatizando suas vantagens e
limitações. Observou-se que o microscópio operatório tem se
mostrado bastante eficaz nos procedimentos endodônticos,
através da melhor acuidade visual proporcionada ao operador,
da ampliação e iluminação do campo, que implica na melhora
da qualidade dos tratamentos realizados, tornando-os mais
seguros, além de ser uma potencial ferramenta na
documentação do paciente.
Palavras-chave: Inovação tecnológica. Tratamento do canal
radicular. Magnificação.
1. INTRODUÇÃO
A utilização do microscópio operatório (M.O.) foi proposta
pela primeira vez em 1977 por Baumann, um médico
especialista em microcirurgia de ouvido e também cirurgião41
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dentista que questionou as razões de a classe odontológica não
recorrer a essa tecnologia, já que através do M.O. as estruturas
da cavidade oral seriam vistas com maior clareza (FEIX et al.,
2010).
Em 1992 houve a primeira publicação da utilização do
M.O. proposta por Gary Carr, e desta data até os dias atuais o
número de publicações só tem crescido, promovendo assim um
grande avanço não somente na Endodontia, mas também em
outras especialidades da Odontologia (CARR; MURGEL, 2010).
A introdução do M.O. foi um ponto crucial na história da
odontologia, pois desencadeou uma transição rápida do mundo
convencional da macro-odontologia para o mundo exato e
detalhado da micro-odontologia (MITTAL et al., 2014), redefiniu
os conceitos de visualização, fornecendo magnificação da
imagem e proporcionou uma maior taxa de sucesso em
tratamentos endodônticos (SANTOS et al., 2014).
Os benefícios mais importantes quando se utiliza o M.O.
são: excelente visualização do campo operatório, maior
iluminação e ampliação das estruturas, menos ocorrências
iatrogênicas, ergonomia ereta e relaxada, e reforço documental
de cada paciente (MITTAL et al., 2014; BONSOR, 2015;
AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTICS, 2016).
O presente capítulo tem como objetivo realizar uma
revisão de literatura discorrendo sobre a situação atual da
microscopia operatória na Endodontia, enfatizando suas
vantagens, limitações e estudos realizados, bem como visando
demonstrar como essa nova tecnologia está sendo usada por
especialistas durante a execução de seus tratamentos.
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2. MATERIAIS E MÉTODO
Realizou-se uma revisão da literatura, baseada em artigos
científicos publicados entre os anos 2010 e 2016, disponíveis
por completo na base dados Scielo e PubMed. Para a pesquisa,
utilizaram-se os descritores: operating microscope e
endodontics, com o operador boleano AND. Os títulos e
resumos que atenderam aos critérios de elegibilidade (resumo
relacionado ao tema e texto completo disponível em português
ou inglês) foram selecionados para leitura por dois
examinadores independentes. Foram incluídos nesse capítulo
estudos in vitro, relatos de caso, estudos transversais e artigos
de revisão. Primeiramente, a seleção dos artigos foi realizada
de acordo com sua importância, por meio de leituras
exploratórias dos respectivos resumos. Posteriormente,
analisou-se integralmente o conteúdo dos estudos e
selecionou-se a informação pertinente.
Foram excluídos artigos cujos resumos não demonstraram
relação com o tema e escritos em outras línguas, exceto
português e inglês.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do M.O. na Endodontia vai desde o diagnóstico;
Endodontia não cirúrgica; Endodontia cirúrgica; até a educação
de pacientes e documentação judicial (FEIX et al., 2010).
A magnificação e a iluminação fornecidas pelo M.O. são
importantes, especialmente para os endodontistas, porque até
pouco tempo atrás a maior parte da terapia endodôntica era
realizada utilizando, apenas, a sensibilidade tátil (CARR;
MURGEL, 2010; FEIX et al., 2010; AMERICAN ASSOCIATION
OF ENDODONTICS, 2016) e a única maneira de ver o interior
43
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do sistema de canais radiculares era através da projeção
intuitiva do operador com o auxílio de radiografias (CARR;
MURGEL, 2010). A magnificação odontológica com o emprego
do M.O., que pode variar de 4x a 25x (AMERICAN
ASSOCIATION OF ENDODONTICS, 2016), promoveu um
refinamento das técnicas operatórias, nas quais a acuidade
visual é qualificada e aperfeiçoada, realizando procedimentos
mais seguros e precisos (FEIX et al., 2010). Além disso, essa
tecnologia se apresenta como um método promissor na
detecção de variações anatômicas através da iluminação
homogênea e vista ampliada que fornece, permitindo uma clara
visualização do sítio (PRAVEEN et al., 2015).
PERRIN, NEUHAUSS, LUSSI (2013) realizaram testes
visuais intrarradiculares em um ambiente clínico simulado
objetivando testar o diagnóstico dos dentistas comparando a
visão natural, o uso de lupas e o uso do microscópio operatório.
Esse estudo demonstrou a importância do microscópio
operatório para a precisão no diagnóstico de estruturas em
Endodontia, principalmente para dentistas com mais de 40 anos
de idade.
No diagnóstico o M.O. pode ser útil tanto na identificação
do número de canais radiculares e suas respectivas
localizações, canais calcificados Fig. (1), canais dilacerados
(CARR; MURGEL, 2010) quanto na detecção de fraturas
radiculares Fig. (2) e eliminação de obstáculos no interior do
canal radicular (PERRIN; NEUHAUSS; LUSSI, 2013). O M.O e
sua iluminação coaxial facilitam a distinção entre as diferenças
de cor e textura do tecido pulpar, do tecido pulpar calcificado e
do assoalho da câmara, que é muitas vezes mais suave e mais
branco do que os tecidos pulpares (CARR; MURGEL, 2010;
MAMOUN, 2016).
44
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Figura 1. A - Não detecção das entradas dos canais; B- Após
uso do ultrasson, visualização dos canais MV e ML.

Fonte: CARR; MUERGEL, 2010.

Figura 2. Diagnóstico de fratura vertical.

Fonte: FEIX et al., 2010.

Estudos recentes têm demonstrado que a instrumentação
do canal também tem o potencial para causar fissuras
dentinárias, e os instrumentos rotatórios têm contribuído para
essa intercorrência indesejada (MILANI et al., 2012).
Para Ashwinkumar, Nandini e Velmurugan (2014), o M.O.
veio como uma revolução para a Endodontia e é a melhor
ferramenta na visualização de estruturas anatômicas não
visíveis a olho nu. Em seu estudo, através do M.O foi possível
detectar a presença de três canais em um canino superior
esquerdo. Mamoun (2016) destaca o uso do M.O. durante a
etapa de acesso endodôntico auxiliando o endodontista na
precisão da profundidade de penetração da fresa na câmara
45
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pulpar, bem como na correta direção da broca contribuindo para
a preservação de tecido dentário através de um acesso
conservador.
No estudo de Kontakiotis et al. (2010) , comparando-se a
presença e a frequência de istmos nas raízes mesiais de
primeiros molares superiores e inferiores pelo método de
observação macroscópica e com o microscópio operatório,
observou-se que o M.O. aumentou a precisão diagnóstica na
detecção de istmos nos níveis de 3mm e 5mm de ressecção e
em ambos os tipos de raízes (p<0,05).
Carr e Murgel (2010) destacaram o poder da visualização
do campo operatório, quando se lança mão do M.O. Em canais
radiculares retos é possível perceber qualquer obstáculo
mesmo que localizado na parte mais apical, e assim o poder de
resolução do operador é bem maior.
Uma das maiores causas de retratamento e da persistência
da dor após a terapia endodôntica pode ser a não localização e
consequentemente a ausência de tratamento de um canal
adicional Fig. (3) (FEIX et al., 2010; DAS et al., 2015). Numa
reintervenção, decorrente de um caso de insucesso,
Eskandarinezhad e Ghasemi (2012) demonstraram que ao
examinar o assoalho da câmara pulpar com o M.O. em alta
magnificação foi possível visualizar o segundo canal palatino de
um segundo molar superior, canal este que não havia sido
tratado.
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Figura 3. Magnificação que permitiu a detecção de três canais
mesiovestibulares, além do palatino e distovestibular.

Fonte: AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTICS, 2016.

Ademais, o uso do M.O. durante o retratamento
endodôntico aumenta a capacidade do operador para remover
material obturador remanescente além de detectar a presença
de um canal não instrumentado Fig. (4) (CHAUHAN; TIKKU;
CHANDRA, 2012; SANTOS et al., 2014).
Figura 4. Emprego do microscópio operatório em um
retratamento endodôntico, demonstrando a presença de um
segundo canal, que foi tratado e obturado.

Fonte: Santos et al., 2014.

A magnificação conseguida através do uso do M.O.
também tem contribuído para elevar a taxa de sucesso nos
reparos de perfuração de raiz (BISWAS; MAZUMDAR;
NEYOGI, 2011). A melhor visualização concebida pela
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ampliação e pela iluminação facilita o diagnóstico e proporciona
um melhor acesso, permitindo o controle dos procedimentos
(FEIX et al. 2010; BISWAS; MAZUMDAR; NEYOGI, 2011),
facilitando o posicionamento incremental do material
restaurador como o agregado trióxido mineral sobre o local da
perfuração Fig. (5) (BISWAS; MAZUMDAR; NEYOGI, 2011).
Figura 5. Sequência de perfuração de furca vedada com MTA,
seguido por selamento com ionômero de vidro.

Fonte: FEIX et al., 2010.

Durante a limpeza e a modelagem do sistema de canais
radiculares, uma sobrecarga nos instrumentos, ou um mau
manejo, pode ocasionar a fratura das limas dentro do canal.
Quando a lima fratura no ápice a sua remoção fica mais
complicada, às vezes impossível. Nesses casos, o M.O. atua
ajudando a Endodontia não cirúrgica, pois guia o profissional
nessa conduta, permitindo a visualização do fragmento dentro
do canal, buscando observar a presença do espaço entre o
instrumento e as paredes do conduto e a mobilidade do
fragmento para sua remoção (FEIX et al., 2010). A taxa de
sucesso na remoção de limas fraturadas através do uso do M.O.
pode chegar a 95% (CUJÉ; BARGHOLZ; HŰLSMAN, 2010;
MCGUIGAN; LOUCA; DUNCAN, 2013).
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Recentemente, um estudo publicado pela Monea et al.
(2015) avaliou o impacto do microscópio operatório sobre os
resultados de tratamentos não cirúrgicos de uma série
consecutiva de 184 dentes diagnosticados com necrose pulpar
e periodontite apical crônica, realizados por estudantes de pósgraduação. O sucesso foi definido como uma diminuição ou
desaparecimento da radiolucência seguindo as recomendações
da Sociedade Europeia de Endodontia. Após um período de
acompanhamento de seis meses e 18 meses houve diferenças
significativas (p<0,05) entre o microscópio e o grupo controle,
com 94,8% versus 87,5% em seis meses, respectivamente; e
de 95,9% e 91,9% aos 18 meses. Aos 18 meses, 89% dos
casos disponíveis para follow-up no grupo microscópio foram
classificados como completamente curado, contra 81,6% do
grupo controle; demonstrando assim, aumento dos índices de
sucesso quando do uso do M.O.
Sabendo-se que a excelente visibilidade constitui um ponto
crítico para o sucesso de um procedimento cirúrgico
endodôntico, cada passo da Endodontia cirúrgica é beneficiado
pelo uso do M.O que permite a simplificação de reparos em
perfurações radiculares, chanfros mais moderados nas áreas
de ressecção da raiz, a curetagem periapical facilitada, o
manejo de tecidos moles de forma mais delicada, tornando o
procedimento menos traumático, o que fomenta uma
cicatrização mais rápida Fig. (6) (CARR; MURGEL, 2010; FEIX
et al., 2010).
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Figura 6. Uso do microscópio operatório em apicectomias.

Fonte: Carr, 1992.

Segundo a American Association of Endodontics (2016), a
endodontia cirúrgica foi completamente transformada pela
microscopia. Todas as etapas da microcirurgia endodôntica
podem ser realizadas em vários graus de ampliação, incluindo
preparação de retalhos, osteotomia, identificação de vértices
radiculares, ressecção de raízes, remoção de tecido
inflamatório, preparação da extremidade da raiz, o enchimento
da extremidade da raiz e a sutura (AMERICAN ASSOCIATION
OF ENDODONTICS, 2016).
Outro aspecto importante a ser destacado é o uso do M.O.
como auxiliar no registro da documentação do paciente. Esse
fato é, particularmente, importante na apresentação de imagens
para os pacientes, que podem ser imagens estáticas ou vídeos
(SUEHARA et al., 2012). Esse tipo de registro auxilia não só o
dentista legalmente, mas também pode ser utilizado para atuar
na educação de pacientes, que entendem melhor a
comunicação visual (FEIX et al., 2010).
Segundo Carr e Murgel (2010), um dos principais fatores
que contribuiu para a restrição do uso dessa maravilhosa
tecnologia, ainda hoje, por muitos Endodontistas não é o custo,
mas uma falha de compreender e aplicar as habilidades
posicionais e ergonômicas necessárias para usar efetivamente
um M.O. Um trabalho eficiente usando um M.O. implica o
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conhecimento e a aplicação dos princípios básicos da
ergonomia Fig. (7).
Figura 7. Posição de trabalho.

Fonte: CARR; MURGEL, 2010.

Mittal et al. (2014) inferem que uma das grandes
dificuldades do dentista no uso do microscópio operatório é a
colocação do espelho no local correto para a visualização de
todo o procedimento. O espelho tem de ser colocado longe do
dente, mas dentro dos limites do dique de borracha a um ângulo
de 45°. Um erro nessa etapa inicial requer a reorientação do
microscópio, fazendo com que todo o processo se torne
frustrante pelo tempo consumido apenas nessa etapa (MITTAL
et al., 2014). Outro problema a ser vencido é o tremor do
operador, podendo levar à perda de alta definição e clareza da
imagem o que levará ao comprometimento da qualidade do
tratamento. Para solucionar tais limitações, Mittal et al. (2014)
sugeriram a utilização da metodologia de um espelho estático e
estável (soldado ao grampo durante o isolamento absoluto)
para evitar reorientações repetidas, proporcionar visão
melhorada e estável e menor fadiga para o operador. A
Associação Americana de Endodontistas (2016) alerta que o
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emprego do M.O. em pacientes deve ser introduzido aos
poucos, porque a aprendizagem é longa e gradual. Existe uma
curva de aprendizagem e de trabalho que exigirá do praticante
movimentos menos bruscos para evitar ações indesejadas
sobre a menor das estruturas anatômicas. Aconselha-se a
iniciar seu uso com exames clínicos e pequenos
procedimentos, até adquirir adestramento suficiente para ações
de maior complexidade. Esse fato aliado ao alto custo do
equipamento, de seus acessórios e do instrumental necessário
para a sua utilização muitas vezes desencoraja os profissionais
a adquirirem o M.O. (FEIX et al., 2010).
4. CONCLUSÕES
Diante da literatura apresentada, pode-se observar que a
utilização do microscópio operatório proporciona uma melhor
acuidade visual por parte do operador, o que implica na melhora
da qualidade dos tratamentos realizados, tornando-os mais
seguros e eficazes, além de ser uma potencial ferramenta na
documentação do paciente.
A maior parte das publicações sobre microscópio
operatório na Endodontia procede de relatos de casos ou
opiniões de especialistas, sendo ainda, discretos os estudos
experimentais e clínicos.
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RESUMO: O presente capítulo tem como objetivo determinar o
perfil, analisar o uso dos serviços odontológicos e avaliar a
autopercepção em saúde bucal dos idosos participantes de um
centro de convivência de uma cidade do interior paraibano.
Estudo transversal, quantitativo, sendo a amostra composta por
30 idosos, realizado através da aplicação de um questionário
estruturado, contendo dados de identificação socioeconômica e
demográfica, morbidade bucal referida, uso dos serviços em
saúde bucal e a autopercepção e impactos em saúde bucal na
qualidade de vida. Os dados foram analisados de forma
descritiva, utilizando-se o programa SPSS Statistics versão
20.0. A maior parte da amostra era do sexo feminino (80,0%),
casada (46,7%), não fumante (66,7%), possuía 1º grau
incompleto (60,0%) e renda familiar de 1 salário mínimo
(70,0%). Pouco mais de dois terços da amostra (70,0%) relatou
necessitar de tratamento dentário, porém não teve dor de dente
nos últimos 6 meses (93,3%). Pouco menos da metade da
amostra (40,0%) afirmou que sua última visita ao consultório do
dentista foi há 3 anos ou mais, no serviço público (PSF), para
realizar extração. No que se refere à autopercepção e impactos
em saúde bucal a maior parte afirmou estar satisfeita com
relação aos seus dentes/boca (56,7%), não sentir incômodo ao
escovar (53,3%) e não ter dificuldade para comer (50,0%),
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relatou não necessitar de prótese ou trocar a que utiliza
(50,0%), bem como afirmou não sentir vergonha de sorrir ou
falar (46,7%). Assim, verificou-se que os idosos perceberam de
forma positiva sua condição bucal, estavam cientes da
necessidade do tratamento, no entanto para ações curativas e
não preventivas ou promocionais.
Palavras-Chave: Autopercepção. Idosos. Promoção em
Saúde.
1. INTRODUÇÃO
Envelhecer é um processo fisiológico, onde a qualidade de vida
depende da modificação dos fatores sociais, psíquicos,
ambientais e biológicos ao longo da vida (LOUVISION et al.,
2008). O aumento da população idosa a nível nacional e
mundial pode ser explicado devido ao aumento da expectativa
de vida, da queda na taxa de natalidade e dos avanços
tecnológicos na área da saúde (MOURA et al., 2014).
De acordo com o estudo da OMS (2005), a proporção de
pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais que a de
qualquer outra faixa etária. Segundo as projeções
populacionais com base no Censo Demográfico em 2010, esse
crescimento tende a continuar, uma vez que, em 2060, o
percentual dessa população será de 26,8% (IBGE, 2010).
A transição demográfica vem acompanhada da transição
epidemiológica, caracterizada pela mudança não somente nos
perfis de mortalidade, mas também nos perfis de morbidade
(TINÓS; SALES-PERES; RODRIGUES, 2014). Os idosos
carregam a herança de um modelo assistencial centrado em
práticas curativas e mutiladoras, o que requer atenção, pois
resultou em um quadro atual precário, com ausência de dentes
e acúmulo de necessidades de tratamento (VIANA et al., 2010).
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No Brasil, a saúde bucal dos idosos apresenta-se como
um problema que merece atenção especial, uma vez que,
historicamente, os serviços odontológicos no país não adotam
como prioridade a atenção a esse segmento populacional, que
possui altos níveis de edentulismo, alta prevalência de cárie e
doenças periodontais (LIMA et al., 2012).
A avaliação da autopercepção da saúde bucal e da
condição de saúde bucal são essenciais, pois o comportamento
é articulado pela percepção dessa condição e importância dada
a ela. Entre idosos, a principal razão para não procurar o serviço
odontológico é a não percepção da necessidade (MARTINS et
al., 2010). Para compreender o estado de saúde bucal e a
necessidade de tratamento devem ser levados em
consideração o ambiente externo (local de moradia e serviço
odontológico) e os fatores individuais como as características
demográficas (sexo, raça, idade, escolaridade, acesso a
informações preventivas e uso do serviço odontológico)
(MARTINS; BARRETO; PORDEUS, 2009).
Neste contexto, a Odontologia deve atuar como um
agente de integração na sociedade, influenciando o suporte
social, na medida em que mantém a saúde bucal do idoso,
possibilitando a este uma aparência agradável e melhor
autoestima (ARAÚJO et al., 2006). Esta estratégia pode ser
utilizada com a intenção de prevenir o surgimento de doenças,
promovendo atividades educativas não apenas para este grupo
populacional, como também para os familiares e cuidadores.
Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo
determinar o perfil, analisar o uso dos serviços odontológicos e
avaliar a autopercepção em saúde bucal dos idosos
participantes do centro de convivência Instituto Engenheiro
Apolônio Sérgio de Oliveira Melo, no município de Pocinhos,
PB.
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2. MATERIAIS E MÉTODO
Foi realizado um estudo transversal com abordagem
quantitativa. Idosos com idade igual ou superior a 60 anos
residentes em áreas urbanas e rurais que frequentam o Centro
de Convivência de Idosos do Instituto Engenheiro Apolônio
Sérgio de Oliveira Melo, no município de Pocinhos-PB, foram
convidados a participar.
Esse estudo obedeceu os aspectos éticos da resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), e
obteve autorização e aprovação do projeto de pesquisa pelo
Comitê de Ética (CEP) da Universidade Estadual da Paraíba
sob o número CAAE-59313716.3.0000.5187.
O universo foi composto por todos os idosos que
frequentavam o Centro de Convivência de Idosos do Instituto
Engenheiro Apolônio Sérgio de Oliveira Melo, no município de
Pocinhos-PB e a amostra foi constituída por 30 idosos,
cadastrados no Instituto que viviam funcionalmente
independentes, isto é, sem a necessidade de ajuda para o
desempenho de atividades básicas de vida diária.
Foram excluídos do estudo idosos com elevado declínio
cognitivo que os impossibilitasse de participar das atividades
propostas.
A coleta de dados foi realizada através de um questionário,
baseado no SBBrasil (2010), contendo dados de identificação e
informações socioeconômicas e demográficas, morbidade
bucal referida, uso dos serviços em saúde bucal e a
autopercepção e impactos da saúde bucal na qualidade de vida
dos idosos.
Após o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas
palestras sobre promoção de saúde, como também uma ação
individualizada com autoexame e escovação supervisionada,
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em que se observou cada idoso executando sua higiene oral e
foram repassadas orientações específicas para cada um.
A análise estatística foi realizada descritivamente, através
de frequências absolutas e percentuais utilizando-se o
programa Statistical Package for the social (SPSS Statistics)
versão 20.0.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Tab. (1), a maioria dos participantes era
do sexo feminino (80,0%), casado(a) (46,7%) e não tinha o
hábito de fumar (66,7%). Quanto à escolaridade uma pequena
parcela (6,7%) possuía ensino superior completo, pouco mais
de um terço (13,%) era analfabeto e pouco mais da metade da
amostra não completou o ensino fundamental (60,0%). Todos
os idosos não moravam sozinhos; a maioria morava com até
três pessoas (66,7%), e 70% deles apresentaram renda mensal
de um salário mínimo.
Tabela 1. Distribuição absoluta e percentual dos participantes
de acordo com as variáveis sexo, estado marital, tabagismo e
caracterização socioeconômica da família.
Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Estado marital
Solteiro
Divorciado
Viúvo
Casado
União estável
Tabagismo
Não fuma
Ex fumante
Fumante

n

%

6
24

20,0
80,0

4
3
8
14
1

13,3
10,0
26,7
46,7
3,3

20
9
1

66,7
30,0
3,3
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Número de moradores por domicílio
Uma a três pessoas
Quatro ou mais pessoas
Escolaridade
Analfabeto
1º grau incompleto
1º grau completo
Ensino superior completo
Renda familiar
Até 1 salário mínimo
Mais de 1 a 2 salários mínimos
3 ou mais salários mínimos
Total

20
10

66,7
33,3

4
18
6
2

13,3
60,0
20,0
6,7

21
5
4
30

70,0
16,7
13,3
100,0

A maioria dos idosos afirmou, no momento da pesquisa,
estar necessitando de tratamento odontológico (70,0%), sendo
que a maioria apontou não ter sentido dor de dente nos últimos
seis meses (93,3%).
Pouco menos da metade da amostra procurou atendimento
odontológico há mais de três anos (40,0%), e a UBSF foi a
principal via de acesso 66,7%.
No que se refere ao motivo da última consulta, 40,0% dos
idosos afirmou procurar o serviço odontológico para realizar
procedimentos curativos como a extração dentária.
Tabela 2. Distribuição dos participantes de acordo com a
morbidade bucal referida e uso de serviços.
Variáveis
O sr (a) acha que necessita de tratamento dentário
atualmente?
Não
Sim
Não sei
Nos últimos 6 meses o sr (a) teve dor de dente?
Não
Sim
Quando o sr (a) consultou o dentista pela última vez?
Menos de 1 ano
De 1 ano a 2 anos

n

%

8
21
1

26,7
70,0
3,3

28
2

93,3
6,7

11
7

36,7
23,3
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3 anos ou mais
Onde foi a sua última consulta?
Serviço público (UBSF)
Serviço público (Centro de Saúde, Faculdade de
Odontologia, Hospital Universitário)
Serviço Particular
Qual o motivo da sua última consulta?
Prevenção
Dor
Extração
Tratamento
Outros motivos
Total

12

40,0

20

66,7

5

16,7

5

16,7

1
3
12
9
5
30

3,3
10,0
40,0
30,0
16,7
100,0

De acordo com a Tab. (3), a maioria dos idosos estava
satisfeito com seus dentes (56,7%), considerava que não
necessitava do uso ou troca de sua prótese dentária (50,0%),
não sentia dificuldade para comer (50,0%), nem tampouco
incômodo ao escovar os dentes (53,3%). A maior parte dos
idosos (60,0%) não se irritava por causa dos seus dentes, não
deixavam de se divertir (63,3%) e nem de praticar esportes por
causa dos dentes (70,0%). Quanto à comunicação, a maior
parte dos idosos (63,3%) não sentiu dificuldade para falar, nem
vergonha (46,7%) do seu sorriso e dentes.
Tabela 3. Distribuição dos participantes de acordo com a
autopercepção sobre a saúde bucal, e impactos da saúde bucal
na vida diária.
Variáveis
n
%
Com relação aos seus dentes/boca o sr (a) está:
Muito satisfeito
3
10,0
Satisfeito
17 56,7
Nem satisfeito, nem insatisfeito
4
13,3
Insatisfeito
3
10,0
Muito insatisfeito
2
6,7
Não sei
1
3,3
O sr (a) considera que necessita usar prótese total (dentadura) ou
trocar a que está usando atualmente?
Não
15 50,0
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Sim
13 43,3
Não sei
2
6,7
Teve dificuldade para comer por causa dos dentes ou sentiu dor nos
dentes ao tomar líquidos gelados ou quentes?
Não
15 50,0
Sim
6
20,0
Não sei
9
30,0
Os seus dentes o incomodaram ao escovar?
Não
16 53,3
Sim
4
13,3
Não sei
10 33,3
Os seus dentes o deixaram nervoso (a) ou irritado (a)?
Não
18 60,0
Sim
3
10,0
Não sei
9
30,0
Deixou de sair, se divertir, ir a festas, passeios por
causa dos seus dentes?
Não
19 63,3
Sim
2
6,7
Não sei
9
30,0
Deixou de praticar esportes por causa dos seus
dentes?
Não
21 70,0
Sim
0
0,0
Não sei
9
30,0
Teve dificuldade para falar por causa dos seus dentes?
Não
19 63,3
Sim
2
6,7
Não sei
9
30,0
Os seus dentes o fizeram sentir vergonha de sorrir ou
falar?
Não
14 46,7
Sim
7
23,3
Não sei
9
30,0
Os seus dentes atrapalharam para estudar/trabalhar ou fazer tarefas
da escola/trabalho?
Não
21 70,0
Sim
0
0,0
Não sei
9
30,0
Deixou de dormir ou dormiu mal por causa dos seus
dentes?
Não
15 50,0
Sim
6
20,0
Não sei
9
30,0
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Total

30

100,0

Quanto à caracterização social e demográfica, os dados
desta pesquisa demonstraram o predomínio de mulheres,
corroborando com resultados de outros estudos da literatura,
como: Lima-Costa, A Firmo e Uchôa (2004); Martins, Barreto e
Pordeus (2008); Haikal et al. (2011); Bertotti et al. (2015). Tal
fato pode ser explicado pela tendência das mulheres em viver
mais que os homens, como também pela sua proatividade e
pela maior participação em atividades grupais. Segundo
Alcântara et al. (2011), a alta prevalência do sexo feminino nos
estudos pode estar associada ao fenômeno da "feminização da
velhice", ou seja, as mulheres representam a maioria da
população idosa mundial, com diferença na expectativa de vida
entre os gêneros.
Neste estudo foi possível identificar que a maioria dos
idosos possuía uma vínculo familiar, assim como na pesquisa
de Leite et al. (2008), o que denota a existência de um laço
afetivo e cuidados. Observou-se também que a maior parcela
da população possui uma renda mensal familiar baixa. Este
dado está em conformidade com o que apresentou o IBGE
(2000), demonstrando que 65,0% dos idosos brasileiros tem um
rendimento de até um salário mínimo. Segundo Palma et al.
(2015) essa população está sujeita a debilidades
socioeconômicas que repercutem negativamente sobre sua
condição de saúde bucal, podendo assim explicar o tão comum
edentulismo nessa população.
A presente pesquisa demonstrou baixo índice de
escolaridade entre os idosos, como também verificou a
presença de idosos analfabetos na população estudada; fato
esse, que pode ser decorrente da falta de oportunidade de
acesso ao ensino, ou seja, da exclusão desses indivíduos do
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sistema educacional quando em idade escolar (ALCÂNTARA et
al., 2011; SILVA; LANGLOIS; SANTOS, 2011).
Com relação à autoavaliação da necessidade de
tratamento, verificou-se neste estudo alto percentual de idosos
afirmando necessitar de tratamento odontológico, resultado
semelhante aos achados de Costa, Maciel e Cavalcanti (2008)
em que 71% dos idosos referiram necessidade de tratamento,
porém, discordante do reportado por Baldani et al. (2010), em
que, apenas, 38% dos idosos acreditavam necessitar de
tratamento. Porém, mesmo estando cientes da necessidade de
tratamento odontológico, a maioria dos idosos que compuseram
este estudo afirmou não buscar atendimento há mais de 3 anos;
assim como demonstrado no estudo de Baldani et al. (2010),
em que 67% dos idosos não iam ao dentista há mais de 3 anos
e no estudo de Francisco, Lacerda, Casotti (2015), em que essa
porcentagem foi de 68,8%. Tal fato pode estar relacionado à
dificuldade no acesso aos serviços odontológicos, baixa renda
e baixa escolaridade dos idosos deste estudo; porém Rocha e
Góes (2008) observaram não existir diferença no acesso entre
aqueles residentes em áreas cobertas e não cobertas pela
UBSF. Quanto à escolaridade, Machado et al. (2012) inferem
que à medida que o indivíduo acumula anos de estudo, adquire
maior conhecimento sobre saúde bucal e passa a entender a
importância do uso dos serviços de saúde de forma preventiva.
Segundo Viana et al. (2010), populações idosas
economicamente desfavorecidas, geralmente têm sua renda
comprometida com outros membros da família, limitando assim,
o uso de serviços odontológicos. De acordo com Rodrigues e
Neri (2012), quanto mais velho e mais pobre o indivíduo, menor
a frequência de visitas ao dentista e pior a qualidade da sua
saúde bucal, que também se nutre dos déficits em cuidados
acumulados ao longo da vida.
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A maioria dos idosos desse estudo procuravam o acesso
aos serviços odontológicos através do sistema público, assim
como o reportado na pesquisa de Costa, Maciel e Cavalcanti
(2008), na qual 56,5% dos idosos eram usuários do serviço
público, divergindo dos resultados encontrados por Alcarde et
al. (2010) e Alcântara et al. (2011), em que apenas 41% e 28%
da população dos estudos utilizaram os serviços públicos,
respectivamente.
De acordo com o estudo de Moreira et al. (2005), os idosos
fazem parte de um grupo que carrega a herança de um modelo
de prática curativista e mutiladora. No presente estudo foi visto
que apesar dos idosos terem conhecimento da necessidade de
tratamento, a maioria deles procura o profissional para realizar
tratamento multilador, como exodontias ou em casos de dor. O
modelo excludente e o padrão mutilador da prática odontológica
dirigida a esse grupo no passado tornaram o edentulismo uma
condição frequente e comum no Brasil (TINÓS; SALESPERES; RODRIGUES, 2013). Outro fato agravante apontado
por Santos et al. (2007) é que, frequentemente, o sistema de
prestação de serviços é concentrado na oferta de extrações
dentárias, o que faz com que a imagem do cirurgião-dentista
esteja associada a procedimentos mutiladores.
Neste estudo a maioria dos idosos estava satisfeito com
relação aos seus dentes e boca, o que leva a entender que eles
estão satisfeitos com sua saúde bucal, resultado que contrasta
com estudos recentes como o de Rocha, Nihi e Pizi (2013).
Nesta pesquisa, metade da amostra afirmou não necessitar
de prótese ou não necessitar trocar a que já utiliza. Na
avaliação de Martins, Barreto e Pordeus (2009), a necessidade
de prótese esteve associada à insatisfação com a mastigação,
e observa-se neste estudo que metade da amostra não
encontra dificuldade para comer. Resultado contrário ao do
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estudo de Francisco, Lacerda e Casotti (2015), no qual 60,0%
dos idosos afirmaram conviver com essa dificuldade. Mas esse
fato não deve ser subestimado, já que a outra metade da
amostra deste estudo não soube responder ou afirmou sentir
dificuldade para se alimentar. Entende-se que comer o que quer
e bem é uma questão muito valorizada pelo idoso e tem
implicações na sua autoestima e no convívio social (SHINKAI;
DEL BEL CURY, 2000).
A maior parte dos idosos da presente pesquisa não sente
incômodo ao escovar os dentes (53,3%), o que pode estar
relacionado ao edentulismo nessa idade, que é uma condição
frequente no Brasil (TINÓS; SALES-PERES; RODRIGUES,
2013).
Quase metadade dos idosos da presente pesquisa não
reportaram vergonha ao sorrir. Hugo et al. (2007) destacaram
que indivíduos desdentados tenderam a classificar o sorriso e a
aparência de forma positiva.
É importante frisar que indicadores subjetivos não devem
ser usados para diagnosticar doenças ou prevalecer sobre
exames clínicos, mas sim como um instrumento adicional de
avaliação que complementa as informações clínicas. Assim,
esse estudo apresenta a limitação de se basear em autorrelatos
dos idosos, e de se tratar de um estudo transversal.
4. CONCLUSÕES
Após avaliação e análise dos referidos dados, verificou-se
que os idosos perceberam de forma positiva sua condição
bucal, pois se mostraram satisfeitos com seu sorriso, sem
dificuldades para se alimentar, sem ficar irritados ou sem deixar
de conviver socialmente por causa de seus dentes/prótese.
Demonstraram,
também,
necessitar
de
tratamento
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odontológico, apesar de não procurar o serviço odontológico há
mais de três anos, tendo como principal objetivo a realização de
procedimentos curativos; apontando que essa população não
tem acesso regular aos serviços odontológicos.
A observação de resultados positivos é possível através da
construção de condições como as realizadas pelo centro de
convivência para idosos, no município de Pocinhos-PB, onde se
pode citar ações educativas, de recreação, promovendo
educação em saúde e bem estar físico e mental, através de
rodas de conversas, passeios, comemorações de datas
festivas, além de intervir
realizando parcerias, onde
profissionais voluntários de diferentes áreas de atuação,
realizam atendimento gratuito na população estudada.
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RESUMO: Existe uma grande necessidade da avaliação das
estratégias de imunização, assim como a situação
epidemiológica da comunidade universitária, devido às doenças
transmissíveis
apresentarem
mudanças
significativas
oferecendo desafios aos programas de prevenção. Este
trabalho tem como objetivo a caracterização da cobertura de
imunização e o conhecimento quanto as doenças infectocontagiosas, tendo como público alvo a comunidade acadêmica
(docentes, discentes e técnicos) dos cursos de Odontologia,
Fisioterapia, Psicologia e Biologia do CCBS, da Universidade
Estadual da Paraíba/Campus I. A pesquisa teve como
instrumento de coleta de dados um questionário semiestruturado e os dados foram analizados através de estatística
simples em programa da Microsoft Excel. Os resultados
mostraram que 96% das pessoas entrevistadas já haviam sido
imunizadas alguma vez na vida. As doenças que possuem alto
grau de imunização são: sarampo, rubéola, hepatite B e tétano,
seguidos de gripe, tuberculose, varicela e caxumba. Mesmo
havendo conhecimento sobre as doenças, formas de contágio
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e métodos de prevenção, os dados sobre a identificação dos
sinais e sintomas não são condizentes com o suposto
conhecimento sobre as doenças. E, em virtude do que foi
exposto, 100% dos participantes consideram ações educativas
e campanhas de imunização importantes na prevenção de
doenças infectocontagiosas.
Palavras-chave:Doenças infectocontagiosas. Epidemiologia.
Imunização.
1. INTRODUÇÃO
Os profissionais da área de saúde lidam com um um
risco aumentado de aquisição e de transmissão de doenças
infecciosas, tanto o paciente como os profissionais de saúde
têm maior risco de exposição a certas doenças infecciosas,
assim como ambos podem ser o veículo de transmissão e
disseminação de doenças.
Este profissional está exposto a diversas doenças
infecciosas em sua prática diária: transmissíveis por via
respiratória (tuberculose, varicela, rubéola, sarampo, influenza,
viroses respiratórias, doença meningocócica), transmissíveis
pela exposição a sangue e fluidos orgânicos (HIV, hepatite B,
hepatite C, raiva), de transmissão fecal-oral (hepatite A,
poliomielite, gastroenterite, cólera) e transmitidas pelo contato
com o paciente (escabiose, pediculose, colonização por
estafilococos).
Segundo Borges (2016), o risco de exposição varia
segundo o tipo de atividade exercida, o uso de medidas
preventivas à exposição e a prevalência local de doenças. O
risco de aquisição de doenças depende não somente do tipo de
exposição, da patogenicidade do agente infeccioso e da
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existência de profilaxia pós-exposição, como da prevalência
local de doenças e da susceptibilidade do profissional de saúde.
Nesse sentido, a hepatite B é causada pelo vírus B
(HBV), pode causar doenças hepáticas agudas ou crônicas.
Após um período de incubação, cerca de 45 a 180 dias, os
indivíduos desenvolvem quadros de hepatite aguda, na maioria
das vezes subclínicas e anictéricas (FERREIRA, 2000). A
transmissão ocorre principalmente através de exposição
percutânea ou de mucosas a sangue ou fluidos corpóreos
contaminados com o vírus. As formas de contágio mais
importantes são através da transmissão vertical (mãe para
criança), sexual e por inoculação percutânea.
A principal medida de prevenção da hepatite B é
representada pelas vacinas, as quais foram introduzidas no uso
rotineiro no início da década de 80. É a doença infecciosa
ocupacional mais importante para profissionais de saúde. O
risco de se infectar correlaciona-se diretamente com a
prevalência da infecção da população assistida e com a alta
frequência da exposição ao sangue e a outros fluidos
contaminados pelo HBV (VIEIRA et al., 2016).
A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV), e assim como
o vírus causador da hepatite B, está presente no sangue. Entre
as causas de transmissão estão: transfusão de sangue,
compartilhamento de material para uso de drogas, lâminas,
escovas de dente, alicates de unha, objetos para confecção de
tatuagem e colocação de piercings, da mãe infectada para o
filho durante a gravidez e sexo sem camisinha com uma pessoa
infectada.
Segundo Brasil (2010), o surgimento de sintomas em
pessoas com hepatite C aguda é muito raro. Entretanto, os que
mais aparecem são cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre,
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dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes
claras. O diagnóstico precoce da hepatite amplia a eficácia do
tratamento. Para Ciorlia e Zanetta (2007), a hepatite C é um
sério problema de saúde pública mundial, pelo grande número
de pessoas infectadas pelo vírus.
A sífilis é uma doença infecciosa bacteriana que tem
como agente etiológico a espiroqueta Treponema pallidum. A
transmissão pode ocorrer de muitas formas dentre as quais:
contato sexual desprotegido com pessoa contaminada, via
hematogênica e através do contato direto com a mucosa,
sangue ou saliva de pacientes infectados, sendo esses
classificados em sífilis adquirida, e transmitida pela mãe
infectada para o feto, sendo classificada como sífilis congênita
(KALININ, 2016).
Os maiores sintomas da sífilis ocorrem nas duas
primeiras fases, período em que a doença é mais contagiosa.
O terceiro estágio pode não apresentar sintoma e, por isso, dá
a falsa impressão de cura da doença (GIACANI; LUKEHART,
2014). Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o
teste para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes,
pois a sífilis congênita pode causar aborto, má formação do feto
e/ou morte ao nascer (BRASIL, 2015).
A AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma
doença emergente, grave, causada pelo retrovírus HIV (vírus
da imunodeficiência humana), que vem se disseminando desde
1981, sendo atualmente considerado um dos maiores
problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. O HIV é um
retrovírus que causa no organismo disfunção imunológica
crônica e progressiva devido ao declínio dos níveis de linfócitos
CD4.

73

ESTUDO IMUNO-EPIDEMIOLÓGICO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CCBS/CAMPUS I DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA PARAÍBA: CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E IMUNIZAÇÃO

O período entre a aquisição do HIV e a manifestação da
AIDS pode durar alguns anos (CANINI et al., 2004). Segundo
Silva et al. (2013), diariamente, 14 mil pessoas são infectadas
pelo HIV e, desde o início da epidemia, 20 milhões de pessoas
faleceram. Segundo a projeção da Organização Mundial de
Saúde (OMS), 70 milhões de vidas estarão afetadas nos
próximos 20 anos, caso não sejam implantadas ações eficazes
para conter a doença.
O presente artigo teve como objetivo a caracterização da
cobertura de imunização e o conhecimento quanto as doenças
infecto-contagiosas tendo como público alvo a comunidade
acadêmica (docentes, discentes e técnicos) dos cursos de
Odontologia, Fisioterapia, Psicologia e Biologia do CCBS, da
Universidade Estadual da Paraíba/Campus I.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Os métodos de pesquisa desenvolvidos na área da
saúde apresentam uma série de vantagens e desvantagens que
geram problemas relacionados à integração entre as
perspectivas qualitativa e quantitativa. De fato, embora exista
uma pluralidade de convergências e divergências, muitas vezes
a literatura reduz esta oposição a um simples estereótipo: a
observação participante em contraposição à sondagem de
opinião (SERAPIONI, 2000).
Do ponto de vista metodológico, não há contradição,
assim como não há continuidade, entre investigação
quantitativa e qualitativa. Ambas são de natureza diferente. A
investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem
como objetivo trazer conhecimento de dados, indicadores e
tendências observáveis. A qualitativa, ao contrário, trabalha
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com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e
opiniões. As experiências das pesquisas de campo, sugerem
que da combinação das duas abordagens, cada uma no seu
uso apropriado, é possível obter ótimos resultados. Uma vez
que se aceite a complementaridade entre as abordagens, é
possível identificar de que maneira podem ser mais bem
incorporadas ao desenho da pesquisa (SERAPIONI, 2000).
Dentro dessa perspectiva, a presente pesquisa visou
realizar um estudo imuno-epidemiológico no Centro de Ciências
Biológicas e Saúde da UEPB para avaliar a imunização e o
conhecimento dos entrevistados frente as doenças infectocontagiosas mais comuns no Brasil, assim como o
conhecimento dos mesmos em relação às estratégias de
imunização e prevenção disponíveis na referida Universidade.
Dos agravos avaliados neste trabalho, destacam-se: HIV, Sífilis
e Hepatite.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um
questionário semiestruturado, juntamente com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido aos entrevistados. O
referido questionário foi aplicado a docentes, discentes e
técnicos dos departamentos de Odontologia, Fisioterapia,
Psicologia e Biologia da Universidade Estadual da Paraíba/
Campus I, localizada no bairro Universitário na cidade de
Campina Grande.
O estudo caracteriza-se como quali-quantitativo. A
análise estatística foi realizada utilizando-se a distribuição de
frequência simples. Foram coletados dados referente a 80
participantes de ambos os sexos.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos a partir das respostas dos
participantes aos questionários mostraram que 96% das
pessoas entrevistadas já haviam sido imunizadas alguma vez
na vida e apenas 4% não foram imunizados ou não recordam.
Uma questão importante abordada no questionário
indaga se o entrevistado possuía cartão de vacinação. Pode-se
observar na Fig. (1) que as respostas obtidas foram de 89%
positivas e 11% negativas.
Figura 1. Aquisição do cartão de vacinação dos entrevistados.
11%

SIM (71)
NÃO (9)

89%
Fonte: Pesquisa direta. 2016

É importante ressaltar que a vacinação é uma das
medidas mais importantes de prevenção contra doenças, assim
sendo o cartão de vacinas um documento indispensável, onde
contém informações sobre a imunização, auxiliando nos
cuidados à saúde.
De acordo com dados do Ministério da Saúde (2015), as
campanhas de vacinação imunizaram 95% dos brasileiros nos
últimos 10 anos, conseguindo eliminar doenças como
76

ESTUDO IMUNO-EPIDEMIOLÓGICO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CCBS/CAMPUS I DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA PARAÍBA: CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E IMUNIZAÇÃO

poliomielite e sarampo, eliminando os registros de contágio no
território nacional.
Questionou-se sobre quais doenças os participantes
eram imunizados. As afirmativas presentes eram: hepatite B,
difteria, tétano, rubéola, sarampo, caxumba, gripe, tuberculose,
varicela, e nenhuma das alternativas. Como pode ser
observado na Tab. (1).
Tabela 1. Doenças ao qual os participantes alegaram serem
imunizados.
Doenças

N

%

Hepatite B
Tétano(Difteria)
Gripe
Rubéola
Tuberculose
Sarampo
Caxumba
Varicela
Nenhuma das citadas

50
49
48
53
39
57
31
33
1

62,5
61,25
60
66,25
48,75
71,25
38,75
41,25
1,25

Fonte: Pesquisa direta. 2016

As doenças que possui um alto grau de imunização,
segundo a respostas dos entrevistados, foram: sarampo,
rubéola, hepatite B e tétano seguidos de gripe, tuberculose,
varicela e caxumba. Apenas uma pessoa respondeu que nunca
foi imunizada contra nenhuma dessas doenças. A vacina contra
Tétano e Sarampo faz parte da agenda nacional de
imunizações e são aplicadas em crianças a partir do seu
nascimento.
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Recentemente começou a fazer parte do calendário
nacional de imunizaçãoa vacina contra caxumba e varicela. As
mesmas só eramdisponíveis em clinicas particulares, e
portento, essa pode ser uma das causas do baixo índice de
citações sobre a imunização das mesmas, já que os
entrevistados fazem parte de um público jovem/adulto que não
tiveram gratuitamente disponíveis as vacinas durante a infância.
A vacina contra a Tuberculose não foi muito citada, talvez
pela falta de conhecimento dos entrevistados do nome
comercial, BCG, que também está disponível gratuitamente a
crianças a partir do seu nascimento.
A vacina contra gripe hoje é disponibilizada
gratuitamente para algumas classes trabalhistas, crianças e
idosos, mesmo não sendo disponibilizada gratuitamente para
toda a população apresenta um índice de vacinação
considerado bom entre os entrevistados. Nos serviços
prestados à comunidade no Departamento de Enfermagem da
UEPB, dispõe-se da mesma.
Endagou-se ao entrevistado se o mesmo tem
conhecimento sobre a imunização realizada pelo projeto
“Sistema de Gerenciamento de Doenças Imunopreviníveis na
Comunidade Universitária” no Departamento de Odontologia.
A Figura (2) remete a prevalência do não conhecimento
do referido projeto, mesmo com toda a divulgação feita sobre o
mesmo.
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Figura 2. Conhecimento sobre a imunização realizada pelo
projeto
“Sistema
de
Gerenciamento
de
Doenças
Imunopreviníveis
na
Comunidade
Universitária”,
no
departamento de Odontologia – UEPB/ Campus I.
32%
SIM (26)
NÃO (54)
68%

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Estratégias de ação em divulgação já estão sendo
realizadas com mais frequência para que o projeto supracitado
tenha uma maior visibilidade.
Como complemento da questão anterior, foi perguntado
aos entrevistados se os mesmos já foram imunizados no
Departamento de Odontologia. De acordo com o que foi citado
anteriormente, o déficit de conhecimento do projeto de
imunização, levou a um baixo índice de pessoas imunizadas
através deste, apresentando cobertura de imunização de
apenas 11% dos entrevistados.
Quando questionados sobre o conhecimento a cerca da
importância
da
imunização,
apenas
5%
dos
participantesrelataram não saber sobre a estima da mesma.
Nesse caso os responsáveis pelo projeto forneceram
informações, tendo em vista que essa é uma questão
modificadora nos cuidados com a saúde.
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Concluindo a temática imunização, discute-se por quais
meios obtiveram esse conhecimento sobre a importância da
imunização. Os meios mais citados foram: profissionais de
saúde, televisão e jornais como mostra na Tab. (2).
Tabela 2. Respostas dos participantes quanto ao principal meio
que eles tiveram acesso a informações sobre a imunização.

Meios

n

%

Rádio
Televisão
Jornais
Internet
Profissionais de saúde
Outras pessoas

7
34
34
30
55
23

8,75
42,5
42,5
37,5
68,75
28,75

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Com base nesses dados, podemos usar essas
estratégias de divulgação para tornar o projeto mais conhecido
pela comunidade acadêmica da UEPB.
Quando questionados sobre conhecimentos gerais a
cerca das doenças, dos 80 entrevistados, 79 afirmaram ter bom
entendimento sobre hepatite B e C, sífilis e AIDS. Tornando os
dados condizentes sobreos conhecimentos dos métodos de
prevenção, onde apenas 1 entrevistado afirma não conhecer as
formas de prevenção dessas doenças.
Entretanto, quando questionados especificamente sobre
os sinais e sintomas das referidas doenças, apenas 50%
possuemrelataram ter conhecimento. Na Fig. (3), evidencia
essa situação sobre a hepatite C, e, por tanto, nota-se que os
dados não são condizentes.
80

ESTUDO IMUNO-EPIDEMIOLÓGICO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CCBS/CAMPUS I DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DA PARAÍBA: CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E IMUNIZAÇÃO

Figura 3. Respostas dos participantes quando indagados se
possuiam conhecimento sobre os sinais e sintomas da Hepatite
C.
40%

SIM (32)
NÃO (48)
60%

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Dentre todos os dados coletados é importante ressaltar
que, para profissionais/acadêmicos da área de saúde, obter
uma porcentagem alta de não conhecedores dos sinais e
sintomas é preocupante, já que estamos diante de profissionais
que estão/estarão em contato permanente com fluidos
humanos, potencialmente infectados, que com o manuseio
inadequado, podem gerar riscos a própria saúde.
Uma questão delicada diz respeito ao diagnóstico
positivoque alguns participantes relataram possuir de alguma
das doenças representado na Tab. (3).
Tabela 3. Número de participantes que afirmaram serem
portadores de diagnósticos de doenças infectocontagiosas.
Doenças

n

%

Hepatite B
Hepatite C

3
1

3,75
1,25
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Sífilis
AIDS

2
2

2,5
2,5

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Observa-se na tabela acima que a Hepatite B, Hepatite
C, Sífilis e AIDS são citadas. Todos os entrevistados que
afirmaram ter as doenças já passaram por tratamentos. Os que
ainda estão contaminados conhecem formas de não
propagação a outras pessoas e, segundo eles, tomam esses
devidos cuidados.
Evidenciou-se que, em relação ao tratamento disponível,
a maioria dos entrevistados respondeu que possuem
conhecimentos sobre as formas de terapia dessas doenças,
como mostra a Tab. (4).
Tabela 4. Respostas dos participantes quando endagados a
cerca do tratamento das doenças infectocontagiosas.
Doenças

n

%

Hepatite B
Hepatite C
Sífilis
AIDS
Nenhuma

37
35
35
56
21

46,25
43,75
43,75
70
26,25

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Frente aos dados apresentados é preciso lançar um
olhar crítico sobre esses resultados, tendo em vista que os
entrevistados fazem parte da área de saúde, e devem possuir
conhecimentos concretos sobre essa problemática.
Comparando os dados apresentados nas Fig. (4) e Fig.
(5), é possível observar que 57% dos entrevistados são
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sexualmente ativos, o que é importante, tendo em vista que,
pesquisas apontam que uma vida sexual ativa e satisfatória
pode resultar em inúmeros benefícios à saúde (GUEDES et al.,
2006).
Figura 4. Percentual de Participantes que afirmaram serem
sexualmente ativos.

43%
SIM (46)
NÃO (34)
57%

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Entretanto, desses 57%, 42% não fazem o uso de
preservativos, o que é preocupante já que os entrevistados são
da área da saúde, entendem os riscos que correm fazendo sexo
sem proteção, além de toda informação disseminada sobre a
importância do uso de preservativos.
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Figura 5. Respostas dosparticipantes quanto ao uso do
preservativo.
42%
SIM (31)
NÃO (22)
58%

Fonte: Pesquisa direta. 2016

No que diz respeitosobre a importância das ações de
educação e campanhas de imunização para a prevenção de
doençasinfectocontagiosas, o resultado foi muito gratificante,
pois 100% dos entrevistados concordam sobre o valor positivo
dessas ações.
A pesquisa representa apenas uma amostragem da
comunidade acadêmica do CCBS/ UEPB/ Campus I, com o
decorrer da pesquisa, pretende-se abordar todos os
departamentos e Campus I da UEPB, para que possa ser feita
uma avaliação geral da situação da imunização, determinando
um perfil imunoepidemiológico, e nos guiar com novas
estratégias de divulgação, prevenção e imunização.
4. CONCLUSÕES
Os resultados deste estudo tornam evidente a
importância da imunização no âmbito acadêmico. Entretanto,
essa questão deve ser melhor conduzida pelas instituições de
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saúde, estando seus profissionais qualificados e protegidos
contra as doenças imunopreveníveis e seus estudantes
devidamente orientados quanto à necessidade de manter
completo e atualizado o seu esquema de vacinação.
Deve-se ressaltar que a comunidade acadêmica precisa
ser constantemente informada para obter conhecimentos mais
concretos sobre as doenças infectocontagiosas. Tendo em vista
que, estamos diante de profissionais que estão em contato
permanente com fluidos humanos, que podem estar infectados,
e o manuseio inadequado dos mesmos gera situações
susceptíveis a riscos ocupacionais e a contribuição para
cadeias de infecção cruzada.
Frente ao exposto este estudo, propõe a realização de
estratégias de ensino-aprendizagem na formação inicial e
continuada que venha abordar temas como imunização, adesão
a normas de Biossegurança e doenças infecciosas, para formar
profissionais críticos, éticos e preparados para lidar com os
mais variados casos clínicos.
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RESUMO: Avaliar a influência da irradiação do laser
Er,Cr:YSGG na resistência de união do material obturador,
além da temperatura externa da dentina radicular durante
irradiação. Caninos superiores foram distribuídos em 4 grupos
(n=8), de acordo com a irradiação do laser: não-irradiado,
2W/20Hz, 3W/20Hz e 4W/20Hz e com o protocolo de irrigação
final (10mL): água destilada e deionizada, NaOCl 1% e EDTAC
17%. Durante a irradiação, foi aferida a variação de temperatura
na parede radicular externa nos diferentes terços radiculares.
Após a obturação tiveram suas raízes seccionadas em slices de
1 mm de espessura, que foram submetidos ao teste de pushout; e à análise em microscopia confocal a laser. A irradiação
do laser Er,Cr:YSGG aumentou a resistência de união do
cimento obturador à dentina, independente da irrigação final,
sendo os maiores valores obtidos para as potência de 3 W
(4,02±1,32) e 4 W (4,18±0,98) (p<0,05). O terço cervical
(4,01±1,21) apresentou valor de resistência de união
estatisticamente maior que o terço apical (3,04±0,89). Em todos
os grupos foi observado maior percentual de falhas adesivas e
mistas. Portanto, o laser Er,Cr:YSGG promoveu aumento da
resistência de união do cimento à base de resina epóxica à
dentina radicular, principalmente quando associado à irrigação
final com EDTAC 17%; o aumento da temperatura durante a
irradiação não foi considerado elevado a ponto de prejudicar os
tecidos adjacentes.
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Palavras-chave: Laser. Er,Cr:YSGG. Resistência de união.
1. INTRODUÇÃO
Avanços tecnológicos têm possibilitado novas
perspectivas à terapêutica endodôntica, permitindo sua
execução de forma mais rápida, segura e eficaz. Neste
contexto, os efeitos de diversos sistemas de laser vêm sendo
estudados (VIOLICH; CHANDLER, 2010; SADIK et al., 2013;
KIRMALI et. al., 2014) com o objetivo de estabelecer
parâmetros seguros para utilização clínica, promover
modificações morfológicas na parede dentinária e na camada
de smear (SILVA et al., 2010), redução microbiana (MEIRE et
al., 2012), selamento do forame apical (MARQUES et al., 2011)
e alteração da permeabilidade dentinária (ESTEVES-OLIVEIRA
et al., 2010).
Dentre os principais lasers de alta potência com
aplicação na Odontologia, os de Érbio (Er:YAG e Er,Cr:YSGG)
são absorvidos pela água e pela hidroxiapatita e têm
demonstrado aplicabilidade na Endodontia (VIOLICH;
CHANDLER, 2010). O laser Er,Cr:YSGG possui comprimento
de onda de 2,79 μm, que ao ser absorvido pela água e
hidroxiapatita, causa micro explosões e remoção do tecido alvo
por ablação (EHSANI et al., 2013). Um dos seus diferenciais é
a possibilidade de controle de ar e água durante a irradiação,
além de possuir pontas específicas flexíveis para uso
endodôntico, as quais podem ser inseridas até o comprimento
de trabalho por possuir diâmetro compatível com o diâmetro
interno do canal radicular (EHSANI et al., 2013; KIRMALI et al.,
2014; VERGAUWEN et al., 2014).
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Estudos apontam que, após irradiação do laser
Er,Cr:YSGG, as superfícies irradiadas se apresentam com
irregularidades, túbulos dentinários abertos e livres de smear
(EKWORAPOJ, P.; SIDHU, S. K.; MCCABE, 2007), além de
maior permeabilidade dentinária5 e redução microbiana (SADIK
et al., 2013; LICATA et al., 2013). Essas alterações podem
auxiliar na limpeza e desinfecção do sistema de canais
radiculares, além de favorecer a adesão do material obturador
à dentina radicular.
A proposta do presente estudo foi avaliar, ex vivo, a
influência do laser Er,Cr:YSGG associado à diferentes
protocolos de irrigação final na resistência de união do material
obturador à base de resina epóxica à dentina radicular, por meio
do teste de push-out; o padrão de falha obtido por meio de
estereomicrocópio; e na formação de tags na interface
dentina/material obturador, por meio de microscopia confocal a
laser. Avaliou-se ainda a variação de temperatura externa à
dentina radicular durante irradiação nos diferentes terços e no
ápice radicular.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Para o presente estudo, foram utilizados caninos
superiores
unirradiculares
que
foram
radiografados,
examinados e selecionados, obedecendo aos seguintes
critérios: dentes unirradiculares, com raízes completamente
formadas, ausência de calcificação e reabsorções,
apresentando comprimento mínimo de 17 mm, sem
achatamento e curvatura acentuada e ausência de tratamento
endodôntico prévio. Os dentes tiveram suas porções coronárias
seccionadas em máquina de corte (Isomet 1000, Buehler, Lake,
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Forest, IL, EUA) e foram armazenados em estufa (ECB 1.2
Odontobrás, Ribeirão Preto, SP, Brasil) a 37 ºC e 100% de
umidade relativa por 72 horas.
Inicialmente, foi realizada a exploração do canal com
lima manual tipo K #10 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suíça),
seguida do preparo do terço cervical com brocas LA Axxess até
a 45/.06 (SybronEndo, Orange, CA, EUA) e, posteriormente, os
dentes foram submetidos ao preparo biomecânico com sistema
rotatório K3 (Sybronendo, Orange, CA, USA) até 45/.02 a 0,5
mm do ápice. A cada troca de instrumento, os canais
radiculares foram irrigados e inundados com 2 mL de água
destilada e deionizada.
Após a instrumentação, os espécimes foram distribuídos
em três grupos (n=32), de acordo com a solução irrigante final
utilizada (10mL): Grupo I: água destilada e deionizada; Grupo
II: hipoclorito de sódio (NaOCl) 1% e Grupo III:
etilenodiaminotetracético sal dissódico + cetavlon (EDTAC)
17%. As soluções permaneceram no interior do canal radicular
por 10 minutos. Nos grupos II e III foi realizada irrigação com
água destilada e deionizada (10 mL) para remover traços das
soluções utilizadas anteriormente. Em seguida, cada grupo foi
subdividido para a irradiação do laser Er,Cr:YSGG, de acordo
com a potência utilizada (n=8): Subgrupo A: sem irradiação;
Subgrupo B: 2 W e 20 Hz; Subgrupo C: 3 W e 20 Hz; e Subgrupo
D: 4 W e 20 Hz.
Para a irradiação foi utilizado o laser WaterLase MD
Turbo (Biolase, San Clemente, CA, EUA), com a ponta RFT2
(275 µm de diâmetro e 21 mm de comprimento), frequência fixa
de 20 Hz, utilizando porcentagem de ar de 10% e água de 10%
e a potência foi selecionada de acordo com os grupos: 2 W23,15 J/cm2; 3 W- 37,72 J/cm2; 4 W- 46,3 J/cm2. Os espécimes
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foram posicionados em dispositivo acrílico ajustável que os
mantinha em posição padronizada e, nele, foram fixados 4
termopares tipo K – Chromel/Alumel (MINIPA, São Paulo,
Brasil), acoplados em termômetros digitais MT-600 – 2 canais
de dados, MT-505 – 1 canal de dados e TM-939 – 1 canal de
dados (MINIPA), que permitia aferir os valores máximo e
mínimo de temperatura na parede radicular externa nos terços
cervical, médio e apical e no ápice radicular, a 15 mm, 7 mm, 3
mm e 0 mm, respectivamente, tomando como referência o ápice
radicular.
Uma vez o espécime posicionado, a ponta do laser foi
acionada e introduzida no interior do canal radicular até a região
apical e, quando atingida essa porção, a ponta foi lentamente
removida de apical para cervical, com movimento circular e
velocidade aproximada de 2 mm/s, atingindo um total de 20 s
de aplicação para cada espécime. A potência do laser foi
ajustada a cada subgrupo e a ponta utilizada analisada entre as
aplicações e descartada quando necessário.
Após irradiação e irrigação com 2 mL de água destilada
e deionizada, os espécimes foram obturados pela técnica de
condensação lateral utilizando cone de guta-percha principal de
tamanho correspondente ao diâmetro final (#45.02) (Dentsply
Maillefer, Baillagues, Suíça), cones acessórios R8 (Dentsply
Maillefer, Baillagues, Suíça), e cimento AH Plus (Dentsply, De
Trey, Konstanz, Alemanha), manipulado de acordo com as
recomendações do fabricante. No momento da obturação, os
espécimes foram secos com cones de papel absorvente #45.02
(Dentsply Maillefer, Baillagues, Suíça). Os espécimes
obturados foram armazenados em estufa a 37ºC e 100% de
umidade relativa por 24 horas.
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Os espécimes foram seccionados perpendicularmente
ao seu longo eixo em máquina de corte (Isomet® 1000),
obtendo 3 slices com 1,0 mm (± 0,1 mm) de espessura de cada
raiz por terço radicular. Os dois primeiros slices, no sentido
coroa-ápice, de cada terço foram submetidos ao teste de
resistência de união por cisalhamento (push-out); e o terceiro
slice de cada terço foi reservado para análise em microscopia
confocal a laser.
Avaliação da resistência de união do cimento à dentina (pushout)
Os slices destinados ao teste de push-out foram
posicionados em máquina universal de ensaios (Instron Modelo
2519-106, Instron Corporation, Canton, MA, EUA) e hastes
metálicas, apresentando pontas ativas compatíveis com o
diâmetro do canal radicular foram empregadas para pressionar
o material obturador durante o teste. A máquina de ensaios foi
acionada com velocidade de cruzeta de 0,5 mm/min até o
deslocamento do material obturador do slice.
Foi calculada a resistência de união através da força
resultante no teste mecânico, gerada em Newtons (N), a qual
foi convertida em MegaPascal (Mpa) e, após o teste, os slices
foram avaliados quanto ao tipo de padrão de falha ocorrida em
estereomicroscópio (Leica, Modelo M165C Mycrosystem,
Wrtzlar, Alemanha), com aumento correspondente a 10-25
vezes. As falhas observadas foram determinadas em
percentuais e classificadas em: 1) adesiva à dentina: quando o
material obturador deslocou-se da dentina; 2) adesiva ao
material obturador: quando a guta-percha deslocou-se do
cimento endodôntico; 3) mista: quando a guta-percha deslocouse tanto da dentina quanto do cimento endodôntico; 4) coesiva
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na dentina: quando ocorreu fratura na dentina; 5) coesiva no
material obturador: quando ocorreu fratura no material
obturador.
Análise em microscopia confocal a laser
O terceiro slice de cada terço radicular foi preparado para
a análise qualiquantitativa em microscópio confocal a laser.
Para isso, cada slice teve a regularização de sua superfície com
lixas d’água de granulação 600 e 1200, seguido de polimento
das mesmas utilizando a máquina politriz giratória (APL-4,
Arotec S/A Ind. E Comércio, São Paulo, SP, Brasil). Por fim, as
superfícies foram submetidas ao condicionamento com ácido
fosfórico 37% por 10 segundos, lavadas com água destilada e
secas com papel toalha absorvente.
Para obtenção das imagens da interface dentina/material
obturador foi utilizado microscópio confocal a laser 3D (LEXT
OLS4000, Olympus Corporation, Japão) e software OLS4000.
Para a avalição da porcentagem do perímetro com tag, foi
utilizada a ferramenta multipoin, onde foi mensurado o
perímetro total da obturação e, em seguida, obteve-se o
perímetro com tag, calculando a porcentagem correspondente
a ele. Para a avaliação da penetração do cimento, foram obtidas
imagens representativas de cada quadrante dos slices e,
através da ferramenta multipoint parallel foram realizadas 10
medidas em cada quadrante, a partir da parede do canal
radicular, seguindo a trajetória dos túbulos dentinários até o
ponto mais distante dos tags, das quais obteve-se uma média.
A partir dos valores de cada quadrante, determinou-se a média
de penetração do cimento em cada slice.
Análise dos dados
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Os dados obtidos foram submetidos inicialmente aos
testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade de
variância (Levene). Os dados de resistência de união e
porcentagem de perímetro com tags, por apresentarem
distribuição normal e homogênea, foram submetidos à análise
paramétrica (ANOVA); já os dados de alteração de temperatura
e profundidade dos tags, por não apresentarem distribuição
normal e/ou homogênea, foram submetidos à análise não
paramétrica (teste de Kruskal-Wallis). Foi utilizado o teste de
Tukey para comparações múltiplas entre os grupos para ambos
os testes e o teste de Qui-quadrado para avaliar a influência dos
fatores em estudo e sub-parcela nos padrões de falha, sendo o
nível de probabilidade de 95% em todas as análises.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliação da resistência de união do cimento à dentina (pushout)
A irradiação do Er,Cr:YSGG com potência de 4 W, em
todos os protocolos de irrigação final estudados, apresentou
valores de resistência de união estatisticamente maiores
quando comparados ao grupo não irradiado (p<0,05). Para a
irrigação final com EDTAC 17% e a irradiação com o laser
Er,Cr:YSGG, independente da potência (p>0,05), propiciou os
maiores os valores de resistência de união, sendo observados
valores estatisticamente semelhantes quando realizada
irrigação final com água destilada associada à potência de 4 W
(p>0,05) e irrigação final com NaOCl 1% associado às
potências de 3 W e 4 W (p>0,05) (Tabela 1).
Tabela 1. Teste de Tukey para irrigação final com diferentes soluções e
potência do laser Er,Cr:YSGG.
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Irrigação final
Potências
do laser
Água destilada
NaOCl 1%
EDTAC 17%
Não irradiado
2,36±0,50 Cb
2,62±0,45 Cab
2,93±0,64 Ba
2W
2,95±0,63 Bb
2,86±0,81 Cb
4,04±0,79 Aa
3W
2,85±0,62 Bb
4,54±1,44 Aa
4,68±0,88 Aa
4W
4,27±1,33 Aa
3,87±0,63 Aa
4,40±0,79 Aa
*Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística nas colunas e
letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística nas linhas ao teste
de Tukey (p<0,0001). Não deve considerar a interação entre colunas e
linhas.

A irradiação do Er,Cr:YSGG proporcionou maior
quantidade de falhas adesivas ao material obturador que o
grupo não irradiado, sendo que esse apresentou maior
quantidade de falhas mistas (p=0,004). O protocolo de irrigação
final com EDTAC 17% (21,9%) e água destilada (26,0%)
apresentaram maior quantidade de falhas adesivas ao material
obturador quando comparado ao NaOCl 1% (13,0%), sendo
que esse apresentou maior quantidade de falhas mistas
(79,7%) (p=0,001). A avaliação dos terços radiculares
caracterizou maior quantidade de falhas adesivas ao material
obturador nos terços cervical (21,4%) e médio (25,0%) quando
comparado ao terço apical (16,3%), que por sua vez,
apresentou mais falhas mistas (80,0%) (p=0,049) (Figura 1).
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Figura 1. Representação esquemática do padrão de falha para potência do
laser Er,Cr:YSGG, solução irrigante final e terço radicular.

Avaliação da profundidade de tags (microscopia confocal a
laser)
A irradiação do laser Er,Cr:YSGG, em todas as potências
estudadas, não influenciou na profundidade de tags após
protocolo de irrigação final com água destilada (p=0,077) e
EDTAC 17% (p=0,371), sendo que o EDTAC 17%, com ou sem
irradiação pelo laser, apresentou maior profundidade de tags
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em relação ao grupo irrigado com água destilada (p<0,05). Por
outro lado, o laser Er,Cr:YSGG aumentou a profundidade de
tags no grupo irrigado com NaOCl 1% nas potências de 3 e 4
W, não havendo diferença estatística entre estes (p>0,05) e
sendo semelhante estatisticamente ao grupo irrigado com
EDTAC 17% independente da irradiação de laser (Tabela 2).
Tabela 2. Teste de Tukey para irrigação final com diferentes soluções para
a mesma potência do laser.
Potências do
laser

Irrigação final com diferentes soluções
Água destilada

NaOCl 1%

EDTAC 17%

Não irradiado

10,8 (6,3-14,2) Bb

10,3 (8,3-11,6) Bb

21,9 (20,0-25,4) Aa

2W

13,7 (11,6-15,9) Bb
11,9 (10,1-14,8) Bb
10,8 (9,2-1289) Bb

12,3 (9,3-16,8) Bb
22,9 (18,8-27,2) Aa
21,6 (17,4-24,2) Aa

24,5 (21,0-27,4) Aa
28,0 (22,0-32,3) Aa
22,6 (18,9-24,9) Aa

3W
4W

*Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística nas colunas e
letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística ao teste de Tukey
nas linhas (p<0,05). Não deve considerar a interação entre colunas e linhas.

Porcentagem de perímetro com tags
O grupo não irradiado e com irrigação final com água
destilada apresentou menores valores de perímetro com tags
quando comparado à irrigação final com NaOCl 1% e EDTAC
17% (p<0,05), não havendo diferença estatística entre esses
(p>0,05). A irradiação do laser Er,Cr:YSGG no grupo com
irrigação final com água destilada aumentou o perímetro com
tags (p<0,05), independente da potência utilizada (p>0,05). Por
outro lado, a irradiação com laser Er,Cr:YSGG não evidenciou
diferença estatística no perímetro com tags dos grupos irrigados
com NaOCl 1% e EDTAC 17% (p>0,05) (Tabela 3).
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Tabela 3. Teste de Tukey para irrigação final com diferentes soluções e
potência do laser Er,Cr:YSGG.
Irrigação final
Potências
do laser
Água destilada
NaOCl 1%
EDTAC 17%
Não irradiado

52,3±16,9 Bb

2W

80,6±12,5 Aa

77,8±12,0 Aa

80,6±6,9 Aa

75,5±6,6 Aa
78,0±12,7 Aa
3W
78,6±10,2 Aa
71,5±7,2 Aa
78,3±7,1 Aa
4W
75,1±10,9 Aa
74,8±8,7 Aa
76,8±9,2 Aa
*Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística nas colunas e
letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística nas linhas ao teste
de Tukey (p<0,05).

As imagens de microscopia confocal a laser,
apresentadas na Figuras 2, permitem observar qualitativamente
que os espécimes irradiados com laser Er,Cr:YSGG, nas
potências de 2 W, 3 W e 4 W, apresentaram maiores áreas com
tags e melhor adaptação do cimento à dentina radicular quando
comparados aos grupos não irradiados, independente da
solução irrigante utilizada. A água destilada apresentou menor
profundidade de tags quando comparada às soluções de NaOCl
1% e EDTAC 17%; e, quando utilizou-se o EDTAC 17%, podese observar áreas mais densas de tags quando comparado ao
NaOCl 1% (Figura 2).
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Figura 2. Imagens de microscopia confocal a laser representativas de tags
na interface do material obturador (O) e paredes dentinárias (D) (setas),
considerando as diferentes potências de laser e protocolos de irrigação final .

Análise da Variação de Temperatura
A potência do Er,Cr:YSGG de 4 W não teve seus valores
de alteração de temperatura influenciados pela solução irrigante
final (p=0,239). Já a potência de 3 W, os maiores valores de
alteração de temperatura foram observados para a irrigação
final com EDTAC 17% quando comparado à água destilada e
NaOCl 1% (p<0,05). Para a potência de 2 W, a associação do
laser Er,Cr:YSGG e irrigação final com a água destilada
apresentou
valores
de
alteração
de
temperatura
estatisticamente menores quando comparada ao NaOCl 1%
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(p<0,05). Para todas as irrigações finais, a potência de 4 W
apresentou maiores valores de alteração de temperatura
comparado a potência de 2W (P<0,05), sendo a potência de 3
W semelhante a de 4W quanto utilizado água destilada e
EDTAC 17% e a de 2W quanto utilizado NaOCl 1% (Tabela 4).
Tabela 4. Teste de Tukey para irrigação final com diferentes soluções para
a mesma potência do laser Er,Cr:YSGG.
Potências
do laser
2W
3W
4W

Água destilada
0,30 (0,10-0,45) Aa
0,60 (0,30-0,80) Ab
0,95 (0,45-1,60) Ab

Irrigação final
NaOCl 1%
0,45 (0,20-0,80) Ba
0,70 (0,50-0,90) Aa
1,25 (1,00-1,50) Ab

EDTAC 17%
0,35 (0,00-0,70) ABa
1,15 (0,75-1,35) Bb
1,10 (0,60-1,50) Ab

*Letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística nas colunas e
letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística ao teste de Tukey
nas linhas (p<0,05). Não deve considerar a interação entre colunas e linhas.

A resistência de união do cimento obturador às paredes
dentinárias pode ser influenciada pelo tipo de cimento utilizado
(COSTA et al., 2010), assim como pelo tipo de tratamento que
a superfície dentinária recebe (ÇAPAR; AYDINBELGE, 2014).
O tratamento dessa superfície pode ser feito por meio de
soluções químicas e, também, pela irradiação de diferentes
tipos de laser (CECCHIN et al., 2010; BOLHARI et al., 2014).
Para que o laser possa atuar no interior do canal
radicular, o ideal é que a irradiação seja realizada com fibras
ópticas finas, compatíveis com o diâmetro final, e sejam
flexíveis, capazes de acompanhar as curvaturas, quando
existentes (VERGAUWEN et al, 2014). Assim, neste estudo, foi
utilizada a ponta tipo RFT2, com fibras de emissão lateral ou
side firing, e de 275 µm de diâmetro, permitindo a irradiação do
laser por meio de movimentos helicoidais, uma vez que o
diâmetro final foi de 450 µm (KREISLER et al., 2002). Essas
fibras emitem o feixe de luz com uma divergência de 60º, o que
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faz com que tenha uma abertura maior e expansão do feixe,
com consequente aumento da área de atuação no interior do
conduto, direcionando o feixe ao longo dos túbulos e
proporcionando uma irradiação mais uniforme nas paredes do
canal radicular (SCHOOP et al., 2009).
Em relação à metodologia, foram realizados o teste de
cisalhamento por extrusão (push-out) e a microscopia confocal
a laser. O teste de push-out possibilita que o deslocamento do
material obturador ocorra paralelamente à interface
dentina/material obturador e permite avaliar a resistência de
união nos diferentes terços radiculares (CARNEIRO et al.,
2012; DIAS et al., 2014). A microscopia confocal a laser permite
verificar a interface dentina/material obturador, tornando
possível avaliar as áreas interfaciais com tags, uma vez que
propicia definição e contraste à imagem (KWON et al., 2013)
formada pela reflexão do laser que incide sobre a superfície da
amostra obtendo sua topografia de modo semelhante à
microscopia eletrônica de varredura, no entanto, sem a
necessidade do preparo da amostra, com vácuo ou
metalização, que provocam sua desidratação e podem induzir
artefatos de técnica (DE DEUS et al., 2011).
Em relação aos resultados obtidos, verificou-se que a
irradiação do laser Er,Cr:YSGG promoveu aumento da
resistência de união do material obturador à dentina, quando
associada às diferentes protocolos de irrigação final, exceto
quando aplicou-se 2 W na dentina tratada com NaOCl 1%. Isso
provavelmente pode ser explicado pela capacidade do laser
Er,Cr:YSGG de ser absorvido pela água e pela hidroxiapatita,
presentes na estrutura dental, promovendo mudanças químicas
significativas na parede dentinária através da ablação, que
ocorre por meio de um processo de interação termomecânica,
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onde moléculas de água se tornam energizadas e são
propelidas pela luz do laser, se chocando com as moléculas do
tecido (EKWORAPOJ; SIDHU; MCCABE, 2007). A ablação
gera micro explosões, que produzem irregularidades no tecido
e promovem aumento na temperatura da superfície, que varia
conforme a densidade de energia (WANG et al., 2005;
MEISTER et al, 2006). O tecido que sofre o maior aumento de
temperatura é removido com a explosão, já o tecido
remanescente não atinge a temperatura necessária para a
ablação, mas, ainda assim, sofre um aumento de temperatura,
que pode ser suficiente ou não para induzir mudanças químicas
estruturais (MEISTER et al, 2006; EKWORAPOJ; SIDHU;
MCCABE, 2007). Essas mudanças proporcionam maior contato
e adaptação do material obturador às paredes dentinárias, uma
vez que o laser provavelmente altera a tensão superficial do
substrato, promovendo o aumento da resistência de união.
Quando o EDTAC 17% foi utilizado como protocolo de
irrigação final, previamente à irradiação do laser Er,Cr:YSGG,
houve aumento da resistência de união, uma vez que o EDTAC
atua nos componentes inorgânicos da dentina, promovendo
descalcificação da dentina peri e intertubular e remoção da
camada de smear, e aumentando a permeabilidade dentinária
(CECCHIN, et al., 2010; DEUTSCH, 2011). Sendo assim, a
irrigação final com EDTAC 17% permitiu que o laser
Er,Cr:YSGG atuasse diretamente na dentina intertubular
deixando maior superfície de contato com o cimento, o que
resultou em maior perímetro de tags nos terços cervical e apical.
Além disso, o cimento obturador AH Plus, utilizado neste
estudo, possui boa capacidade de escoamento (NUNES et al.,
2008; RESENDE et al., 2009), o que favorece sua penetração
nos túbulos dentinários (DE-DEUS et al., 2011; DIAS et al.,
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2014) e, consequentemente, gera maior imbricação mecânica
com as paredes do canal radicular (NUNES et al., 2008;
RESENDE et al., 2009).
Quanto aos terços radiculares, o terço cervical e médio
apresentaram semelhança entre si, tendo os maiores valores
de resistência de união à dentina radicular quando comparado
ao terço apical, isto se deve ao fato do terço apical apresentar
menor quantidade de túbulos dentinários em relação aos
demais terços (POWERS et al., 2003). Estudos mostram que a
maior força de adesão encontra-se nas porções coronárias do
canal pelo fato da região cervical apresentar mais dentina
intertubular e um maior grau de mineralização do tecido,
proporcionando uma maior área de contato do material
obturador (MALLMANN et al, 2005, COSTA et al. 2010), o que
também pôde ser observado na microscopia confocal a laser do
presente estudo, onde a região cervical apresentou maiores
percentuais de perímetro com tags e maiores valores de
profundidade de tags quando comparado ao terço apical.
Por outro lado, quando avaliada a irradiação do laser
Er,Cr:YSGG associada a irrigação final com água destilada,
houve aumento da resistência de união do cimento obturador
dos canais radiculares em todas as potências estudadas,
entretanto, o grupo irradiado com potência de 4 W apresentou
os maiores valores de resistência de união; da mesma forma
com irrigação final com NaOCl 1% associado às potências 3 e
4 W. Isto ocorreu, provavelmente, devido à capacidade do laser
de, inicialmente, vaporizar a camada de smear e ainda atuar na
dentina intertubular; vale destacar que estes resultados foram
semelhantes ao grupo irradiado com o laser Er,Cr:YSGG após
irrigação final com EDTAC 17%.

103

AVALIAÇÃO EX VIVO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE CIMENTO À BASE DE RESINA EPÓXICA NA DENTINA HUMANA
IRRADIADA COM LASER ER,CR:YSGG

Considerando a análise do padrão de falha, de maneira
geral, houve o predomínio de falhas mistas e adesivas ao
material obturador em todos os grupos avaliados, estando de
acordo com Nagas et al. (2011) e Carneiro et al. (2012), o que
demonstra a capacidade de união do cimento à dentina; além
disso, a condensação lateral permite que o cimento envolva a
guta-percha e entre em contato com a parede do canal radicular
sob pressão, gerando, provavelmente, maior imbricação
mecânica, o que favorece a resistência de união do material
obturador à dentina (CARNEIRO et al., 2012).
Em relação à variação de temperatura, observa-se que
os maiores valores de potência fornecem quantidade maior de
energia de luz, gerando maiores alterações da temperatura da
dentina radicular externa (ALFREDO et al., 2008). O maior
aumento de temperatura gerado foi de 3 ºC quando utilizada a
potência 4 W, não sendo considerado elevado a ponto de
prejudicar os tecidos adjacentes ao dente; estudos mostram
que as alterações de 10 ºC ou mais, por 1 minuto, podem ser
danosas aos tecidos periapicais, podendo provocar necrose do
osso alveolar (ALFREDO et al., 2008). As pequenas variações
de temperatura podem ser explicadas pelo modo de operação
pulsado do laser em questão, o qual apresenta períodos
alternados de energia e descanso, produzindo menos
aquecimento, o que torna viável seu uso com segurança na
terapia endodôntica (GUTKNECHT et al., 2005). Em relação
aos terços radiculares, as regiões cervical e apical
apresentaram menores valores de alteração de temperatura
quando comparados ao terço médio e ápice radicular. Um fator
que provavelmente gerou os menores valores de temperatura
no terço cervical foi a liberação de jato de ar e água diretamente
sobre a mesma, o que não ocorre nos demais terços.
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Portanto, os resultados obtidos neste estudo, tanto em
relação à resistência de união e formação de tags, quanto à
variação de temperatura, são promissores e confirmam que a
utilização do laser Er,Cr:YSGG, nos parâmetros apresentados,
é uma ferramenta que, quando utilizada adequadamente, leva
a resultados de interesse clínico.
4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode-se
concluir que a irradiação do laser Er,Cr:YSGG nas potências
estudadas, associado à diferentes protocolos de irrigação final,
propiciou aumento da resistência de união do material
obturador às paredes dentinárias. A irrigação final com EDTAC
17%, quando associada à irradiação do laser Er,Cr:YSGG,
proporcionou os maiores valores de resistência de união. A
irradiação com laser Er,Cr:YSGG resultou em maior percentual
de perímetro da secção transversal do canal radicular com tags
e maior profundidade dos tags formados. Nenhuma das
potências do laser Er,Cr:YSGG utilizadas neste estudo
promoveu aumento de temperatura na superfície externa da
raiz maior que 3 ºC, não sendo considerado elevado a ponto de
prejudicar os tecidos adjacentes.
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RESUMO: O objetivo foi avaliar o efeito do tempo de
armazenamento sobre as propriedades físico-químicas do
cimento endodôntico AH Plus. Os testes foram conduzidos em
conformidade com as Especificações nº57 da ANSI/ADA (2000)
para materiais endodônticos e com as modificações propostas
por Carvalho-Junior et al., (2007). Analisaram-se as
propriedades de tempo de endurecimento, escoamento,
solubilidade e alteração dimensional. Os dados foram
analisados por meio do ANOVA one-way e Tukey. Com relação
ao tempo de endurecimento, a média do AH Plus foi de
515,10±54,89 minutos, entretanto, no T0, ultrapassou os 10%
estabelecidos como variação máxima pela ANSI/ADA
(596,80±7,05) e apresentou diferença estatisticamente
significante (p ≤ 0,01) em relação ao T30, T90 e T360. O
escoamento do AH Plus atendeu às normas da ANSI/ADA (≥20
mm), tanto em seu valor médio de 40,02±3,94 mm, quanto em
cada tempo de armazenamento separadamente e melhorou
significativamente (p≤0,00) com o passar do tempo. A
solubilidade não excedeu 3% de massa e, dessa forma, o AH
Plus (0,25%±0,06) atende aos critérios da ANSI/ADA. A
expansão do cimento (0,94%±0,12), apesar de ter diminuído
com o passar do tempo, não atendeu às especificações da
ANSI/ADA. Após avaliar o efeito do tempo sobre as
propriedades físico-químicas do cimento AH Plus, pode-se
concluir que o cimento AH Plus atende aos critérios da
ANSI/ADA, com exceção da alteração dimensional.
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1. INTRODUÇÃO
O cimento endodôntico passa por longo caminho desde
a sua fabricação até a utilização na clínica odontológica pelo
cirurgião-dentista e, com isto, este processo pode fazer com
que a homogeneidade do produto possa sofrer alterações. Este
pode ser agravado se a apresentação for em forma de pasta no
interior dos recipientes, devido à segregação dos componentes
da fórmula. Além disto, o tempo de utilização desse material,
bem como as condições de armazenamento são outros fatores
que podem influenciar negativamente a qualidade final do
cimento (BALDI et al., 2012).
Nesse contexto, o cimento AH Plus é considerado o
“padrão-ouro” entre os cimentos endodônticos. É um cimento à
base de resina epóxica, que apresenta fácil manipulação, bom
escoamento, baixa solubilidade, baixa contração e, por
apresentar bom escoamento e elevado tempo de
polimerização, penetra melhor nas micro-irregularidades dos
canais radiculares. As propriedades físico-químicas adequadas
do cimento AH Plus favorece maior imbricação entre o cimento
e as fibras colágenas da dentina, o que promove maior
resistência ao deslocamento e, com isto, menor microinfiltração
marginal, adesão às paredes intrarradiculares, ótima
viscosidade e baixa desintegração (RACHED-JUNIOR et al.,
2014; ZHOU et al., 2013; TEDESCO et al., 2015).
O cimento AH Plus apresenta-se na forma de duas
pastas acondicionadas em bisnagas. Ao retirar o material do
interior do tubo (início, meio e final), observa-se a saída de
material líquido, principalmente quando se usa a pasta B, cuja
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consistência é diferente do material pastoso da bisnaga, e que
somente aparece após ser consumida a parte inicial do
conteúdo da bisnaga, localizada mais próxima do seu bico de
saída, o que demonstra ter havido segregação entre os
componentes da pasta após a retirada de determinado volume
do material (BALDI et al., 2012).
De acordo com as especificações nº 57 da American
National Standards Institute/ American Dental Association
(ANSI/ADA, 2000), o cimento endodôntico ideal deve
apresentar tempo de endurecimento suficiente para que seja
utilizado em técnicas de obturação mais demoradas, entretanto,
o tempo de endurecimento não pode ser prolongado, pois o
contato das substâncias nocivas aos tecidos periapicais pode
causar irritação aos tecidos circunjacentes, levar a respostas
inflamatórias mais acentuadas e, consequentemente, retardar o
processo de reparo o e cicatrização. Além disto, o cimento
endodôntico deve apresentar bom escoamento, facilidade de
inserção no interior dos canais. A solubilidade deve ser menor
que 3%, para que sua dissolução não propicie a infiltração
bacteriana com o decorrer do tempo; e sua alteração
dimensional não deve exceder 1%, ou expandir mais do que
0,1% (ØRSTAVIK, 2005, PAKDEETHAI et al., 2013; SCHÄFER
et al., 2013; CAMARGO et al., 2014; CAVENAGO et al., 2014).
Considerando essas evidências, torna-se válido verificar
se as diferenças encontradas na dispensa do material ao longo
do esvaziamento do conteúdo das bisnagas (logo após a
abertura do cimento, com 30 dias, com 90 dias e com 360 dias
de armazenamento) podem causar alterações nas
propriedades fisíco-químicas (tempo de endurecimento,
escoamento, solubilidade e alteração dimensional) do cimento
AH Plus.
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2. MATERIAIS E MÉTODO
Para a avaliação das propriedades físico-químicas tempo de endurecimento, escoamento, solubilidade e alteração
dimensional - do cimento endodôntico AH Plus (Dentisply
DeTrey, Konstanz, Alemanha) foram conduzidos testes em
conformidade com as Especificações nº 57 da ANSI/ADA
(2000), para materiais endodônticos e seguiu as modificações
propostas por Carvalho-Junior et al., 2007.
Para tanto, o cimento testado foi armazenado na
temperatura de 23 ± 2 °C e umidade relativa do ar de 50 ± 5 %
por 48 horas antes da realização do experimento, e mantido
nessas condições durante todo o período experimental. Ao ser
examinado o material removido das bisnagas, tomou-se o
cuidado de se detectarem evidências de material estranho bem
como a sua uniformidade.
O cimento foi pesado em balança de precisão na
proporção de 1:1 das suas pastas, manipulado e espatulado até
a obtenção de consistência homogênea de acordo com as
instruções do fabricante As propriedades físico-químicas do
cimento foram testadas em três momentos: assim que foi aberto
(T0), após 30 dias de aberto (T30), após 90 dias de aberto (T90)
e após 360 dias de aberto (T360), sendo, durante esse tempo,
armazenados nas condições experimentais supracitadas.
Foram utilizadas quatro caixas do cimento, cujos tubos
foram devidamente identificados como C1, C2, C3 e C4. Em
seguida, foi criada uma aleatorização dos cimentos para
garantir que cada teste tenha sido realizado com pastas obtidas
a partir de diferentes cimentos e partes do tubo (Tabela 1:
Aleatorização das bisnagas de cimento para análise das
propriedades físico-químicas
Propriedade
Tempo analisado
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TO
C1/C4
de C1

T30
C3/C4
C3

T90
T360
C2/C4 C3
C2
C4

Escoamento
Tempo
endurecimento
Solubilidade
C2
C1/C4
C3/C4 C2/C1
Alteração
C3
C2
C1
C4
dimensional
). Na Tabela 2, estão os respectivos lotes de cada
cimento AH plus utilizado.
Tabela 1: Aleatorização das bisnagas de cimento para
análise das propriedades físico-químicas
Propriedade
Tempo analisado
TO
T30
T90
T360
Escoamento
C1/C4
C3/C4
C2/C4 C3
Tempo
de C1
C3
C2
C4
endurecimento
Solubilidade
C2
C1/C4
C3/C4 C2/C1
Alteração
C3
C2
C1
C4
dimensional
Tabela 1. Lotes dos cimentos AH Plus

Cimentos AH Plus
C1
C2
C3
C4

Lotes
1306000413 2015-04
1306000413 2015-04
1303000943 2015-2
1401000822 2015-10

Análise Complementar
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Foi realizada a análise do líquido presente no início do tubo
da pasta B do cimento AH Plus pela Espectrometria de massas
com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), que apresentou
vários elementos (metais), porém não foi identificado nenhum que
pudesse causar alguma mudança nas propriedades físicoquímicas do sistema polimérico. Os elementos químicos
encontrados no líquido do início do tubo da pasta B foram W, Zr,
Al, Cd, Ba, Co, Cu, Mn, Pb, Se, Tl, Rb, Zn, Ni, Mg, V, U, Bi, Be,
As, Cr, Ag, Fe, Ca.
Análise dos dados
Foram calculadas as médias dos testes de propriedades
físico-químicas e em seguida, essas foram estatisticamente
comparadas por meio do teste one-way ANOVA, uma vez que os
resultados foram consistentes com a distribuição normal, segundo
o teste Kolmogorov-Smirnov. Quando constatada diferença
estatisticamente significante entre os resultados obtidos com
cimentos manipulados a partir de diferentes tempos de
armazenamento, o teste de Tukey foi utilizado para identificar qual
tempo apresentava essa diferença.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Escoamento
O escoamento do AH Plus atendeu às normas da
ANSI/ADA (≥20 mm), tanto em seu valor médio de 40,02 mm
(±3,94), quanto em cada tempo de armazenamento
separadamente e melhorou significativamente (p≤ 0,00) com o
passar do tempo (Tabela 3).
Tempo de Endurecimento
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De acordo com as especificações da ANSI/ADA o tempo de
endurecimento pode variar em até 10% daquele determinado pelo
fabricante. O tempo de endurecimento médio do AH Plus foi de
515,10 (± 54,89) minutos, e atende aos critérios da ANSI/ADA.
Entretanto, no T0 ultrapassou os 10% estabelecidos pela
ANSI/ADA (596,80 ±7,05) e apresentou diferença estatisticamente
significante (p ≤ 0,01) em relação ao T30, T90 e T360 (Tabela 3).
Solubilidade
As especificações da ANSI/ADA determinam que a
solubilidade de um cimento endodôntico não pode exceder 3% de
massa, dessa forma o AH Plus (0,25% ±0,06) atende aos critérios
da ANSI/ADA. Foi possível observar ainda, que apesar da
solubilidade do referido cimento ter sido menor com o passar do
tempo, essa diminuição não foi estatisticamente significante
(Tabela 3).

Alteração Dimensional
As determinações da ANSI/ADA definem que a contração
do cimento não pode exceder 1% ou expandir mais do que 0,1%
para o teste de alteração dimensional. Os resultados do presente
estudo demonstraram que o AH Plus (0,94% ±0,12) não atende
essas especificações, apesar de seu percentual de expansão
diminuir, ou seja, melhora com o passar do tempo (Tabela 3),
porém sem significância estatística.
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Tabela 2 - Comparação das médias (± desvios-padrão) dos testes de
propriedades físico-químicas do cimento AH Plus, logo após a abertura do
cimento, após 30, 90 e 360 dias de armazenamento.
Testes

Tempo de

Escoamento

Endurecimento

(cm)

Solubilidade

Alteração
Dimensional

(Min)

T0

596,80 ±7,05c

35,14 ±0,159a

0,33 ±0,138a

1,12 ±0,441 a

T30

494,60 (±4,88)b

38,49 (±0,158)b

0,25 (±0,125)

0,89 (±0,232)

a

a

0,21 (±0,127)

0,90 (±0,415)

a

a

T90

490,40 (±5,32)b

43,08 (±0,129)c

a, b, c Letras diferentes nas colunas indicam diferenças estatísticas ao teste

Tukey (p< 0,01), para cada propriedade.

A especificação nº 57 da ANSI/ADA (2000) é utilizada como
padrão técnico para os testes de propriedades físico-químicas
(HUNGARO DUARTE et al., 2012; CAVENAGO et al., 2014;
BORGES et al., 2012; RUIZ-LINHARES et al., 2013). Porém,
modificações foram propostas para simplificar a metodologia
original para permitir a obtenção de resultados semelhantes, com
diminuição no volume de material necessário para a produção das
amostras de ensaio (CARVALHO-JUNIOR et al., 2007; FLORES
et al., 2011). A metodologia proposta por Carvalho-Júnior et al.
(2007) utiliza amostras com dimensões menores, o que dificulta o
manuseio (VIAPIANA et al., 2013), entretanto, diminui a
quantidade de material necessário para a produção das amostras,
tornando a realização dos testes menos dispendiosa, com o uso
racional do cimento. Portanto, no presente estudo, foram
utilizadas as especificações da ANSI/ADA, com as modificações
propostas por Carvalho-Junior et al.(2007).
O tempo de endurecimento de um cimento endodôntico
deve ser longo o suficiente para permitir preenchimento do canal
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radicular (MASSI et al., 2011; VIAPIANA et al., 3013). No presente
estudo, o AH Plus apresentou tempo de endurecimento médio
adequado, que atende os parâmetros da ANSI/ADA.
Particularmente, no T0 apresentou tempo mais longo, com
diferença estatisticamente significante em relação aos demais
tempos, excedendo 10% (ANSI/ADA) das oito horas determinadas
pelo fabricante. No entanto, o fabricante determina um tempo
mínimo de oito horas, mas não determina um tempo máximo
(RUIZ-LINHARES et al., 2013). Além disso, pelo fato de ser tão
longo, esse excesso não tem repercussão clínica relevante. O
T360 apresentou tempo de endurecimento mais curto comparado
aos outros tempos. Portanto, com base nesse resultado, pode-se
especular que, uma vez abertas as bisnagas das pastas que
compõem o cimento, a reação de polimerização ocorrerá em
tempo mais curto e isso pode diminuir também o tempo de
trabalho, porém ainda dentro das especificações da ADA.
Segundo Baldi et al. (2012), o tempo de endurecimento varia de
acordo com a porção do tubo em que as pastas foram coletadas
devido à diferença de consistência da pasta B nos diversos locais
da bisnaga; entretanto, mesmo com descarte do líquido e da parte
da pasta do início do tubo, o tempo de endurecimento variou em
função do tempo de armazenamento, no presente estudo. Isso
poderia ser explicado por eventual reação de oxidação do
conteúdo das pastas, o que merece avaliação posterior.
A avaliação do tempo de endurecimento é baseada na
inspeção visual e conforme as especificações da ANSI/ADA pode
ser considerada subjetiva e influenciável por outros fatores, como
a quantidade de material testado (VIAPIANA et al., 2013). Os
componentes constituintes do cimento, bem como o tamanho das
partículas, a temperatura ambiente e a umidade relativa são
fatores que podem influenciar o tempo de endurecimento e
explicar a variabilidade dos resultados encontrados na literatura
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para o tempo de endurecimento de um mesmo cimento (FLORES
et al., 2011; RUIZ-LINHARES et al., 2013)..
O escoamento é uma importante propriedade física que
está relacionada com a facilidade com que o material desloca por
meio do canal principal e permite o cimento preencher os espaços
de difícil acesso, tais como istmo e canais acessórios (RUIZLINHARES et al., 2013). No entanto, é importante salientar que o
escoamento excessivo pode aumentar o risco de extrusão apical
(VIAPIANA et al., 2013). Após recente revisão, foram
estabelecidos novos padrões de escoamento para as
especificações da ISO, tais como o arredondamento dos valores
para o número inteiro em milímetros mais próximo e o valor
mínimo exigido para o escoamento passou a ser de 20 mm a 17
mm (ISO 6876, 2012; VIAPIANA et al., 2013).
No presente estudo, o AH Plus não só atende aos padrões
da ANSI/ADA - mínimo de 20 mm, como também aos novos
parâmetros da ISO. Além disso, o escoamento do AH Plus variou
de forma estatisticamente significante em função do tempo de
armazenamento, aumentando com o tempo. A variação da
consistência da pasta B poderia ter influência nas propriedades
físico-químicas e biológicas. Neste estudo, foram verificadas
influências no tempo de endurecimento e no escoamento,
principalmente no T0 que apresentou os piores valores para as
ambas as propriedades físico-químicas. Este fato pode ser
explicado pela presença do líquido no início do tubo, que
proporciona maior fluidez ao cimento, interferindo tanto no tempo
de endurecimento como no escoamento. Entretanto, não causa
alterações em relação as propriedades de solubilidade e alteração
dimensional. Outro fator a ser considerado é a relação existente
entre o tempo de endurecimento e o escoamento: se o cimento
endurece mais rápido, seria de se pensar que escoasse menos,
movimentasse menos, hipótese afastada neste estudo, em que,
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no T360, o tempo de endurecimento foi menor e o escoamento
maior.
A solubilidade é a perda de massa durante o período de
imersão em água (CARVALHO- JUNIOR et al., 2007; RUIZLINHARES et al., 2013). A dissolução dos cimentos endodônticos
pode causar a liberação de substâncias irritantes aos tecidos
periapicais, bem como permitir a formação de lacunas entre
canais radiculares e os materiais obturadores, na massa
cimentante, tornando susceptível a infiltração bacteriana ao longo
do tempo (FLORES et al., 2011).
O teste de solubilidade baseia-se na diferença entre os
pesos antes e depois de colocar o cimento em água ultrapura
(VIVAN et al., 2010; HUNGARO DUARTE et al., 2012;
CAVENAGO et al., 2014). Neste estudo, o AH Plus apresentou
solubilidade muito abaixo do limite padronizado pela ANSI/ADA
(máximo de 3%), assim como outros autores relataram
(CARVALHO-JUNIOR et al., 2007; RESENDE et al., 2009;
DUARTE et al., 2010; MARÍN-BAUZA et al., 2010; MARCIANO et
al., 2011; FLORES et al., 2011; BORGES et al., 2012; RUIZLINHARES et al., 2013; VIAPIANA et al., 2013). Tal desempenho
está de acordo com as características químicas da matriz resinosa
do referido cimento, que é mais resistente à solubilidade
(CARVALHO-JUNIOR et al., 2007).
Os melhores resultados em todas as propriedades físicoquímicos são apresentados nos tempos T30, T90 e T360, o que
pode ser explicado provavelmente pela saída do líquido no início
do tubo B do AH Plus. Tal fato, provavelmente levará ao
desequilíbrio na proporção dos componentes da própria pasta e,
por conseguinte, a desestruturação de todo o cimento, alterando
as propriedades físico-químicas e biológicas (BALDI et al. 2012).
No presente estudo, o AH Plus expandiu excessivamente
no teste de alteração dimensional, da mesma forma como
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encontrada na literatura (CARVALHO-JUNIOR et al., 2007;
FLORES et al., 2011; MARÍN-BAUZA et al., 2011; VIAPIANA et
al., 2013). A expansão desse cimento pode ser explicada pela
absorção de água da resina epóxica após a sua polimerização
(CARVALHO-JUNIOR et al., 2007; FLORES et al., 2011).
Vale ressaltar que o cimento AH Plus é comercializado sob
a forma de duas pastas, acondicionadas em bisnagas, a pasta A
(Base) e a pasta B (Catalisadora). Algumas substâncias são
comuns às duas pastas, dentre elas o tungstato de cálcio, o óxido
de zircônio e sílica. Além dessas substâncias, a pasta A
apresenta, ainda, as resinas epóxicas bisfenol A e F e pigmentos
de ferro na sua composição. Pela manutenção da consistência da
pasta dentro das bisnagas, ao longo dos períodos de
armazenamento e uso, fica a impressão de que há uma boa
miscibilidade entre a parte orgânica (resinas) e a inorgânica
(demais substâncias).
A pasta B, além das substâncias comuns à pasta A citadas,
apresenta dibenzyldiamine, aminoadamantane, tricyclodecanediamine e óleo de silicone. Esses componentes caracterizam a
sua fase orgânica. O tungstato de cálcio, o óxido de zircônio e a
sílica, a fase inorgânica (BALDI et al., 2012). As alterações
observadas na consistência da pasta B, mesmo no interior da
bisnaga, fazem com que, em determinados momentos de uso, ela
se mostre bastante fluida, principalmente nas porções iniciais da
bisnaga e, mais consistente nas porções seguintes. Detecta-se
baixa miscibilidade entre os componentes, que contribui para a
separação (segregação) dos componentes formadores da pasta.
Quimicamente, as resinas (pasta A) são monômeros. A
fase orgânica da pasta B, com exceção do óleo de silicone - que
serve como veículo - é formada pelos ativadores ou catalisadores
da reação química e, a proporção entre eles e o monômero deve
ser mantida para que a reação de polimerização se manifeste
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plenamente. Portanto, a segregação mencionada pode alterar a
relação monômero/ativador, e com isso provocar variação nas
propriedades físico-químicas e biológicas do cimento, e, por
conseguinte prejudicar sobremaneira os resultados clínicos
(BALDI et al., 2012).
Foi realizada análise complementar do líquido presente no
início da bisnaga B pelo ICP-MS, com a finalidade de analisar se
existe algum componente químico na composição que possa
alterar as propriedades físico-químicas do cimento, porém não foi
encontrado nenhum elemento químico que pudesse provocar
modificações no desempenho do cimento AH Plus ou que
pudesse justificar diferença no comportamento nos diferentes
tempos nesse estudo.
No entanto, é sabido que óleos de silicone são líquidos
claros,
não
inflamáveis,
considerados
compostos
organosilicatos poliméricos inertes, bem como não-tóxicos.
Estes recursos os tornam atraentes para aplicações médicas ou
farmacêuticas. No cimento resinoso AH plus o óleo de silicone
atua como veículo, além de proteger a pasta contra possíveis
ataques químicos como hidratação ou oxidação. Pode-se
observar uma heterogeneidade do material com este óleo,
portanto podemos considerar uma suspensão dos reagentes no
óleo de silicone. A heterogeneidade dos produtos faz com que
diferentes quantidades de óleo saiam do tubo a cada retirada
do material e isto implica em uma formação desuniforme do
polímero final (OCHI & SHINZI 1999).
Diante do exposto, destaca-se a necessidade de se estudar a
composição química do líquido expelido ao se abrir os tubos,
visto que pode interferir nas propriedades físico-químicas do
cimento, em especial no tempo de endurecimento. As
propriedades físico-químicas do AH Plus, com exceção da
alteração dimensional, atendem aos parâmetros da ANSI/ADA.
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Além disso, todas as propriedades testadas melhoraram com o
passar do tempo de armazenamento, o que faz com que sejam
necessários mais estudos que investiguem a oxidação dos
componentes das bisnagas do cimento, a qual, a partir dos
resultados do presente estudo, especula-se, seja mínima.
4. CONCLUSÕES
As propriedades físico-químicas do cimento AH Plus
testadas pelo presente estudo atendem aos critérios da
ANSI/ADA, e não foram afetadas pelo tempo de armazenamento
das bisnagas do cimento, com exceção da alteração dimensional.
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RESUMO: Cimentos resinosos duais são utilizados na
cimentação de restaurações indiretas estéticas como inlays,
onlays, facetas laminadas e coroas cerâmicas livres de metal,
podendo polimerizar na presença ou na ausência de luz.
Objetivando avaliar a influência da polimerização indireta, da
cor e do tipo de polimerização na dureza do cimento resinoso
de dupla ativação (Enforce) foram confeccionados 10 corpos de
prova divididos em grupos conforme cor utilizada, tipo de
ativação e interposição do compósito. Grupo controle foi obtido
somente com o cimento resinoso, sem interposição do
compósito. Para a polimerização indireta, foram confeccionados
10 cilindros em compósito Filtek P60 (3M/ESPE) com 8 mm de
diâmetro por 2 mm de espessura. Para confecção dos corpos
de prova utilizou-se uma matriz com cavidade central de 5 mm
de diâmetro por 1 mm de espessura, que permitia a adaptação
dos discos de compósito sobre o cimento resinoso,
possibilitando a polimerização indireta. Os corpos de prova
foram armazenados por 24h para posterior realização do ensaio
de microdureza (HMV-G20 -SHIMADZU). Para os grupos onde
não foi realizado a fotoativação, os corpos de prova foram
removidos da matriz após 10 minutos e armazenados. Os
resultados mostraram a seguinte ordem de dureza: cimento
fotoativado> cimento com interposição> cimento quimicamente
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ativado. Não houve diferenças entre os grupos de acordo com
a cor do cimento (Teste de Tukey, p<0,05).
Palavras-chave:
Cimentos
Resinosos.
Microdureza.
Polimerização.
1 INTRODUÇÃO
As restaurações indiretas estéticas vêm sendo cada vez
mais utilizadas na odontologia. Restaurações como Inlays,
onlays, facetas laminadas e coroas de cerâmicas livres de
metal, são comumente cimentadas com cimentos resinosos de
dupla ativação (duais).
A escolha do agente cimentante adequado para o
material restaurador a ser utilizado, para uma determinada
situação clínica, deve se basear nas características físicas,
biológicas e de manipulação do agente para cimentação frente
aos fatores relacionados ao remanescente dentário preparado
e a peça protética a ser cimentada (KRÄMER et al., 2000;
VALENTINO et al.,2010). O agente cimentante ideal deve
apresentar: alta resistência à compressão, tração e
cisalhamento; resistência da uniao à estrutura dental e
restauração; biocompatibilidade; baixa solubilidade nos fluidos
bucais; tempo de trabalho prolongado e presa rápida; não
interferência na estética; e baixa viscosidade e espessura
mínima de película (PAGANI, C. 2003; VALENTINO et
al.,2010).
Os cimentos resinosos são indicados na cimentação de
peças metálicas, de restaurações indiretas de resina e
cerâmicas, de pinos intracanais de todos os tipos (FONSECA,
SANTOS, ADABO, 2005; HILGERT et al., 2004; VALENTINO
et al., 2010), além disso, cimentação de brackets ortodônticos,
splints periodontais e cerâmica pura. Como, podem ser úteis em
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determinadas situações para aumentar a retenção das
restaurações e de próteses parciais fixas.
Estes cimentos surgiram nos anos 50 e são os que mais
evoluíram desde a última década. Tendo constituição química
semelhante à das resinas compostas (DE SOUZA et al., 2015;
DUTRA-CORRÊA, RIBEIRO, CUNHA, 2006; VALENTINO et
al., 2010), no entanto, com constituintes em proporções
diferentes para atender os requisitos de cimentação, ou seja,
resistência e consistência (FONSECA et al., 2005).
Na constituição da matriz orgânica dos cimentos
resinosos está presente o Bis-GMA (Bisfenol–Ametacrilato de
glicidila), TEGDMA (trietilenoglicoldimetacrilato) e UDMA
(uretano di-metacrilato), junto com cargas inorgânicas tratadas
com silano. As últimas mostram-se nas formas angulares,
esféricas ou arredondadas, com conteúdo em peso entre 36 a
77% (FERRACANE, 2011; FOXTON et al., 2003). Monômeros
com grupos funcionais, utilizados para promover adesão à
dentina, são freqüentemente incorporados aos sistemas de
cimentação adesiva. Estes incluem o 4-META(4- Metacriloxietil
trimelitato anidrido), MDP (10- metacriloxidecil di-hidrogênio
fosfato) e HEMA (hidroxietil metacrilato) (FERRACANE, 2011;
FOXTON et al., 2003; NEPPELENBROEK, CRUZ, 2004).
Em virtude das diferenças na composição, tais como
quantidade de monômeros diluentes, de grupamentos
funcionais e percentuais de partículas de carga, existe grande
variação nas propriedades de um produto comercial para outro
(FERRACANE, 2011; FOXTON et al., 2003).
Os cimentos resinosos são classificados de acordo com
o modo de ativação em três grupos: em autopolimerizáveis
(ativação química), fotopolimerizáveis (ativação por ação de luz
visível) e dual (ativação química e física) (ATTAR, TAM,
MCCOMB,
2003;
BERNARDO
et
al.,
2008;
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NEPPELENBROEK, CRUZ, 2004; SHIOMUKI et al., 2013;
VALENTINO et al., 2010). O modo de ativação químico é
recomendado para restaurações opacas ou grossas, o modo
físico indicado para facetas translúcidas e por fim o dual que
pode ser usado em todas as situações por permitir um alto grau
de conversão (SOUZA et al., 2015).
A vantagem da escolha do cimento que possua também
a ativação química é baseada no processo de polimerização,
que acontecerá mesmo em áreas onde a exposição à luz é
crítica (FOXTON et al, 2003; SOUZA et al., 2015; VALENTINO
et al., 2010). Neste contexto, o modo de ativação química irá
teoricamente garantir uma reação de presa satisfatória em
locais de difícil acesso a luz. Portanto, a fotoativação desses
materiais é um fator essencial na reação de polimerização,
melhorando de modo geral as propriedades mecânicas e
estéticas dos cimentos resinosos de dupla ativação.
Na ativação física do cimento resinoso alguns aspectos
devem ser levados em consideração como o aumento da
espessura do material restaurador indireto, que promove o
aumento da dispersão e absorção da luz, e por conseguinte a
redução da energia emergente do dispositivo de fotoativação
que atinge o cimento resinoso (GUIRALDO, 2014; SOUZA et
al., 2015; VALENTINO et al., 2010).
Outro aspecto é o efeito da cor, opacidade do cimento
resinoso e espessura da estrutura cerâmica ou do compósito,
sobre o grau de conversão de cimentos resinosos (SOUZA et
al., 2015; VALENTINO et al., 2010).
O grau de conversão de monômeros é dependente da
energia fornecida, caracterizada como sendo o produto da
intensidade luminosa e do tempo de exposição. O tipo e
tamanho de partículas também podem influenciar o grau de
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conversão em cimentos resinoso fotoativados (GUIRALDO,
2014; SOUZA-JUNIOR et al., 2014).
Os cimentos de ativação dupla foram desenvolvidos para
combinar os benefícios da ativação química com a física para
assim obter grau de conversão otimizado nos locais mais
profundos da restauração com menores tempos de trabalho
(SOUZA et al., 2015). Eles demonstram melhores propriedades
mecânicas e resistência de união quando ativados por luz
(DUARTE, DE GOES, 2002; FOXTON et al, 2003; VALENTINO
et al., 2010). Nestas situações, a intensidade da luz que alcança
o cimento pode ser suficiente para começar o processo de
polimerização, mas a autopolimerização é necessária para
assegurar alto grau de conversão onde a exposição à luz é
crítica (BERNARDO et al., 2008, BRAGA, CÉSAR, GONZAGA,
2002; VALENTINO et al., 2010).
A conversão de monômeros dependente da energia
fornecida, caracterizada como sendo o produto da intensidade
luminosa e do tempo de exposição. A baixa dureza pode ser
indicativa de polimerização incompleta causando alteração nas
propriedades mecânicas. Deste modo, torna-se importante
otimizar os métodos de fotoativação dos cimentos resinosos
para melhorar o desempenho clínico desses materiais
(BERNADO et al., 2008; FOXTON et al, 2003; SOUZA et al.,
2015; VALENTINO et al., 2010).
A dureza é uma propriedade mecânica importante para
avaliar o comportamento da resistência e desgaste do material.
A espessura do material restaurador indireto e a cor dos
cimentos resinosos são fatores que influenciam diretamente na
dureza dos cimentos resinosos (BERNARDO el al., 2008;
ROSALEM et al., 2014).A maneira mais eficaz e a mais
comumente utilizada para avaliar o grau de conversão de
monômero em polímero é o estudo da dureza através de
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ensaios de microdureza (HILGERT et al., 2004). Os diferentes
tipos de aparelhos fotoativadores, espessura do material
restaurador indireto e a cor do cimento são fatores que
influenciam diretamente na dureza dos cimentos resinosos
(SOUZA-JUNIOR et al., 2014).
Briso et al. (2006) realizaram um estudo com o objetivo
de verificar a microdureza de 4 cores (B-0,5, B-1, B-2 e B-3) da
resina composta Filtek Z-250 (3M ESPE) quando polimerizadas
com 4 fontes de luz, sendo uma halógena (Ultralux - Dabi
Atlante) e três LED (Ultraled - Dabi Atlante, Ultrablue - DMC e
Elipar Freelight – 3M ESPE). Os corpo de prova foram
distribuídos em 16 grupos e os materiais foram inseridos em
único incremento em matrizes cilíndricas de 4mm X 4mm,
sendo polimerizados pelo tempo preconizado pelo fabricante.
Em seguida, foram submetidos ao teste de microdureza na
superfície superior e inferior dos cilindros. Os autores
observaram que a dureza dos corpos de prova variou conforme
a cor do material e aparelhos utilizados. O aparelho LED que
emite maior intensidade luminosa proporcionou a obtenção dos
maiores valores de dureza, com o croma B-0,5 possibilitando a
melhor polimerização. Por outro lado, aparelhos com baixa
intensidade luminosa foram os menos efetivos. Também foi
observado que a região do fundo dos corpo de prova foi mais
sensível à mudança das cores. Os autores concluíram que a
intensidade de luz dos fotopolimerizadores LED é fundamental
para seu bom funcionamento, principalmente quando
empregadas resinas com croma mais acentuado (GUIRALDO,
2014; VALENTINO et al., 2010).
Portanto, o objetivo desse estudo foi de avaliar a
influência de fatores intrínsecos e extrínsecos na efetividade da
fotoativação indireta e o efeito nas propriedades finais dos
cimentos resinosos de dupla ativação, devido a considerável
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importância para subsidiar a escolha de materiais e técnicas
que possam ser empregados, disponibilizando informações
relevantes para melhorar a performance e a longevidade clínica
das restaurações indiretas.
2 MATERIAIS E MÉTODO
Os materiais utilizados nesse estudo estão descritos na
Tab. (1). Os corpos de prova foram divididos em grupos de 10
corpos de prova cada, conforme cor utilizada, tipo de ativação
e interposição do compósito, assim como segue na tab. (2). O
grupo controle foi obtido somente com o cimento resinoso com
5.0 mm de diâmetro por 1.0 mm de espessura, sem interposição
do compósito, perfazendo um total de 06 grupos.
Na Tabela (1) estão listados a descrição dos materiais e
do aparelho fotoativador, nome comercial e fabricante.
Tabela 1. Descrição dos materiais e equipamentos que foram
utilizados no estudo.
MATERIAL

FABRICANTE

Compósito Filtek P60 Cor: A3

3M ESPE

Cimento resinoso Enforce
Cores: A2, B1

Dentsply Indústria e Comércio
Ltda,

Aparelho fotoativador
Optilight LD Max LED
Fonte: Pesquisa direta. 2016

GNATUS

Tabela 2. Descrição dos Grupos.
MATERIA
L

GRUPOS A

GRUPOS B

GRUPOS C
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1 -Enforce
Cor: A2,

1A
fotoativação direta

1B
fotoativação
indireta disco 2.0
mm

Ativação
quimica

2- Enforce
Cor: B1

2 A
fotoativação direta

2B
fotoativação
indireta disco 2.0
mm

Ativação
quimica

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Foram confeccionados 10 cilindros em compósito Filtek
P60 (3M/ESPE) com 8.0 mm de diâmetro e com espessura de
2.0 mm, em matriz de nylon, seguindo as instruções do
fabricante. A fotoativação foi realizada com aparelho de luz
Ultraled (DABI ATLANTE) com intensidade de luz aferida em
800mw/cm2, conforme leitura do radiômetro RD-7 (ECCEL)
Fig.(3), por 40 segundos com a ponteira do aparelho tocando a
tira matriz de poliéster. Os corpos de prova foram armazenados
em água destilada e deionizada, em frascos plásticos e em
estufa a 37ºC. Em seguida, foi realizado acabamento e
polimento com lixa de silicone carbide (Extec Corp.), de
granulação 600 e 1200, até obtenção de superfície plana e
polida.
Para confecção dos corpo de prova foi utilizada matriz de
nylon com cavidade central de 5.0 mm de diâmetro por 1.0 mm
de espessura. Um rebaixo no centro do cilindro, como visto na
fig. (1), de 0,5mm de profundidade por 8.0 mm de diâmetro
permite a adaptação dos discos de compósito sobre o cimento
resinoso, possibilitando a polimerização indireta. O cimento
resinoso Fig. (2) foi manipulado seguindo as recomendações do
fabricante. Após a inserção do compósito na cavidade da
matriz e colocação da tira matriz de poliéster e lâmina de vidro
para regularizar a superfície e eliminar os excessos Fig. (2).
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Nos grupos 1A, 2A, 1B e 2B a fotoativação foi realizada
com aparelho de luz Ultraled (DABI ATLANTE) com intensidade
de luz aferida em 800mw/cm2, conforme leitura do radiômetro
RD-7 (ECCEL) Fig.(3), por 40 segundos com a ponteira do
aparelho tocando a tira matriz de poliéster. Após a colocação
do cimento na cavidade da matriz e posicionamento da tira
matriz de poliéster fig. (1), o disco de compósito (Filtek P60/3M
ESPE) foi posicionado no rebaixo da matriz com 8.0 mm de
diâmetro por 0,5 mm de profundidade. Após a fotoativação os
corpos de prova foram mantidos na matriz protegidos da
influência da luz por papel preto, sendo a matriz ainda envolta
por papel alumínio e guardada em uma caixa metálica durante
o período armazenagem. O ensaio de microdureza superficial
foi realizado após o período de 24 horas de armazenagem em
temperatura de 37°C.
Nos grupos 1C, 2C, 1D e 2D, cujo modo de ativação foi
química, procedeu- se da mesma forma.Para os grupos onde
sem a fotoativação (ativação química), os corpos de prova
foram removidos da matriz após 10 minutos e armazenados,
conforme descrito.
Figura 1. Matriz

Fonte: Pesquisa direta 2016

Figura 2. Cimento resinoso Enforce
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Fonte: Pesquisa direta. 2016

Figura 3. Fotopolimerizador e Radiômetro

Fonte: Pesquisa direta 2016

As medidas de dureza foram realizadas após 24 horas,
contadas a partir da obtenção dos corpos de prova, em
microdurômetro HMV-G20 (SHIMADZU). A medida de dureza
Vikers foi realizada nas superfícies de base e topo, em cinco
pontos equidistantes, utilizando carga de 50 gramas por 15
segundos. A média das diagonais de cada indentação foi
aferida, e em seguida, para cada superfície, foi feita uma média
das cinco indentações que, foi transformada em número de
dureza Vikers (VHN) utilizando a seguinte fórmula:
HV= (1,854F)/d^2 , em que: HV = Dureza Vikers; F=
Carga aplicada em kgf e d²= Média das duas diagonais (µm).
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As médias das cinco indentações realizadas em cada
superfície do corpo de prova foram tabuladas. Os dados foram
submetidos à análise de variância e teste de t de Student
(p<0,05).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores médios de microdureza foram submetidos a
análise de variância (ANOVA) pelo programa SPSS versão 20.0
e posteriormente ao teste t de Student ao nível de 5% de
probabilidade.
Para melhor entendimento, os dados foram exibidos em
tabelas e gráficos. Verifica-se na tab. (1) as médias e os desviopadrão de cada cor em cada tipo de polimerização, podendo,
na tab. (2), ser obsevado que houve diferença estatísticas
significantes entre os tipos de polimerização quando
confrontadas as duas cores, sendo a cor B1 superior (p<0,05).
Tabela 1. Valores médios de microdureza (VHN)
GRUPOS

ENFORCE COR B1
(desvio-padrão)

FOTOPOLIMERIZAÇÃO
DIRETA

ENFORCE COR
A2
(desvio-padrão)
59,96
(8,09)

FOTOPOLIMERIZAÇÃO
INDIRETA – DISCO DE 2mm

44,59
(2,82)

52,96
(5,95)

ATIVAÇÃO QUÍMICA

33,26
(5,43)

37,59
(3,13)

63,04
(5,06)

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Tabela 2. Comparação entre as cores A2 e B1 em cada tipo
de polimerização (Teste t, p<0,05).
GRUPOS

ENFORCE COR
A2

ENFORCE COR
B1

VALOR
DE p

* indica que houve diferenças estatísticas
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FOTOPOLIMERIZAÇÃO
DIRETA

59,96a
(8,09)

63,04b
(5,06)

0,000*

FOTOPOLIMERIZAÇÃO
INDIRETA – DISCO DE
2mm
ATIVAÇÃO QUÍMICA

44,59a
(2,82)

52,96b
(5,95)

0,000*

33,26a
(5,43)

37,59b
(3,13)

0,000*

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Quando foram comparados os tipos de polimerização em
cada cor, individualmente, observou-se conforme as
tab. (3
e 4) e fig. (6) o comportamento semelhante nas duas cores:
fotopolimerização direta > fotopolimerização indireta com disco
de 2mm > ativação química, sendo estas diferenças
estatisticamente significativas (teste t, p<0,05).
Tabela 3. Comparação entre os tipos de polimerização na cor
A2 (Teste t, p<0,05).
GRUPOS

ENFORCE COR A2
(desvio-padrão)

VALOR DE p

FOTOPOLIMERIZAÇÃO DIRETA

59,96 A
(8,09)

0,000*

FOTOPOLIMERIZAÇÃO
INDIRETA – DISCO DE 2mm

44,59 B
(2,82)

0,000*

ATIVAÇÃO QUÍMICA

33,26 C
(5,43)

0,000*

* indica que houve diferenças estatísticas

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Tabela 4 – Comparação entre os tipos de polimerização na
cor B1 (Teste t, p<0,05).
GRUPOS

FOTOPOLIMERIZAÇÃO DIRETA

ENFORCE COR
B1
(desvio-padrão)
63,04 A
(5,06)

VALOR DE p

0,000*
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FOTOPOLIMERIZAÇÃO INDIRETA
– DISCO DE 2mm

52,96 B
(5,95)

0,000*

ATIVAÇÃO QUÍMICA

37,59 C
(3,13)

0,000*

* indica que houve diferenças estatísticas

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Figura 6. Comparação entre os tipos de polimerização por cor

A polimerização completa de cimentos resinosos é
essencial para a força, a retenção, a longevidade e o bom
desempenho clínico da restauração. Uma adequada
polimerização é atingida quando ocorre o maior grau de
conversão de monômeros em polímeros, sendo a dureza um
indicador indireto desse grau (FERRACANE, 2011; FOXTON et
al., 2003; Santos, 2004; SOUZA-JUNIOR et al., 2014;
VALENTINO et al., 2010).
Os cimentos resinosos duais quando não são
polimerizados corretamente podem apresentar reduzido grau
de conversão, o que implica em menor dureza, solubilidade
mais elevada, menores resistências flexurais e compressivas e
menor resistência de união à dentina em comparação com os
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fotoativados diretamente (SOUZA et al. 2015). Adicionalmente,
a dureza é indicativa de propriedades mecânicas como
resistência ao desgaste e estabilidade dimensional
(BERNARDO et al., 2008; ROSALEM et al., 2014; VALENTINO
et al., 2010).
A dureza de compósitos odontológicos medida em
diferentes formas de ativação é um indicador do grau de
conversão de monômeros em polímeros, sendo diretamente
proporcional, ou seja, a dureza do material se torna maior
quanto maior for o grau de conversão dos monômeros
resinosos (FERRACANE, 2011; SANTOS JR. et al., 2004;
ROSALEM et al., 2014).
Como pode ser verificado na tab. (2) e na fig. (6), a
ativação no modo químico não foi suficiente para o cimento dual
alcançarem o máximo grau de conversão, resultando em
menores valores de microdureza, quando comparados ao modo
fotoativado de forma direta e indireta, com disco de 2mm
(BRAGA; CESAR; GONZAGA, 2002; VALENTINO et al., 2010).
Fonseca; Santos; Adabo (2005) acrescentam que menores
valores de microdureza apresentados nesse modo de ativação
são indicativos de uma insuficiente quantidade de iniciadores
químicos incorporados aos materiais, impedindo uma completa
polimerização dos mesmos.
Santos Jr. et al. (2004) e Guiraldo (2014) demonstraram
em seus estudos que cimentos resinosos duais dependem da
fotoativação para que possam exibir seus valores máximos de
microdureza, mostrando que o componente de ativação
química dos mesmos foi incapaz de determinar uma completa
polimerização nas regiões mais profundas, onde a intensidade
de luz foi insuficiente ou mesmo inexistente. Fato também
confirmado por SOUZA et al. (2015), que ressaltou que alguns
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sistemas são mais dependentes da ativação de luz que outros,
variando essa necessidade conforme a marca.
Os valores intermediários quando colocados a
inteposição do disco indicam, em relação aos outros grupos,
que o componente de ativação química dos mesmos não foi
capaz de determinar completa polimerização nas regiões mais
profundas onde a intensidade de luz foi insuficiente
corroborando os resultados de Hilgert et al. (2004). Os menores
valores de microdureza em relação ao grupo fotoativado de
forma direta, em ambas as cores, como observado nas tabelas
3 e 4 é reflexo de uma menor intensidade de luz, pois quanto
mais distante do corpo de prova, menor a intensidade de luz e,
consequentemente, menor conversão de monômeros em
polímeros (FERRACANE, 2011; BERNARDO et al., 2018;
FONSECA, SANTOS, ADABO, 2005; SHIOMUKI et al., 2013;
VALENTINO et al., 2010).
Para Guiraldo (2014) uma polimerização insuficiente
pode ser determinada por uma baixa intensidade de luz ou
baixo tempo de exposição. Neste estudo o tempo de exposição
foi padronizado em 40 segundos, portanto resta-nos atribuir o
menor desempenho do grupo fotoativado de forma indireta, com
a interposição do disco, a uma menor irradiância.
De acordo com a tab.(1) observaram-se diferenças entre
os valores de microdureza dos cimentos resinosos com relação
as cores utilizadas, quais sejam A2 e B1. Diferenças entre
valores de microdureza de compósitos odontológicos estão
relacionados ao tipo, grau de dispersão da luz e distribuição das
partículas de carga no interior do material. A composição
orgânica e a quantidade de partículas inorgânicas também
estão relacionadas com a dureza do material (SANTOS JR. et
al., 2004; GUIRALDO, 2014; ROSALEM et al., 2014;
VALENTINO et al., 2010).
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4 CONCLUSÃO
Baseado na metodologia utilizada e dentro das condições
experimentais deste estudo pode-se concluir que:
- Os cimentos resinosos fotoativados de forma direta exibiram
maiores valores de microdureza seguidos dos grupos
fotoativados de forma indireta com interposição de disco de
2mm e dos grupos ativados somente de modo químico;
- Quando comparados em relação a cor, em um mesmo modo
de ativação, a cor B1 apresentou maiores valores de
microdureza em relação a cor A2.
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RESUMO: Atualmente a cárie é uma doença polarizada, restrita
a determinados grupos. Este estudo objetivou investigar a
prevalência, a severidade e a relação desta doença com
variáveis clínicas e comportamentais, em adolescentes. Foram
examinados 1496 dentes limpos e secos, de 55 estudantes em
uma escola pública de João Pessoa, na faixa etária de 12 a 18
anos, através de uma entrevista estruturada e exame clínico
visual, usando o CPO-D Inovado. Os dados foram
armazenados em fichas, digitados no SPSS versão13.0 e
analisados com estatística descritiva e inferencial a 5%. A
prevalência foi baixa para dentes (n=324) e alta para pacientes
(n=47). O CPO-D mais elevado foi do gênero feminino, na faixa
etária de 15-18 anos (8,2) e o grupo de dentes mais acometidos
foram os molares. A maioria dos dentes (n= 173) necessitavam
de tratamento conservador; a variável clínica de maior relação
com a cárie foi a respiração bucal (p valor = 0,35) e a variável
comportamental com maior relação foi a escovação/dia (p valor
= 0,17). Para se ter um tratamento preventivo e efetivo da cárie
dentária é necessário que sejam identificados e controlados
precocemente os fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados
a suscetibilidade do indivíduo e assim poder tratá-la mais
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precocemente, diminuindo custos, sequelas e aumentando o
números de indivíduos livres da doença.
Palavras-chave: Cárie Dentária. Adolescentes. Saúde.
1 INTRODUÇÃO
Apesar da melhoria nos valores da prevalência de cárie
dentária ocorrida no Brasil, ela ainda continua sendo um dos
principais agravos da saúde bucal, visto que o seu declínio veio
acompanhado de um fenômeno conhecido como polarização,
que consiste na concentração da maior parte das lesões ou das
necessidades de tratamento odontológico em determinada
parcela da população (GUSHI et al., 2005; RIBEIRO;
OLIVEIRA; ROSENBLATT, 2005; HUGO et al., 2007; PERES
et al., 2008).
Com a ocorrência da polarização, esta doença passou
de um alta prevalência, para um cenário em que se constata um
grande porcentual de indivíduos sem lesões, principalmente
nas populações mais privilegiadas e melhor assistidas, onde
são encontrados os valores mais baixos de CPOD aos 12 anos
de idade. Com o crescente nível de desigualdades, torna-se
importante identificar os grupos de risco, com alto índice de
cárie, pois isto possibilitará o correto manuseio, a adoção de
medidas e as estratégias adequadas de prevenção e
tratamento precoce, a fim de evitar maiores danos ao paciente
e custos de tratamento (AMARAL et al., 2005; NARVAI et al.,
2006; PERES et al., 2008).
Em função da maior vulnerabilidade do adolescente,
recomenda-se o seu monitoramento por meio da vigilância dos
fatores de risco comportamentais e de proteção (BRASIL,
2005).
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A literatura ressalta a importância de investigar na
anamnese, o estilo de vida, as condições sociais, culturais,
econômicas, os hábitos, os valores familiares e as condições
clínicas do paciente. A análise de todos estes fatores define o
perfil de risco à cárie dentária, sendo de fundamental
importância para o diagnóstico da doença e o planejamento do
tratamento (GUSHI et al., 2005; AMARAL et al., 2005;
AMARAL, RAMOS, FERREIRA, 2006; MENEGHIM et al., 2007;
PERES et al., 2008; CORTELLAZZI et al., 2009; NORO et al.,
2009; VIANA et al., 2009).
É crescente a preocupação na investigação de aspectos
relativos à saúde dos adolescentes e no estabelecimento de
medidas que visem à obtenção e manutenção de condições
aceitáveis de saúde bucal. Dados do Levantamento
Epidemiológico Nacional realizado no Brasil em 2003 revelaram
um quadro insatisfatório da saúde bucal dos adolescentes
brasileiros, com discrepâncias regionais, quando se comparam
as regiões norte e nordeste com o sul e sudeste, e demonstrou
um caráter mais crítico quando se verifica que em todo o
território nacional 14% dos adolescentes brasileiros nunca
foram ao dentista, sendo que no nordeste, esse percentual
ainda é maior (22%). Alarmante também é constatar que o
motivo da ida ao dentista na maior parte das vezes é devido
principalmente a experiência de dor dentária (BALDANI;
VASCONCELOS; ANTUNES, 2004; BRASIL, 2005; GUSHI et
al., 2005; PERES et al., 2008; NORO et al., 2009).
No estado da Paraíba os indicadores de saúde bucal
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde ainda não
foram alcançados. Este fato torna-se ainda mais preocupante
ao pensar que os critérios comumente adotados não
consideram as lesões iniciais em esmalte e as lesões não
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cavitadas em dentina (NARVAI et al., 2006; MOREIRA,
ROSENBLATT, PASSOS, 2007; CORTELLAZZI et al., 2009;).
Como a adolescência por si só é uma fase da vida
humana marcada por mudanças de ordem comportamental,
este estudo foi desenvolvido em estudantes de uma escola
pública da cidade de João Pessoa, com o objetivo de se
investigar neste grupo de pessoas, variáveis relacionadas à
cárie dental e os valores de prevalência e severidade desta
doença, com o fim de melhorar as estratégias de prevenção e
tratamento.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido em 55 estudantes de uma
escola pública da cidade de João Pessoa, na faixa etária de 12
a 18 anos, selecionados de forma espontânea entre os 250
alunos matriculados, na faixa etária pesquisada.
Os dados foram obtidos na própria escola, primeiramente
por meio de uma entrevista direta com o adolescente, fazendo
perguntas formuladas para investigar as variáveis
comportamentais, categorizando-as: dieta (01- pouco ou 02muito cariogênica); frequência de visita ao dentista (01-nunca,
02-cada 6 meses ou 03 mais de 1 ano); frequência de
escovação (01- até duas vezes/dia ou 02- mais de duas
vezes/dia) , aplicação de flúor (01-sim ou 02-não); uso do fio
dental (01-sim ou 02-não); Uso de dentifrício fluoretado (01-sim
ou 02-não) e a troca da escova dental (01-até 3 meses, 02 até
6 meses, 03 mais de 6 meses.
Depois examinava os adolescentes para investigar as
variáveis clínicas: apinhamento dental, palato profundo,
respiração bucal e mordida aberta, categorizando-as em 01
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(presente) e 02 (ausente); e por fim realizava o exame das
superfícies dentárias, que eram limpas com uma escova de
Robson/pasta profilática adaptadas na baixa rotação, secas
com jato de ar da seringa tríplice e depois minuciosamente
examinadas, utilizando o método da inspeção visual detalhada
e o critério do CPO-D Inovado e Modificado, a fim de identificar
não só lesões cavitadas em dentina, mais também as lesões
em esmalte e as não cavitadas na dentina.
As observações encontradas foram armazenadas em
fichas clínicas, digitadas em banco de dados do programa
estatístico SPSS versão 13.0 e analisadas com técnica de
estatística descritiva (distribuições absolutas, percentuais e de
medidas estatísticas) e técnicas de estatística inferencial (testes
de Mann-Whitney e Exato de Fischer), adotando um nível de
5% de significância.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste estudo, o método de diagnóstico da condição
dental foi a inspeção visual detalhada, com os dentes limpos,
secos, bem iluminados, inspecionados com auxílio de um
espelho bucal e sonda exploradora de ponta romba, a fim de
detectar lesões no esmalte e dentina. Apesar do valor adicional
da radiografia interproximal, principalmente para as lesões de
difícil diagnóstico (cáries ocultas), a inspeção visual detalhada
é o método que apresenta maior sensibilidade e especificidade
para a detecção da cárie oclusal, tanto de lesões a nível de
esmalte quanto em dentina cavitadas ou semi-ocultas ou não
cavitadas (DIBB et al. 2000; LIMA, 2007; RODRIGUES et al.
2008; MOTA et al. 2010).
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Foram examinados um total de 1.496 dentes, dos 55
adolescentes (32 do gênero feminino e 23 do masculino), com
idade entre 12 a 18 anos. A tabela 1 mostra a frequência
absoluta e percentual da cárie considerando as duas unidades
amostrais (adolescente e dente).
Tabela 1. Frequência absoluta e percentual da cárie por
adolescentes e por dentes.
CÁRIE
ADOLESCENTE
DENTE
SIM
NÃO
TOTAL

n
47

%
85,5

n
324

%
21,7

08

14,5

1172

78,3

55

100,0

1496

100,0

Nesta tab. (1) observa-se um percentual bem elevado na
prevalência de cárie com relação a unidade amostral
adolescente (85,5%.), visto que dos 55 examinados, 47
apresentavam lesão (atividade de cárie). Em compensação, a
prevalência em relação a dentes foi baixa (21,7%), já que de um
total de 1496 elementos examinados, apenas 324,
apresentavam lesão.
Na tabela 2 é apresentado a média (m) e o desvio padrão
(+-) dos dentes cariados, perdidos e obturados, bem como do
CPOD em relação ao gênero e idade. Pode-se observar um
valor médio elevado do CPOD e aproximado em ambos os
gêneros: masculino (m=7,7) e feminino (m= 8,0), nas duas
faixas etárias pesquisadas. O componente cariado (C) foi o
maior responsável por índice tão elevado, sendo um pouco
superior na faixa etária de 12 a 14 anos (m=6,3) sem haver
diferenças significativas entre os gêneros (m= 6,3 para os
meninos e m= 5,7 para as meninas).
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Com relação ao componente perdido (P) teve o mesmo
desvio padrão em ambos os sexos (± = 1,2), sendo entretanto,
maior na faixa etária de 12 a 14 anos (± = 1,3) que de 15 – 18
anos (± = 1,0). Já em relação ao padrão de dentes obturados
foi maior o contingente feminino (m= 1,7) com idade de 15 a 18
anos (m= 2,1), tendo significância estatística com o p valor igual
a 0,047.
O valor elevado de CPO-D (média =8,2 e desvio padrão
= 7,7) em relação a outros estudos relacionados com este na
literatura pode ser justificado pela seleção do critério de
diagnóstico, já que neste estudo utilizou-se a inspeção visual
detalhada e nos estudos de Cangussu et al. (2002); Moreira et al.
(2007); Navai et al. (2006); Santos et al. (2007) utilizaram o
critério preconizado pela OMS que não considera as lesões
restritas ao esmalte, nem as não cavitadas na dentina (semiocultas).
Tabela 2. Distribuição das médias e desvio padrão dos dentes
cariados, perdidos, obturados e CPOD em relação ao gênero e
idade dos adolescentes.
C
P
O
CPOD
Sexo
n
m +- m +- m +- M +Masculino 23 6,3 4,5 0,4 1,2 1,0 1,5 7,7 4,7
Feminino 32 5,7 4,9 0,6 1,2 1,7 2,1 8,0 4,8
p valor*
0,5
0,4
1,0
0,85
Idade
12 – 14
32 6,3 4,8 0,5 1,3 0,9 1,2 7,7 4,7
15 – 18
23 5,6 4,6 0,5 1,0 2,1 2,5 8,2 4,7
p valor*
0,5
0,7
0,047**
0,81
* test qui-quadrado Mann-Whitney significância relativa p ≤ 0,05
** signigicância relativa p < 0,05
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Na tab. (2) também se observa uma elevação
significativa do componente obturado proporcionalmente a
idade: os adolescentes na faixa etária de 15 a 18 anos tiveram
valores acima do dobro em relação a faixa de 12 a 14 anos.
Infelizmente a Odontologia no nosso país ainda é muito curativa
e pouco preventiva e os pacientes se comportam de forma
muito resistentes ao tratamento odontológico, só procurando
seu dentista para tratar os dentes que estão apresentando
alguma sensibilidade dolorosa ou cavitação. Como a cárie
dentária atualmente apresenta uma progressão lenta, a
sensibilidade ou a presença de cavitação só acontece mais
tardiamente, retardando a procura para o tratamento.
Com o objetivo de analisar o componente mais frequente
e portanto, mais responsável pelo valor do CPOD, foi
investigado o número de dentes acometidos para cada
componente cariado, perdido e obturado (fig.1). Observa-se
que o componente cariado foi o de maior valor (324 dentes), o
segundo mais frequente ficou para o componente obturado
(n=87) e por fim o componente perdido com apenas (n=24).
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Figura 1. Distribuição da frequência Absoluta dos componentes
C, P, e O, com relação aos dentes examinados.
FREQUENCIA ABSOLUTA
350

324

300
250
200
150

87
100

24

50
0
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PERDIDO

OBTURADO

Em trabalho realizado por Moreira et al. (2007) os
pesquisadores afirmaram que João Pessoa apresenta um dos
mais elevados valores de Índice de Dentes Cariados Perdidos e
Obturados (CPO-D) do país (3,5 aos 12 anos de idade), sendo este valor
o maior entre as capitais do Nordeste. No estudo realizado por Brasil

(2005), onde foram examinados 16.833 na faixa etária de 15 a
19 anos, o CPO-D mostrou-se também bastante elevado (6,17).
Amaral et al. (2005), Narvai et al. (2006) e Peres et al. (2008)
afirmaram que os valores mais baixos do CPOD aos 12 anos
de idade se encontram nas populações mais privilegiadas,
sendo que a situação continua grave nas classes menos
favorecidas.
Na figura 2 visualiza-se a relação da distribuição da
frequência percentual entre os componentes C (cariado), P
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(perdido) e O (obturado), nos dois gêneros, observando mais
uma vez, que não houve diferença estaticamente significante
entre eles. Nela se verifica um maior percentual de dentes
cariados no masculino (58,83%), que no feminino (47,36%).
Para o componente obturado e perdido foi maior o percentual
no gênero feminino do que no masculino, sendo
respectivamente de 36,85% e 15,79% para elas e de 29,41% e
11,76% para eles.
Este achado pode ser explicado pelo fato das mulheres
buscarem mais os serviços odontológicos que os homens,
sendo elas na grande maioria, mais cuidadosas e preocupadas
com a saúde e estética bucal do que eles. Apesar que neste
estudo o gênero feminino ter maior valor do CPOD (n=8,0) que
o masculino (n=7,7), diferentemente do estudo de Gushi et al.
(2005) que ao analisar o perfil epidemiológico da cárie dentária
em adolescentes de 15 a 19 anos de idade, maiores valores de
CPOD no masculino.
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Figura 2. Distribuição da frequência percentual dos
componentes cariados, perdidos e obturados, em relação ao
gênero, com unidade amostral adolescentes.

Masculino
29,41%

Cariado

58,83%

11,76%

Perdido
Obturado

Feminino
36,85%
15,79%

47,36%

Cariado
Perdido
Obturado

As prevalência nos escores de 0 a 9 nos 2 arcos são
analisadas nas tabelas 3 (dentes superiores) e 4 (dentes
inferiores) respectivamente. Como a maioria dos adolescentes
estavam na faixa etária de 12 a 14 nos, pode ser observado
nestas tabelas um grande percentual de 3ºs molares e 2ºs
molares superiores ainda não erupcionados (98,2% e 27,3%
respectivamente).
Nota-se que a manifestação da cárie dental ocorreu de
forma bem aproximada nas duas arcadas, sendo os dentes
mais acometidos os posteriores, com maior prevalência dos
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molares em relação aos pré-molares e grande número de
dentes anteriores hígidos, especialmente os inferiores.
Tabela 3. Distribuição da frequencia percentual dos dentes do
arco superior para cada escore.
%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18 1,8
0
0
0
0
0
0
0 98,2 0
17 32,7 16,4 18,2 0
0 7,3
0
0 25,5 0
16 29,1 25,4 23,7 1,8 0 18,2 1,8 0
0
0
15 67,3 14,6 10,9 0
0 3,6 1,8 1,8
0
0
14 65,5 12,7 16,4 0
0 1,8 1,8 1,8
0
0
13 89,1 5,5
0
0
0
0
0 3,6
0
1,8
12 87,3 9,1
3,6
0
0
0
0
0
0
0
11 81,8 7,3
7,3
0
0 1,8 1,8 0
0
0
21 76,4 5,5
9,1 1,8 0
0
3,6 0
0
3,6
22 83,6 9,1
7,3
0
0
0
0
0
0
0
23 89,1 3,6
1,8
0
0
0
0 3,6
0
1,8
24 70,9 14,5 10,9 1,8 0
0
0 1,8
0
0
25 63,6 10,9 12,8 0
0 3,6 1,8 7,3
0
0
26 30,9 25,4 30,9 0
0 10,9 1,8 0
0
0
27 29,1 21,8 18,1 0
0 3,6
0
0 27,3 0
28 3,6
0
0
0
0
0
0
0 96,4 0
Analisando o arco superior (tab.3), observa-se que os
elementos mais acometidos com a lesão de cárie inicial foram
os 1ºs e 2ºs molares, seguidos dos pré-molares, laterais,
centrais e por fim os caninos. Aqueles com maior número de
lesões de maior comprometimento estrutural foram
sequencialmente: 1º e 2º molar, 1º e 2º pré-molar, central, lateral
e canino. Os com lesões de cárie profunda com
comprometimento pulpar foi o 1º pré-molar, 1o molar e incisivo
154

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A CÁRIE DENTÁRIA E VARIÁVEIS CLÍNICAS E COMPORTAMENTAIS EM
ADOLESCENTES

central, apresentando percentualmente a mesma frequência
(1,8%). Observa-se ainda que os dentes mais restaurados
foram os 1ºs molares, 2ºs molares e 2ºs pré-molares e os mais
acometidos por opacidades foram os incisivos centrais e
caninos.
Analisando agora a manifestação da cárie dental no arco
inferior (tab. 4), observa-se que os dentes mais acometidos por
lesões apenas em esmalte foram: os 2ºs molares, 1ºs prémolares e 1ºs molares; com cárie na dentina: 1ºs molares, 2ºs
molares e 1ºs pré-molares; restaurados satisfatoriamente: 1ºs e
2ºs molares; e extraídos: 1º molar. As lesões de opacidade nos
dentes inferiores tiveram prevalência semelhantes aos dentes
superiores (1,8%), sendo também identificadas nos 2ºs prémolares.
Estes dados mostram que o padrão de distribuição da
cárie se modificou, tornando-se polarizado, com a concentração
das lesões não só em indivíduos de risco, mais em “superfícies
de risco” (CORTELLAZZI et al., 2009; NARVAI et al., 2006).
Portanto, os molares são mais acometidos porque estão
localizados na região mais posterior da boca, de difícil acesso
para higienização de todas suas superfícies, riquíssima em
detalhes anatômicos e muito propícia a retenção de placa
(CHAVES; SILVA; 2002).
Tabela 4. Distribuição da frequencia percentual dos dente do
arco inferior para cada escore.
%
0
1
2
3
38 1,8
3,6
0
0
37 27,3 27,3 12,7 0
36 27,3 14,6 23,7 3,6
35 81,8 11
1,8
0

4
0
0
0
0

5
6
0
0
10,9 0
21,8 5,5
1,8 1,8

7
8
0 94,5
0 21,8
3,6
0
1,8
0

9
0
0
0
0
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34
33
32
31
41
42
43
44
45
46
47
48

83,8 9,1
5,4 1,8
94,5 1,8
0
0
96,4 1,8
0
0
98,2
0
0
0
98,2
0
0
0
100
0
0
0
92,7 1,8
0
0
80 18,2 1,8
0
81,8 9,1
3,6
0
21,8 10,9 18,1 3,6
25,5 20 16,3 5,5
1,8
1,8
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
10,9
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1,8
0
1,8
0
0
0
0
0
0
0
3,6
0
0
0
3,6
0
5,5
0
1,8 20
0 96,4

0
1,8
0
1,8
1,8
0
1,8
0
1,8
0
0
0

A figura 3 mostra a necessidade de tratamento segundo
a distribuição da frequência nos escores. Nela pode ser
observado que a maioria dos elementos examinados (n=1126)
estavam sadios (escore 0) ou restaurados satisfatoriamente
(escore 5), não necessitando de tratamento.
Dentre aqueles que precisavam de tratamento, a maioria
(n= 173) foram indicados para tratamento conservador
(remineralização do esmalte dental) por apresentarem lesão de
cárie ativa envolvendo apenas o esmalte (escore 1). O segundo
mais frequente plano de tratamento foi o operatório de menor
poder invasivo (153 restaurações), indicado para tratar as
lesões de cárie ativa e inativa com envolvimento da dentina sem
comprometer a câmara pulpar (escore 2) e para a substituição
das restaurações insatisfatórias (escore 6).
Nesta fig. (3) também pode ser identificado que houve
pouca indicação de tratamentos mais complexos, visto que
apenas 10 dentes necessitavam de tratamento endodôntico,
seguido do restaurador (escore 3). Também apenas 10
elementos necessitavam de tratamento opcional da
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microabrasão, pela presença de opacidades do esmalte (escore
9).
Figura 3. Representação do tratamento indicado segundo a
distribuição absoluta da frequência dos escores.
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1200
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400
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Atualmente, a cárie dentária apresenta uma progressão
bastante lenta, graças ao maior acesso que a população hoje
tem aos fluoretos; bem como pela sua maior disseminação nas
suas diversas formas (BRANDÃO et al., 2006). Percebe-se que
se os serviços odontológicos fossem realizados de forma mais
efetiva, com o emprego do diagnóstico precoce, associado a
implementação de medidas preventivas e curativas de baixo
custo (remineralização de lesões iniciais), muitos tratamentos
operatórios de maior complexidade e as perdas dentárias
poderiam ser evitadas.
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Em busca de encontrar os fatores associados com a
atividade de cárie, foi feita uma divisão da amostra em dois
grupos: 1º grupo os adolescentes com CPOD ≤ 3 e 2º grupo
com CPOD >3. O ponto de corte foi tomado por base na meta
estabelecida pela OMS para 2012 (CPOD ≤ 3), sendo realizado
o cruzamento dos grupos, com as variáveis clínicas e
comportamentais.
A tabela 5 representa as variáveis clínicas e sua relação
com a prevalência da doença cárie, onde se observa que os
adolescentes com apinhamento, palato profundo e mordida
aberta, não influenciaram tanto no CPOD como os respiradores
bucais (5 adolescentes), os quais tiveram menor p valor, igual
a 0,351 e todos obtiveram CPOD acima de três, devido
provavelmente a dificuldade de apresentar saliva no meio bucal
que é de grande importância na atividade tampão e no processo
de remineralização dos dentes. Nesta tabela observa-se que
dentre os adolescentes pesquisados poucos apresentavam
palato profundo, mordida aberta e respiração bucal. Talvez este
fato justifique a influência não significante na prevalência de
cárie dentária.
Tabela 5. Distribuição das Variáveis Clínicas e sua relação com
a prevalência da cárie dentária.
Variáveis
CPOD ≤ 3 CPOD > 3
P
clínicas
Categoria
Dente
apinhado

Sim
Não

100% n
21
04
34
06

%
17,4%
17,7%

n
17
28

%
82,6%
82,3%

Palato
Profundo

Sim
Não

09
46

01
09

11,1%
19,6%

08
37

88,9%
80,4%

0,478

Respirador
bucal

Sim
Não

05
50

00
10

0,0%
20,0%

05
40

100%
80%

0,351

0,583
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Mordida
aberta

Sim
Não

06
49

01
09

16,7%
18,4%

05
40

83,3%
81,6%

0,702

Test qui-quadrado exato de Ficher com significância relativa p ≤ 0,05.

A tabela 6 representa as variáveis comportamentais e
sua relação com a prevalência da doença cárie.
Observa-se que não houve significância entre elas.
Porém, dentre as variáveis investigadas, a escovação/dia foi a
que obteve melhor significância na prevalência da cárie dentária
(p valor =0,17). Curioso é observar que 39 escolares (71%) não
utilizavam o fio dental para higienização das superfícies
proximais, aumentando dessa maneira o risco à ocorrência de
futuras lesões. Cerca de 78,3% dos adolescentes relataram
fazer utilização tópica de flúor. Sabe-se que apesar do efeito
cariostático do flúor, ele sozinho, desvinculado de outras
medidas preventivas, não é capaz de neutralizar grandes
desafios cariogênicos e isto pode ser comprovado pelo alto
valor de CPOD dos adolescentes investigados.
4 CONCLUSÕES
Com base na análise dos resultados pode ser concluído
que a maioria dos adolescentes pesquisados apresentam
atividade de cárie, valor elevado de CPOD e baixa prevalência
de dentes cariados, sendo os molares, os dentes mais
acometidos com lesões. A doença cárie apresentou-se com
baixa severidade uma vez que poucos dentes necessitavam de
tratamentos complexos e a maioria, necessitavam de
tratamentos
não
operatórios.
Variáveis
clínicas
e
comportamentais não apresentaram relação com a cárie
dentária, comprovando com isto que os adolescentes
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apresentam-se como um grupo de risco que necessitam ser
monitorados para que medidas preventivas sejam efetivas no
controle da cárie dentária.
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RESUMO: O granuloma piogênico é uma lesão benigna de
natureza reacional, constituída por tecido de granulação que se
origina no tecido conjuntivo da pele ou da membrana mucosa,
esta condição afeta comumente a cavidade bucal. Constitui-se,
clinicamente, de uma massa tecidual plana ou lobulada,
usualmente pedunculada, com coloração variando do rosa ao
vermelho ou roxo, indolor, localizando-se com maior frequência
na gengiva, seguida de lábios, língua e mucosa jugal. O
objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de uma
paciente do sexo feminino, 87 anos, a qual foi atendida em um
serviço com queixa de lesões na cavidade bucal em região de
maxila direita e mandíbula esquerda, com sintomatologia
dolorosa, há aproximadamente seis meses. Clinicamente,
observou-se dois tumores, um na região do dente 35
(3,8x3,8cm), e outro na região do 17 (3,5x3,5cm), ambos
exofíticos, sésseis, com superfícies lobuladas, coloração
arroxeada (superior) e avermelhada (inferior) e consistência
firme à palpação. Observou-se mobilidade em ambos os
dentes. A hipótese diagnóstica foi de Granuloma Piogênico, a
qual foi confirmada, após realização de biópsia exciosional, por
meio de exame histopatológico. O diagnóstico precoce é
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importante para o correto tratamento, como também a retirada
de fatores irritantes e orientações de higiene bucal ao paciente,
evitando-se dessa forma a recidiva da lesão.
Palavras-chave: Granuloma piogênico. Mucosa Bucal.
Medicina Bucal.
1. INTRODUÇÃO
Dentre as diversas patologias bucais, as lesões de
natureza reacional representam um grupo de lesões que afeta
comumente a cavidade bucal (KADEH et al, 2015; KADEH et al,
2016; KAZMI et al, 2015; MARLA et al, 2016; MATHUR et al,
2010) e que apresentam um crescimento tecidual com aspecto
hiperplásico e localizado (KAZMI et al, 2015).
Dentre as patologias que pertencem a esse grupo estão
a hiperplasia fibrosa, o granuloma periférico de células
gigantes, o fibroma ossificante periférico e o granuloma
piogênico (CHATURVEDY et al, 2014; KADEH et al, 2016;
KAZMI et al, 2015; MATURANA-RAMÍREZ et al, 2015;
MATHUR et al, 2010).
Condições precárias de higiene bucal destacam-se como
um dos fatores mais comumente associados à etiologia dessas
lesões (CHATURVEDY et al, 2014; KAZMI et al, 2015; MARLA
et al, 2016; MATHUR et al, 2010), além de outros fatores que
estão comumente associados, como a presença de injúrias
teciduais, a exemplo de trauma crônico; fatores irritantes como
cálculo; fatores iatrogênicos como a presença de restaurações
com margens irregulares; alterações hormonais, dentre outros
(CHATURVEDY et al, 2014; KADEH et al, 2016; KAZMI et al,
2015; MARLA et al, 2016; MATURANA-RAMÍREZ et al, 2015;
MATHUR et al, 2010), os quais podem atuar conjuntamente
causando uma irritação crônica tecidual de baixo grau (KADEH
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et al, 2015), levando ao desencadeamento de um processo
inflamatório que induz à proliferação e hiperplasia tecidual, que
manifesta-se clinicamente através dos crescimentos teciduais
característicos desse grupo de lesões (KAZMI et al, 2015;
MATURANA-RAMÍREZ et al, 2015).
Dentre as lesões de natureza reacional, o Granuloma
piogênico é bastante frequente, com uma prevalência
considerável na clínica odontológica, podendo ser verificado
como a lesão mais comum dentre o grupo de patologias
reacionais (KADEH et al, 2015; KAZMI et al, 2015).
Clinicamente, o granuloma piogênico apresenta-se
como um aumento de volume exofítico com base de inserção
que inicia-se a partir da margem gengival, usualmente
pedunculada, com superfície lisa ou lobulada, podendo ulcerar
frente a fatores traumáticos, a exemplo de quando a lesão é
pinçada durante funções como fala e mastigação, e com
coloração e tamanho variáveis, caracterizado por um
crescimento indolor e algumas vezes rápido, com sangramento
fácil, devido a grande vascularização. (NEVILLE et al, 2009;
ASHA et al, 2014; FEKRAZAD et al, 2014)
Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho tem como
objetivo fazer uma abordagem sobre o granuloma piogênico por
meio da apresentação de um relato de caso clínico da
ocorrência de múltiplos granulomas piogênicos em paciente
idosa.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Paciente do sexo feminino, 87 anos de idade, não
branca, foi encaminhada ao Serviço de Estomatologia do
Hospital Napoleão Laureano, na cidade de João Pessoa – PB,
com queixa de “dor e caroço ao redor do dente mole” SIP na
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mandíbula, o que comprometia sua função mastigatória, uma
vez que a mesma relatava dor durante a alimentação. Durante
a anamnese, a paciente relatou ser cardiopata e hipertensa.
Ao exame físico extraoral, não foram encontrados
linfonodos palpáveis ou qualquer outra alteração. Após o exame
físico intraoral, observou-se um tumor exofítico séssil,
localizado em mandíbula do lado esquerdo (região de 35 e 36);
medindo aproximadamente 3,8X3,8cm de diâmetro; coloração
eritematosa; superfície lobulada, apresentando algumas áreas
ulceradas, recobertas por membrana fibrinopurulenta de
coloração amarelada, consistência macia e sangrante ao toque,
com história evolutiva de seis meses “Fig. (1)”. No centro da
lesão, evidenciou-se o dente 35, com mobilidade, recoberto por
biofilme e cálculo dentário. Secreção purulenta foi vista entre o
dente e a lesão.
Figura 1. Aspecto clínico da lesão em região do dente 35.

Fonte: Elaborada pelos autores

No decorrer da avaliação intraoral detectou-se que o
dente 17, também apresentava precárias condições de higiene,
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com cálculo e biofilme, encontrava-se envolto por um tumor
exofítico, séssil, coloração rosa, com algumas áreas arroxeadas
e superfície lobulada. A lesão estendia-se para a região
vestibular, rebordo alveolar da região do dente 16 e mucosa
palatina, medindo aproximadamente 3,5X3,5cm de diâmetro
“Fig. (2)”.
Figura 2. Aspecto clínico da lesão na região do dente 17.

Fonte: Elaborada pelos autores

Foi solicitada radiografia panorâmica “Fig. (3)”, a qual
revelou presença dos dentes 17, 27 e 35 e raíz residual na
região do 13. Reabsorção óssea alveolar severa foi observada
em região dos dentes 35 e 36, com trabeculado ósseo erodido
e presença de dente fantasma sem nenhum suporte ósseo,
observou-se uma área arredondada levemente radiopaca na
região distal do dente 35 “Fig. (4)”, sem mais achados dignos
de nota.
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Figura 3. Radiografia Panorâmica.

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 4. Radiografia Panorâmica, maior aumento
evidenciando área arredondada levemente radiopaca na região
distal do dente 35.

Fonte: Elaborada pelos autores

O diagnóstico clínico sugerido para as duas lesões foi
Granuloma Piogênico, optando-se pela biopsia incisional na
lesão inferior devido a grande proporção da massa tumoral.
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Após a confirmação do diagnóstico clínico, relizadada por meio
de exame histopatológico, foi feita a remoção cirúrgica da lesão.
O exame histopatológico, após a remoção total da lesão
da mandíbula, “Fig. (5)” e “Fig. (6)”, corado com HE
(Hematoxilina-Eosina) evidenciou fragmentos de mucosa oral
revestida por epitélio estratificado, com padrão de maturação
que varia de não ceratinizado a paraceratinizado, exibindo
hiperplasia, acantose, degeneração hidrópica, espongiose,
exocitose, atrofia e extensas áreas de descontinuidade. O
tecido conjuntivo subjacente revelou feixes colágenos de
espessuras variadas arranjados ora frouxamente, ora de forma
predominantemente densa, entremeados por fibroblastos
fusiformes, nesse conjunto e em áreas superficiais do
espécime, foram identificados brotamentos vasculares
preenchidos por hemácias, constituídos por células endoteliais
de núcleos volumosos e palidamente corados. Evidenciou-se
infiltrado inflamatório de intensidade variável, constituído por
neutrófilos, linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Fascículos
nervosos, corpúsculos de Russel, colônias de microrganismos
e extravasamento hemorrágico completaram o quadro
microscópico, concluindo o diagnóstico de granuloma piogênico
fibrosado.
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Figura 5. Fotomicrografia de cortes histológicos, evidenciando
tecido fibro-conjuntivo e vascular (HE 5X).

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 6. Fotomicrografia de cortes histológicos evidenciando
numerosas células inflamatórias e vasos sanguíneos (HE 40X).

Fonte: Elaborada pelos autores

Após um mês da cirurgia da primeira lesão, removeu-se
a massa tumoral superior, cujo exame histopatológico “Fig. (7)”
e “Fig. (8)”, corado com HE, evidenciou fragmentos de mucosa
oral revestida por epitélio estratificado, com padrão de
maturação que varia de não ceratinizado a paraceratinizado,
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exibindo hiperplasia, acantose, degeneração hidrópica,
espongiose, exocitose, atrofia e extensas áreas de
descontinuidade. O tecido conjuntivo subjacente exibiu feixes
colágenos de espessuras variadas arranjados ora frouxamente,
ora de forma predominantemente densa, entremeados por
fibroblastos fusiformes e vasos sanguíneos de calibres
diversos, alguns dos quais ingurgitados. Em áreas superficiais
do espécime, foram identificados numerosos brotamentos
vasculares alguns dos quais preenchidos por hemácias,
constituídos por células endoteliais de núcleos volumosos e
palidamente corados. Evidenciou-se, de permeio, infiltrado
inflamatório de intensidade variável, constituído por neutrófilos,
linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Fascículos nervosos,
corpúsculos de Russel, colônias de microrganismos e
extravasamento hemorrágico completaram o quadro
microscópico, sendo conclusivo para mais um Granuloma
Piogênico.
Figura 7. Fotomicrografia de cortes histológicos evidenciando
tecido conjuntivo fibroso (HE 20X).

Fonte: Elaborada pelos autores
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Figura 8. Fotomicrografia de cortes histológicos em maior
aumento evidenciando células inflamatórias e vasos
sanguíneos (HE 40X).

Fonte: Elaborada pelos autores

Após 21 dias, foi realizada exodontia do dente 27. A
paciente evolui sem complicações nas três cirurgias realizadas,
estando em proservação há três meses da última cirurgia, sem
recidiva da lesão.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O granuloma piogênico caracteriza-se clinicamente por
massa de tecido mole exofítica tumoral ou nodular também
causada pelo trauma (REYES et al, 2008). Os aspectos
histopatológicos dessa lesão demonstram, de acordo com
Adusumilli, Yalamanchili e Manthena (2014), um processo
inflamatório reativo preenchido com proliferação de canais
vasculares, fibroblastos do tecido conjuntivo e células
inflamatórias imaturo dispersos.
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Este caso destaca-se por apresentar duas lesões na
mesma paciente e pelo fato da mesma ser idosa. Cavazzola et
al (2012) observaram em pesquisa epidemiológica que o
granuloma piogênico acomete com maior prevalência a faixa
etária entre a quarta e quinta décadas de vida, predominando
em indivíduos leucodermas, do sexo feminino e com localização
prevalente na gengiva. Em relação a faixa etária e ao grupo
étnico, esses dados são descordantes nesse estudo, pois a
paciente é idosa, 87 anos e não branca.
Kazmi et al (2015) afirmam que deve-se atentar para a
avaliação do aspecto clínico da lesão, principalmente em
relação aos aspectos de superfície, coloração, tamanho,
tendência ou não à ocorrência de sangramento, dentre outros.
Isso se faz necessário visto que, muitas vezes, lesões de
natureza reacional apresentam-se de formas semelhantes,
neste caso, ambas lesões apresentavam sangramento e
superfíe lobulada corroborando com os achados de Asnaashari
et al (2015). Em se tratando de base de inserção da lesão, as
mesmas apresentavam-se sésseis, concordando com alguns
achados na literatura (SOSA, 2010; MORAES et al, 2013;
ASNAASHARI et al, 2015; BUGSHAN et al, 2015), entretanto
em alguns casos estas lesões apresentam-se com base de
implantação de forma pedunculada (ASHA et al, 2014;
GHALAYANI, HAJOZASADEGHI, BABADI, 2014; SACHDEVA,
2015).
Embora o granuloma piogênico possa ser diagnosticado
clinicamente, apresentações atípicas podem levar a um
diagnóstico clínico inadequado e deve ser investigado por
biópsia seguida de exame anatomopatológico para descartar
qualquer outra lesão grave (ASHA et al, 2014; KAZMI et al,
2015).
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Na grande maioria dos casos, o tratamento de eleição é
a excisão cirúrgica conservadora, inclusive em casos de
recidiva, que muitas vezes ocorre pelo fato da remoção primária
incompleta, uma nova abordagem cirúrgica deve ser feita, no
entanto, o tratamento de escolha deve considerar melhoria
estética e funcional dos tecidos moles com invasão mínima
(NEVILLE et al, 2009; BUGSHAN et al, 2015). Para tanto, outros
tipos de tratamento vêm sendo utilizados como injeções
intralesionais de corticosteróides, excisão da lesão por laser de
Er: YAG (ítrio dopados érbio-alumínio Garnet), laser de diodo
isolado ou combinado a sedação do paciente (BUGSHAN et al,
2015, FEKRAZAD et al, 2014, ASNAASHARI et al, 2015,
DEEPAK SINGLA et al, 2015).
Desse modo, é importante que o cirurgião-dentista
conheça e atue de forma precoce, a fim de tratar e evitar a
progressão da lesão.
4. CONCLUSÕES
Comumente lesões de natureza reacional são
encontradas pelo cirurgião-dentista na prática clínica cotidiana,
para que estas lesões tenham um tratamento eficaz e exitoso é
necessário que o profissional conheça as características e
particularidades deste tipo de lesão.
O diagnóstico precoce é imprescindível para o correto
tratamento, como também a retirada de fatores irritantes e
orientações de higiene bucal ao paciente, evitando-se dessa
forma a recidiva da lesão.
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RESUMO: Este trabalho teve por objetivo mostrar a Legislação
que regulamenta a Política Nacional do Meio ambiente, discutir
as estratégias de sustentabilidade na prática odontológica, o
destino dos resíduos provenientes de Serviços Odontológicos,
através de uma análise bibliográfica de artigos nas platoformas
bireme e scielo. Foi realizado uma visitação a clinica escola do
Centro Universitário de João Pessoa –UNIPE, a fim de pontuar
quais os métodos ultilizados para manter o meio ambiente fora
de contaminação. Observou-se que a Clínica Escola do Unipê
possui cuidados gerais com as instalações físicas, possuindo
janelas e portas de vidro, o que propicia iluminação natural. Os
espaços são limpos, organizados, com boas sinalizações. O
armazenamento e descarte adequado do lixo é realizado.
Verificou-se que a esterilização dos instrumentais é efetuada
em salas separadas das clínicas. No entanto, verificou-se que
algumas atitudes ecológicas não foram observadas como: o
armazenamento e filtragem da água da chuva para o uso nas
cuspideiras e para limpeza interna e externa da clínica; a
adoção de prontuário eletrônico, implementação das
radiografias digitais, bem como, o encorajamento dos alunos a
comprar materiais autoclaváveis ao invés dos descartáveis.
Essas alterações são importantes a fim de minimizar impactos
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ambientais e estimular a consciência coletiva sobre a
preservação do meio ambiente.
Palavras-chave: Meio Ambiente. Saúde Ambiental. Clínicas
Odontológicas.
1. INTRODUÇÃO
O termo eco friendly quer dizer, amigo da natureza. São
mecanismos que empresas adquirem para ter uma relação
entre o mercantilismo e a consciência ambiental. Esta prática
implica no uso dos recursos renováveis de forma
qualitativamente adequada e em quantidades compatíveis com
sua capacidade de renovação (ALVES-REZENDE, BERTOZ,
2011).
A sustentabilidade está na moda, mas não adianta estar
em evidência e não utilizá-la no seu dia a dia. Todos sabem que
as riquezas minerais do planeta estão em escassez plena –
água, petróleo, entre outras fontes de vida vão virar artigos de
luxo. A Odontologia foi uma das primeiras profissões
regulamentadas a ter destaque na sustentabilidade (ALFAYA,
2014).
Reconhece-se na Odontologia a responsabilidade social
como fator decisivo sobre os consumidores de seus produtos e
serviços. Na atualidade, emerge um novo perfil de paciente,
informado e exigente, que se interessa pela preocupação
ambiental do Cirurgião-Dentista: que materiais são usados,
quais os métodos de produção, que energia consome e
desperdiça, que resíduos gera e como os trata (ALVESREZENDE; BERTOZ, 2011).
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), segundo a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), são todo
tipo de lixo produzido em instituições sanitárias (hospitais,
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ambulatórios, consultórios médicos e odontológicos,
laboratórios e similares). Seu manejo é entendido como a ação
de gerenciá-los, desde a geração até a disposição final,
incluindo
segregação,
descarte,
acondicionamento,
identificação, coleta, transporte interno, tratamento preliminar,
armazenamento temporário e externo e tratamento final, passos
fundamentais para uma gestão segura (GARBIN et al, 2015).
A Lei 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação
(com redação dada pelas leis nº 7.804, de 18/07/89 e 8.028, de
12/04/90). Esta lei possui vários itens para proteger o meio
ambiente e que devem ser usados para a formulação de uma
política voltada a todo tipo de resíduo. Segundo a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2004), hospitais,
clínicas, consultórios, laboratórios e outras unidades de saúde
devem cumprir as exigências legais para manejar, tratar,
acondicionar e transportar o lixo gerado
(SALDANO;
PFITSCHER; UHLMANN, 2010).
Em relação a sustentabilidade na prática odontológica,
Alfaya (2016) recomenda 16 mandamentos que devem ser
adotados nos consultórios e clínicas, visando a um consumo
consciente, aliado a um ambiente mais agradável para o
tratamento dentário, que são: a) Coleta seletiva de lixo; b) Ter
um rígido controle na separação do lixo e também na escolha
de empresas credenciadas para fazer o descarte consciente; c)
Usar lâmpadas de LED (frias) e eletrônicas; d) Possuir torneiras
e luzes do banheiro movidas a sensor de tempo e presença; e)
Colocação de adesivos informativos contra o desperdício de
água, papel e energia elétrica em diversas partes do
consultório; f) Usar vasos sanitários (modelos) que economizam
água; g) Aproveitar bastante a luz solar; h) Uso de copo de
amido de milho ou canecas de vidro; i) Utilização de sacos de
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lixo biodegradáveis; instalação do sistema de coleta de água da
chuva; j) Uso de forro especial em tetos e paredes; l) Utilização
de compostagem de alimentos; m) Uso de raio-x periapical e
panorâmico digital; n) Utilização de um laboratório de prótese
integrado à clínica; o) Sempre dar preferência para empresas
com engajamento socioambiental e p) Utilizar da política de
transformação de seu consultório ou clínica em um centro de
exemplos de ações socioambientais e de assistência social.
Diante do exposto, este trabalho se propõe a observar na
Clínica de Atendimento do UNIPÊ quais os métodos ultilizados
para preservar o meio ambiente.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Foi realizado um levantamento bibliográfico nas
platoformas bireme e scielo e selecionados artigos a respeito
da Odontologia para vida saudável, meio ambiente e
sustentabilidade na odontologia.
Visitou-se também a clinica escola do Centro Universitário
de João Pessoa –UNIPE , afim de pontuar quais os métodos
ultilizados para manter os espaços fora de contaminação, ainda
foi observado quais formas de economia de materiais com o
objetivo de contribuir com o meio ambiente.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As clínicas odontológicas do Centro Universitário de
João Pessoa – UNIPÊ (Fig.1) utilizam portas e janelas de vidro,
para aproveitar a iluminação natural, são em número de 04 e
são constituídas por 26 box de consultórios, totalizando 104
equipamentos (Fig.2). Ainda existe um centro de esterilização
geral (Fig.3), sala de Raio-x e uma sala de recepção, banheiros
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e copa para os funcionários. No momento, 05 professores em
cada clinica fazem parte da equipe e quatro auxiliares em saúde
bucal – ASB’s. As clínicas funcionam em 2 turnos e totalizam
por mês uma média de 700 atendimentos. A Clínica Escola
possui 4 compressores, uma Rede de Esgoto própria, separada
do resto do prédio, para escoar a água.
Diante do que foi observado, foi possível traçar
alternativas com base nas deficiências encontradas. Ações de
aproveitamento da água da chuva tem como objetivo reduzir os
impactos negativos e otimizar os seguintes impactos positivos:
O aproveitamento da água de chuva em sanitários, bem como
a substituição por vasos sanitários econômicos, reservas para
incêndios, limpeza em geral e rega de jardins e hortas,
resultando na redução no volume e gasto com a água tratada
(PINHEL,2007). Salientamos que a água de chuva deverá ser
usada para fins não potáveis, não substituindo a água tratada e
desinfectada com derivado cloarado, com flúor e que pode ser
usada para banhos, comida ou ingerida, distribuída pelas
concessionárias públicas (TOMAZ, 2009).
A UNIPÊ dispõe de lâmpadas flourescentes, no entanto
esse tipo não é considerado o melhor. O uso de lâmpadas de
LED em projetos de iluminação artificial vem aumentando nos
últimos anos e em muitos casos, já foi comprovada sua
durabilidade, eficiência energética e luminosa em comparação
com lâmpadas convencionais. Toda essa economia e maior
durabilidade reduz os impactos ao meio ambiente, seja na
redução da emissão de CO2 por kWh de energia gerada, seja
por reduzir a quantidade de lixo ou pela ausência de elementos
tóxicos a saúde humana e ao meio ambiente. (FEREIRRA,
2014). Outra forma de economia elétrica seria a utilização de
sensores de presença, onde luzes e ventilação são ativadas
através da detecção de movimentos, desta forma busca o uso
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eficiente da energia em salas de aula e clinica, minimizando o
desperdício de eletricidade nestes recintos. (PETRY et al,
2009).
Observou-se que na Clínica Escola de Odontologia
UNIPÊ ainda é usado Prontuário tradicional de papel. No
entando Cruz (2011) relata que em uma análise qualitativa
sobre a utilização de prontuários sustentáveis, verificou-se que
inúmeras são as vantagens advindas da utilização do
Prontuário Eletrônico. Esta autor enumera entre as vantagens
considera-se “redução no tempo e no custo do atendimento;
compartilhamento de informações através do acesso remoto e
simultâneo; legibilidade nas informações; facilidade na
organização e no acesso às informações; otimização do espaço
físico destinado ao armazenamento”. Sendo assim,
considerado como no geral uma alternativa com mais
benefícios para o meio ambiente do que os prontuários de
papéis.
Figura 1. Entrada da Clínica Escola de Odontologia da UNIPÊ, João
Pessoa/PB, 2016.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 2. Box de Consultório da Cliníca Escola de Odontologia
da UNIPÊ, João Pessoa/PB, 2016.

Fonte: acervo pessoal.

Figura 3. Sala de esterilização da Clínica Escola de
Odontologia da UNIPÊ, João Pessoa/PB, 2016.

Fonte: acervo pessoal.

Em relação ao lixo, o UNIPÊ possui separação com 2
salas destinadas para esse fim, uma para lixo infectante e outra
para o comum (Fig.4 e 5), que é recolhido 3 vezes por semana.
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Outro aspecto a ser debatido, com relação ao lixo, é a coleta
seletiva do resíduo comum nas áreas coletivas onde alunos,
professores, funcionários e usuários estão dispostos ao
decorrer do dia. A coleta seletiva é a coleta diferenciada de
resíduos que foram previamente separados segundo a sua
constituição ou composição. Tendo como a principal vantagens
a facilitação do processo de reciclagem a partir da separação
de resíduos: secos – metais e vidro separadamente e resíduos
orgânicos – restos de alimentos (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2016).
Nas figuras 6 e 7 as fotografias mostram a entrada da
sala e o consultório utilizado para tirar a radiografia. Com
relação aos exames radiográficos, a instituição em questão, já
dispõe de um método considerado sustentável (raio x digital)
para radiografias extra orais no entanto as radiografias intra
orais a forma selecionada é a analógica, que dispõe de um
processamento químico, e um descarte de lixo radioativo
(Fig.8). Os aparelhos radiográficos digitais é a radioproteção ao
paciente e ao profissional, onde ocorre uma diminuição de até
90% da dose de radiação e elimina o processamento químico,
não mais prejudicando o meio ambiente (CANDEIRO;
BRINGEL; VALE, 2009).
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Figura 4. Sala de resíduos infectantes da Clínica Escola de
Odontologia da UNIPÊ, João Pessoa/PB, 2016

Fonte: acervo pessoal

Figura 5. Sala de resíduos comuns da Clínica Escola de
Odontologia da UNIPÊ, João Pessoa/PB, 2016

Fonte: acervo pessoal
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Figura 6 e 7. Sinalização de radiação da entrada da sala do
RX e seu consultório da Clínica Escola de Odontologia da
UNIPÊ, João Pessoa/PB, 2016

Fonte: acervo pessoal

Figura 8. Processamento químico e descarte da película do
Raio- x da Clínica Escola de Odontologia da UNIPÊ, João
Pessoa/PB, 2016

Fonte: acervo pessoal

Bartole et al. (2016) desenvolveram um trabalho muito
interessante no Centro Universitário da UNIFESO, cujo objetivo
era estimular um olhar crítico para as questões de saúde
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humana e ambiental do curso de Odontologia, além de
promover: a) Aproximação com funcionários e observação das
atividades envolvidas na Clínica Escola: tais observações foram
registradas e fotografadas. b) Acompanhamento dos
procedimentos durante período de atividade clínica: busca o
entendimento da dinâmica comportamental dos discentes,
docentes e funcionários com o descarte dos resíduos. c)
Identificação e pesagem dos resíduos gerados nas atividades
contínuas da Clínica Escola de Odontologia: procedimento
realizado ao final da manhã e da tarde, após as atividades de
atendimento clínico. Estes autores destacaram que esse
projeto, mesmo em seus momentos iniciais, já provocou
reflexão e mudanças de condutas de parte dos atores, contudo,
ainda se demonstra a necessidade de um avanço para melhor
qualificar as práticas.
Ramalho et al. (2010), avaliaram a sustentabilidade de
serviços odontológicos em uma clínica odontológica em
Florianópolis (SC), e observaram uma avaliação global de
sustentabilidade de 59,6%, que é considerada regular. Com
relação ao índice de sustentabilidade avaliado nesse estudo,
observou-se uma situação de desempenho ecológico médio, o
que atende à legislação com relação à valorização ambiental e
prevenção da poluição.
Foi observadi em um levantamento na cidade de Belo
Horizonte em 54 unidades básicas de saúde, onde cada
unidade gerava uma média de 270 litros de resíduo por dia mas
nenhuma possuía um plano de gerenciamento de resíduo de
serviços de saúde (GAMELEIRA, 2015). Fato que aponta pouco
engajamento técnico e prático por partes dos profissionais no
sentido de reverter ou evitar o processo de degradação
ambiental.
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Apesar dos resíduos fabricados pela classe odontológica
apresentarem potencial para causar grandes impactos
ambientais, há pouca preocupação por parte do governo, das
Instituições de Ensino Superior e dos profissionais com o
manejo desses resíduos. A conscientização, bem como
estudos sobre formas de minimizar tais impactos possibilitarão
a inclusão da classe odontológica no constante interesse com
a sustentabilidade, em vista à formação de uma consciência
coletiva sobre a preservação do ambiente. A produção científica
relacionada à saúde-ambiente tem grande relevância no Brasil,
o país ocupa o terceiro lugar do ranking, ficando atrás, apenas,
dos Estados Unidos e da Rússia (ANCELES, 2012). Porém,
estudos não são suficientes para modificar o quadro de
negligência por parte dos profissionais, a perspectiva de
preservação ambiental deve ser inserida no cotidiano não só
com treinamentos e informações, mas com a sensibilização e o
desenvolvimento de condutas que favoreçam o meio ambiente.
4. CONCLUSÕES
Diante do exposto conclui-se que a Clínica Escola do
Unipê possui cuidados gerais com as instalações físicas,
possuindo janelas e portas de vidro, o que propicia iluminação
natural. Os espaços são limpos, organizados, com boas
sinalizações. O armazenamento e descarte adequado do lixo é
realizado. A esterilização dos instrumentais é efetuada em salas
separadas das clínicas. No entanto, algumas atitudes
ecológicas não foram observadas como: o armazenamento e
filtragem da água da chuva para o uso nas cuspideiras e para
limpeza interna e externa da clínica; a adoção de prontuário
eletrônico, implementação das radiografias digitais, bem como,
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o encorajamento dos alunos a comprar materiais autoclaváveis
ao invés dos descartáveis.
Ações sustentáveis, além de promover a transformação de
hábitos/atitudes também proporcionam a preservação do meio
ambiente, minimização de problemas associados à saúde dos
profissionais e funcionários, economia e segurança. Foi
observado que a clínica Odontológica da UNIPÊ possui
cuidados gerais satisfatórios com base nos critérios ecofriendly.
A intenção é multiplicar o impacto de soluções eficazes,
compartilhar o conhecimento contido nelas e ampliar os seus
resultados para que excedam os limites da universidade e
possam, com o apoio de governos, se transformar em políticas
públicas.
A experiência deste estudo na Clínica Escola de Odontologia
da UNIPÊ possibilitou uma abertura inicial para traçar linhas de
ação para construir uma consciência crítica nos alunos,
professores e funcionários. No entanto para desenvolver uma
ação mais efetiva de proteção ao meio ambiente é necessário
realizar um diagnóstico mais detalhado com fins econômicos,
sociais e ambientais deste espaço.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALFAYA, A Odontologia sustentável. Jornal da ABORJ - Fevereiro de
2014 - Ano XLVIII - Nº 02, p. 14-17.
ALVES-REZENDE, M. C. R,, BERTOZ, A. P. M. Estratégias de
Sustentabilidade na Prática odontológica. Revista Odontológica de
Araçatuba, v.32, n.1, p. 37-39, Janeiro/Junho, 2011.
ANCELES J.F.S.F., SILVA V.C., FERNANDES F.S.F., CARVALHO A.L.A.
Importância da odontologia sustentável na interface saúde/ambiente. Rev
Pesq Saúde, 13(2): 60-66, maio-agost, 2012.
BARTOLE, M. C. S., SILVA, M. H. C., JUNQUEIRA, P. C. R., RODRIGUES,
F. S. L., TOSTES, L. P., FERNANDES, L. J., SOUSA, C. O. Saúde
ambiental, biossegurança e gerenciamento de resíduos clínicos do curso de

188

CONCEITO ECO-FRIENDLY: ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA

graduação em odontologia / unifeso: parcial do projeto piloto. Revista da
JOPIC, 2016, p. 96-100
CANDEIRO, George Táccio de Miranda; BRINGEL, Amanda de Sousa
Ferreira; VALE, Ilan Sampaio do. Radilogia Digital: revisão de literatura.
Revista Odontológica de Araçatuba, v.30, n.2, p. 38-44, Julho/Dezembro,
2009.
CRUZ, J. A. S. Prontuário Eletrônico de Pacientes (PEP): políticas e
requisitos necessários a implantação no HUSM. Santa Maria: UFSM, 2011.
Dissertação
de
Mestrado
em
Programa
de
Pós-Graduação
Profissionalizante em Patrimônio Cultural, Centro de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Federal de Santa Maria, 2011.
FERREIRA, J.Z. Estudo comparativo entre lâmpadas flourescentes
tubulares t8 e tubulares de led – Curitiva, 2004.
GAMELEIRA, F. H. S. Educação ambiental como estratégia para
inserção da sustentabilidade na formação em odontologia – Rio Grande
do Norte, 2015.
GARBIN, A. J. Í., GOMES, A. M. P., SOUZA, M. P., ARCIERI, R. M.,
ROVIDA, T, A, S., GARBIN, C. A. S. A Responsabilidade Socioambiental na
Formação Acadêmica. O Mundo da Saúde, São Paulo - 2015;39(1):119125.
ISERHARDT et al. Consciência ambiental: a melhor forma de
sobrevivência. X salão de iniciação cientifica PUCRS. Rio Grande do Sul p. 2493, 2009.
PETRY, B. M. et al. Potencial de Economia de Energia Elétrica através da
Utilização de Sensores de Presença- Aplicação no Prédio 50 PUCRS, X
salão de iniciação cientifica PUCRS, Rio Grande do Sul, p. 3036, 2009.
PINHEL, A. S., SELLES, I. M., JUNIOR, I. M., DUARTE, D. M. R.,
COSENTINO, L. G. F., “Água de chuva: Pesquisas, políticas e
desenvolvimentos sustentáveis”. 6º Simpósio Brasileiro de Capacitação e
Manejo de Água de Chuva, Belo Horizonte, MG - Julho de 2007.
RAMALHO L.S., UHLMANN V.O., PFITSCHER E.D., RABELO E.C.
Avaliação da sustentabilidade dos aspectos e impactos ambientais de
serviços odontológicos: um estudo de caso. Enf Ref Cont, 2010; 29(1): 6278.
SALDANO, S. M., PFITSCHER, E. D., UHLMANN, V. O. Análise de
Sustentabilidade Ambiental: Estudo de Caso em uma Clínica Odontológica
Municipal. R. Cont. Ufba, Salvador-Ba, v. 4, n. 3, p. 32-49, setembrodezembro 2010.
TOMAZ, P. Aproveitamento da Água de Chuva para Áreas Urbanas e
fins não potáveis. Editora Navegar, 2009.

189

CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE EM RISCO OCUPACIONAL

CAPÍTULO 12
CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO
PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE EM RISCO
OCUPACIONAL
Severino Matheus Pedrosa Santos CLEMENTE1
Mariana de Souza GOMES 2
Moângela Alves de Sousa ALENCAR 3
Darlene Cristina Ramos Eloy DANTAS4
Criseuda Maria Benício BARROS4
1

Graduando do Curso de Odontologia da UEPB 2 Graduada em Ciências Biológicas pela
UEPB; 3 Graduada em Odontologia pela UEPB; 4 Professoras do Departamento de
Odontologia da UEPB

RESUMO: Os profissionais da área de saúde estão mais
susceptíveis a sofrer acidentes com exposição ao risco
biológico. Estes acidentes acarretam transtornos de ordem
fisiológica, psicológica e social. Desse modo a assistência ao
profissional de saúde em exposição a risco biológico deve ser
entendida com prioridade e urgência. Nesse sentido o objetivo
deste trabalho é relatar e caracterizar a atuação do Núcleo
Universitário de Biossegurança e Saúde (NUBS) da
Universidade Estadual da Paraíba quanto a prevenção,
promoção e assistência ao profissional de saúde. Realizou-se
uma pesquisa nos prontuários de notificação de acidentes com
exposição a risco biológico no NUBS durante os anos de 2012
a 2016. Frente ao exposto, observou-se um maior número de
acidentes notificados nos anos de 2014 e 2016, tipo do acidente
na categoria de percutâneos e de doenças infectocontagiosas,
a sífilis.
Palavras-chave: Biossegurança. Risco Biológico. Profissionais
de Saúde.
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1. INTRODUÇÃO
Os profissionais de saúde estão amplamente expostos a
riscos ocupacionais durante a sua atividade laboral, estes riscos
são categorizados em: físicos, químicos, mecânicos,
ergonômicos e biológicos. Havendo também fatores fisiológicos
e psicológicos que podem influenciar diretamente no processo
de trabalho.
Para estabelecer diretrizes para a manutenção da
integridade da saúde do profissional, a norma regulamentadora
número 32 (NR-32), estabelecida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), tem a finalidade de implementar medidas de
proteção e estabelecer um Plano de Prevenção de Riscos em
Acidentes com Materiais Perfurocortantes com probabilidade de
exposição aos agentes biológicos, objetivando à proteção,
segurança e saúde dos trabalhadores do serviço de saúde
(OLIVEIRA et al, 2015).
A Organização Mundial da Saúde (OMS), define saúde
não apenas como a ausência de doenças mas como o completo
bem estar físico, mental e social. Desta forma ao aplicar este
conceito ao campo de trabalho a OMS juntamente com
Organização Internacional do Trabalho defende que a saúde no
trabalho tem por finalidade promover e manter o mais alto nível
de bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas
as profissões e adaptar o trabalho ao trabalhador e cada
trabalhador a sua atividade laboral. Essas definições
contribuem para estabelecer a importância da preservação das
melhores condições de trabalho afim de proteger e estimular o
trabalhador a sua condição de trabalho. (DIAZ-TAMAYO;
VIVAZ, 2016)
Os profissionais de saúde que trabalham na área de
prestação e operação de cuidados em saúde, em emergência,
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salas cirúrgicas e laboratórios tem uma maior propensão de
exposição a material biológico contaminado, o risco
ocupacional neste sentido abrange também os profissionais de
limpeza e os coletores de resíduos que manipulam uma grande
gama de materiais contaminados e de grande risco à
contaminação (DONATELLI et al, 2015).
A lei número 8.213 de 24 de julho de 1991 no artigo 19,
discorre a respeito de acidente de trabalho, caracterizando-o como
aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço de uma
empresa ou pelo serviço de trabalho de segurados especiais que
provoque uma lesão corporal ou uma perturbação funcional,
causando a morte ou a redução da capacidade do trabalho, podendo
esta redução ser permanente ou temporária. A referida lei também
considera como acidente de trabalho as que ocorrem no seu trajeto e
as chamadas doenças profissionais e do trabalho.
Os acidentes causados pela exposição a materiais biológicos,
como sangue e fluídos orgânicos são preocupantes, pois estes
podem transmitir as doenças conhecidas como infecto-contagiosas,
como a Hepatite B, Hepatite C, e a síndrome da imunodeficiência
humana, AIDS (MARZIALE et al, 2014).

Donatelli et al (2015), afirma que existem mais de 60
patógenos diferentes em que os profissionais de saúde estão
expostos ao entrarem em contato com sangue e fluido corporal
contaminados.
As exposições que podem trazer riscos são definidas
como: percutâneas, quando há lesões provocadas por
instrumentos perfurantes e cortantes; mucosas, quando há
respingos que envolvam olhos, boca e nariz; cutâneas, quando
há contato com pele não íntegra ou mordeduras humanas, com
presença de sangue. O risco de contaminação com os vírus da
hepatite B (HBV), hepatite C (HCV) e AIDS (HIV) são os mais
comuns, pois são encontrados facilmente na assistência ao
paciente. Considerando os acidentes percutâneos, estima-se,
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em média, que o risco de transmissão do HIV é de 0,3%, pra o
HCV é de 1% a 10% e para o HBV é de 40 % (LAGES et al,
2015).
A OMS estima que mais três milhões de acidentes com
materiais biológicos acontecem com profissionais da área de
saúde todo ano em todo o mundo e desses acidentes dois
milhões envolvem a exposição ao vírus da Hepatite B, 900.000
ao vírus da Hepatite C, e 170.000 ao vírus da imunodeficiência
humana, o HIV. Dessas exposições percutâneas acidentais no
horário de trabalho resulta-se em infecção de 66.000 casos com
HBV, 16.000 com HCV e 1.000 casos com HIV (LUIZE et al,
2015).
As hepatites virais são causadas por diversos fatores
etiológicos, apesar de caracterizarem importantes diferenças
epidemiológicas quanto ao seu desenvolvimento, as hepatites
possuem muita semelhança do ponto de vista clínicolaboratorial. No que se refere aos acidentes com exposição
biológica as hepatites B e C apresentam-se como causadoras
da grande maioria de infecções agudas. O aumento de casos
de Hepatite C na população vem sendo uma das maiores
preocupações para a saúde pública, a cura espontânea da
doença é rara e a terapia medicamentosa apresenta uma
eficácia experimental em 40-50% dos casos e até o momento
não há imunização para este tipo de patógeno, que em
superfícies estáveis em temperatura ambiente pode sobreviver
por mais de cinco dias (OLIVEIRA, 2015).
Causada por uma bactéria conhecida como Treponema
pallidum, a sífilis constitui um dos principais problemas de
saúde pública do Brasil, segundo a OMS é estimado que cerca
de 12 milhões de novos casos de pessoas infectadas por ano,
a causa principal está relacionada a relações sexuais
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desprotegidas e outros riscos relacionados ao contato com
sangue (MAGALHÃES et al, 2016).
A infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana, um vírus da família Retroviridae, que após o seu
reconhecimento em 1981, se tornou uma epidemia que evoluiu
para se tornar o maior desafio de saúde do mundo. Estima-se
que hoje 34 milhões de pessoas vivam com a infecção,
reponsável pela depressão do sistema imunológico e a
ocorrência de inúmeras doenças causadas por patógenos
oportunistas (CERMEÑO, MARCANO e SANDOVAL, 2016).
Os acidentes de trabalho com material biológico
contaminado são coniderados no Brasil, um agravo e devem ser
notificados compulsoriamente. Apesar de toda a necessidade
de prevenção os acidentes ocorrem constantemente nos
serviços de saúde, e devem ser obrigatoriamente notificados
em ficha padronizada pelo Ministério da Saúde no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e em redes
sentinelas, como os Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador (CEREST), para posterior acompanhamento e
intervenção (COSTA et al, 2015).
Exposições acidentais com materiais contaminados são
de elevadas taxas de ocorrência, apesar da obrigatoriedade da
notificação do acidente conforme a NR-32 preconiza, a
subnotifição destes eventos possui um número elevado, o que
modifica, dificulta e impossibilita a implementação de
estratégias para a prevenção (MENDONÇA et al, 2014).
A profilaxia para as infecções com HIV e Hepatite B
precisam ser adotadas logo após a exposição. A recomendação
do ministério de saúde é que seja de até duas horas, podendo
se estender até 72 horas (OLIVEIRA et al, 2015).
Diante do pressuposto de que são promotores de saúde,
os profissionais dessa área devem cada vez mais controlar as
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situações de risco e a proliferação de agentes infecciosos
dentro do ambiente de trabalho. Muitos dos acidentes gerados
vêm de falha humana, provenientes de um sistema educacional
deficiente e da falta de cultura à segurança. O termo
biossegurança atualmente ocupa um lugar muito importante na
área de saúde (STEHLING et al, 2015).
O estabelecimento de normas dentro das instituições de
ensino tem sido essencial para que o futuro profissional já
ingresse no mercado sabendo de todos os preceitos pertinentes
a manutenção da sua integridade. A biossegurança não se
resume apenas a criação de normas de prevenção e controle,
necessita de todos os seus praticantes a compreensão e
execução (PIMENTEL et al, 2012).
A carência de assistência ao estudante ou profissional
acidentado e ao paciente-fonte é relevante. Muitas instituições
públicas e privadas não apresentam um protocolo ou programa
de assistência aos acidentados, fazendo com que o
atendimento a estes casos de acidentes com materiais
perfurocortantes e fluídos contaminantes não ocorra em tempo
hábil.
Desse modo, pensando no bem estar dos discentes e
profissionais da área de saúde e de seus pacientes-fonte, o
Núcleo Universitário de Biossegurança em Saúde (NUBS) da
Universidade Estadual da Paraíba – Campus I, objetiva prestar
assistência e propagar a prevenção a acidentes a todos os
profissionais de saúde. Neste sentido, o objetivo deste trabalho
é relatar a atuação do NUBS na prevenção e assistência a
acidentes com exposição a riscos biológicos e caracterizar por
meio de uma pesquisa quali-quantitativa retrospectiva de
prontuários os acidentes ocorridos que foram notificados no
referido setor.
195

CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE EM RISCO OCUPACIONAL

2. MATERIAIS E MÉTODO
Para a caracterização do estudo foi realizada uma
pesquisa quali-quantitativa retrospectiva aprovada pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da UEPB sobre o parecer de número
54320116.7.0000.5187. Utilizou-se como base de dados os
prontuários de registro dos acidentes ocupacionais, desse
modo, foram avaliados 137 prontuários, arquivados no NUBS.
O referido núcleo localiza-se na Universidade Estadual da
Paraíba, no Departamento de Odontologia, 1° andar, Rua
Domitila Cabral de Castro, s/n, Bairro Universitário, Campina
Grande-PB, CEP- 58429-500.
Realizou-se uma quantificação dos acidentes e de
procura pelo serviço por profissionais e futuros profissionais que
acontenceram entre janeiro de 2012 até o dia 26 de outubro de
2016. Foram excluídos os dados referentes aos anos de 2012
e 2013, devido a presença de apenas 9 registros que não
apresentam fichas com informações de relevância para este
estudo e/ou incompletas.
Observou-se também o tipo de acidente ocorrido
classificando-os em quatro categorias de acordo com a sua
origem: percutâneos, cutâneos, mucosa e uma categoria
intitulada como outros (que inclue motivos de exposição anterior
sem assistência e risco por exposição não informada).
Quanto aos resultados dos testes rápidos realizados
categorizou-se os números de doenças infectocontagiosas
encontradas no paciente-fonte ou no profissional acidentado,
diagnosticadas por testes rápidos realizados no NUBS. Os
testes realizados são: TR HIV ½, TR Sífilis, TR Hepatite B e TR
Hepatite C.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Núcleo Universitário de Biossegurança é um programa
de extensão da Universidade Estadual da Paraíba, com o
objetivo de minimizar os riscos ocupacionais por meio da
promoção de biossegurança e a prevenção de acidentes com
fluidos
contaminantes
e
também
com
materiais
perfurocortantes. Por meio de ações interdisciplinares, atua
com sete projetos de extensão. Além disso, conta com o apoio
de várias instituições, possibilitando além da assistência
imediata nos acidentes, a assistência com infectologistas,
juristas e até mesmo apoio fonoaudiólogo. O núcleo também
atua na prevenção e controle de doenças, disseminando
conhecimento e informações essenciais nesse sentido.
No caso de acidentes, um protocolo elaborado pelo
NUBS e amplamente divulgado por ele na universidade deve
ser adotado rigorosamente. O procedimento a ser feito é: lavar
o local com água e sabão ou com antisséptico, evitar o uso de
substância cáustica e não provocar maior sangramento.
Quando ocorrer na mucosa lavar apenas com água em
abundância. O acidente deve imediatamente ser comunicado
ao professor, orientador ou responsável pelo setor; o
acidentado e o paciente-fonte devem ser encaminhados ao
NUBS.
O acidente deve ser notificado em protocolo de duas
vias e com termo de consentimento livre e esclarecido assinado
pelo profissional acidentado e paciente-fonte. No referido setor
o acidentado e o paciente são encaminhados ao acolhimento
psicológico do próprio centro e posteriormente são realizados
testes rápidos para detectar se existe infecção pelo HIV, Sífilis
e Hepatites no paciente-fonte e se o profissional está exposto a
contraí-los.
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Em caso de resultado afirmativo a qualquer um desses
patógenos, os acidentados são encaminhados ao Setor de
Infectologia do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC)
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com os
resultados do diagnóstico, no máximo duas horas depois do
acidente, onde receberão toda a orientação para a realização
de uma medicamentação antirretroviral.
A assistência pelo NUBS vai além dos muros da UEPB e
seus campus, qualquer profissional em risco ocupacional que
solicite os serviços prestados pelo Núcleo será assistido e
acolhido.
Desde sua criação o Núcleo Universitário de
Biossegurança em Saúde têm alcançado êxitos. Atuando
sempre na prevenção e na assistência, os projetos apresentamse como uma inovação dentro de uma Instituição de Ensino
Superior. A realização dos referidos e testes rápidos dentro da
própria instituição viabiliza a assistência ao acidentado, uma
vez que trata-se de casos de emergência em saúde.
Desse modo, considerando o período de fevereiro do ano
de 2014 até outubro do ano de 2016 houve registro de 128
atendimentos com testes rápidos no NUBS (Figura 1). O
número de acidentes em 2014 foi de 53, em 2015 registraramse 18, no período de janeiro até outubro de 2016, registraramse 57 acidentes.
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Figura 1 – Atendimentos realizados a Profissionais em risco
ocupacional pelo NUBS.

Fonte: Arquivo Próprio
Na Figura 1 observa-se que há uma grande diminuição
do número de atendimentos do ano de 2014 para 2015,
podendo esse fato ser justificado pelo período de greve docente
e de servidores que a UEPB passou em 2015, reduzindo dessa
forma sua atividade e os acidentes ocorridos dentro das clínicas
escola e estágios supervisionados.
O aumento acontecido no ano de 2015 para 2016 pode
ser atribuído a várias razões, dentre elas o não uso ou o
incorreto uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)
pelos profissionais e também pela falta de atenção do
profissional na sua atividade, fatos descritos no esudo de
Mendonça et al (2014). Outro fator é a diminuição da taxa de
subnotificação devido a ampla divulgação do Núcleo e sua
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prestação de serviço realizada, contrastando a alta taxa de
subnotificação relatada por Oliveira et al (2015).
Condicionantes individuais, como o reencape de
agulhas, descarte inadequado de material perfuro-cortante,
cansaço e falta de atenção e os condicionantes institucionais,
como a agitação, estresse e a falta de recursos que favoreçam
a prevenção de acidentes, são circunstâncias favoráveis ao
acontecimento de acidentes, algumas delas identificadas por
Costa et al (2015) e Marziale et al (2014).
Os acidentes são classificados de acordo com a sua
forma de ocorrência, estes podem ser classificados em
percutâneos, cutâneos e de mucosa, apesar de apresentarem
risco em todos os tipos, os mais notificados são os percutâneos,
devido a sua aparente gravidade, conforme afirma Stheling et
al (2015).
Na Figura 2 observa-se uma caracterização dos
acidentes e etiologia da procura do Núcleo para uma atenção
especializada ao profissional.
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Figura 2 – Caracterização dos acidentes e etiologia para a
realização de Testes Rápidos pelo NUBS.

Fonte: Arquivo Próprio
Observa-se nesse gráfico que dos acidentes notificados
mais de 50% seguiram o protocolo, notificaram o acidente e
procuraram identificar um possível agravo dentro das duas
horas recomendadas pelo Ministério da Saúde.
Um grande número de testes rápidos tem por motivo,
exposição acidental anterior sem providências, corroborando
com Oliveira et al (2015) que pressupõe as subnotificações de
acidentes aos transtornos psicossociais sofridos pelo
trabalhador: medo em perder o seu emprego, redução salarial
e benefícios, medo do desconhecido, falta de um centro
especializado na assistência ao profissional e falta de
conhecimento sobre a possível repercussão do acidente.
Diante da rápida disseminação de patógenos infecciosos
é necessário uma maior vigilância no que se refere a exposição
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ao risco biológico, a maioria dessas doenças não podem ser
revertidas gerando assim novos quadros crônicos da doença e
relevante interferência desta na qualidade de vida das pessoas.
Durante o período pesquisado e da realização de quatro
tipos de testes rápidos para detecção precoce do diagnóstico
para reversão de um possível quadro gerado diante do acidente
de risco ocupacional, foi detectado alguns resultados positivos
para alguns tipos de doenças, conforme exemplifica a Figura 3.
Figura 3 – Possíveis agravos encontrados pelo NUBS e
encaminhados para tratamento com infectologistas.

Fonte: Arquivo Próprio
Extrai-se desse quadro que diante dos 11 resultados
positivos que tivemos na realização dos testes rápidos, 7
apresentam-se positivos para sífilis, apontando desta forma
uma grande prevalência desta enfermidade na população,
contrariando o estudo realizado em pacientes para
transfusão de sangue de Magalhães et al, (2016) onde a
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maior incidência de patógenos no sangue da população era
o da Hepatite C.
Os casos de Hepatite B e Hepatite C apresentam-se
iguais, registrando 2 casos de cada tipo de doença, o que
apresenta-se em consonância ao estudo realizado por
Oliveira (2015) que afirma que o número de infectados por
Hepatite C vem sendo bastante preocupante e que das
Hepatites virais a B e a C apresentam um maior número de
incidência na sociedade.

4. CONCLUSÕES
Conclui-se que o risco ocupacional está presente no
cotidiano dos trabalhadores de área de saúde,
principalmente no que se refere ao risco biológico,
expondo-os a diferentes tipos de patógenos. Os acidentes
de trabalho podem gerar danos diretos a qualidade de vida
e capacidade laboral do profissional. Portanto, se faz
necessário apoiar e ampliar redes de atenção e núcleos,
como o relatado neste trabalho, que prestam serviços de
prevenção e assistência ao acidentes com risco biológico.
Além dos objetivos alcançados neste trabalho,
pretende-se por meio deste ampliar a divulgação do NUBS,
contribuindo para que um maior número de profissionais
acidentados tenham conhecimento e saibam como
proceder frente ao acidente.
Dentre os resultados, houve maior frequência nos
acidentes percutâneos. Observa-se também que dentre as
doenças infectocontagiosas a mais frequente é a sífilis
estando em consonância ao aumento do número de casos
constatados no Brasil .
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A limitação do estudo se deu devido a ausência de algumas
informações na ficha de notificação do NUBS e o não contato
com os acidentados registrados. Sugere-se ao referido setor
acrescentar em suas fichas alguns dados como: período que o
discente está cursando e local do acidente. Desse modo é
possível direcionar uma intervenção em prevenção e adesão a
normas de biossegurança.
Espera-se que haja uma continuidade e amplitude nas
ações do Núcleo para prevenção e assistência aos profissional
de saúde, gerando desta forma uma situação de promoção,
prevenção e assistência em saúde mais eficiente e completa
para a sociedade.
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RESUMO: Oclusopatias consistem de anomalias do
crescimento e desenvolvimento, afetando, principalmente, os
músculos e os ossos maxilares no período da infância e da
adolescência, podendo produzir alterações tanto do ponto de
vista estético quanto do ponto de vista funcional. Objetivou-se
com esse trabalho avaliar as principais oclusopatias
decorrentes de hábitos orais deletérios em pacientes atendidos
na USF Centro II na cidade de Caaporã-PB. A amostra foi de
219 crianças entre 03 e 12 anos de idade, de ambos os
gêneros, atendidas na USF Centro II na Cidade de CaaporãPB. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram:
ficha clínica-exame físico, e questionário. Os dados coletados
foram organizadas no banco de dados do programa Excel,
considerando-se as variáveis: idade, gênero, presença e tipo de
hábito oral, e presença e tipo de má oclusão. Observou-se que
a maioria dos participantes eram do gênero feminino (53%), a
maioria apresentavam traços de ansiedades (25%),
a
prevalência de hábitos orais deletérios foi de 78%, onde a
onicofagia e a sucção de dedos foram os hábitos mais relatados
na pesquisa, com a prevalência de 28 e 18% respectivamente.
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Das 89 crianças que possuíam algum tipo de hábito oral, 44%
tiveram uma longa duração, onde 56% relataram uma pequena
duração. Conclui-se portanto que existe a necsssidade de
inclusão de medidas de prevenção/tratamento de oclusopatias
na região.
Palavras-chave: Odontologia em saúde pública. Oclusopatias.
Odontopediatria.
1. INTRODUÇÃO
Os hábitos orais deletérios foram definidos como padrões
de contração muscular aprendidos de natureza complexa e de
caráter inconsciente, que podem atuar como fatores
deformadores do crescimento e desenvolvimento ósseo,
posições dentárias, da função respiratória e fala, sendo,
portanto, um importante fator etiológico das oclusopatias, uma
vez que introduzem forças estranhas no sistema
estomatognático (MIOTTO et al., 2014; BALRAJ at al., 2016).
Segundo Carvalho (2011), a oclusopatia é um problema
de saúde pública que afeta diferentes faixas etárias e tem
merecido, mundialmente, estudos epidemiológicos procurando
analisar sua prevalência e distribuição nas diversas
populações. O diagnóstico precoce das oclusopatias possibilita
intervenções com medidas simples, de baixo custo e, portanto,
viáveis quanto à sua execução no serviço público.
No Brasil, as oclusopatias ocupam o terceiro lugar dentre
os problemas bucais. No estudo realizado pelo Ministério da
Saúde (MS) sobre a saúde bucal dos brasileiros em 2003,
usando os critérios do DAI, foi observado que, aos 5 anos de
idade, há uma prevalência de 36,46% de crianças portadoras
de oclusopatias; destas, 14,45% eram do tipo muito
severa/incapacitante; aos 12 anos, foi encontrada uma
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prevalência de 58,14%, sendo 20,76% do tipo muito
severa/incapacitante, e aos 15 anos, 53,23%, dentre os quais
18,79% eram do tipo muito severa/incapacitante (SB BRASIL,
2003).
A amamentação é fundamental para o desenvolvimento
motor-oral, oclusão e respiração da criança. O aleitamento
materno é a maneira mais eficiente de atender as necessidades
alimentares do bebê, visto que o leite materno é uma fonte
significativa de energia e nutrientes, bem como a proteção
contra infecções e doenças. O aleitamento natural além de
trazer todos os benefícios nutricionais, também proporciona a
interação mãe e filho. Apesar do incentivo, a interrupção
precoce da amamentação continua a ocorrer de maneira
significante. A amamentação exclusiva é indicada nos seis
primeiros meses de vida do bebê (KRISHNAPPA et al., 2015;
BALRAJ at al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016).
Quando ocorre o desmame precoce, fazendo a troca
pela mamadeira, faz com que o bebê posicione a língua
incorretamente na arcada inferior, o que não é o ideal, e gera,
como consequência, a hipotonicidade dos músculos linguais,
além da atresia maxilar. Quando o aleitamento materno é
trocado por mamadeiras e chupetas, o bebê, além de não ser
corretamente estimulado na área sensório-motora, pode se
desinteressar pela sucção do leite materno (HERINGER et al.,
2005).
Os bebês que são amamentados no seio possuem
menores chances de adquirirem hábitos orais nocivos. A
criança que não possui a amamentação natural tem a maior
chance de adquirir o hábito de sugar o dedo para exercitar sua
musculatura, pois sua fome vai ser saciada por meio de outros
artifícios nutricionais, porém, sua necessidade de sucção não
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(HENRINGER et al., 2005; KRISHNAPPA et al., 2015;
OLIVEIRA et al., 2016).
Diversos fatores podem contribuir predispondo ou
agravando o desenvolvimento das oclusopatias. As perdas
dentárias e hábitos deletérios fazem parte do grupo de causas
externas das oclusopatias. Dentre os hábitos mais comuns
estão a sucção do polegar ou outro(s) dedo(s), também
conhecida como sucção não nutritiva, e a onicofagia (roer
unhas). Como exemplo das enfermidades locais que mais
diretamente interferem no bom desenvolvimento do sistema
estomatognático, tem-se as enfermidades nasofaríngeas e a
função respiratória perturbada por alterações anatômicas ou
funcionais (GÓIS et al., 2008; BALRAJ at al., 2016).
Segundo Cavalcante et al (2014), é necessária uma
visão preventiva a respeito das oclusopatias. Estudos e
trabalhos direcionados para uma abordagem precoce de
problemas cuja postergação no diagnóstico e tratamento
poderá resultar em dificuldades futuras para sua resolução. A
intervenção precoce se traduz numa medida preventiva a
despeito de evitar um complexo tratamento posterior.
É sabido que a falta de informação e as informações
incorretas se disseminam entre a população. Assim, tem-se
como finalidade avaliar quais as principais oclusopatias
decorrentes de hábitos orais deletérios presentes em pacientes
atendidos na Unidade Saúde da Família do Centro II na cidade
de Caaporã - PB, e, desta forma, com os resultados
conseguidos na pesquisa, contribuir para que o Cirurgião
Dentista determine um melhor tratamento e proporcione um
bom prognóstico nestes casos, além de orientar as crianças e
seus responsáveis sobre o uso de chupetas, mamadeiras, os
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benefícios da amamentação, e a importância de se excluir maus
hábitos orais.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Após a análise e a aprovação do Comitê de Ética em
pesquisa do UNIPÊ (CAAE: 50051415.6.0000.5176), foram
esclarecidas a finalidade da pesquisa e os procedimentos
realizados, em uma linguagem simplificada para as crianças,
para que elas também possam assentir sua participação. As
crianças e/ou responsáveis que optaram por fazer parte da
pesquisa,
primeiramente,
assinaram
o
Termo
de
Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento,
autorizando sua própria participação, ambos os termos citam
por escrito os objetivos da pesquisa, as atividades que seriam
realizadas, a garantia à privacidade dos dados fornecidos, e a
solicitação para permissão da publicação das informações com
propósitos científicos. Posteriormente, foi iniciada a coleta de
dados através da aplicação de um questionário aos
pais/responsáveis e às crianças maiores, em seguida foi
realizado os exames intra e extra oral. Os exames foram
realizados na própria instituição de saúde, pelos pesquisadores,
devidamente paramentados com todas as barreiras de
biossegurança recomendadas pela OMS (óculos de proteção,
gorro, máscara, luva), com o auxílio de espátula de madeira,
gaze esterilizada e luz natural.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa. O universo dessa
pesquisa compreendeu 504 pacientes e amostra de 219
crianças entre 03 e 12 anos de idade, de ambos os gêneros,
atendidas na USF Centro II na Cidade de Caaporã-PB.
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Terminada a coleta e a tabulação dos dados coletados,
os mesmos foram organizados em um banco de dados no
programa Microsoft Excel 2010, considerando-se as variáveis:
idade, sexo, presença e tipo de hábito oral, e presença e tipo de
má oclusão. Onde foram correlacionados para serem
apresentados em gráficos e tabelas, dando uma melhor
visualização e entendimento do trabalho.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 115 crianças, sendo a maioria
do gênero feminino (53%), na faixa etária de 03 a 12 anos.
Estas crianças foram avaliadas pelos pesquisadores deste
estudo a fim de avaliar a ocorrência de oclusopatias
decorrentes de hábitos orais deletérios.
A Figura (1) mostra as principais características da
personalidade das crianças segundo a percepção dos pais,
onde, a maioria relatou traços de ansiedade (25%), o que é um
fator muito interessante na avaliação da presença de hábitos
orais deletérios, este dado corrobora com Dalanora et al (2007),
que relataram que o ato de roer unhas na infância pode
manifestar-se como alívio da ansiedade, solidão, inatividade,
em crianças sem sentimento de segurança, amor e proximidade
em seus relacionamentos. Cavassani (2005) e Balraj (2016)
ressaltam ainda que os hábitos orais de sucção têm sido alvo
de pesquisas de diversos profissionais da saúde porque podem
ocasionar
alterações
na
morfologia
e
funções
estomatognáticas, sendo geralmente iniciados e observados na
infância. Além disso, fatores emocionais e nutricionais podem
levar à manifestação destes hábitos.
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Figura 1. Avaliação das características de personalidade das
crianças segundo informação dos responsáveis.
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Dentre as 115 crianças pesquisadas foi encontrada uma
grande ocorrência de hábitos orais deletérios, tendo em vista
que apenas 22% destas, não fizeram uso de nenhum hábito,
conforme dados discriminados na Fig. (2). A prevalência de
hábitos orais aqui encontradas (78%) foi bem maior que os
36,56% encontrados nos estudos do SB BRASIL (2003).
A onicofagia e a sucção de dedos foram os hábitos mais
relatados na pesquisa, com a prevalência de 28 e 18%
respectivamente. O que corrobora com os estudos de Gois et al
(2008) que relataram que dentre os hábitos mais comuns estão
a sucção do polegar ou outro(s) dedo(s), também conhecida
como sucção não nutritiva, e a onicofagia (roer unhas).
Ainda de acordo com Guedes-pinto et al (2010) a
onicofagia trata-se de um hábito de alta incidência, mas, por ser
dissimulável, às vezes, acompanha o indivíduo por toda a vida.
Por esse fato, a remoção é muito difícil, mas pode ser válido
tentar fazer alguma intervenção.
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Figura 2. Avaliação da prevalência dos hábitos orais deletérios.
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Das 89 crianças que possuíam algum tipo de hábito oral,
44% relataram que estes tiveram uma longa duração, enquanto
que 56% relataram uma pequena duração. Já quanto à
frequência, a maioria das crianças (94%) relatou que o hábito
acontecia muitas vezes ao dia, como demonstrado na Fig. (3).
De acordo com Farias et al (2015) o grau de desvios
funcionais proporcionados pelos hábitos depende da tríade que
consiste em intensidade, frequência e duração; podendo ser
influenciado pela predisposição e saúde individual, idade e
condições nutricionais.
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Figura 3. Distribuição das crianças que faziam uso de hábitos
orais quanto à duração e frequência destes.
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A Figura (4) distribui a prevalência de hábitos orais
deletérios na faixa etária de 03 a 12 anos. Foi encontrada uma
baixa prevalência dos hábitos de bruxismo, hábitos posturais e
respiração oral nas crianças com três, quatro, seis, nove, dez,
onze e doze anos. Foi também evidenciada uma grande
prevalência de onicofagia nas crianças com nove, cinco e oito
anos, contradizendo os estudos de Johanns et al (2011) em São
Paulo, que encontraram prevalência de bruxismo no grupo de
três a seis anos.
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Figura 4. Prevalência de hábitos orais deletérios quanto à faixa
etária.
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A Figura (5) mostra que a ocorrência de oclusopatias
orais foi maior nas crianças do sexo feminino (55%), diferente
de Almeida et al, (2007) pesquisa feita em Porto Alegre-RS, que
relataram não ocorrer diferença significativa entre os dois
gêneros quanto à má oclusão, a prevalência de má oclusão
entre os meninos (69,08%) foi estatisticamente semelhante à
prevalência de má oclusão entre meninas (62,87%).
A amostra estudada apresentou dismorfismo sexual em
relação à prevalência de mordida aberta, sendo mais prevalente
nas crianças do sexo masculino (56%). Segundo Zapata et al
(2010) a mordida aberta anterior, geralmente, é de difícil
tratamento, devido ao fato de ser consequência da interação de
diferentes fatores etiológicos no crescimento da maxila e
mandíbula, função dos lábios e língua, e desenvolvimento
dento-alveolar com as erupções dentárias. Contrapondo-se a
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estes achados, Miotto et al (2014) em Vitória-ES, encontraram
uma prevalência de mordida aberta maior no sexo feminino
(21,5%).
Figura 5. Avaliação da ocorrência de oclusopatias quanto ao
sexo.
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A prevalência de hábitos orais deletérios foi maior nas
crianças do sexo feminino pesquisadas (62%), o que corrobora
com os achados de Miotto et al (2014) em Vitória-ES, que
também encontraram uma prevalência de hábitos orais
deletérios no sexo feminino (21,5).
Quanto aos hábitos de sucção não nutritivos, foi
encontrada uma prevalência maior nas crianças do sexo
feminino (67%), o que reforça os estudos de Goés et al (2013)
em Recife-PE, a sucção digital foi mais frequente em meninas,
com significância estatística, permanecendo como fator de risco
independente das demais variáveis, no modelo final ajustado.
Foi observado também predomínio de crianças do sexo
feminino quanto ao padrão respiratório oral, oposto ao
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observado por Paula et al (2008) pesquisa feita em Juiz de
Fora-MG, que encontraram uma maior prevalência de crianças
do gênero masculino.
Figura 6. Prevalência dos hábitos orais deletérios quanto ao
gênero.
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A Figura (7) distribui a prevalência de hábitos orais
deletérios na faixa etária de 03 a 12 anos. Foi encontrada uma
baixa prevalência dos hábitos de bruxismo, hábitos posturais e
respiração oral nas crianças com três, quatro, seis, nove, dez,
onze e doze anos. Foi também evidenciada uma grande
prevalência de onicofagia nas crianças com nove, cinco e oito
anos, contradizendo os estudos de Johanns et al (2011) em São
Paulo, que encontraram prevalência de bruxismo no grupo de
três a seis anos.
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Figura 7. Prevalência de hábitos orais deletérios quanto à faixa
etária.
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Também foi encontrada uma significância maior nas
crianças do gênero feminino, onde 57% (35 meninas) destas
fazem uso de algum tipo de hábito deletério, e 55%
apresentaram alguma oclusopatia.
Miotto et al (2014) confirmaram a associação entre a
presença de maloclusão e a existência de hábitos deletérios.
Porém, neste estudo foi observado que a ocorrência de
oclusopatias foi maior que a presença de hábitos orais
deletérios em ambos os sexos, o que sugere Goés et al (2008),
diz que diversos fatores podem contribuir predispondo ou
agravando o desenvolvimento das oclusopatias. As perdas
dentárias e hábitos deletérios fazem parte do grupo de causas
externas das oclusopatias.
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4. CONCLUSÕES
A maioria das crianças pesquisadas possuíam algum tipo
de oclusopatia, a presença de oclusopatias e de hábitos orais
foi mais prevalente nas crianças do gênero feminino. Tratandose da oclusopatia mais prevalente o desvio de linha média e o
hábito mais prevalente foi a onicofagia. Esse estudo evidencia
a necessidade de implantação de programas de prevenção e
controle das oclusopatias na região.
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RESUMO: Objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos
estruturais e funcionais da expansão rápida de maxila (ERM)
antes e depois do tratamento com aparelhos expansores do tipo
Hyrax e Haas. Desenvolveu-se um estudo de casos
abrangendo os Departamentos de Clínica e Odontologia
Preventiva e de Fonoaudiologia da Universidade Federal de
Pernambuco, no campus Recife. Como critérios de inclusão
para a amostra consideraram-se dois pacientes com a
dentadura mista, respiradores orais, portadores de atresia do
palato, com idades próximas e indicação para o uso dos
aparelhos do tipo Hyrax e Haas. A análise dos efeitos desses
expansores sobre a maxila foi realizada através das imagens
obtidas pela Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico.
Também ocorreu a avaliação fonoaudiológica das funções
respiratória e mastigatória.Houve a coleta de dados em dois
momentos, um antes e outro após a instalação dos aparelhos,
compreendendo um intervalo de 16 dias. Os achados obtidos
merecem a ressalva de uma descontinuidade no uso, para os
dois pacientes infantis com nove anos de idade, leucodermas,
do sexo masculino e com padrão facial do tipo II. Quanto às
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características mastigatórias constatou-se oscilações nas
variáveis, com aumento da protrusão e dos ciclos mastigatórios
do lado direito, para ambos, após os aparelhos. Nos cortes da
TCFC foram constatadas alterações na morfologia do arco
superior, da orofaringe e do seio maxilar, nos dois pacientes.
Palavras-chave: Técnica de Expansão Palatina. Tomografia
Computadorizada de Feixe Cônico.Criança
1. INTRODUÇÃO
Problemas respiratórios configuram um interesse crescente
da saúde pública mundial, pelo aumento da incidência e pela
possibilidade de amplo comprometimento na qualidade de vida
dos acometidos, principalmente entre crianças e adolescentes
(RIBEIRO et al., 2016). A respiração oral crônica pode ter um
impacto
negativo no
desenvolvimento de estruturas
craniofaciais, associando-se, de forma significativa, às más
oclusões com níveis diferentes de complexidade. Nos casos de
mordida cruzada posterior bilateral, em situações de atresia do
arco superior, uma intervenção precoce é necessária (IZUKA;
FERES. PIGNATARI, 2015; RIBEIRO et al., 2016).
A Expansão Rápida da Maxila (ERM) aparece como
uma estratégia que leva a resultados satisfatórios quanto ao
ganho nas dimensões transversais da maxila. E, embora as
forças resultantes da ERM sejam primariamente direcionadas a
abertura da sutura palatina mediana, estruturas faciais
adjacentes também são afetadas. Logo, esses benefícios
também podem ser constatados transversais da ERM podem
ser observados não só nas dimensões do arco maxilar, mas
também na cavidade nasal; o que levaria a um aumento
volumétrico e redução da resistência nasal (IZUKA; FERES.
PIGNATARI, 2015).
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O objetivo deste relato foi destacar as mudanças
estruturais ocorridas no arco superior, na orofaringe e nos seios
maxilares e a viabilidade funcional respiratória e mastigatória,
para dois pacientes infantis com a indicação dos aparelhos
expansores do tipo Hyrax e do Haas, antes e após a instalação
desses aparelhos. Trouxe uma reflexão sobre as
intercorrências no andamento da fase ativa e suas implicações
possíveis.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Esta descrição refere-se a dois casos clínicos de
pacientes do sexo masculino, com 9 anos de
idade,
respiradores orais, leucodermas, ambos com padrão facial tipo
II, em tratamento no Curso de Odontologia da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), campus Recife. Esses, a partir
de agora mencionados como indivíduos dos casos 1
(tratamento com expansor do tipo Hass) e 2 (Tratamento com
expansor do tipo Hyrax).
Houve o respeito aos princípios que regem a bioética e
os direitos humanos universais, com a assinatura de um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por parte das
mães dos menores em questão e mediante uma explicação de
todos os processos ou ações que foram desenvolvidas, com os
riscos e benefícios.
Os pacientes encontravam-se na finalização do tratamento
clínico, para a sequência com recursos da Ortodontia-Ortopedia
Funcional dos Maxilares.
Ambos os pacientes apresentavam palato atrésico, com
mordida cruzada posterior bilateral, os primeiros molares
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permanentes na Classe II divisão1 de Angle e respiração mista,
sendo mais frequente a respiração oral.
O diagnóstico da respiração oral ocorreu mediante a
aplicação de protocolo adotado pelo Projeto de Extensão
Atendimento Interdisciplinar em Respiração Oral, desenvolvido
no Departamento de Fonoaudiologia da UFPE.
A análise das características mastigatórias ocorreu de
acordo com uma adaptação do estudo de Lucena et al. (2014).
A mastigação foi avaliada com o paciente infantil sentado em
cadeira, com a cabeça posicionada no Plano de Frankfurt
paralelo ao solo e costas apoiadas no encosto, Plano de
Camper paralelo ao solo, olhos abertos, pés apoiados no solo
e braços apoiados sobre os membros inferiores. Utilizou-se um
pão francês do dia (25g). Empregou-se o eletromiógrafo de
superfície e o eletrognatodinamômetro.
Os aparelhos foram instalados com a cimentação das
bandas nos primeiros molares permanentes, com cimento
ionômero de vidro e fixação dos grampos localizados nos
elementos ou unidades 53 e 63. Ao finalizar a instalação dos
aparelhos houve recomendações de higiene e orientações para
ativação do aparelho; 2/4 ou meia volta pela manhã e à noite,
totalizando uma volta ao dia. Sugeriu-se um retorno com uma
semana após a instalação, para controle do tratamento.
Inicialmente, ambos os pacientes mostraram-se muito
colaborativos; no entanto, com o decorrer do tratamento houve
uma certa divergência no comportamento de ambos. O paciente
1 demonstrou muita dificuldade e resistência ao tratamento,
principalmente ao aparelho que foi utilizado (Haas). Este
aparelho, por possuir uma parte em acrílico estimula mais a
produção de saliva, o que levou a uma maior dificuldade de
adaptação, embora fosse um ponto favorável ao paciente que
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apresentava história de hipossalivação, sem um registro médico
específico. Além dessa queixa, o paciente relatou dificuldade
em se alimentar, devido ao grande volume de acrílico no palato,
fazendo com que ele desse preferencia a alimentos pastosos e
líquidos. Ocorreram, pelo menos, dois deslocamentos
unilaterais do Haas, durante o período ativo considerado.
Também existiu o relato de virose com quadros obstrutivos
nasais para esta criança referida.
O paciente 2 (Hyrax), mostrou-se mais colaborativo, com uma
melhor adaptação ao tratamento. Usou o aparelho de forma
adequada e seguiu as orientações. Com relação a ele houve
uma queixa de dor nas regiões que estavam sob ação do
aparelho; condição não mais mencionada após o terceiro dia
que sucedeu a sua instalação. Como intercorrência, dois dias
antes da segunda tomografia, umas das bandas deslocou-se,
porém o aparelho foi mantido na boca até o dia da realização
do exame.
Os dois pacientes foram avaliados antes e 16 dias após
a colocação dos aparelhos, respectivamente. Os exames
topográficos foram realizados no mesmo dia da remoção do
aparelho. Uma nova avaliação fonoaudiológica ficou
estabelecida na semana seguinte à segunda tomografia;
particularmente para a função mastigatória.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura1. Cortes da TCFC para o paciente do caso 1.

Figura 2. Cortes da TCFC para o paciente do caso 2.
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A avaliação quantitativa pós expansão da maxila mostrou
que houve aumento de tamanho nas estruturas analisadas,
após o término do tratamento. Ambos os aparelhos mostraram
ter efeitos sobre as dimensões transversais da do arco superior.
Do ponto de vista funcional, pelos parâmetros obtidos, não se
pôde
estabelecer
repercussões
significativas
nas
características da mastigação.
As duas mães relataram um sono mais tranquilo e
continuado, para os seus filhos. Em acréscimo a genitora do
paciente 1 informou que o seu perfil ficou mais reduzido no
“bico” que formava e a do paciente 2 mencionou uma redução
do ronco.
Melgaço et al. (2014), em estudo sobre os efeitos
da ERM, relataram que o principal foco da maioria dos estudos
envolvendo esse assunto tem sido
quanto aos efeitos
esqueléticos e dentoalveolares dos expansores. No entanto,
quando comparado o Hyrax com Haas, supõe-se, previamente,
que o segundo produza mais efeitos esqueléticos com menos
inclinação dental que o primeiro devido ao componente em
acrílico presente no Haas.
O principal objetivo do estudo atual foi investigar os
ganhos no arco superior ou palato, assim como nas estruturas
adjacentes da região de seio e orofaringe. Para mensuração na
região de rafe palatina selecionaram-se os primeiros molares
permanentes e caninos decíduos superiores, para ambos os
pacientes. A medida foi efetuada mensurando-se a distância
interdental entre os elementos ou unidades em questão e os
dentes do lado oposto.
O paciente 1, apresentou, em corte axial na tomografia
pré-expansão, uma distância intermolar de 29,9 mm e
intercanino de 26,3 mm. Após o procedimento de expansão
observou-se o aumento dessas medidas para 33,7 mm e 27,0
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mm, respectivamente. Com relação ao paciente 2, inicialmente
apresentava uma distância intermolar de 30,7 mm e 26,8 mm
entre caninos. Após o tratamento novas medidas foram
alcançadas com valores de 31,0mm e 27,3 mm,
respectivamente.Vale salientar que, justamente o paciente que
obteve ganhos transversais superiores foi o que mais
problemas teve com a descontinuidade do uso.
O rompimento da sutura palatina se dá durante a fase
ativa do processo de expansão ortopédica da maxila, uma vez
que o parafuso expansor é acionado; após o termino da fase de
ativação, inicia-se a fase passiva do tratamento, na qual ocorre
ao longo dos meses reorganização e reparo do tecido
conjuntivo e neoformação óssea (SILVA FILHO et al., 2007).
Devido à não colaboração do paciente 1 e do processo
de esfoliação do elemento 63 no paciente 2, necessitou-se
remover os aparelhos, logo após o término da expansão maxilar
ativa. Reconhece-se a possibilidade de recidiva nos casos onde
a remoção é feita sem ter sido efetuada uma contenção de pelo
menos 3 meses, para que o processo neoformação óssea
ocorra (SILVA FILHO et al., 2007).Os responsáveis foram
avisados das possíveis consequências que poderiam ocorrer
devido a não contenção pós- expansão.
Com relação às estruturas orofaciais adjacentes foi
possível observar uma diminuição dos valores na região de
seios e orofaringe. Em corte coronal foi avaliada a região de
seios, os quais foram medidos da parede lateral à parede
medial para cada um dos lados. No paciente 1, antes da
expansão foi observada uma distância de 25,5 mm e 22,6 mm
para os lados direitos e esquerdos, respectivamente. No
entanto, após expansão e obtenção de nova tomografia novos
valores foram encontrados para esta distância, a saber 22,6 mm
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para o lado direito e 20,3 mm para o lado esquerdo. Resultados
semelhantes foram encontrados no paciente 2, o qual
apresentou inicialmente uma distância de 22,3 mm (direito) e
18,6 mm (esquerdo). Posteriormente, os valores encontrados
com nova tomografia foram 22,6 mm (direito) e 23,0 (esquerdo).
Em corte sagital, com o objetivo de avaliar as mudanças
ocorridas dos espaços aéreos da orofaringe, verificou-se, tanto
para o paciente 1 quanto para o paciente 2, uma diminuição nos
valores destes espaços na orofaringe. No primeiro, inicialmente
foi visto uma distância de 8,5 mm, a qual diminuiu para 7,0 mm
após a expansão. Similar resultado ocorreu no paciente 2, o
qual apresentou inicialmente. A redução das medidas para a
orofaringe e os seios maxilares pode estar associada à
compressão causada pelo aumento transversal da maxila e à
falta de adaptação muscular à nova forma, gerando uma
compressão maior na área.
Assim como em outros estudos, a separação da maxila
aconteceu para ambos os pacientes, uma vez que o espaço
entre os incisivos centrais estiveram presente em ambos. Estas
variações na maxila refletem tanto mudanças devido a
remodelação óssea e movimento dentário, quanto ganho
ortopédico (MEGAÇO et al., 2014; SILVA FILHO et al., 2007).
Estes resultados ajudam a entender a importância desse
tipo de tratamento e influência que ele tem não só na estrutura,
mas também na função, com impacto positivo na qualidade de
vida dos pacientes (GONÇALVES et al., 2013). Por fim, mais
estudos são necessários para abordar o tema, uma vez que
esse tipo estudo não permite inferências para a população.
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4. CONCLUSÕES
Houve alterações na morfologia do arco superior, com aumento
transversal do palato após a expansão rápida da maxila, para
ambos os pacientes infantis. Existiu um aumento da região dos
seios maxilares para o paciente 2, o mesmo não ocorrendo para
o paciente 1.
Quanto à orofaringe o paciente 1 também apresentou uma
diminuição do espaço aéreo, o que não foi observado no
paciente 2. Além disso, houve um aumento na quantidade dos
ciclos mastigatórios e da protrusão para as características da
mastigação, nas crianças investigadas, durante o segundo
momento dos exames realizados.
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RESUMO: A oclusão é a área da Odontologia que estuda
as relações de mordida entre as arcadas dentárias superior e
inferior. Em condições normais, os dentes superiores devem
encobrir ligeiramente os inferiores, qualquer alteração nesse
mecanismo é chamada de má oclusão dentária. Para alguns
pacientes, a oclusão é o fator principal ou coadjuvante em dores
articulares ou nos músculos da mastigação, bruxismo,
desgastes dentários, lesões de abfração, mobilidade dentária,
etc. O objetivo desse trabalho foi analisar a distribuição da
prevalência de condição de maloclusão dentária nas regiões
brasileiras. Pode se observar casos de maloclusão Classe I
com incidência de 77,1 % da população nacional, com maior
percentual na região Centro-Oeste (82,4%). Porém não são os
mais tratados, pois geralmente a estética facial não é tão
comprometida. A avaliação da maloclusão e necessidade de
tratamento para fins de saúde pública fazem-se necessárias
para ajudar a determinar a prioridade de tratamento nos
serviços odontológicos públicos, para estimar o número de
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profissionais a serem recrutados e para planejar recursos
financeiros e serviços odontológicos necessários para suprir a
demanda e o potencial desse tratamento.
Palavras-chave: Má oclusão. Oclusão dentária. Sistema
mastigatório. Articulação temporo-mandibular.
1. INTRODUÇÃO
A oclusão dentária é um complexo formado pelos
maxilares, pela articulação temporomandibular e pelos
músculos depressores e elevadores da mandíbula. Má oclusão
é uma relação anormal dos dentes e o arco dentário, que
assumem um contato indesejável com os elementos do arco
antagonista. A etiopatogenicidade da má oclusão é multifatorial,
causada por uma interação de fatores hereditários, congênitos,
adquiridos, morfológicos, biomecânicos e ambientais, de ordem
geral ou local, assim como pela presença de hábitos bucais
deletérios (CAMPOS et al., 2013).
Durante o primeiro ano de vida, a boca é a região mais
importante do corpo, e a sucção uma resposta natural da
própria espécie. No entanto, a função muscular alterada,
induzida por hábitos de sucção não nutritivos que foram
adquiridos ao longo do desenvolvimento da criança,
correlaciona-se com a mordida aberta anterior, levando a uma
alteração na deglutição normal e deformação da arcada
dentária e palato. Se estes hábitos bucais persistirem durante o
período da dentição mista, após o surto de crescimento, é
provável que venham a provocar más oclusões (ZAPATA et al.,
2010).
A hereditariedade constitui um dos principais fatores
etiológicos pré-natais das más oclusões. O padrão de
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crescimento e desenvolvimento sofre forte influência dos
fatores hereditários. Existem certas características raciais e
familiares que podem comprometer a morfologia dentofacial de
um indivíduo. Uma pessoa pode herdar o tamanho e a forma
dos dentes do pai e o tamanho e a forma dos maxilares da mãe,
resultando numa combinação harmoniosa ou não entre os
ossos e os dentes. Outro fator hereditário que contribui para o
desencadeamento de uma má oclusão é a miscigenação racial.
Nas populações raciais homogêneas quase não se observa má
oclusão, enquanto que nos grupos que apresentam
miscigenação racial a prevalência de más oclusões aumenta
substancialmente (ALMEIDA et al., 2000).
As deformidades congênitas também constituem uma
das causas etiológicas pré-natais das más oclusões, e
caracterizam-se por apresentar grande influência genética.
Essas deformidades agem sobre o embrião, desde a sua
formação intra-uterina até o momento do nascimento,
apresentando manifestações clínicas imediatas ou tardias. As
deformações adquiridas, que podem provocar uma má oclusão,
caracterizam os fatores etiológicos pós natais. Estes fatores
podem ser gerais, locais e proximais. Dentre as causas gerais,
podem-se destacar os fatores traumáticos, as endocrinopatias,
as enfermidades sistêmicas e os fatores nutricionais
(YASHWANT; ARUMUGAM, 2016).
O grupo etiológico das causas adquiridas locais
representam os fatores mais diretamente relacionados à
cavidade bucal. Devem ser detectados precocemente pelo
cirurgião-dentista de forma a proporcionar um adequado
desenvolvimento dos arcos dentários. Na arquitetura da
oclusão normal, a natureza considerou os dentes, as bases
ósseas e a musculatura adjacente intra e extrabucal,
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estabelecendo uma relação de interdependência e equilíbrio.
Concorrem para isto, o correto posicionamento dos dentes, a
relação de proporcionalidade entre maxila/mandíbula e a
função normal dos músculos do sistema estomatognático. A
quebra desse equilíbrio muscular, por meio da função anormal
exercida pela musculatura bucal, contribuirá negativamente
para o desenvolvimento da oclusão. Neste caso, enquadram-se
os hábitos prolongados de sucção de dedo e chupeta, o
pressionamento lingual atípico durante a fala, a deglutição, a
postura e a respiração bucal, considerados deletérios ou maus
hábitos bucais (ALMEIDA et al., 2000).
O canino faz uma das mais importantes funções da
arcada, que é a guia canino. Quando deslocamos a mandíbula
lateralmente, ele é o dente que guia lateralmente este
movimento, para não causar esforço desarmônico em outros
dentes. Para que se estabeleça a guia canino é necessário
fechar a mordida encaixando o canino superior entre o canino
inferior e o primeiro pré –molar (PASTANA; COSTA;
CHIAPPETTA, 2007).
Os casos de maloclusões inserem-se num número
pequeno de grupos, ou três grandes classes, com suas divisões
e subdivisões. Sendo assim classificados:
Classe I: A mandíbula e o arco dentário inferior estão em
uma posição normal em relação à base craniana, com os
primeiros molares em chave de oclusão em ambos os lados da
arcada. A maloclusão é restrita a má posição dentária e,
geralmente, a função muscular é normal. Assim, é comum na
região anterior, a presença de apinhamentos, mordida aberta
ou sobremordida exagerada, conforme observado na Figura 1.
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Figura 1. Maloclusão Classe I de dentes anteriores.

Classe II: A mandíbula e o arco dentário inferior estão
posicionados distalmente em relação ao arco dentário superior
e à anatomia craniana. A cúspide mésiovestibular do primeiro
molar superior oclui anteriormente ao sulco mésiovestibular do
primeiro molar inferior.
Subdivisões: Os incisivos superiores encontram-se
projetados vestibularmente (Figura 2), podendo haver
sobremordida exagerada e overjet acentuado. A função
muscular é anormal. O lábio inferior repousa encostado à face
lingual dos incisivos superiores. Paciente geralmente é um
respirador bucal, e o arco superior é atrésico.
Figura 2. Maloclusão Classe II de Incisivos Superiores.
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A relação molar é de Classe II, e os incisivos centrais
superiores têm inclinação axial vertical e os laterais possuem
inclinação axial normal ou vestibular. A sobremordida é
exagerada (Figura 3). Apesar da função muscular ser normal,
essa é uma oclusão traumática tanto pros incisivos quanto pras
estruturas da articulação temporomandibular.
Figura 3. Maloclusão Classe II com relação molar.

Classe III: A mandíbula e o arco dentário inferior estão
posicionados mesialmente em relação à maxila e à anatomia
craniana. A cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior
oclui distalmente ao sulco mésio-vestibular do primeiro molar
inferior (Figura 4). Os arcos dentais podem apresentar
compensações como a inclinação lingual dos dentes anteriores
inferiores e a projeção dos anteriores superiores, na tentativa
de estabelecer contato anterior.
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Figura 4. Maloclusão Classe III com inclinação lingual dos
dentes anteriores.

Sobressaliência é a distância entre as bordas dos
incisivos superiores e inferiores, medida através do plano
oclusal normal clínica de 2mm. Nesses casos em que os dentes
anteriores superiores costumam ficar visíveis, apresentando
maiores riscos de fraturas. Pode ser dentária (quando os dentes
estão inclinados para frente), ou esquelética (quando a maxila
cresceu muito, ou a mandíbula cresceu menos do que deveria).
Sua classificação segue o seguinte critério: Normal: quando a
sobressaliência positiva não exceder a 2mm; Aumentada:
quando a sobressaliência positiva for maior que 2mm; Topo-atopo: quando as bordas incisais dos incisivos centrais decíduos
superiores ocluírem com as bordas incisais dos incisivos
centrais.
Figura 5. Maloclusão de Sobressaliência Aumentada.
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Sobremordida é um tipo de má oclusão vertical que
apresenta etiologia multifatorial e possui diversas terminologias:
sobremordida profunda, reduzida e aberta. Os incisivos
superiores recobrem os incisivos inferiores em níveis maiores
do que os padrões de normalidade. Quando o dente superior
recobre o dente inferior por mais de 3 ou 4mm é considerada
patológica, pois produz uma quantidade excessiva de trespasse
vertical na região dos incisivos. Sua etiologia pode estar
associada a alterações de crescimento na mandíbula e/ou
maxila, modificações na função de lábios e língua e alterações
dentoalveolares. O tratamento pode ser: Ortopédico funcional;
Ortodôntico; Protético; Cirúrgia Buco-maxilo-facial e/ou
Terapias combinadas.
Figura 6. Maloclusão de Sobremordida Reduzida.

A Mordida Cruzada pode ocorrer durante a fala,
mastigação ou até quando fechamos a boca encostando um
dente no outro. É um problema simples de ser tratado, quando
diagnosticado precocemente, porem pode ser agravado
quando associado a por alguns hábitos deletérios como: sucção
dos dedos ou uso prolongado da chupeta. Subdivide-se em 2
tipos: Mordida cruzada anterior: envolve os dentes da frente;
Mordida cruzada posterior: ocorre nos dentes de trás a partir
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dos caninos, podendo ser unilateral ou bilateral. As
consequências da mordida cruzada podem ser: dificuldades na
alimentação e fala, comprometimento da estética facial,
podendo deixar o rosto com aspecto torto. O tratamento pode
ser com aparelhos ortodônticos ou ortopédicos.
Figura 7. Maloclusão de Mordida Cruzada Posterior.

O padrão de oclusão nas diferentes regiões brasileiras é
resultado também do processo histórico migratório e econômico
do Brasil, devendo ser também observado o perfil populacional
de cada macrorregião. Traçar essa predominância nas
condições de má oclusão é importante para direcionar o
tratamento, pesquisa, área de investimentos a fim de otimizar
as condições oclusais, que tem relação direta com a qualidade
de vida e dependem de decisões prévias.
O objetivo desse trabalho foi analisar a distribuição da
prevalência de condição de maloclusão dentária nas regiões
brasileiras, através de levantamento epidemiológico básico.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, com analise descritiva
e subjetiva dos dados.
240

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE CONDIÇÃO DE MÁ OCLUSÃO DENTÁRIA NAS REGIÕES
BRASILEIRAS

Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma revisão
de literatura conduzida através do acesso às bases de dados
Scielo, Pubmed, Bireme e Lilacs, utilizando as palavras chaves
Má oclusão. Oclusão dentária. Sistema mastigatório.
Articulação temporo-mandibular, de acordo com o Descs:
Descritores em Ciências da Saúde. A análise de dados foi
realizada no período de junho de 2015 à junho de 2016, através
da obtenção de artigos publicados na língua portuguesa,
inglesa e espanhola, que foram classificados como elegíveis e
não elegíveis de acordo com os critérios pré-estabelecidos.
Foram selecionados os artigos de maior relevância, aqueles
que promoveram discussão sobre diagnóstico e tratamento de
má oclusão, com ênfase em estudos, in vivo.
A partir do levantamento realizado por Brasil, 2010 foram
retirados os percentuais da distribuição de prevalência de má
oclusão nas regiões brasileiras nos extremos maior e menor
percentual. Durante a análise dos trabalhos, considerou-se as
informações contidas nos textos, significância estatística e
consistência dos resultados apresentados pelos autores.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela (1) apresenta a distribuição percentual de
maloclusão por Classes nas regiões do Brasil. Apesar da
Classe I serem os casos de maloclusão com maior incidência
(77,1 % da população nacional, sendo o maior número de casos
na região Centro-Oeste – 82,4%), não são os mais tratados,
pois geralmente a estética facial não é tão comprometida. Na
região Sul predominaram as classes II e III (22,1% e 7,6%
respectivamente).
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Tabela 1. Distribuição percentual de maloclusão por Classes nas
regiões do Brasil, 2016.
Maoclusão

Menor%

Maior%

Classe I
Brasil – 77,1%

Sul – 70,3%

Centro-Oeste - 82,4%

Classe II
Brasil – 16,6%

Norte – 12,3%

Sul – 22,1%

Classe III
Brasil – 6,4%

Centro-Oeste – 4,2%

Sul – 7,6%

Os parâmetros que diferenciam as modalidades de
tratamento de extração e não-extração em casos limítrofes de
Classe I são protrusão de lábio superior e inferior em relação ao
plano E e linha Sn-Pg, protrusão de lábio inferior em relação à
verdadeira linha vertical (TVL), superior Espessura labial,
ângulo nasolabial e lacuna interlabial. Esses parâmetros podem
ser usados como diretrizes na tomada de decisão para escolher
extração ou não extração em casos limítrofes Classe I
(YASHWANT; ARUMUGAM, 2016).
Quanto a distribuição percentual da Sobressaliência
observada na Tabela (2) a condição normal predominou na
região Centro-Oeste (71,6%), aumentado na região Sul
(33,1%), topo a topo na região Norte (11,0%) e Cruzada anterior
na região Nordeste (3,6%).
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Tabela 2. Distribuição percentual da Sobressaliência nas regiões do
Brasil, 2016.
Sobressaliência

Menor%

Maior%

Normal
Brasil – 68,3%

Sul – 60,8%

Centro-Oeste – 71,6%

Aumentado
Brasil – 22,0%

Norte – 15,6%

Sul – 33,1%

Topo a topo
Brasil – 6,9%

Sul – 4,8%

Norte – 11,0%

Cruzada Anterior
Brasil – 2,8%

Sul – 1,4%

Nordeste – 3,6%

Muitas modalidades de tratamento utilizadas para corrigir
problemas verticais são realizadas aleatoriamente de um ponto
de vista estético, pois não há parâmetros precisos para indicar
quais dentes devem ser movidos. Portanto, o tratamento se
concentra no uso da biomecânica em vez de indicadores
estéticos (CÂMARA; MARTINS, 2016).
A Tabela (3) mostra os resultados da distribuição percentual
da sobremordida normal que predominou na região Norte
(77,5%), reduzida e aberta na região Sul (14,4% e 18,9%
respectivamente) e profunda na região Sudeste (13,6%).
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Tabela 3. Distribuição percentual da Sobremordida nas regiões do
Brasil, 2016.
Sobremordida

Menor%

Maior%

Normal
Brasil – 64,5%

Sul – 51,8%

Norte – 77,5%

Reduzida
Brasil – 11,9%

Norte – 9,6%

Sul – 14,4%

Aberta
Brasil – 12,1%

Norte – 5,9%

Sul – 18,9%

Profunda
Brasil – 11,6%

Norte – 7,0%

Sudeste – 13,6%

A mordida cruzada posterior predominou na região Norte
(89,9%) assim como a presença de pelo menos uma condição
anterior (47,6%). Quanto a oclusopatia houve um predomínio
na região Sul (64,7%) na idade de 12 anos e (69,9%) na idade
de 15 a 19 anos (Tabelas 4 a 7).
Tabela 4. Distribuição percentual da Mordida Cruzada Posterior nas
regiões do Brasil, 2016.
Mordida Cruzada
Posterior

Menor%

Maior%

Ausência
Brasil – 78,1%

Sudeste – 74,7%

Norte – 89,9%

Presença
Brasil – 21,9%

Norte – 10,1%

Sudeste – 25,3%
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Tabela 5. Distribuição percentual da presença de, pelo menos, uma
condição anterior nas regiões do Brasil, 2016.
Presença de uma
condição anterior

Menor%

Maior%

Não
Brasil – 36,3%

Sul – 28,4%

Norte – 47,6%

Sim
Brasil – 66,7%

Norte – 52,4%

Sul – 71,6%

Tabela 6. Distribuição percentual da oclusopatia na idade de 12 anos
nas regiões do Brasil, 2016.
Região /12 anos Sem Oclusopatia
Com Oclusopatia
Norte
63,1%
36,9%
Nordeste
61,2%
38,8%
Sudeste
62,4%
37,6%
Sul
64,7%
35,3%
Centro-Oeste
59,2%
40,8%

Tabela 7. Distribuição percentual da oclusopatia na idade de 15 a 19
anos nas regiões do Brasil, 2016.
Região /15 a 19 anos Sem Oclusopatia Com Oclusopatia
Norte
59,3%
40,7%
Nordeste
62,6%
37,4%
Sudeste
64,0%
36,0%
Sul
69,9%
30,1%
Centro-Oeste
66,1%
33,9%

De acordo um estudo de LOPES et al., (2016) modelos de
interferência oclusal (OI) e sobrecarga oclusal (OO)
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efetivamente reproduziram OT primário. Pode-se observar
também que houve maior perda óssea alveolar no grupo em
que foi utilizada interferência oclusal.
Os fatores que determinam a má oclusão vão deste a
hereditariedade pelo perfil de miscigenação da história do Brasil
até os hábitos durante a infância e consequente
amadurecimento das estruturas bucais. ALMEIDA, 2000
afirmou que a hereditariedade também constitui um dos
principais fatores etiológicos pré natais das más oclusões.
Existem certas características raciais e familiares que podem
comprometer a morfologia dentofacial de um indivíduo.
Atualmente, observa-se um intenso cruzamento entre as raças
branca, negra e amarela no Brasil.
4. CONCLUSÕES
A incidência de casos de maloclusão no Brasil tem
aumentado progressivamente, alcançado um número
preocupante. A avaliação da maloclusão e necessidade de
tratamento para fins de saúde pública fazem-se necessárias
para ajudar a determinar a prioridade de tratamento nos
serviços odontológicos publicamente subsidiados; para estimar
adequadamente o número de profissionais a serem recrutados
e para planejar recursos financeiros e serviços odontológicos
necessários para suprir a demanda e o potencial desse
tratamento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, R. R. et al. Etiologia das Más Oclusões - Causas Hereditárias e
Congênitas, Adquiridas Gerais, Locais e Proximais (Hábitos Bucais). Rev

246

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE CONDIÇÃO DE MÁ OCLUSÃO DENTÁRIA NAS REGIÕES
BRASILEIRAS

Dental Press Ortodon Ortop Facial. Maringá, v. 5, n. 6, p. 107-129,
nov./dez. 2000.
CÂMARA, C. A.; MARTINS, R. P. Functional Aesthetic Occlusal Plane
(FAOP). Dental Press J. Orthod. v.21, n.4, p. 114-125, 2016.
CAMPOS, F. L. et al. A má oclusão e sua associação com variáveis
socioeconômicas, hábitos e cuidados em crianças de cinco anos de idade.
Rev.Odontol. UNESP Araraquara, v.42, n.3, p. 160-166, maio/jun. 2013.
FRANÇA, V. H.; MODENA, C.; CONFALONIERI, U. E. C. A multiprofessional
perspective on the principal barriers to universal health coverage and
universal access to health in extremely poor territories: the contributions of
nursing. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 34, p. e2795, 2016.
LOPES, A. C. T. A. et al. Evaluation of bone loss due to primary occlusal
trauma in two experimental models of occlusal overload. Rev. Odontol.
UNESP. v. 45, n.4, p. 183-188, 2016.
OLIVEIRA, I. C.; CUTOLO, L. A. A. Percepção dos alunos dos cursos de
graduação na saúde sobre integralidade. Revista Brasileira de Educação
Médica, v. 39, n. 3, p. 208-217, 2015.
PASTANA, S. G.; COSTA, S. M.; CHIAPPETTA, A. L. M. L.. Análise da
mastigação em indivíduos que apresentam mordida cruzada unilateral na
faixa-etária de 07 a 12 anos. Rev. CEFAC. vol.9, n.3, p. 351-357, 2007.
YASHWANT V., A.; K. R.; ARUMUGAM, E. Comparative evaluation of soft
tissue changes in Class I borderline patients treated with extraction and
nonextraction modalities. Dental Press J. Orthod. v.21, n.4, p 50-59, 2016.
ZAPATA, M. et al.Ocorrência de mordida aberta anterior e hábitos bucais
deletérios em crianças de 4 a 6 anos. Rev. CEFAC. vol.12, n.2, p. 267-271,
2010.
Disponível em: http://www.tuasaude.com/oclusao-dentaria/ Acesso em:
15/11/2016Disponível em:
http://www.vivavita.com.br/arquivos/artigos/classificacao_das_maloclusoes.
pdf Acesso em: 15/11/2016 Disponível em:
http://www.ortoestetica.com/sobressaliencia.php Acesso em
15/11/2016Disponível em:
http://www.cursospos.com.br/arquivos_biblioteca/2068933ba25456e2208ef
bf1f064c42790cb8457.pdf Acesso em 15/11/2016

247

ALTERAÇÃO NO FRÊNULO LINGUAL EM BEBÊ E A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

CAPÍTULO 16
ALTERAÇÃO NO FRÊNULO LINGUAL EM BEBÊ E
A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE
Suelen Duarte QUEIROZ1
Rosilene Dias TOMAZ1
Priscila Medeiros BEZERRA2
1

Graduandas do curso de Odontologia, FIP; 2 Orientadora/Professora do curso de
Odontologia, FIP.
suuh_duarte@hotmail.com.br

RESUMO: A importância do diagnóstico precoce da
anquiloglossia é uma medida de interceptação para que seja
evitada complicações futuras para o bebê até 6 meses de vida.
O recém-nascido acometido por esta alteração apresenta
dificuldades para realizar funções normais, pois a língua possui
limitações em sua motricidade. Funções como sucção,
deglutição, mastigação e a articulação das palavras são
dificuldades que o bebê apresenta por limitação do freio lingual,
a anquiloglossia, termo conhecido popularmente como “língua
presa”. O protocolo de avaliação pode ser feito pelo
fonoaudiólogo, médico ou odontopediatra, separado em dois
grupos: um relacionado a história clínica e ao exame clínico,
podendo estes serem separados em duas partes: avaliação
anátomo funcional do freio lingual e avaliação da sucção
nutritiva e não-nutritiva. Após a obtenção do escore é realizado
o procedimento cirúrgico de frenotomia minimamente invasivo.
Deve ser observado com cautela o relato da mãe no momento
da consulta, e normalmente, nestes casos, a mãe relata que ao
amamentar, o bebê tenta abocanhar o seio materno, mas que
este não consegue da maneira adequada, muitas vezes chega
a machucar o seio da mãe e até que forme lesões. O leite
materno no ato de sucção tende a escorrer pelas comissuras
da boca da criança, o que pode deixá-lo abaixo do seu peso
ideal, devido a falta de sucção adequada.
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Palavras-chave: Aleitamento
Odontopediatria. Sucção

materno.

Freio

lingual.

1. INTRODUÇÃO
O crescimento e desenvolvimento crânio-facial, apesar de
estar condicionado a fatores genéticos, é fortemente
influenciado pelo padrão funcional da musculatura oral
(HADDAD; ROULET; CORRÊA, 2011).
Segundo Zardetto et al. (2002), as funções orais neonatais
são aquelas presentes desde o nascimento e vitais para a
sobrevivência do bebê.
A atividade neuromuscular, relacionada à postura
mandibular é classificada:
a) Reflexos incondicionados: são aqueles presentes ao
nascimento, que operam na região orofaríngea para a
sobrevivência do bebê, ou seja, a manutenção das vias
aéreas e o reflexo inconsciente da deglutição.
b) Reflexos condicionados: são aqueles que surgem
durante o crescimento e desenvolvimento normais, por
exemplo, a deglutição madura e a mastigação.
Ao nascimento, a sensibilidade tátil é bem mais
desenvolvida na região dos lábios e da boca do que nos dedos.
O bebê leva os objetos à boca para ajudar na percepção do
tamanho e da textura. As funções orais no recém-nascido são
primariamente orientadas pelo estímulo tátil local, na região
anterior da língua e nos lábios. A língua posiciona-se entre os
rodetes gengivais, muitas vezes repousando entre os lábios,
onde executa melhor sua função sensorial (HADDAD;
ROULET; CORRÊA, 2011).
A amamentação no peito é o primeiro estímulo para o
crescimento mandibular, pois o recém-nascido apresenta
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retrognatismo fisiológico. O ato de sucção também é muito
importante no desenvolvimento psicológico do bebê. Mesmo
após ter se alimentado o suficiente, o bebê continua sugando o
seio materno para satisfazer a necessidade psicológica
(PLANAS, 1997).
As funções de sucção e deglutição estão diretamente
relacionadas com a amamentação, onde a participação dos
movimentos da língua é fundamental. Sendo assim, qualquer
restrição à livre movimentação da língua pode resultar no
comprometimento dessas funções, dificultando a amamentação
(MARTINELLI et al., 2012).
Robles et al. (1999) investigaram a influência do período
de amamentação natural, onde crianças amamentadas no peito
materno por no mínimo 6 meses, apresentam menos frequência
de hábitos orais, enquanto aquelas que receberam mamadeira
por mais de 1 ano apresentam um risco 10 vezes maior de
estabelecerem tais hábitos.
A amamentação representa o fator inicial do bom
desenvolvimento dentofacial, favorecendo a obtenção de uma
oclusão dentária normal e, consequentemente, mastigação
correta futura. Há importância da amamentação também no
desenvolvimento de uma unidade funcional normal, isto é, um
perfeito equilíbrio neuromuscular dos tecidos que envolvem o
aparelho mastigatório (TOLLARA; BÖNECKER; CARVALHO;
CORRÊA, 2011).
Em 2012, Martinelli e colaboradores propuseram um
protocolo baseado na revisão de literatura, considerando as
variações anatômicas do frênulo lingual, bem como as funções
de sucção e deglutição. A proposta desse protocolo foi um
grande avanço para o diagnóstico da interferência do frênulo
nos movimentos da língua durante a amamentação.
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Diante do exposto, este artigo tem por finalidade
apresentar um caso clínico onde destaca-se a importância do
diagnóstico precoce da alteração do frênulo lingual em um bebê
de 2 meses de vida, com anquiloglossia. Foi indicado e
encaminhado pelo médico pediatra à realização do
procedimento cirúrgico de frenotomia como forma de prevenção
de complicações futuras.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Paciente do gênero masculino, 2 meses de idade,
compareceu à Clínica de Bebês das Faculdades Integradas de
Patos, acompanhado por seus pais. A criança apresentava
encaminhamento do médico pediatra, com diagnóstico de
anquiloglossia.
Durante a anamnese, a mãe relatou que sentia
dificuldades para amamentar a criança, afirmando que a criança
sentia dificuldades para abocanhar corretamente o seio
materno e que já haviam surgido lesões no mamilo. Após
exame clínico intrabucal, no qual foi observada alteração no
freio lingual, a criança foi encaminhada para a fonoaudióloga
realizar o Teste da Linguinha.
O protocolo de avaliação do teste é dividido em dois
grupos de questões: relacionadas à história clínica (Figura 1 e
2), na qual a mãe relatou que a criança mama em intervalos de
1h ou menos; que sente cansaço para mamar; mama um pouco
e dorme; solta e morde o mamilo, e ao exame clínico, o qual é
dividido em duas partes: avaliação anatomofuncional (Figura 3,
4, 5 e 6), na qual foi observada que a criança apresenta postura
dos lábios aberta em repouso; tendência de posicionamento da
língua na linha média, durante o choro; ligeira fenda no ápice
da língua, quando elevada durante o choro; freio lingual
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visualizado com manobra, com espessura delgada com fixação
na face ventral da língua entre o terço médio e o ápice, visível
no assoalho da boca a partir da crista alveolar inferior. A
avaliação da sucção não nutritiva mostrou movimento da língua
inadequado e a sucção nutritiva mostrou poucas sucções, com
pausas longas; coordenação inadequada entre sucção,
deglutição e respiração, com presença de ruídos na deglutição;
estalos frequentes e “mordidas” no mamilo (Figura 7).
O escore obtido com o Protocolo de avaliação do frênulo
da língua de bebês foi 22 e esse confirmou a necessidade de
realização da frenotomia lingual, principalmente por limitação
da sucção nutritiva.
Figura 1. Protocolo de frênulo lingual em bebês proposto por
Martinelli – História clínica.

Fonte: Martinelli, 2013.
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Figura 2. Protocolo de frênulo lingual em bebês proposto por
Martinelli – História clínica com ênfase na amamentação.

Fonte: Martinelli, 2013.

Figura 3. Avaliação de frênulo da língua com escores – Postura
dos lábios.

Fonte: Martinelli, 2013.
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Figura 4. Avaliação de frênulo da língua com escores –
Posicionamento da língua durante o choro.

Fonte: Martinelli, 2013.

Figura 5. Avaliação de frênulo da língua com escores –Frênulo.

Fonte: Martinelli, 2013.
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Figura 6. Avaliação de frênulo da língua com escores –
espessura do frênulo e suas fixações.

Fonte; Martinelli, 2013.

Figura 7. Protocolo de frênulo lingual em bebês proposto por
Martinelli – Exame de sucção.

Fonte: Martinelli, 2013.
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O procedimento cirúrgico foi realizado na clínica de
Bebês, o instrumental (Figura 8) a ser utilizado foi separado
para a realização da frenotomia, procedimento este que é
chamado desta forma por ser o menos invasivo possível, uma
vez que apenas um “pique” é realizado com uma tesoura Íris
reta.
Figura 8. Instrumentais utilizados para a realização do
procedimento.

A posição adequada para realização de procedimentos
em bebês normalmente é na posição joelho a joelho (Figura 9),
na qual a mãe senta-se frente a frente com o profissional,
contatando seus joelhos. A criança é deitada no colo de ambos,
de forma a permitir um íntimo contato com a mãe e o
profissional. Este posicionamento ofere uma boa visibilidade e
ponto de apoio necessário ao atendimento.
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Figura 9. Paciente antes do procedimento cirúrgico, operador e
mãe do bebê na posição joelho a joelho.

Inicialmente foi seca a região do frênulo lingual e
aplicado o anestésico tópico EMLA ® Creme Lidocaína/
prilocaína 25/25 mg/g com cotonete (Figura 10) para posterior
anestesia terminal superficial, com Mepivacaína 2%
e epinefrina 1: 200.000, devido à espesura e fixação do frênulo
(Figura 11).
Figura 10. Aplicação do anestésico tópico.
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Figura 11. Anestesia terminal superficial, com Mepivacaína 2%
e epinefrina 1: 200.000.

Durante toda a cirurgia, estiveram uma odontopediatra
como operadora, uma odontopediatra como auxiliar e uma
fonoaudióloga acompanhando o procedimento (Figura 12).
Figura 12. Equipe responsável pelo atendimento do bebê.

É possível observar que logo após o procedimento, o
frênulo é liberado (Figura 13) e este não precisa ser suturado,
visto que é um procedimento minimamente invasivo. O frênulo
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logo após ocupa seu lugar correto, podendo a mãe
imediatamente após a cirurgia amamentar seu bebê (Figura
14).
Figura 13. Após o procedimento cirúrgico da frenotomia
(observar a liberação do frênulo lingual)

Figura 14. Criança sendo amamentada logo após o
procedimento de liberação do frênulo.

Após 30 dias o bêbê retornou à clínica para uma
reavaliação do frênulo lingual (Figura 15), onde observou-se
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que não houveram recidivas e que a anquiloglossia não estava
mais presente, obteve-se assim, o sucesso no tratamento.
Figura 15. Reavaliação do frênulolingual após 30 dias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O protocolo de avaliação do frênulo lingual com escores
para bebês, preconizado por Martinelli (2012), tem como
finalidade diagnosticar as limitações dos movimentos da língua
causadas pelo frênulo lingual alterado, por meio da história
clínica, da avaliação anatomofuncional e da avaliação da
sucção nutritiva e não nutritiva, indicando ou não a necessidade
da frenotomia lingual.
Para a avaliação anatomofuncional são propostos
registros fotográficos e audiovisuais para análise posterior.
Deve ser marcado o item que corresponde ao achado
anatômico. É observada a postura dos lábios em repouso (que
poderão estar vedados, entreabertos ou abertos); a tendência
do posicionamento da língua durante o choro.
Para a avaliação da sucção não nutritiva foi avaliada com
a introdução do dedo mínimo enluvado na boca do bebê para
sugar durante 2 minutos. Foi observada a movimentação e o
canolamento da língua, bem como a força da sucção. Na
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avaliação da sucção propriamente dita, foi observado o ritmo de
sucção, o tempo da pausa entre os grupos de sucção e a
coordenação
entre
sucção/
deglutição/
respiração
(MARTINELLI; MARCHESAN; RODRIGUES; BERRETINFELIX, 2012).
Assim, Lalakea et al. (2002) e Fujinaga et al. (2008)
referem-se à anquiloglossia, portanto, como sendo uma
anomalia oral congênita, que pode ocorrer de forma total ou
parcial, limitando a mobilidade da língua em graus variados e
podendo interferir nas funções orais.
Desta forma, através do caso em questão podemos
observar a necessidade de realização do procedimento
cirúrgico visto que alterações que interferiam na sucção nutritiva
da criança foram encontradas.
Segundo Moyers (1974), a amamentação representa o
fator inicial do bom desenvolvimento dento facial, favorecendo
a obtenção de uma oclusão dentária normal e,
consequentemente, mastigação correta futura.
Há importância da amamentação também no
desenvolvimento de uma unidade funcional normal, isto é, um
perfeito equilíbrio neuromuscular dos tecidos que envolvem o
aparelho mastigatório (CORREA et al., 2011).
O seio materno permite um exercício fisioterápico
necessário ao desenvolvimento do sistema estomatognático.
Como se pode auferir através da amamentação, a mandíbula
posiciona-se
mais
anteriormente;
alguns
músculos
mastigatórios como o temporal (retrusão), o pterigoideo lateral
(propulsão) e o milo-hioideo (deglutição) iniciam sua maturação
e reposicionamento; a língua estimula o palato, evitando que a
ação dos bucinadores seja perturbadora; e o orcibular dos
lábios mostra-se eficiente na orientação do crescimento e
desenvolvimento
da
região
anterior
do
sistema
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estomatognático. Assim, há integração entre a recepção de
estímulos corretos e as respostas adequadas, que conduz ao
crescimento e denvolvimento normais dos componentes do
sistema estomatognático (CORREA et al., 2011).
Desta forma, sabe-se a importância da amamentação
natural adequada, para que o sistema não tenha interferências
futuras na oclusão da criança. Devem ser observadas
alterações que possam vir a dificultar a amamentação, como é
o exemplo da alteração no frênulo.
Para Knox (2010) a alteração, popularmente conhecida
como língua presa, é uma anomalia congênita, ocorrendo
quando uma pequena porção de tecido, que deveria ter sofrido
apoptose, durante o desenvolvimento embrionário, permanece
na face sublingual da língua, restringindo seus movimentos.
Estudos de revisão de literatura foram conduzidos por
Hall e Renfrew (2005), tendo concluído que quando as mães
apresentam dificuldades para amamentar, deve-se pesquisar a
presença de língua presa. Da mesma forma, Segal et al. (2007)
fizeram uma revisão metodológica e concluíram que a
frenotomia pode ser uma conduta segura, eficaz e prática, no
tratamento de bebês com a língua presa, que apresentam
dificuldades de amamentação.
4. CONCLUSÕES
A anquiloglossia, se diagnosticada e tratada
precocemente, previne complicações futuras. Cabe aos
profissionais nas maternidades e Pediatras estarem atentos,
avaliando e encaminhando os bebês acometidos por esta
alteração para a realização do procedimento cirúrgico de
frenotomia pelos Cirurgiões Dentistas ou Médicos.
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RESUMO: A avulsão dentária caracteriza-se pelo completo
deslocamento do elemento dentário de seu alvéolo e a adoção
de medidas adequadas após o trauma é essencial para o
sucesso do tratamento. O presente estudo tem como objetivo
avaliar o nível de conhecimento dos estudantes de Odontologia
sobre a avulsão dentária. O estudo é do tipo descritivo,
transversal e de caráter quantitativo. Foi aplicado um
questionário a 158 estudantes de Odontologia da Universidade
Federal da Paraíba e do Centro Universitário de João Pessoa.
Para análise e tabulação dos dados foi utilizado o programa
estatístico SPSS (versão 20.0), com a distribuição de
frequência e testes de associação. Quanto ao conhecimento
dos próprios estudantes sobre a avulsão dentária, 51%
responderam que consideravam bom. Em uma simulação de
atendimento a um paciente traumatizado, 54% dos alunos se
sentiam encorajados para realizar o atendimento; 96%
consideraram a coroa como a parte do dente mais apropriada
para o manuseio do elemento avulsionado e o meio ideal de
armazenamento do dente mais citado foi o leite fresco (32%). O
período extra-alveolar adequado para o reimplante de até 30
minutos foi o mais mencionado pelos acadêmicos (49%). Os
estudantes de Odontologia possuem os conhecimentos
necessários sobre os procedimentos adequados que devem ser
adotados frente a um caso de avulsão dentária.
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Palavras- chave: Traumatismo dentário. Avulsão dentária.
Conhecimento.
1. INTRODUÇÃO
O traumatismo dentoalveolar é atualmente considerado
como um problema de saúde pública devido a sua alta
prevalência. Ele pode ter grande impacto sobre a qualidade de
vida das crianças, não apenas no sentido físico, como também
nos aspectos emocional e psicológico, causando ansiedade e
angustia na criança e nos pais, pois os dentes mais afetados
são, em sua maioria, os anteriores (HUMPHREYS et al., 2003;
SANTOS et al., 2010). Provoca incapacidade física, como
dificuldade na mastigação, na fonação, e ainda causa
constrangimento
social
e
psicológico
afetando
o
relacionamento social (PINHEIRO; DELFINO, 2014).
O traumatismo dentário é uma situação de urgência,
contudo, na maioria das vezes, o atendimento que deveria ser
feito imediatamente não é realizado de forma eficaz devido à
falta de conhecimento de pais e responsáveis ou pelo fato do
primeiro atendimento ser realizado em prontos-socorros,
clínicas médicas ou postos de saúde. Esses fatores, associados
à falta de conhecimento dos profissionais de saúde sobre o
tema, promovem adiamento da avaliação pelo cirurgião
dentista, afetando o seu prognóstico (CAMPOS; HENRIQUES;
CAMPOS, 2006; SANABE et al., 2009).
A avulsão dentária corresponde ao deslocamento total
do dente de seu alvéolo e o atendimento adequado imediato
pode determinar o sucesso ou o fracasso no prognóstico do
caso (POHL; FILIPPI; KIRSCHNER, 2005; SANTOS et al.,
2010).
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O prognóstico do elemento dentário avulsionado
depende de uma conduta emergencial apropriada e imediata
logo após a avulsão. Dentre as opções de tratamento para
dentes avulsionados, o reimplante dentário é a opção mais
indicada, devendo ser feito imediatamente após o incidente,
ainda no local ocorrido (BARRET; KENNY, 1997;
BITTENCOURT; PESSOA; SILVA, 2008).
O sucesso do reimplante é dependente de condições
como o tempo que o dente permanece fora do alvéolo, a
presença de rizogênese incompleta, o tratamento radicular
dispensado, o modo de conservação do dente até o momento
do reimplante, a conduta endodôntica e a imobilização
(HUMPHREYS et al., 2003; SANTOS et al., 2010).
O reimplante efetuado nos trinta primeiros minutos após
a avulsão tem um grande percentual de sucesso, entretanto,
com o transcorrer do tempo, as células do ligamento periodontal
vão perdendo a vitalidade e este percentual diminui de forma
significativa (BITTENCOURT; PESSOA; SILVA, 2008).
Além do tempo para o reimplante do dente no alvéolo, o
seu meio de conservação é de extrema importância. Dentes
acondicionados em meio seco perdem rapidamente a vitalidade
do ligamento periodontal (HUMPHREYS et al., 2003; SANTOS
et al., 2010).
Muitos dentes traumatizados são perdidos após o trauma
ou apresentam um prognóstico desfavorável mesmo com o
tratamento, devido à escassez de informação da população
relacionada às medidas emergenciais a serem tomadas nestas
situações (FUTAKI; MOTTA, 2000; CALADO et al., 2004). A
procura imediata por tratamento especializado é fundamental
para que se obtenha um diagnóstico adequado e uma conduta
correta, com a finalidade de se obter bons prognósticos
(PINHEIRO; DELFINO, 2014).
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Isto posto, a presente pesquisa teve o objetivo de
averiguar o conhecimento dos estudantes de Odontologia sobre
a avulsão dentária. Através dos seus resultados será possível
constatar se os futuros profissionais estarão preparados para
agir adequadamente na ocorrência desse infortúnio ou se
intervenções importantes serão necessárias para capacitar os
recém-formados para as medidas adequadas frente a um caso
de avulsão dentária, desde as condutas iniciais, imediatamente
após o acidente, até a instituição do tratamento adequado,
evitando consequências indesejáveis para o paciente.
2. MATERIAIS E MÉTODO
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética
em pesquisa envolvendo seres humanos do CCS/UFPB, sob
protocolo n.º 026/16 CAAE: 53469016.5.0000.5188.
A pesquisa foi um estudo transversal, descritivo, de
caráter quantitativo, e utilizou uma abordagem indutiva, com
procedimento de campo. O estudo foi desenvolvido na
Universidade Federal da Paraíba (UFPB- Campus I) e no
Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), com estudantes
do 9° e 10° períodos do curso de Odontologia.
O universo foi composto por 190 estudantes e a amostra
por 158. 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).
A seleção da amostra foi feita por conveniência, sendo
que atingiu um quantitativo de 83,2% do universo de
estudantes. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário
aos alunos, composto por questões estruturadas, abordando o
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conhecimento e as condutas dos estudantes de Odontologia
com relação à avulsão dentária.
O procedimento de coleta de dados foi realizado pela
pesquisadora, após um treinamento durante o estudo piloto. Os
dados foram analisados através do programa SPSS for
Windows 20.0 e incluiu distribuição de frequência absoluta e
relativa. A significância estatística para a associação entre as
variáveis foi dada pela utilização de teste qui-quadrado, e o
nível de significância foi p<0,05.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 190 estudantes matriculados no 9° e 10° períodos
do curso de Odontologia da UFPB e UNIPÊ, 158 (83,2%) foram
entrevistados, sendo 46 do gênero masculino e 112, do
feminino. Observou-se que a grande maioria dos estudantes
estava na faixa etária entre 20 e 30 anos (90,5%). O mesmo
ocorreu na pesquisa de Frujeri (2006), Granville-Garcia et al.,
(2009) e Santos et al. (2009).
Quando analisados os dados referentes ao
questionamento sobre o conhecimento dos próprios estudantes
sobre a avulsão dentária, 80 (51%) responderam que
consideravam bom; 40 (25%), muito bom; 29 regular (18%); 6
(4%) que era excelente; e apenas 3 (2%) consideravam
precário “Fig. (1)”. Isso é bastante salutar, pois denota que os
alunos estão recebendo informações sobre o assunto nas
instituições de ensino pesquisadas. No estudo de GranvilleGarcia et al. (2009) com profissionais de Odontologia, 96,7%
deles relataram ter recebido informações sobre o assunto
durante o curso de graduação, demonstrando conhecimento
sobre o tema em questão.
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Com relação ao interesse em receber algum treinamento
sobre o assunto, 136 (86,1 %) responderam que gostariam de
receber treinamento e 22 (13,9%) responderam que não.
Apenas 12% dos estudantes já presenciaram algum caso de
avulsão dentária, enquanto 88% nunca assistiram nenhum
evento dessa natureza.
Percebe-se que apesar dos mesmos avaliarem que têm
um bom conhecimento sobre a avulsão dentária, capacitações
ainda são necessárias para o desenvolvimento das habilidades
práticas, importantes para um melhor atendimento nos casos
dessa injuria dentária traumática. Como, felizmente, a avulsão
não é um evento frequente, poucos alunos presenciaram um
caso nas instituições de ensino ou nos Estágios
Supervisionados, o que justifica o interesse dos mesmos em
participarem de treinamentos sobre o tema. Resultado similar
foi encontrado no estudo de Fujita, Shiono e Maki. (2014), onde
79,3% dos estudantes relataram não ter experiência com
trauma dental.
Quando questionados sobre o preparo para atender um
paciente com avulsão dentária, apenas 31% dos alunos
responderam sentir-se preparados para realizar o atendimento
“Fig. (2)”. Verifica-se que embora pareça contraditório com os
resultados anteriores, esse dado pode ser justificado pela
insegurança no atendimento prático, em virtude da pouca ou
nenhuma experiência com um caso de avulsão durante o curso,
embora os mesmos tenham confiança no seu conhecimento
teórico sobre o assunto.
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Figura 1: Distribuição dos alunos segundo o próprio
conhecimento sobre avulsão dentária.

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Em uma simulação de um atendimento ao paciente
traumatizado foi perguntado: “Você se sentiria encorajado para
realizar o atendimento a esse paciente?”. Um percentual de
54% dos alunos sentia-se encorajado, já 36% responderam a
opção talvez. Dos que responderam não (10%), a maioria citou
o medo de causar iatrogenia como o motivo mais frequente para
não atender esse paciente. Mais uma vez essa situação parece
discordante com o que relatado anteriormente. Entretanto,
observa-se que os alunos estão preparados para os desafios
que estão postos nos casos de avulsão dentária e possuem
atitude para a resolução do problema.
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Figura 2: Distribuição dos alunos segundo o seu sentimento
sobre estar preparado para atender os casos de avulsão
dentária.

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Sobre qual seria o plano de tratamento para o caso
simulado, 79% dos estudantes optaram pelo reimplante do
dente, contenção e indicação de endodontia e apenas 05
estudantes consideraram a possibilidade de descarte do
elemento avulsionado. Nenhum estudante respondeu que não
sabia o que fazer nesse caso “Fig. (3)”. Resultados
semelhantes foram encontrados no estudo de Granville-Garcia
et al. (2009) e Al- Shamiri et al. (2015).
Os estudantes realizaram o plano de tratamento
adequado para o caso, visto que analisaram a idade do
paciente, onde o incisivo central já se encontrava com ápice
fechado, demonstrando ter conhecimento sobre o assunto.
Ressalta-se que apenas em casos de cárie severa, doença
periodontal, e condições médicas, como a imunossupressão ou
doenças cardíacas graves, ou em casos em que o paciente não
é cooperativo, o reimplante do dente permanente avulsionado
não tem indicação para ser reimplantado (ANDERSSON, et al.,
2012; ALJAZAIRY et al. (2015).
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Figura 3: Distribuição dos alunos segundo a sua opção pelo
plano de tratamento no caso simulado de avulsão.

Fonte: Pesquisa direta. 2016

Na questão referente à conduta adotada com relação ao
preparo do dente avulsionado antes do reimplante, 49%
optaram por lavar o dente em água corrente e 35% não
realizariam nenhum procedimento de higiene para não lesionar
as fibras periodontais “Fig. (4)”.
Praticamente metade dos entrevistados respondeu a
conduta correta, tendo em vista que lavar o dente em água
corrente é a melhor opção para o caso, pois escová-lo, mesmo
que de forma suave pode danificar as fibras dos ligamentos
periodontais,
trazendo
consequências
indesejáveis
(ANDREASEN, 2000). Contudo, muitos ainda se confundem
com pequenos detalhes, isso mostra que mais informações e
treinamentos são necessários com o objetivo de formação de
um profissional mais habilitado, seguro e capaz de atender seu
paciente da melhor forma possível
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Figura 4: Gráfico da distribuição dos alunos segundo a sua
opção de preparo do dente.
1%
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suavemente

7%
8%

Lavar em água
corrente

35%
49%

Nenhum
procedimento de
higiene
Descartar em meio
apropriado
Fonte: Pesquisa direta. 2016

Quanto à estrutura mais adequada para se manusear o
elemento avulsionado, quase todos os estudantes (96%)
consideraram que a coroa era a parte do dente mais apropriada
para esse fim. Estes resultados corroboram com os achados de
Manfrim (2004), Frujeri (2006) e Aljazairy, et al. (2015), sendo
esses estudos realizados com cirurgiões-dentistas. O manuseio
através da coroa tem como finalidade a mínima agressão à
superfície radicular e ao ligamento periodontal, fatores que
influenciam diretamente no sucesso do reimplante.
E com relação ao meio apropriado para o
armazenamento do dente, os mais citados foram o leite fresco
(32%), a saliva (29%) e o soro fisiológico (28%) “Fig. (5)”. Os
acadêmicos demostraram um bom entendimento com relação
ao meio apropriado para armazenar o elemento avulsionado
caso o reimplante não fosse possível imediatamente.
Resultados similares foram encontrados nos trabalhos de
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Manfrim (2004), Frujeri (2006), Granville-Garcia et al. (2009) e
Fujita, et al. (2014)
Com referência ao tempo que o dente poderia ficar fora
do alvéolo para um melhor prognóstico do tratamento, as
respostas mais citadas foram até 30 minutos (49%) e até 1 hora
(34%) “Fig. (6)”. Estes resultados corroboram com os achados
de Manfrim (2004), Frujeri (2006), Granville-Garcia et al. (2009)
e Aljazairy et al. (2015). As respostas indicam que os
participantes entendem que o reimplante deve ser imediato e
que o melhor prognóstico é inversamente proporcional ao
tempo extra-alveolar do elemento dentário.
A sobrevida do ligamento periodontal presente na
superfície da raiz está relacionada ao curto período extraalveolar. Com o passar do tempo, as células do ligamento
periodontal aderidas ao dente vão necrosando e o percentual
de sucesso diminui consideravelmente (COSTA, et al., 2014).
Para Mota et al., (2016), embora o prognóstico seja
inversamente proporcional ao tempo extra-alveolar do elemento
dentário, a tomada de decisão para o reimplante tardio deve ser
sempre encorajada entre os profissionais, mesmo em
circunstâncias mais críticas, pois produz um impacto
psicológico imensurável na vida do paciente, pelo
restabelecimento da função e da estética, além de manter o
espaço protético e protelar a instalação de próteses ou de
implantes, que muitas vezes são inexequíveis quer seja pela
idade do paciente, ou por suas condições fisiológica e financeira
momentâneas.
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Figura 5: Distribuição dos alunos segundo o meio de
armazenamento do dente avulsionado.
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Fonte: Pesquisa direta. 2016

Com relação à administração de alguma medicação após
o reimplante, 33,5% dos alunos acharam necessária a
administração de um antibiótico e de uma vacina antitetânica.
No estudo de Manfrim (2004), 79,4% dos cirurgiões-dentistas
prescreviam antibióticos. Já no trabalho de Aljazairy et al.
(2015), 59,1% dos participantes sugeriram a prescrição de
antibióticos, anti-inflamatórios e prevenção do tétano. A vacina
antitetânica foi citada por 60,3 % dos participantes do estudo de
Al-Shamiri et al (2015). A administração de antibiótico e vacina
antitetânica é importante, pois o dente entra em contato com o
meio externo e após o reimplante pode haver um processo
infeccioso, sendo imprescindível o antibiótico e a vacina nos
casos de pacientes não imunizados.
O uso da antibioticoterapia no reimplante dentário é
consenso na literatura como meio de se controlar a
contaminação da raiz e do alvéolo, particularmente nos casos
de período extra-alveolar prolongado. Acredita-se que essa
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medida, aliada ao tratamento endodôntico, pode ser capaz de
prevenir, reduzir ou eliminar a reabsorção inflamatória
(HAMMARSTROM, et al., 1986).
Figura 6: Gráfico da distribuição dos alunos segundo a sua
opção quanto ao tempo que o dente poderia ficar fora do
alvéolo para um melhor prognóstico do tratamento.
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Fonte: Pesquisa direta. 2016

Quanto a um acompanhamento do paciente após o
reimplante, quase todos (98,8%) responderam que achavam
necessário. Praticamente todos os estudantes do presente
estudo responderam que o acompanhamento do paciente após
o reimplante seria necessário. Através desse dado supõe-se
que os alunos sabem as possíveis complicações e
consequências de um reimplante, sendo, portanto,
indispensável à assistência a longo prazo. A grande maioria dos
acadêmicos não optou pelo reimplante do dente decíduo.
Diante disso pode-se inferir que eles sabem os motivos pelos
quais o reimplante é contraindicado. No estudo de Granville277
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Garcia et al. (2009) muitos participantes também responderam
que o reimplante de dente decíduo não deveria ser realizado
devido a possibilidade de afetar o desenvolvimento do germe
do dente permanente.
A conduta de emergência apropriada e o tratamento
adequado são fundamentais para o sucesso e o bom
prognóstico do trauma dental. Se as orientações adequadas
fossem aplicadas imediatamente após a lesão traumática,
ambos os resultados a curto e longo prazo seriam mais
favoráveis (ANDERSSON, et al., 2012).
4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados desse estudo é lícito concluir
que:
•
Os estudantes de Odontologia possuem os
conhecimentos necessários sobre os procedimentos
adequados que devem ser adotados frente a um caso de
avulsão dentária.
•
Os estudantes de Odontologia consideram ter
conhecimentos adequados sobre a avulsão dentária,
entretanto, não se sentem totalmente preparados para o
atendimento de um paciente acometido dessa injúria dentária
traumática.
•
Apesar da pouca vivência com os casos de
avulsão dentária, a maioria dos estudantes de Odontologia
aceitaria o desafio para o atendimento emergencial nos casos
desse infortúnio.
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RESUMO: A candidíase é uma infecção fúngica com maior
prevalência no corpo humano e geralmente está associada a
um fator local ou sistêmico, é possível evidenciar variados
quadros em que ocorre a manifestação da candidíase, por
exemplo, em pacientes infectados com HIV, usuários de
próteses dentária, pacientes diabéticos, crianças com Síndrome
de Down e pacientes imunocompetentes. Rotineiramente o
tratamento da candidíase oral procede-se com a utilização de
antifúngicos sintéticos. A utilização de plantas medicinais tem
sido uma opção terapêutica, objetivando obter substâncias com
capacidade antifúngica comprovada, agregada a diminuição da
resistência estabelecida pelas espécies fúngicas. O presente
estudo objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico para
saber quais os produtos fitoterápicos vem sendo
pesquisado/utilizado para o tratamento da candidíase. Para tal
realizou-se uma revisão crítica bibliográfica, a pesquisa
procedeu-se nas bases de dados SciELO e PubMed. Foram
selecionados 19 artigos com base nos critérios de inclusão
estabelecidos na metodologia. Os extratos vegetais
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pesquisados mais prevalente estudo foram: Cymbopogon
citratus; Cinnamomum cassia; Myracrodruon urundeuva e
Eugenia uniflora, o tipo de estudo mais encontrado foi o in vitro
(50%) seguido do ensaio-clínico (40%) e apenas 5% in vivo.
Dessa forma, conclui-se que as plantas medicinais
apresentadas no estudo apresentam um perfil de inibição de
crescimento das cepas do gênero Candida.
Palavras-chave: Candidíase Oral. Fitoterapia. Odontologia.
1. INTRODUÇÃO
A microbiota oral é composta por uma rede de
microrganismos que vivem em relação harmônica de acordo
com o quadro de saúde bucal de cada indivíduo. Alguns
microrganismos compõem o biofilme bacteriano, um dos fatores
responsáveis pelo aparecimento das doenças mais prevalentes
da cavidade oral - cárie dentária e periodontite. (BERMAN,
2012; PEIXOTO et al., 2014).
Além de espécies bacterianas, é possível constatar
espécies fúngicas do gênero Candida, que habitam a cavidade
oral em condição de equilíbrio, assim o isolamento dessas
espécies da cavidade oral de indivíduos não caracteriza um
quadro de infecção, pois é uma espécie fúngica encontrado em
indivíduos saudáveis, porém um quadro patológico pode ser
desenvolvido quando uma situação de instabilidade acomete o
indivíduo (ANDRADE, 2011).
As infecções do gênero Candida são reconhecidas desde o
século V a.C. Porém, só em 1839 foram realizadas as primeiras
observações microscópicas (HAZEN, 1995). O fungo Candida
é um microrganismo saprófito, que através de fatores
estimulantes que promovem a alteração da integridade
orgânica, modificam a sua morfologia na forma leveduriforme
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para uma forma fusiforme, caracterizando a espécie
potencialmente patogênica (MCLNTYRE, 2001)
Candida albicans é considerada a espécie em maior número
em quadros de infecção, no entanto outras espécies do mesmo
gênero também têm sido isoladas e são frequentemente
associadas ao desenvolvimento de infecções, tais como a
Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis,
Candida kruesi e Candida guilermondi. Apesar da Candida
albicans, ser a mais encontrada no quadro de infecções, as
espécies não-albicans têm aumentado consideravelmente
sendo encontradas nas fases avançadas das infecções (PAIVA
et al., 2009).
É possível evidenciar variados quadros em que ocorre a
manifestação da candidíase, por exemplo, em pacientes
infectados com HIV (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)
a candidose aparece como um dos principais sinais mais
comuns na cavidade oral dos indivíduos soro positivos, sendo
muitas das vezes uma característica que leva ao diagnóstico
inicial (PAIVA et al., 2009; ALMEIDA et al., 2012). É comum
também, observar casos de candidíase oral em pacientes
usuários de próteses, sendo apresentada na forma estomatite
protética, onde a cepas desse microrganismo tem papel
fundamental no desenrolar da patologia (FERREIRA, 2011;
TAY et al., 2014).
Ainda é possível evidenciar casos de candidíase em
indivíduos portadores de diabetes mellitus, alteração de caráter
sistêmico, que quando não controlada pode predispor a
inúmeras alterações bucais, inclusive, a candidíase (PAIVA et
al., 2009; FERREIRA, 2011). Em portadores de Síndrome de
Down, além das alterações ocasionadas pela síndrome, ainda
é possível evidenciar uma maior susceptibilidade desse grupo
frente ao desenvolvimento da candidose (VIEIRA, 2005).
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Por fim, alterações que afetam o sistema imunológico do
hospedeiro,
como
radioterapia,
quimioterapia,
antibioticoterapia, os tornam mais vulneráveis a processos
infecciosos, incluindo os fúngicos, onde já se sabe que as
espécies do gênero Candida são predominantes (FREITAS,
2011).
O tratamento da candidíase oral procede-se com a
utilização de antifúngicos sintéticos, representados pela
Anfotericina B e Nistatina, como também os derivados azólicos:
miconazol, fluconazol, itraconazol e voriconazol. No entanto, a
utilização frequente destes agentes tem chamado atenção para
o desenvolvimento de espécies resistentes (WINGETER, 2007;
MENEZES, 2009; ANDRADE, 2011).
A utilização de produtos vegetais de origem natural tem
sido uma opção estudada, objetivando obter substâncias com
capacidade antifúngica comprovada, agregada a diminuição da
resistência estabelecida pelas espécies fúngicas. Produtos
oriundos de extratos vegetais, como óleos essenciais, tinturas
e extratos, tem sido alvo de pesquisas laboratoriais e clínicas
com intuito de conhecer o potencial antifúngico dessas
substâncias (OLIVEIRA et al., 2006)
Na odontologia, a medicina alternativa vem ganhando
espaço há vários anos, representando uma forma alternativa de
tratamento e promissor no campo farmacológico, uma vez que
os efeitos colaterais provocados pelos medicamentos
convencionais são minimizados, além de representar uma
alternativa com efeito significativo e economicamente viável
(BOTELHO et al., 2007).
Diante da importância estabelecida entre os efeitos
benéficos que os fitoterápicos apresentam e sua larga utilização
pela população, torna-se válido investigar a atividade
antifúngica das plantas medicinais pesquisadas pela
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comunidade científica para o tratamento das afecções
ocasionadas pelo gênero Candida. O presente estudo
objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico para saber
quais
os
produtos
fitoterápicos
vêem
sendo
pesquisados/utilizados para o tratamento da candidíase.
2. MATERIAL E MÉTODOS
A proposta do presente trabalho é de um estudo
bibliográfico que utiliza a técnica de documentação indireta.
Uma revisão crítica bibliográfica com estudos científicos sobre
o uso de fitoterápicos na prevenção e tratamento da candidíase
bucal, a pesquisa procedeu-se nas bases de dados SciELO e
PubMed.
Os artigos selecionados foram entre janeiro de 2006 e
janeiro de 2016. Os artigos foram incluídos a partir dessas
datas, a fim de avaliar a produção nacional e internacional
através das publicações relacionadas com o tema supracitado,
os demais critérios de inclusão e exclusão estão descritos logo
abaixo na Tabela 1.
TABELA 1: Critérios de inclusão e exclusão do estudo
Critérios de Inclusão

Critérios de Exclusão

Período e linguagem da publicação:
Estudos publicados entre janeiro de
2006 e 2016 em Português e Inglês.

Estudos publicados antes do ano
de 2006 e após janeiro de 2016

Desenho dos estudos analisados :
Ensaios clínicos e ensaios laboratoriais
(in vivo, in situ e in vitro)
Produtos experimentais: Extratos
vegetais / fitoterápicos

Todos os estudos que não
corresponderam aos critérios das
pesquisas
Estudos de avaliação dos
produtos sintéticos
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Interesse principal: Utilização pra
tratamento da candidíase oral

Estudos cujos objetivos não
contemplaram o contexto de
interesse do presente estudo.

A seleção dos descritores foi realizada com base no
DecS - Descritores em Ciências da Saúde (BIREME
http://www.bireme.br) em português e inglês. Inicialmente,
utilizou-se o descritor "Candidíase Oral" OU "Fitoterapia" E
"Odontologia" nas bases de dados Scielo e PubMed. Os
resumos que preencheram os critérios de inclusão,
independentemente da língua em que foram publicados, foram
pré-selecionados, em seguida uma análise da qualidade
metodológica
dos
textos
completos
foi
realizada.
Posteriormente, acessou-se a revista onde o periódico foi
publicado com intuito de acessar o artigo na íntegra (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma metodológico

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram selecionados 19 artigos com base nos critérios
metodológicos estabelecidos. As informações da espécie da
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planta analisada, autor do períodico bem como as
características de cada estudo foram listadas logo abaixo
(Tabela 2).
Tabela 2: Estudos sobre o potencial antifúngico dos
fitoterápicos sobre espécies do gênero Cândida .
Sensibilidade
Autor (ano)

Planta medicinal

Nome

(espécie)

Popular

Controle

da Candida
frente ao fitot
erápico

Alves et
(2006)

al.

Lma

Lima et al.
(2006)

Psidium guajava
Linn.

Cinnamom
mzeylnicum
Blume

Goiabeira

Gluconato
de clorexidina
(0,12%)

+

Canela

Cetoconazol

+

Limão

Cetoconozal
+

Citrus limon
Risso
Eucalyptus citriodora
HK.
Eugenia uniflora L.

Eucalipito

Cetoconozal
+

Pitanga

Cetoconozal
+
+

Peumus boldus
Benth.
Rosmarinus
officinalis
L.
Catalán et al.
(2008)

Alves et al,
(2009)

Melaleuca atnerfolia

Malva
Sylvestris
Myracrodruon
urundeuva

Boldo-do
chile

Cetoconozal

Aroeira

Cetoconazol

+

Árvore-dechá
Malva

Aroeira do
Sertão
Goiabeira

Nistatina
Glucontado
de
clorexidina
0,12%
Glucontado
de clorexidina
0,12%

+
+

+
+
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Psidium guajava
Linn.

Paiva et al.
(2009)
Wright et al.
(2009)
Taguchi et
al. (2009)

Glucontado
de clorexidina
0,12%

Uncaria tomentosa

Unha de gato

Cymbopogon citratus

Capim-limão

Cinnamomum
cassia

Canela

Ocotea

odorifera
Vell.

Sassafrás

Castro e Lima
(2011)
Rosmarinus
officinalis L.

Bakhshi et al.
(2011)

Allium sativum

Alecriim

Alho

Manjericão
Ocimum

basilicum

Cymbopogon
martinii
Almeida
et al. (2012)

Almeida et al.
(2013)
Pinelli et al.
(2013)

Palmorosa

Thymus
vulgaris

Tomilho

Cinnamomum cassia

Canela da
China

Cymbopogon citratus
Ricinus

communis

Miconazol
Violeta de
Genciana
0,5%
Grupocontrole sem
tratamento da
candidíase
(Estudo Invivo)

+
+

+

Miconazol e
Nistatina

+

Miconazol e
Nistatina

Nistatina

+

+

Miconazol e
Nistatina

+

Miconazol e
Nistatina

+

Miconazol e
Nistatina

+

Miconazol e
Nistatina

+

Capim -limão

Nistatina

+

Mamona

Nistatina e
Miconazol

+
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Naeini et
al.(2014)
Yileng Tay et
al. (2014)
Rasteiro et al.
(2014)
Salles et al.
(2015)
Gauch
et
al.(2014)
Silva-Rocha et
al. (2015)
Brito et al.
(2015)

Cominho

Cuminum cyminum
Salvadora
persica

Salvadora

Uncaria tomentosa

Nistatina

+

Unha de gato

Miconazol

+

Melaleuca alternifolia

Àrvore-dochá

Inóculo

+

Ricinus communis

Mamona

Solução
salina 0,85%

+

Rosmarinus
officinalis L.

Alecrim

_

+

Eugenia uniflora

Pitanga

Nistatina

+

Lippia sidoides
Cham.

Alecrimpimenta

DMSO (10%)

+

Murta-comum

Fluconazol

+

Fluconazol

+

Fluconazol

+

Fluconazol

+

Fluconazol

+

Myrtus communis
Sharifzadeh;
Shokri (2016)

Gengibre
Zingiber officinale
roscoe
Camomila
Matricaria
chamomilla
Ajowan
Trachyspermumammi
Origanum vulgare

Orégano

* O sinal positivo (+) significa que as espécies estudadas apresentaram sensibilidade
ao fitoterápico, e o negativo (-) representa o fitoterápico que não apresentou atividade
antifúngica.

Espécies do gênero Candida vivem em uma relação
harmônica na cavidade oral de indivíduos saudáveis, no entanto
podem desenvolver situações de infecções, se houver fatores
predisponentes relacionadas ao hospedeiro. O potencial
infeccioso desta levedura depende também da produção de
fatores de virulência, tais como tubos germinativos, proteases e
fosfolipases (CASTRO; LIMA, 2011; BRITO et al., 2015)
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A candidíase é uma infecção fúngica com maior prevalência no
corpo humano e geralmente está associada a um fator local ou
sistêmico (TEN-CATE et al., 2009)
A disponibilidade de antifúngicos, de uso sistêmico e tópico,
ainda é restrito, e é perceptível a necessidade de novos
medicamentos com efeitos mais eficazes e menos tóxicos,
justamente pelo fato dessas drogas antifúngicas sintéticas
pertencerem ao mesmo grupo de ação farmacológica e
desenvolver o mesmo mecanismo de ação; contudo, os fungos
respondem de forma significativamente diferente quanto à
susceptibilidade a elas (LIMA, 2006; PAIVA et al., 2009).
A utilização de produtos de origem vegetal para
tratamentos de doenças é tão remoto quanto a própria espécie
humana, tendo o saber popular grande contribuiçao para
divulgar e enaltecer as virtudes terapêuticas oriundas desses
produtos. Dessa forma, essa alternativa gera um recurso
terapêutico, na maioria dos casos, com efeitos significativos,
para as comunidades que não tem acesso aos tratamentos
convencionais oferecidos pela medicina, ou que preferem optar
por tratamentos alternativos (ALVES, 2006; ALVES, 2009;
ALMEIDA,2012; ALMEIDA et al., 2013).
Na odontologia, a fitoterapia já vem sendo pesquisada há
vários anos. Trata-se de um forma alternativa para o tratamento
promissor no campo farmacológico, uma vez que os efeitos
colaterais são minimizados e de intensidade bem menor
quando comparados às medicações convencionais (OLIVEIRA
et al., 2007; SILVA et al.,2008)
Os extratos vegetais pesquisados mais prevalentes no presente
estudo foram: Cymbopogon citratus; Cinnamomum cassia ;
Myracrodruon urundeuva e Eugenia uniflora.
O Cymbopogon citratus (C. citratus), conhecida
popularmente como capim-santo, capim-cidrão, erva cidreira ou
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capim-limão é uma herbácea que pertence a classe Liliopsida, a
ordem Poales da família Poaceae. Os achados literários
mostram que a principal utilização desse extrato vegetal é como
antifúngico, anti-hipertensivo, antiasmático, antitérmico,
antisséptico, antiparasitário, antirreumático, miorrelaxante e
antiespasmódico (LORENZI; MATOS, 2002).
Duarte et al. (2005), afirma que C. citratus é um óleo
essencial rico em citral, uma molécula química resultante da
mistura dos isômeros geranial e neral, esses constituintes
conferem ao composto as características de ação antinfúngica.
O citral possui a capacidade de aumentar a permeabilidade da
membrana celular devido sua afinidade com meio aquoso, tal
fato permite a quebra da membrana celular do microrganismo,
provocando a morte celular, isso justifica a suscetibilidade na
inibição sobre o gênero Candida.
Wright; Maree; Sibanyoni (2009), em seus estudos
avaliaram a eficácia do C. citratus como tratamento da
candidíase em pacientes portadores de HIV/AIDS, nesse
estudo o autor concluiu que o C. citratus, possui atividade
antifúngica promissora contra as cepas do gênero Candida, em
adicional ainda analisou-se o efeito do extrato sobre os
biofilmes
mistos,
e
evidenciou-se
também
efeitos
bacteriostáticos contra Staphlylococcus spp e Streptococus.
Mutans. Porém o autor salienta a necessidade de estudos
posteriores envolvendo a toxicidade, com objetivo de
compreender melhor a ação in vitro desse óleo essencial sobre
células humanas.
Outro extrato citado nesse estudo foi a Cinnamomum
cassia (C. cassia), pertecente à família Lauraceae uma espécie
exótica, conhecida na medicina popular como canela. Seu óleo
é utilizado para a diminuição do odor e sabor, sendo empregado
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popularmente como anti-inflamatório antimicrobiano (ALMEIDA
et al., 2012).
A composição química do óleo essencial de C. cassia
pode explicar sua atividade antimicrobiana, devido à presença
do cinanomaldeído (83,9%) e eugenol (0,4%), conhecidos por
sua atividade antifúngica (ALMEIDA et al., 2012).
Lima et al. (2006), comprovaram em seus estudos um
potencial antinfúngico satisfatório da C. cassia, visto que os
produtos inibiram o crescimento da maioria das cepas
analisadas (58%). Esta propriedade de inibição também é
verificada quando observado os diâmetros dos halos de inibição
do crescimento das leveduras (10-23 mm) frente à ação da
Concentração Inibitória Mínima (CIM) do extrato C. cassi. Os
autores ainda ressaltam a possibilidade de aplicação deste
extrato na prevenção e tratamento da Candidíase. Porém,
assim como Wright; Maree; Sibanyoni (2009), Lima et al.
(2006),
salienta a necessidade de estudos de cunho
toxicológico e clínico como suporte de segurança para o uso
destes produtos como fármacos.
Outra planta que apresentou características fitoterápicas
contra o gênero Candida, foi a Aroreira (Myracrodruon
urundeuva) conhecida também como “aroeira-do-sertão”
pertence à família Anacardiácea, essa espécie é encontrada
com grande frequência na região Nordeste; suas propriedades
mais relatadas são os efeitos antifúngicos e cicatrizantes dessa
planta, na odontologia estudos realizados mostram efeitos
significativos de um gel tópico desenvolvido com a finalidade de
diminuir a reabsorção alveolar e potencial antinfúngico no
tratamento da candidíase (FREIRES, 2011).
Alves et al., (2009), em estudos laboratoriais avaliou a
atividade antifúngica do extrato da aroeira-do-sertão, o qual
apresentou atividade antifúngica sobre as cepas de Candida
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albicans, Candida tropicalis e Candida krusei. Tais resultados
são de extrema importância, pois a Candida albicans e Candida
krusei, tem sido relatadas como potencialmente patogênicas
em quadro de imunossupressão.
Eugenia uniflora, conhecida como pitanga pertence a
família Mytaceae, que apresenta espécies com atividades
antioxidante, antimicrobianas, hipoglicemiante, antirreumática,
sendo utilizadas em distúrbios estomacais e como antihipertensiscas ( LIMA et al., 2006; SILVA-ROCHA et al., 2015).
O óleo essencial isolado de folhas de Eugenia uniflora
revelou a presença de curzereno (19,7%), selina-1,3,7(11)trien-8-ona (17,8%), atractilona (16,9%) e furanodieno (9,6%), e
dos frutos, de germacrona (27,5%), selina-1,3,7(11)- trien-8-ona
(19,2%), curzereno (11,3%) e oxidoselina- 1,3,7(11)-trien-8-ona
(11,0%), esses componentes estão envolvidos nos efeitos
antimicrobianos dos compostos.
Silva-Rocha et al. (2015) avaliou a ação do extrato bruto
de E. uniflora em espécies C. albicans sobre o fator de
virulência, incluindo a morfogênese e enzimas (proteinase e
fosfolipases) de pacientes com C. albicans coletados a partir de
pacientes transplantados. Nesse estudo foi possível analisar
um efeito satisfatório deste produto natural, inibindo três fatores
de virulência relacionados ao desenvolvimento da candidíase.
Os fatores que estão relacionados ao aparecimento da
candidíase são próteses dentárias mal higienizadas,
xerostomia e o uso prolongado da terapia antibiótica.
Caracterizada pela descamação do tecido epitélio oral, tendo
um aspecto eritematoso com presença de pseudo membranas
que podem ser removidas facilmente com auxílio de uma gaze
da mucosa oral; geralmente o paciente relata sensação de
ardência e prurido (CASTRO; LIMA, 2011).
Um arsenal de fármacos oriundo através da síntese
orgânica têm sido utilizado como forma de tratamento nas
infecções micóticas em especial, na candidíase. Os antisépticos
293

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE PLANTAS MEDICINAIS SOBRE ESPÉCIES DO GÊNERO CANDIDA

como tintura de iodo, violeta de genciana, ácido salicílico e
benzóico, derivados sulfamídicos, corantes, quinonas,
antifúngicos poliênicos nistatina, anfotericina têm sido
amplamente aplicados na terapêutica antifúngica. Com
frequência, as infecções fúngicas são de difícil tratamento, fato
intrinsecamente relacionado à aquisição por parte de seus
agentes etiológicos de resistência frente à ação de antifúngicos
(SHARIFZADEH; SHOKRI, 2016).
Os fitoterápicos constituem uma forma alternativa para
diversas afecções, ainda tem sido estabelecido cientificamente
que cerca de 60% dos produtos fitoterápicos possuem
propriedades antifúngicas e 35% exibem propriedades
antibacterianas (ALVES et al., 2006; LIMA et al., 2006;
CATALÁN et al., 2008; PAIVA et al., 2009; WRIGHT;
MAREE;SIBANYON, 2009; TAGUCHI et al. 2009; CASTRO;
LIMA, 2011; BAKHSHI, 2012, ALMEIDA et al., 2013; NAEINI et
al., 2014; TAY et al., 2014; RASTEIRO et al., 2014; SILVAROCHA.,2015; BRITO et al., 2015; SALLES et al., 2015;
SHARIFZADEH; SHOKRI, 2016).
4. CONCLUSÕES
De acordo com o levantamento bibliográfico, pode-se concluir
que:
 Os fitoterápicos analisados apresentam atividade
antifúngica frente as cepas do gênero Candida;
 Estudos toxicológicos e clínicos precisam ser realizados,
como suporte de segurança para o uso destes produtos
como fármacos e como perspectiva para aplicação
clínica.
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RESUMO: A perícia odontológica tem grande importância em
casos que há corpos carbonizados, pois, os outros métodos
ficam inviabilizados diante da degradação do corpo sendo a
arcada dentária um meio bastante confiável. A amostra desta
pesquisa foi composta por 87 laudos tanatoscopicos de vítimas
por carbonização e queimaduras nos anos de 2010 a 2015. No
período estudado os corpos carbonizados representam 0,20%
dos casos e as vítimas por queimaduras em 0,80%. O sexo
masculino foi o mais frequente no evento carbonização com
77,8%. As circunstancias que levaram as vítimas por
carbonização 94,4% foram acidentes e por queimaduras, às
mesmas ocorrências com 88,4% e o local de ocorrência mais
acometida nos corpos carbonizados e por queimaduras foi à
residência da vítima. A maior incidência de vítimas por
queimaduras foi à mista com 69,6% dos casos. Os corpos
carbonizados 66,7% já constavam o nome da suposta vítima no
ofício da delegacia que requisitava o exame tanatológico, sendo
22,2% identificado pela arcada dentaria e 11,1% pelo exame de
DNA. A técnica de identificação odontolegal ainda apresenta
vantagens em relação ao exame de DNA, tais como baixo
custo, facilidade e rapidez na aplicação da técnica e
confiabilidade dos resultados obtidos do mesmo modo, a
importância de alertar os cirurgiões-dentistas para a
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necessidade do correto preenchimento e arquivamento dos
prontuários odontológicos.
Palavras-chave: Autopsia. Odontologia Legal. Documentação.
1. INTRODUÇÃO
Embora não ocorram em grande percentual nos Institutos
Medico Legais (IMLs), os corpos carbonizados podem ser
originários de diversas situações. É comum encontrá-los em
desastres de massa, como nos grandes acidentes aéreos, fogo
decorrente de explosões em acidentes de veículos
motorizados, trens, navios e em ambientes fechados, causam
recorrentemente, a perda da vida com queimaduras fatais. Há
também as vítimas de incêndios, sendo estes criminosos ou
não, podendo ainda ser provocados na tentativa de encobrir os
vestígios de um homicídio (VALENZUELA et al., 2000).
Com o objetivo de mascarar a causa da morte e de dificultar
a identificação do corpo não é raro que se encontrem corpos
que foram incendiados após a morte do indivíduo (SILVA;
GOMES, 1999).
Os resultados obtidos pela técnica odontolegal advêm da
resistência dos dentes e materiais odontológicos à ação do
fogo, associada a informações extraídas da documentação
produzida em função do atendimento, que normalmente é
composto de prontuário odontológico, radiografias, modelos em
gesso, fotografias (SILVA et.al, 2008).
Identidade são características exclusivas de uma
determinada pessoa que podem ser morfológicas e psíquicas.
É dever do estado e direito de todo o cidadão ser identificado
(FERREIRA, 2010).
A perícia odontológica tem grande importância em casos
que há corpos carbonizados, pois, apesar de existirem outros
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métodos de identificação como o DNA ou a datiloscopia, em
caso de carbonizados esses métodos podem ser inviabilizados
pelo alto nível de degradação que fica o corpo carbonizado
(SANTOS, 2009).
Uma das vantagens da utilização do arco dentário para a
identificação é
que os dentes que são tecidos altamente
mineralizados, que possuem uma grande resistência a grandes
temperaturas. Combinação entre anatomia, restauração,
características patológicas e posição dos dentes são de grande
importância na hora da comparação (SALES-PERES et al.,
2006). Sendo assim o arco dental pode ser essencial no exame
pericial, pois os dentes são estruturas individuais não podendo
existir dentes análogos (COUTINHO et al., 2013).
Este estudo tem por objetivos identificar dentre os laudos
cadavéricos as vítimas carbonizadas e com queimadura,
especificar a idade, o sexo da vítima, circunstâncias e
selecionar dentre as vítimas carbonizadas aquelas em que o
prontuário odontológico foi utilizado na identificação assim
como demonstrar a relevância da identificação das vítimas
carbonizadas por meio dos prontuários odontológicos.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Para a coleta dos dados, foi utilizada uma ficha de
registro, previamente elaborada pela pesquisadora e a
professora orientadora, contendo informações como identificar
dentre os laudos periciais as vitimas carbonizadas e com
queimaduras, o local da ocorrência e as circunstancias dessas
ocorrências se acidente, homicídio ou suicídio, dentre as
vítimas carbonizadas, a relevância em que o prontuário
odontológico foi utilizado na identificação.
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Primeiramente foi feito um contato com a GEMOL com o
objetivo de adquirir a autorização para a realização da pesquisa
nos laudos tanato odontoscópicos. Posteriormente a aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de
João Pessoa (UNIPÊ) foi agendada o dia e hora apropriada
para a coleta dos dados através da leitura dos laudos tanato
odontoscópicos para serem transportadas as informações para
a ficha de registro. Foram anotados os dados abrangendo o
número do laudo, o local da ocorrência e as circunstancias
dessas ocorrências se acidente, homicídio ou suicídio, dentre
as vítimas carbonizadas, a relevância em que o prontuário
odontológico foi utilizado na identificação.
As informações transcritas a partir dos laudos para a
ficha de coleta de dados foram transportadas para a ficha de
registro e tudo foi analisado e anotado na presença de um
funcionário do referido setor.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram levantados 9.220 laudos tanato odontoscópicos
no arquivo da Gerência Executiva de Medicina e Odontologia
Legal - GEMOL do Município de João Pessoa - PB, com início
no mês de janeiro de 2010 até o mês de dezembro de 2015. O
presente estudo compreendeu 18 laudos (correspondente a
0,20% do universo) de vitimas decorrentes de carbonização,
sendo 69 (0,80%) foram vitimas com queimaduras (de 2º, 3º, 4º
graus ou mistas) como mostra o Fig. (1).
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Figura 1: Distribuição percentual de carbonizados e queimados
em laudos tanatoscopicos da GEMOL- João Pessoa- PB, 2010
a 2015.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Para descrever as vítimas no evento carbonização, o
sexo masculino com 14 (77,8%) que figura em todos os anos
avaliados da pesquisa é expressivamente maior do que o de
vítimas do sexo feminino com 4 (22,2%); esta circunstancia
difere do perfil encontrado na mortalidade por queimaduras em
que o sexo feminino com 35 (50,7%) dos casos foi em uma
pequena margem maior que o sexo masculino 34 (49,3%) como
mostra a Tab. (1).
Tabela 1. Distribuição numérica e percentual quanto ao sexo
das vitimas por carbonização e queimadura dos laudos
tanatológicos da GEMOL – João Pessoa – PB, 2010 a 2015.
CARBONIZAÇÃO

Masculino
f
%

Feminino
f
%

QUEIMADURA
Masculin
o
f
%

Feminino
f

%
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2010

5

100

0

-

5

55,6

4

44,4

2011

3

100

0

-

9

60

6

40

2012

1

50

1

50

4

36,3

7

63,7

2013

1

50

1

50

8

57,1

6

42,9

2014

2

100

0

-

3

42,9

4

57,1

2015

2

50

2

50

5

38,5

8

61,5

34

49,3

35

50,7

TOTA 14
77,8
4
22,2
L
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Nota: f – frequência

Segundo Queiroz Jordão et al. (2013), afirma em seu
estudo sobre corpos carbonizados no Instituto de Medicina
Legal Antônio Persivo Cunha, em Recife, que a maior incidência
é do sexo masculino, mesmo a diferença entre o sexo
masculino e feminino não sendo de grande monta.
Contrariamente, no que se refere ao sexo, Simonin
(1966) diz que as queimaduras são mais frequentes nas
mulheres e nas crianças; diz ainda que 45% dos mortos por
queimadura têm menos de cinco anos de idade.
Observa-se na Tab. (2), que 9 casos (50%) dos
indivíduos carbonizados estavam entre 31 e 60 anos de idade.
Com 4 casos (22,3%) ocorreu após os 60 , entre 0 e 10 anos
(16,7%) e 2 casos (11,2%) portanto jovens.
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Tabela 2. Distribuição numérica e percentual segundo a idade
das vitimas carbonizadas em laudos tanatológicos da GEMOL
– João Pessoa – PB, 2010 a 2015.
IDADE
2010

2011

CARBONIZAÇÃO
2012
2013

2014

2015

0-10 anos

f
0

%
-

f
1

%
33,3

f
0

%
-

f
1

%
50

f
0

%
-

f
1

%
20

11-17 anos

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

18-30 anos

1

20

1

33,3

0

-

0

-

0

-

0

-

31-60 anos

3

60

1

1

50

0

-

2

100

2

60

Maior de 60
anos

1

20

0

-

1

50

1

50

0

-

1

20

TOTAL

5

100

3

100

2

100

2

100

2

100

4

100

33,3

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Nota: f – frequência

Pode-se observar na Tab. (3), que a grande maioria das
vitimas por queimaduras também está na faixa etária de 31 a
60 anos 28 (40,6%), as vítimas acima de 60 anos 17 (24,6%) e
crianças de 0 a10 anos 11 (16%). Esses últimos podem ser
classificados como de grande risco para acidentes domésticos,
devido o seu potencial de defesa ser reduzido.
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Tabela 3. Distribuição numérica e percentual segundo a idade
das vitimas por queimadura dos laudos tanatológicos da
GEMOL – João Pessoa – PB, 2010 a 2015.
QUEIMADURAS

IDADE

0-10
anos
11-17
anos
18-30
anos
31-60
anos
Maior
de 60
anos
Nada
Consta

2010
f
%
1 11,1

2011
f
%
5
33,4

2012
f
%
0
-

f
2

2013
%
14,3

f
2

2014
%
28,5

f
1

1 11,1

0

-

0

-

1

7,2

1

14,3

0

-

2 22,2

2

13,3

0

-

1

7,2

0

-

2

15,3

2 22,2

6

40,0

8

72,7

4

28,4

3

42,9

5

38,4

3 33,3

2

13,3

2

18,2

5

35,7

0

-

5

38,4

0

0

-

1

9,1

1

7,2

1

14,3

0

-

15

100

11

100

14

100

7

100

13

100

-

9 100

2015
%
7,9

TOTAL

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Nota: f – frequência

As circunstâncias mais prevalentes que levaram os
corpos a óbito foi causada por acidentes, somando 17 casos
(94,4%) sendo os anos de 2010 e 2015 os mais acometidos.
Apenas 1 caso (5,6%) foi homicídio, e não houve nenhum relato
de suicídio como mostra a Tab. (4).
Corroborando com os achados de Queiroz Jordão et al.,
(2013), no estudo de identificação de corpos carbonizados
realizado no IML-PE, onde a causa jurídica mais prevalente foi
o acidente, somando 14 casos, seguida por 04 casos de vítimas
de homicídio, 02 casos de explosão, uma ignorada e 01 não
apresentava a causa jurídica expressa no laudo.
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Tabela 4. Distribuição numérica e percentual as circunstâncias
que levaram a óbito os corpos carbonizados apresentados nos
laudos tanatológicos da GEMOL – João Pessoa – PB, 2010 a
2015.
CARBONIZAÇÃO
Circunstâncias

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Acidente

f
5

%
100

f
2

%
66,7

f
2

%
100

f
2

%
100

f
2

%
100

f
4

%
100

Homicidio

0

-

1

33,3

0

-

0

-

0

-

0

-

Suicidio

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

TOTAL

5

100

3

100

2

100

2

100

2

100

4

100

FONTE: Dados da pesquisa, 2016.
Nota: f – frequência

Segundo Croce Jr (1995) a carbonização cadavérica,
muitas vezes, é um modo de dissimular um homicídio, ou seja,
o criminoso, para destruir os vestígios do crime, incinera o
cadáver, visando fazê-los desaparecer. O diagnóstico jurídico,
a ação do calor direto tem como principal etiologia o acidente,
mas não é excepcional a relação com suicídio mesmo com o
crime de homicídio (FAVERO, 1991).
Em literatura internacional, a carbonização é atribuída
principalmente a causas acidentais. Como mostra em um
estudo realizado em Lyon, na França, no período de 1993 a
2003, com 40 vítimas de ação de fogo, a incidência de acidentes
foi de 50%, homicídios 30% e suicídios 15%. Em Lubeck, na
Alemanha, estudo com115 vítimas, no período de 1990 a 1999,
revelou a incidência de 60,8% de acidentes, 14,8% de
homicídios e 16,5% de suicídios. Em outro estudo realizado na
Alemanha, em Freiburg, no período de 1996 a 2002 com 88
vítimas de fogo, 66% corresponderam a acidentes, 23% a
suicídios e 6% a homicídios (BOHNERT, WERNER, POLLAK
2003).
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A Tabela (5) mostra que a maioria das circunstancias que
levaram as vitimas por queimaduras foi acidentes com 61 casos
(88,4%), seguido por homicídios com 5 vitimas (7,2%) sendo
um deles como expressa no laudo tanatoscopicos, crime
passional, e, 3 casos (4,4%) levou a vitima ao suicídio. Apesar
da etiologia jurídica das lesões pelo calor direto ser geralmente
acidental, como ocorre em incêndios de casas e prédios,
explosões de materiais combustíveis, acidentes de trânsito e
acidentes aéreos, o uso do fogo pelo criminoso como
instrumento lesivo também é observado em homicídios e lesões
corporais. O fogo também pode ser usado em casos de suicídio
pela queima das vestes, embebidas em álcool ou gasolina.
Tabela 5. Distribuição numérica e percentual das circunstâncias
que levaram a óbito de corpos com queimaduras em laudos
tanatológicos da GEMOL – João Pessoa – PB, 2010 a 2015.
Circunstâ
ncias

QUEIMADURAS
2010

2011

2012

2013

2014

2015

f
7

%
77,8

F
13

%
86,7

f
11

%
100

f
12

%
85,7

f
6

%
85,7

f
12

Homicidi
o
Suicidio

1

11,1

2

13,3

0

-

2

14,3

0

-

0

1

11,1

0

-

0

-

0

-

1

14,3

1

TOTAL

9

100

15

100

11

100

14

100

7

100

13

Acidente

%
92
,4
7,
6
10
0

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Nota: f – frequência

Dos 18 casos de corpos carbonizados que deram
entrada na GEMOL-PB, nos anos pesquisados, 12 (66,7%) já
constava o nome da suposta vítima no ofício da delegacia que
requisitava o exame tanatológico. Destes, 4 (22,2%) dos corpos
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foram identificados pelo exame do arco dentário, e 2 (11,1%)
pelo exame de DNA como expõe a Tab. (6).
A datiloscopia não pode ser utilizada, pois, trabalha com
impressões digitais e todos os casos tratavam-se de
carbonizados, ou seja, corpos com bastante degradação não
permitindo a identificação das digitais.
Tabela 6. Distribuição numérica e percentual de acordo com os
métodos de identificação dos corpos carbonizados em laudos
tanatológicos da GEMOL – João Pessoa – PB, 2010 a 2015.
MÉTODO DE
IDENTIFICAÇÃO

CARBONIZAÇÃO
2010

2011

2012

2013

2014

f

%

f

%

f

%

f

%

F

1

25

0

-

0

-

0

-

0

3

75

0

-

0

-

0

-

1

0

-

0

-

0

-

0

-

0

4

100

0

-

0

-

0

0

1

DNA

%
-

2015
f

%

1

100
-

Arcada Dentária
Datiloscopia

100
-

0
0

TOTAL
100

1

100

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Nota: f – frequência

Como no cadáver carbonizado o grau de destruição é
extenso impedindo o reconhecimento usual, bem como a coleta
de impressões o que impossibilita o reconhimento através da
datiloscopia. Já os elementos dentários e os materiais utilizados
são bastante resistentes ao calor possibilitam o exame da
arcada dentária, com a possibilidade de obtenção de registros
antemortem da vítima, representa um meio prático, rápido,
seguro e econômico de identificação (PAIVA, 2006).
Paiva (2006) ainda acrescenta em seu estudo que as técnicas
de DNA devem ser utilizadas apenas quando as outras técnicas
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não possam ser utilizadas pelo seu elevado custo e demora na
realização.
A documentação mais utilizada na identificação dos
corpos carbonizados se deu pelo cotejo dos achados
encontrados no cadáver com as anotações existentes na ficha
clínica (21,0%) e plano de tratamento (21,0%) enviado pelo
Cirurgião-dentista da vítima com os dados obtidos no exame
odontolegal além de constar o orçamento (5.3%) e fotografia da
arco dentário (10,5%). Radiografias e modelos de estudos não
foram referenciadas nos laudos tanatoscopicos, assim como
representado na Fig. (2).
Os resultados obtidos pela técnica odontolegal advêm da
resistência dos dentes e materiais odontológicos à ação do
fogo, associada a informações extraídas da documentação
produzida em função do atendimento, que normalmente é
composto de prontuário odontológico, radiografias, modelos em
gesso, fotografias (SILVA et al., 2008).
A confecção do prontuário odontologico deve ser feita de
forma criteriosa pelo cirurgião dentista. Contendo informações
completas e precisas tais como condições bucais observadas,
planos de tratamento aprovado pelo paciente, descrição de
procedimentos realizados, receitas, radiografias, modelos e
atestados, encaminhamentos, recibos de pagamentos,
orientações pós-operatórias e quaisquer outros documentos
que sejam gerados durante a relação profissional/paciente
(BENEDICTO et al., 2009).
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Figura 2.
Distribuição numérica e percentual das
documentações utilizadas na identificação através da arcada
dentárias. GEMOL-PB, 2010 a 2015.

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

No entanto, observa-se que nem todo Cirurgião-Dentista
mantém a Documentação Odontológica dos pacientes
atualizada e bem armazenada. No serviço público, não raro, o
profissional atende muitas pessoas em pouco tempo, sem dar
conta da importância dos registros ao final de cada atendimento
no consultorio. Por outro lado, Dentistas prestam atendimento
a amigos ou à família no consultório particular, sem cobrar o
devido valor pelo tratamento realizado, prejudicando também a
confecção de fotos, radiografias, modelos em gesso, ou outras
anotações importantes para o odontograma da ficha clínica.
Sem características bucais ante-mortem a identificação do
carbonizado ficará restrita ao exame de DNA, método eficiente,
porém nem todos os recantos do Brasil possuem laboratórios
de DNA.
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4. CONCLUSÕES
Foi possível concluir que a perícia em corpos carbonizados
representa uma pequena parcela das necropsias realizadas na
GEMOL- PB, nos anos estudados ocorrendo em
aproximadamente 0,20% dos casos, enquanto as vítimas por
queimaduras em 0,80% dos casos sendo o sexo masculino foi
o mais frequente no evento carbonização com 77,8% e o sexo
feminino foi o mais prevalente com 50,7% nas vitimas de
queimaduras do total dos laudos cadavéricos estudados. A
idade de 31 a 60 anos teve a mesma predominância por essa
faixa etária tanto nos carbonizados como queimados. Os corpos
carbonizados que deram entrada na GEMOL- PB 66,7% já
constava o nome da suposta vítima no ofício da delegacia que
requisitava o exame tanatológico, sendo 22,2% identificado
pela arco dentário e 11,1% pelo exame de DNA. A ficha clínica
e o plano de tratamento foram os mais utilizados para o
confronto post-mortem. A partir das conclusões dos resultados
foi visto que o odontolegista precisa ser bastante meticuloso no
confronto dos registros e comparações das características
dentais e sempre muito consciente dos efeitos que o fogo possa
causar nos vários tipos de restaurações dentais. Alguns autores
propõem que estes registros sejam comparados através de um
programa de computador.
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RESUMO: As fissuras labiopalatinas (FLP) são uma das mais
frequentes anomalias congênitas orofaciais. Objetivou-se
identificar as dificuldades encontradas para fornecer um
suprimento alimentar adequado pelas mães de crianças
portadoras de fissuras labiopalatinas atendidas no Serviços de
Fissurados (SF) do Hospital Universitário Lauro Wanderley
(HULW) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Realizouse uma abordagem quantitativa, do tipo transversal,
observacional e descritivo. Participaram da pesquisa 49 mães
recrutadas no SF do HULW, onde responderam à um
questionário. Os dados obtidos foram registrados na forma de
banco de dados do programa SPSS e analisados por meio de
estatística descritiva e inferencial. Verificou-se que a maioria
das crianças possuía entre 0 e 12 meses (44,9%), ou entre 13
e 24 meses (24,5%). Foram avaliados os tipos de fissuras
apresentadas pelas crianças e observou-se uma prevalência de
55,1% das fissuras transforame, 25,5% das fissuras pré-forame
e 20,4 pós-forame. As principais dificuldades na amamnetação
foram: dificuldade para sugar (32,7%), engasgo (36,7%),
dificuldade para deglutir (6,1%), refluxo nasal (4,1%) e outros
(8,2%). Os resultados encontrados não apontaram para
associações entre as dificuldades relatadas (χ²=29,49, p=0,49;
V=0,34) e os tipos de fissuras, porém foi observado que 88,8%
das mães relatava que a criança apresentava algum tipo de
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dificuldade para alimentação.É importante o acompanhamento
destas mães por uma equipe multiprofissional para minimizar
as dificuldades encontradas na amamentação.
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Fissura labiopalatina.
Mães.
1. INTRODUÇÃO
As fissuras labiopalatinas são fendas localizadas no lábio
e ou palato devida a uma não junção adequada dos processos
nasais mediais e maxilares laterais, no período embrionário
(ARAÚJO, 2010). De acordo com a posição do forame incisivo,
as fissuras dividem-se em : pré-forame incisivo(quando atingem
apenas o lábio, com ou sem envolvimento do rebordo alveolar
e asa do nariz) transforame incisivo(quando afetam o lábio, o
rebordo alveolar e o palato), pós-forame incisivo(quando
comprometem apenas o palato) e fissuras raras da
face(envolvem estruturas faciais distintas do lábio e palato
(SABINO et al., 2012).
As fisssuras labiopalatinas caracterizam-se por ser a
anomalia congênita mais frequente no Brasil , em uma relação
que varia de 1 para 650 nascidos (SANTOS et al., 2011). Os
fatores epidemiológicos segundo pesquisas, que podem estar
diretamente relacionados aos portadores de fissuras são:
sazonalidade, classe social, etnia, idade dos pais, peso ao
nascer, tabagismo, uso de medicamentos e procedência
(COUTINHO et al., 2009).
A etiologia das fissuras labiopalatinas ainda é pouco
conhecida, entretanto acredita-se que vários fatores estejam
envolvidos, especialmente os genéticos e ambientais. Dentre
os fatores genéticos, destaca-se a hereditariedade: quando um
dos pais possuem as fissuras a incidência da anomalia é maior
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quando comparada a pais normais, porém portadores. Uso de
álcool, fumo e outras drogas, além da dieta materna durante a
gravidez são importantes fatores ambientais que influenciam
diretamente no aparecimento das fissuras (ARAÚJO, 2010). As
fissuras podem se apresentar de maneira isolada ou em
associação com algum quadro sindrômico, como síndrome de
Pierre-Robin, Treacher-Collins e Patau (MUNCINELLI et al.,
2012).
Os portadores dessas fissuras precisam de cuidados
especiais, no que diz respeito a alimentação desde o
nascimento, visto que estes possuem problemas de sucção
inadequadas, regurgitação nasal e engasgo. Devido a isso, o
intervalo entre as refeições se torna maior, causando uma
deficiência nutricional, o que além de interferir no
desenvolvimento normal da criança, dificulta a realização de
uma possível correção cirúrgica. Dessa forma, a família do
portador deve procurar orientações adequadas sobre as
técnicas de alimentação, principalmente no que diz respeito à
amamentação, pois esta nos primeiros meses de vida oferece
nutrientes essenciais ao crescimento (OLIVEIRA, 2006).
Caso o aleitamento materno não consiga ser realizado,
o ideal é a mãe fazer a retirada do leite e administrá-lo com a
ajuda de uma mamadeira, a qual poderá ter o seu orifício
modificado decorrente das características da anomalia. O tipo
e a complexidade das fissuras influenciam diretamente na
forma de alimentar a criança, precisando de uma estreita
relação entre uma equipe multiprofissional e a família, visando
uma reabilitação completa do paciente (CAVALHERI,1999).
Neste contexto, a realização de estudos que busquem
identificar o comportamento familiar diante das formas de
aleitamento materno das crianças portadoras de fissuras, bem
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como as dificuldades encontradas pelas mães para fornecer um
suprimento alimentar adequado tornam-se de grande
relevância, haja vista poderem fornecer dados que servirão de
base para o desenvolvimento de programas ou campanhas de
orientação voltadas para as famílias de crianças portadoras de
fissuras.
O objetivo deste estudo foi identificar as formas de
aleitamento e as dificuldades encontradas para fornecer um
suprimento alimentar adequado pelas mães de crianças
portadoras de fissuras labiopalatinas atendidas no Serviços de
Fissurados do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
2. MATERIAIS E MÉTODO
2.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO
Realizou-se um estudo mediante uma abordagem
quantitativa, do tipo transversal, observacional e descritivo
(LAKATOS; MARCONI, 2005). Neste os participantes foram
selecionados por técnicas de amostragem não probabilística,
segundo procedimentos de conveniência para o pesquisador.
2.2 LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado no Serviço de Fissurados do
HULW da UFPB. Este serviço foi criado em 1991 e é
responsável pelo registro e tratamento dos pacientes
portadores de fissuras de lábio e ou palato . Este serviço é
composto de uma equipe multiprofissional: enfermeira, médico
cirurgião plástico, nutricionista, fonoaudióloga, psicóloga,
cirurgião-dentista, ortodontista, assistente social e pediatra,
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todos com o intuito de proporcionar assistência adequada e
integrada aos portadores (ARAÚJO,2010).
2.3 POPULAÇÃO
A população do estudo foi composta de todos as mães
(n=60) de pacientes fissurados que compareceram ao
atendimento ambulatorial realizado às quintas-feiras no serviço
de fissurados do HULW no período de novembro de 2014 à abril
de 2015.
2.4 AMOSTRA
Participaram do estudo 49 mães de pacientes com
qualquer tipo de fissura labiopalatina, de ambos os gêneros e
com idade entre 0 a 5 anos que comparecerem ao atendimento
ambulatorial realizado às quintas-feiras no serviço de fissurados
do HULW no período de novembro de 2014 à abril de 2015 e
que concordaram em participar do estudo assinando o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
2.5 COLETA DE DADOS
Os dados foram coletados por meio da realização de
uma entrevista com as mães incluídas na amostra. As
entrevistas foram realizadas por duas estudantes de
odontologia previamente treinadas.
Para auxiliar a coleta de dados, utilizou-se um
questionário contendo 19 itens discursivos e objetivos,
referentes ao tipo de fissura de cada paciente, métodos de
aleitamento utilizados e as dificuldades de aleitamento das
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crianças portadoras de fissuras labiopalatinas. Este
questionário foi elaborado baseando-se nos questionários
desenvolvidos e aplicados nos estudos de Silva; Fúria;Di Nino,
(2005) e Campillay; Delgado; Brescovici, (2010).
As entrevistas foram realizadas na sala de espera do
Serviço de Fissurados do HULW enquanto as mães aguardam
o atendimento de seus filhos.
2.6 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram registrados na forma de banco de dados
do programa de informática SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) for Windows, versão 20.0, e analisados por
meio de estatística descritiva e inferencial. Para os
procedimentos descritivos, foram apresentados os dados brutos
e relativos (frequências e percentuais); os procedimentos de
inferência estatística, por sua vez, foram realizados por meio do
teste Qui-Quadrado, que identifica associações entre variáveis
e cálculo do coeficiente V de Cramer, que estima a força da
associação entre as variáveis. Para a interpretação das
informações, foi considerado um nível de significância de 5%
(p<0,05).
2.7 POSICIONAMENTO ÉTICO
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em
Pesquisa do HULW e aprovada com o parecer número 820.086.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa 49 mães recrutadas no Serviço
de Fissurados do HULW da UFPB, respondendo a questões
relacionadas ao aleitamento materno de seus filhos.
Em relação às crianças, verificou-se que a maioria
possuía entre 0 e 12 meses (44,9%), ou entre 13 e 24 meses
(24,5%) e a maioria eram do sexo feminino (57,1%). Os demais
dados estão detalhados na Tab. (1).
Tabela 1. Caracterização da amostra

Variável

Idade

Sexo

Subgrupos
0 – 12 meses
13 – 24 meses
25 – 36 meses
37 – 48 meses
49 – 60 meses
Masculino
Feminino

f
22
12
9
4
2
21
28

%
44,9
24,5
18,4
8,1
4,1
42,9
57,1

No presente estudo, houve um número maior de crianças
do sexo feminino, o que discorda com os dados da literatura
(CAMPILLAY; DELGADO; BRECOVICI, 2010; NUNES;
QUELUZ; PEREIRA, 2007; SILVA; SANTOS, 2004), nos quais
a fissura labiopalatina afeta mais indivíduos do sexo masculino.
Foram avaliados os tipos de fissuras apresentadas pelas
crianças. Observou-se uma prevalência de 55,1% das fissuras
transforame ( 18,4%- transforame incisivo unilateral direita
(TFIUD), 16, 3% - transforame incisivo unilateral esquerda
(TFIUE) 20,4% -transforame incisivo bilateral (TFIB), 25,5%
das fissuras pré-forame (4,1%- pré-forame incisivo bilateral
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(PFIB),14,3%- pré-forame incisivo unilateral esquerda (PFIUE)
e 6,1%- pré-forame incisivo unilateral direita (PFIUD)) e 20,4
pós-forame (PF). Na Tab. (2) observam-se os dados relativos
aos tipos de fissura e os relacionados a presença de outros
casos de fissuras na família.
Tabela 2. Estatística descritiva dos tipos de fissuras e prevalência na
família

Variável

Subgrupos

f

%
6,1
14,3
4,1
20,4
18,4
16,3
20,4
38,8
61,2
10,5
5,3
5,3
57,8
5,3
15,8
20,4

PFIUD
3
PFIUE
7
PFIB
2
Tipo de fissura PF
10
TFIUD
9
TFIUE
8
TFIB
10
Casos
na Sim
19
família
Não
30
Bisavô
2
Mãe
1
Pai
1
Parentesco*
Primo(a)(s)
11
Tio
1
Tio-Avô
3
Conhecimento Sim
10
antes do
Não
39
79,6
nascimento
* Percentual calculado com base nas respostas válidas (N=19)
Quanto à presença de fissuras em antecedentes
familiares, 38,8% das mães relataram não existir outro caso de
fissura na família. Esse dado relaciona-se ao fato de que o fator
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hereditário exerce o papel principal na etiologia da FLP. Outros
fatores, como a idade e consanguinidade dos pais, doenças
sistêmicas, infecções e uso de medicamentos, radiações,
deficiência nutricional, estresse, estação do ano, hábitos e
vícios dos pais, sua profissão e nível socioeconômico também
devem ser considerados (GRASIOZI; SALGADO; CASTILHO,
2003).
Quanto ao tipo de fissura, observou-se uma
predominância da fissura transforame incisivo, corroborando
outros estudos (MONTAGNOLI et al., 2005; SILVA et al., 2005;
MENDES; LOPES, 2006; REID; REILLY; KILPATRICK, 2007).
Na Tabela 3 observam-se os dados obtidos com relação
as orientações sobre aleitamento materno recebidas pelas
mães antes do nascimento, bem como àquelas obtidas na
maternidade onde a criança nasceu.
Tabela 3. Avaliação das orientações recebidas sobre aleitamento
materno

Variável
Orientações
sobre
aleitamento
materno
antes
do
parto
Orientações
sobre
aleitamento
materno na
maternidade

Subgrupos
Sim – Enfermeiro(a)
Sim – Médico
Sim – Outros
Não

f
4
4
1
32

%
8,2
8,2
2,0
65,3

Não respondeu

8

16,3

Sim – Enfermeiro(a)
Sim – Fonoaudiólgo
Sim - Nutricionista
Sim – Obstetra
Sim – Outros
Sim – Pediatra

11
3
1
2
5
16

22,4
6,1
2,1
4,1
10,2
32,7
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Não

11

22,4

Depois de avaliadas as orientações recebidas na
maternidade, as respondentes foram questionadas quanto a
itens específicos sobre aleitamento materno. Inicialmente,
observou-se que a tentativa de amamentar no seio ocorreu com
a maior parte das mães (93,9%). Contudo, naqueles casos em
que houve tentativas de amamentar, o bebê não conseguiu
“pegar o seio” em 69,6% das situações.
As mães também foram questionadas quanto aos
motivos que as fizeram não tentar/continuar a amamentação.
Os dados obtidos estão descritos na Tab. (4).
Tabela 4. Avaliação dos comportamentos voltados para o
aleitamento materno

Variável
Tentativa de
amamentar
no seio
Nos
casos
em
que
houve
tentativas de
amamentar,
ela pegou?*
Nos
casos
em que não
tentou
amamentar,
quais
os
motivos?**

Subgrupos
Sim

f
46

%
93,9

Não

3

6,1

Sim

14

30,4

Não

32

69,6

2

14,3

2

14,3

8
2

57,1
14,3

No hospital falaram para
não tentar
Achou que o bebê não
conseguiria
Outros motivos
Não soube responder

322

MÉTODOS E DIFICULDADES DE ALEITAMENTO MATERNO EM CRIANÇAS PORTADORAS DE FISSURA
LABIOPALATINA

* Percentual calculado com base nas respostas válidas (N=46)
** Percentual calculado com base nas respostas válidas (N=14)
Em conformidade com os resultados apresentados na
Tabela anterior, 93,9% das mães informaram ter dado leite
materno na ocasião do nascimento dos bebês. Em 26,1% das
situações, o aleitamento se deu no peito, em detrimento de
50,0% dos casos que ocorreu na mamadeira. 2,2% das
entrevistadas informaram que utilizaram uma colher para
realizar o aleitamento, e 21,7% relataram que foi administrado
de outras formas (não citadas).
O leite foi retirado por meio de bombinha (60,0%) ou
manualmente (40,0%), pelo período de até 15 dias (26,8%),
entre 15 dias e 1 mês (29,3) e mais de um mês (43,9%). As
melhores posições encontradas para amamentar foram:
sentada (87,8%), em pé (10,2%), ou deitada (2,0%). As
melhores posições do bebê para mamar foram: sentados
(63,3%), deitados (28,5%), ou em pé (8,2%).
Com relação à posição mais indicada para a
amamentação, Araruna e Vendrúscolo (2000) destacaram que
para evitar complicações durante a amamentação, deve-se
manter a criança em posição semi-sentada, prevenindo assim
a aspiraçãoo, e ainda, para que a criança possa eructar durante
a amamentaçãoo é importante realizar pausas. A região
oronasal deve ser sempre higienizada antes e depois da
alimentação, para que resíduos e partículas de leite sejam
removidos da região (ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000).
Na ocasião da alta da maternidade, a maior parte dos
bebês estava mamando leite materno apenas na mamadeira
(28,6%), e após o retorno a residência delas, foram
administrados, em sua maioria, leite de peito associado a outro
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tipo de leite (49,0%). Em 77,5% das situações, o leite foi dado
na mamadeira. As demais respostas e seus respectivos
percentuais foram discriminados na Tab. (5). Ainda na mesma
tabela, foram avaliados os motivos pelos quais as mães
pararam de amamentar seus bebês.
Tabela 5. Avaliação do aleitamento materno em mães de bebês com
fissuras labiais após o nascimento

Variável

Quando
da
alta
da
maternidade,
o bebê estava
mamando

Que leite foi
administrado
estando em
casa
Como o leite
foi dado
Por
quais
motivos parou
de

Subgrupos
Exclusivamente no seio
Apenas leite materno na
mamadeira
Leite materno no seio e na
mamadeira
Leite materno no seio e
outroleite na mamadeira
Outro Leite
Outros
Leite de peito
Leite de peito e outro tipo de
leite
Apenas outro tipo de leite
No peito
No peito e na mamadeira
Na mamadeira
No copo ou xícara
Outros
O leite secou
O bebê não teve força para
sugar

f
12

%
24,5

14

28,6

2

4,1

1

2,0

5
15
11

10,2
30,6
22,4

24

49,0

14
4
2
38
1
4
14

28,6
8,2
4,1
77,5
2,0
8,2
42,4

6

18,2
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amamentar
no seio*

A criança não quis leite de
2
6,1
peito
Para a criança ser operada
1
3,0
Outros
10 30,3
Nenhuma
6
12,2
Dificuldade para sugar
16 32,7
Dificuldades
Engasgo
18 36,7
de
Dificuldade para deglutir
3
6,1
amamentação
Refluxo nasal
2
4,1
Outros
4
8,2
* Percentual calculado com base nas respostas válidas (N=33)
Com vistas a avaliar as dificuldades relatadas pelas
mães e ocorrência de aleitamento em função do tipo de fissuras
apresentadas, os dados foram submetidos ao teste QuiQuadrado. Após construção de uma tabela de contingência (ver
Tab. 6), foram observadas células com a prevalência de zeros
acima daquele permitido (mais do que 5%), inviabilizando,
portanto, o uso do Qui-Quadrado. Contudo, procedeu-se o uso
do teste apenas com fins exploratórios.
Tabela 6. Avaliação das dificuldades relatadas pelas mães e ocorrência
de aleitamento em função do tipo de fissuras apresentadas.
Dificuldades
Aleitamento
Fissuras
I
II
III
IV
V
VI
A
B
f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%)
f (%)
f (%)
2
1
0
0
0
0
3
0
PFIUD
(4,1)
(2,0)
(0,0) (0,0)
(0,0) (0,0)
(6,1)
(0,0)
1
2
3
0
0
1
7
0
PFIUE
(2,0)
(4,1)
(6,1) (0,0)
(0,0) (2,0) (14,3)
(0,0)
0
2
0
0
0
0
0
PFRIB
2 (4,1)
(0,0)
(4,1)
(0,0) (0,0)
(0,0) (0,0)
(0,0)
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Pós-FI
TFIUD
TFIUE
TFIB
χ² (p)

0
(0,0)
1
(2,0)
0
(0,0)
2
(4,1)

3
(6,1)
2
(4,1)
4
(8,2)
2
(4,1)

4
2
(8,2) (4,1)
4
0
(8,2) (0,0)
3
0
(6,1) (0,0)
4
1
(8,2) (2,0)
29,49 (0,49)

1
(2,0)
0
(0,0)
0
(0,0)
1
(2,0)

0
(0,0)
2
(4,1)
1
(2,0)
0
(0,0)

10
0
(20,4)
(0,0)
8
1
(16,3)
(2,0)
7
1
(14,3)
(2,0)
9
1
(18,4)
(2,0)
2,65 (0,85)

Legenda: I. Nenhuma; II. Sugar; III. Engasgo; IV. Deglutir; V.
Refluxo; VI. Outras; A. Ocorreu o aleitamento materno; B. Não
ocorreu o aleitamento materno
Os resultados encontrados não apontaram para
associações entre as dificuldades relatadas (χ²=29,49, p=0,49;
V=0,34) e os tipos de fissuras das crianças, bem como entre a
ocorrência de aleitamento (χ²=2,65, p=0,85; V=0,23) e os tipos
de fissuras. Os dados descritivos e inferenciais estão
apresentados na Tab. (6). Não obstante, sugere-se a replicação
destas análises com amostras maiores, com vistas a corroborar
os resultados encontrados.
Com o escopo de avaliar a relação entre orientações
recebidas e aleitamento materno, os dados também foram
submetidos ao teste Qui-Quadrado, que, por sua vez, apontou
para a ausência de relação entre as variáveis (χ²=0,24; p=0,62;
V=0,07). Nesse sentido, conclui-se que ter promovido
aleitamento materno não está associado as orientações
recebidas (ver Tab.(7)). Este resultado discorda dos achados
de outros estudos (CAVALHERI, 1999; DI NINNO et al., 2011;
SILVA; FURIA; DI NINNO, 2005) em que observou-se que as
dificuldades na amamentaçãoo em portadores de FLP estão
relacionados as orientações recebidas pelos profissionais nas
maternidades.
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Tabela 7. Relação entre recebimento de informações e aleitamento
materno

Orientações

A
f (%)

B
f (%)

Recebeu
8 (19,5)
1 (2,4)
orientações
Não recebeu
30 (73,2)
2 (4,9)
orientações
χ² (p)
0,24 (0,62)
Legenda: A. Ocorreu o aleitamento materno; B. Não ocorreu o
aleitamento materno
Observou-se que 93,9% das mães deram leite materno
aos bebês na ocasião do nascimento. Peres (1999) destacou o
incentivo ao aleitamento natural, uma vez que a fissura não
impede a criança de mamar já que os reflexos de sucção e
deglutição se encontram preservados. Embora a maioria das
mães (65,3%) não tenham recebido orientações sobre
aleitamento materno antes do parto, observou-se que as
mesmas receberam as informaçõe na maternidade onde foi
realizado o parto e os principais profissionais responsáveis pela
transmissão das informações foram o enfermeiro e o pediatra.
No entanto, também observou-se que huve um desmame
precoce em virtude das dificuldades de sucção apresentada
pelas criancas, corroborando os achados dos estudos de
Dalben et al. (2003) e Silva; Furia; Di Ninno, (2005).
Quanto aos métodos utilizados para alimentar as
crianças portadoras de FLP, observou-se que o uso da
mamadeira foi o mais frequente, corroborando os achados de
Silva; Furia; Di Ninno, (2005).
De acordo com a literatura, as dificuldades mais
encontradas na alimentação de crianças com fenda de lábio
e/ou palato são causadas pela sucção ineficiente e a
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regurgitação do leite para a cavidade nasal (CAMPILLAY;
DELGADO; BRECOVICI, 2010; MENDES; LOPES, 2005.;
SILVA; FURIA; DI NINNO, 2005). Nesta pesquisa as principais
dificuldades relatadas foram o engasgo, dificuldes para sugar e
degluir, corroborando a literatura citada.
Hernandez (2001) afirmou que o recém nascido portador
de FLP, frente à estrutura cranio- facial alterada, pode
apresentar dificuldades na realização da sucção, dependendo
do tipo e extensão da FLP, pois ela estabelece a
impossibilidade anatômica de isolar a cavidade oral, da falta de
apoio e da estabilização do mamilo e dos movimentos de
posteriorização da língua.
A sucção ineficiente decorre das alterações anatômicas
e acontece, principalmente, devido à ausência de pressão
intraoral (SILVA; FÚRIA; DI NINNO, 2005). Nas FLP, a pressão
negativa pode não ser efetiva, interferindo no volume do fluxo
do líquido a ser ingerido, por falta do selamento completo da
cavidade oral, tornando a sucção ineficiente, dificultando o
processo de alimentação ou tornando-a incoordenada
(QUINTELA; SILVA; BOTELHO, 2001).
Nos estudos de Campillay; Delgado; Brecovici, (2010) e
de Silva; Furia; Di Ninno, (2005) observou-se que as
dificuldades encontradas no aleitamento de crianças com FLP
relacionam-se ao tipo de fissura encontrada, destacando que
menores dificuldades são encontradas por crianças portadoras
de fissura pré-forame incisivo. Neste estudo não observou-se
este tipo de associação.
Nas fissuras pré-forame incisivo, os indivíduos afetados
apresentam menores dificuldades alimentares, quando
comparados àqueles com a fenda pós-forame incisivo. Nos
casos de fenda pré-forame incisivo, a integridade do palato
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colabora para a manutenção da pressão negativa intraoral e
permite ao bebê um melhor padrão de sucção (ARARUNA;
VENDRÚSCOLO, 2000; DALBEN et al., 2003; SILVA; FÚRIA;
DI NINNO, 2005). Entretanto, as crianças com fenda pré-forame
incisivo incompleta podem apresentar dificuldade na
compressão do bico (seja da mamadeira ou do seio materno),
levando ao escape do alimento por não haver adequado ajuste
da boca da criança ao bico (SILVA; FÚRIA; DI NINNO, 2005).
Nas fissuras pós-forame ou transforame incisivo, podem ocorrer
dificuldades alimentares por não conseguirem uma pressão
intraoral adequada (ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000).
Os dados obtidos neste estudo e os dados da literatura
relacionada, indicam a necessidade de um acompanhamento
das mães e das crianças por uma equipe multiprofissional,
proporcionando uma melhor orientação e treinamento voltados
para minimizar as dificuldades encontradas durante o
aleitamento.
A alimentação da criança portadora de fissura durante o
período neonatal é um grande desafio, pis cada tipo de fissura
promove uma consequência específica relacionada à
alimentação (MENDES; LOPES, 2006). De acordo com
Campillay; Delgado; Brescovici (2010), a alimentaçãoo e a
nutrição são fatores essenciais para que ocorra um
desenvolvimento adequado na infância, porém a falta de
orientação compatível com a situação, pode muitas vezes,
tornar a alimentação um problema.
4. CONCLUSÕES
-

O principal método de aleitamento utilizados pelas mães
foi a oferta de leite (materno e ou artificial) na mamadeira;
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-

As principais dificuldades encontradas pelas mães para
amamentar foram o engasgo e a dificuldade para sugar;
É necessário o acompanhamento multidisciplinar das
mães e das crianças portadoras de FLP, para minimizar
as dificuldades encontradas durante a amamentação.
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RESUMO: O estresse é caracterizado por reações do
organismo frente a um agente estressor onde se exige
adaptação. Quando o indivíduo se mantém estressado por
muito tempo pode comprometer funções orgânicas vitais como
digestão, reprodução, e resposta imune, comprometendo desta
forma todo o organismo. Diante disso, esta pesquisa teve como
objetivo avaliar o impacto do estresse na cavidade oral em
pacientes da clínica escola de odontologia da UFCG em Patos
PB. O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa das faculdades integradas de Patos com o número
CAAE: 48133115.4.0000.5181 no dia 06 de outubro de 2015.
Foram selecionados aleatoriamente por meio de sorteio 180
pacientes dos quais 90 do gênero masculino e 90 do gênero
feminino. Foi utilizado Inventario de Sintomas do Estresse para
Adultos de Lipp(ISSL), instrumento validado para avaliar níveis
de estresse. As ficha de triagem dos pacientes foram
analisadas para verificar quais os principais problemas bucais
eram os mais frequentes.O gênero feminino foi o mais
estressado com 27.7% da amostra apresentando sintomas de
estresse. Os problemas bucais mais freqüentes nesse gênero
foram sensibilidade seguido do estalido na articulação
temporomandibular. No gênero masculino, 22,2% dos
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pacientes apresentaram sintomas de estresse sendo os
problemas bucais mais frequentes sensibilidade seguido de
xerostomia e estalido na articulação temporomandibular.
Conclui-se que o gênero feminino estava mais estressado em
relação ao masculino e a prevalência de problemas bucais foi
semelhante em ambos os gêneros.
Palavras-chave: Cavidade Oral. Adaptação biológica.
Qualidade de vida.
1. INTRODUÇÃO
Entende-se por estresse como um conjunto de
perturbações orgânicas e/ou psíquicas, provocadas por vários
estímulos ou agentes agressores, forçando o organismo a
reagir, de modo a manter a homeostase interna (SARDÁ et
al.,2004 & LIPP, 2003). Entretanto, como o estresse atua no
organismo não é completamente esclarecido pela ciência
(SOUSA, 2016). Tal esforço do organismo em adaptar-se diante
de um estímulo estressor interfere diretamente no estado
mental, físico e nas relações sociais do indivíduo. (FRANÇA &
RODRIGUES 2007).
Os primeiros estudos relativos ao estresse foram
realizados por Walter Cannon na primeira metade do século XX;
fisiologista na Harvard Medical School, descreveu em seus
estudos a reação do organismo frente a um agente estressor,
posteriormente, a endocrinologista Hans Selye aprofundou-se
nos estudos de Walter Cannon e constatou mudanças na
fisiologia do corpo quando esse é submetido à fatores
geradores de estresse (GREENBERG, 2002).
O estilo de vida imposto pela sociedade e o costante
aumento de exigências atuais, são apontados como motivos
que elevam os níveis de estresse, prejudicando não só o corpo
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e a mente, mas também trazendo consequências negativas
para o convívio social (LIPP, 2003; ZILLE et al.,2014).
O estresse acompanha o homem ao logo do tempo,
entretanto, é cada vez mais perceptível em nossos dias.
observar suas conseqüências negativas. (PAULINO et. al. ,
2010).
Visto pela ótica da integralidade e dos aspectos que
caracterizam o ser humano, o organismo diante de um agente
estressor direciona energia para a resposta e adaptação. Se
essa migração não for limitada poderá então comprometer
funções vitais como digestão, reprodução, crescimento e
resposta imune. Portanto, o estresse mantido por muito tempo
é extremamente prejudicial à saúde ocasionando doenças, pois
pode tornar deficiente sistemas fundamentais do organismo
como o sistema imunológico. (ZUARDI, 2014; KIM et al. 2015;
LASSELIN et al., 2016).
O estresse pode ocasionar o comprometimento do
sistema imunológico, e desencadear infecções fúngicas ou o
agravamento de patologias periodontais, tudo em decorrência
da diminuição da resposta imunológica (KOMMAN,1997;
NEVVILE,2009; PAGE,1998; ZUARDI, 2014).
Além das alterações orgânicas, o estresse em excesso e
de forma contínua, influencia diretamente (e negativamente) a
produtividade e a qualidade de vida do ser humano, sendo alvo
de estudos pra descobrir suas causas e como reduzir os níveis
elevados de estresse (SADIR et al., 2010).
Percebendo a importância do tema, Selye em 1956,
apresentou um modelo trifásico para classificar os níveis de
estresse. Na primeira fase, chamada de fase de alerta, o
indivíduo é preparado para reagir ou fugir frente a uma
experiência de estresse. Na segunda fase, ou fase de
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resistência, o organismo busca o equilíbrio e o restabelecimento
da normalidade. Já na terceira fase ou fase de exaustão, ocorre
o esgotamento físico e psicológico, e é nessa fase onde surgem
as patologias relacionadas ao estresse. (LIPP & MALAGRIS,
1998). Lipp, 2000 em seu estudo identificou ainda, uma quarta
fase, descrita entre a resistência e a exaustão, a qual chamou
de quase exaustão, onde foi possível observar que por não
conseguir resistir ou se adaptar frente ao agente estressor, o
indivíduo torna-se debilitado e conseqüentemente vulnerável ao
aparecimento de patologias (LIPP , 2000).
Identificar em que fase de estresse o indivíduo se
encontra é de fundamental importância para se traçar estratégia
de combate ao estresse, para isso o Inventário de Sintomas de
Estresse para Adultos (ISSL) foi desenvolvido e validado em
1994 baseados no modelo trifásico de Selye. (LIPP &
GUEVARA, 1994). A aplicação do ISSL pode ser realizada por
pessoas que não possuem treinamento em psicologia segundo
o seu manual (LIPP,2000). Entretanto, a interpretação e a
correção, devem ser realizadas por um profissional da
psicologia (CAMELO & ANGERAMI 2014).
Diante do exposto, a busca da possível relação do
estresse com patologias orais deve ser estimulada, no intuito de
apontar causas e efeitos e desse modo, propor tratamentos
adequados, visando o bem estar e a qualidade de vida dos
pacientes que se encontram em níveis elevados de estresse.
2 MATERIAIS E MÉTODO
O estudo realizado foi do tipo transversal com
abordagem indutiva, procedimentos comparativos, estatísticos
e descritivos (ESTRELA, 2001), adotando como estratégia de
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coleta de dados, as fichas clinicas, e o Inventário de Sintomas
de Estresse para Adulto de Lipp (ISSL) para avaliar em que
nível de estresse se encontrava o paciente.
O inventário de sintomas de estresse é um questionário
validado que avalia o nível de estresse do indivíduo e classifica
o paciente estressado em quatro fases. Nesse questionário, há
a identificação dos dados e características do participante
como gênero, idade, local de trabalho, função exercida e
escolaridade. Essa caracterização podem nos oferecer indícios
de um estilo de vida estressante.
O inventário apresenta três quadros que demostram
sintomas físicos e psicológicos apresentados nas últimas vinte
e quatro horas, última semana e último mês respectivamente.
Algumas perguntas que aparecem no quadro correspondente
as útimas vinte quatro horas reaparecem no quadro equivalente
ao último mês diferenciando apenas a intensidade dos
sintomas.
A pesquisa foi realizada nas dependências da Clinica
Escola de Odontologia da UFCG na cidade de Patos-PB.
Para ser atendido na clínica odontológica da UFCG, o
paciente necessita passar pela disciplina de propedêutica
estomatológica, essa é a disciplina responsável pela triagem
dos pacietes da clínica escola.
A ficha clínica da propedêutica estomatológica serve
para realização da anamnese inicial do paciente.É nessa ficha
que são coletados os dados inicias do paciente e a queixa
principal que levou o paciente a buscar o atendimento
odontológico.
Foi na ficha de propedêutica estomatológica que foram
retirados dados para compor a presente pesquisa previamente
autorizado pelo paciente participante.
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É na anamnese inicial que sintomas diretamente ligados
ao estresse como xerostomia, bruxismo e problemas na
articulação temporomandibular são identificados. Além disso, o
paciente é questionado se apresenta alguma sintomatologia de
estresse.
O universo do presente estudo teve como público alvo
pacientes atendidos na clinica escola de odontologia da UFCG,
a partir de dezoito anos, que participaram de modo voluntário
por meio da assinatura do termo de consentimento livre
esclarecido (TCLE).
A amostra foi constituída de 90 pacientes do gênero
masculino e 90 pacientes do gênero feminino totalizando 180
pacientes, que foram selecionados aleatoriamente. A partir
dessa amostra foi feita a inferência dos resultados e
levantamentos quantitativos por meio das fichas clínicas de
primeira consulta.
Foram excluídos pacientes menores de dezoito anos, e
aqueles que discordaram em participar voluntariamente do
estudo ou não assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido.
Por envolver seres humanos, este estudo adotará a
Resolução 466/12 do CNS (CONSELHO NACIONAL DE
SAÚDE, 2012) que regulamenta a pesquisa em humanos,
seguiu preceitos da bioética, sendo devidamente registrado no
SISNEP (Sistema Nacional de Ética em Pesquisa) e submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil.
foi apresentado um termo de compromisso do pesquisador de
acordo com essa resolução onde foram assumidas todas as
responsabilidades
e
diretrizes
regulamentadas
Saúde/Ministério da Saúde.
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O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa das faculdades integradas de Patos com o número
CAAE: 48133115.4.0000.5181 no dia 06 de outubro de 2015.
Os participantes foram abordados nas dependências da
clínica escola de odontologia da UFCG, e receberam
previamente, informações pertinentes à pesquisa como os
riscos e benefícios. Foi alertado ao paciente que a participação
era totalmento voluntária, sem nenhum custo finaceiro atribuído
à paticipação do paciente e que o mesmo poderia desistir da
pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo ao
tratamento odontológico.
A utilização do Inventário de Sintomas de Estresse para
Adultos de Lipp , instrumento que avalia o nível de estresse do
individuo, e também a utilização da ficha clínica da propedêutica
estomatológica, bem como toda a pesquisa foi realizada
respeitando os princípios éticos citados na resolução 466/12 do
CNS (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As pesquisas científicas em sua grande maioria abordam
os efeitos negativos do estresse e as conseqüências nocivas
que ele causa ao organismo e que por isso a prevenção e o
combate ao estresse devem ser constantes na prática
clínica.(SOUZA 2014).
A presente pesquisa teve como objetivo a avaliação de
180 pacientes, 90 do gênero feminino e 90 do gênero
masculino. Desse total 45 pacientes foram classificados em
um dos quatro níveis de estresse segundo o inventário de
sintomas de estresse para adultos. Esse valor aponta que 25%
do total da amostra se encontram estressados. Um a cada
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quatro pacientes que participaram da pesquisa foi enquadrado
uma das quatro fases do inventário de sintomas de estresse de
Lipp.
Quando os gêneros foram analisados separadamente,
foi constatado que as pacientes do gênero feminino da Clínica
Escola de Odontologia da UFCG apresentaram mais
estressadas. Das 90 mulheres que foram analisadas 25 se
enquadravam em uma das quatro fases do inventário de
sintomas de estresse de Lipp. Traduzindo esse número em
porcentagem ele irá correspoder a 27.7% de pacientes
mulheres estressadas, ou seja, quase um terço dos pacientes
do gênero feminino. Já entre os homens avaliados, dos 90
pacientes que participaram da pesquisa, 20 se encontraram em
alguma das quatro fases de estresse segundo o inventário de
sintomas de estresse de Lipp. Esse resultado nos mostra que
22.2% dos homens que participaram da pesquisa se encontram
estressados. O resultado encontrado concorda com os estudos
feitos por Calais et al (2003).Em sua pesquisa, as mulheres
apresentaram maior índice de estresse quando comparado
todos os grupos da pesquisa realizada.
A tabela abaixo demonstra a distribuição dos níveis de
estresse entre os gêneros pesquisados na clínica escola de
odontologia da UFCG Patos-PB
Tabela 1 Distribuição do estresse entre os gêneros.
____________________________________________
Total(n)
Estressados (n)
%
_____________________________________________________
Masculino
90
20
22,2%
Feminino
90
25
27,5%
______________________________________________________
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Além da maior quantidade de pacientes estressados, o
gênero feminino apresentou níveis mais altos de estresse em
relação ao gênero masculino. Das 20 mulheres que
apresentaram sintomas de estresse 14 se encontravam na fase
mais elevada de estresse, a exaustão, onde é possível
constatar no paciente a exaustão física e psicológica.É nessa
fase que o estresse pode de forma mais significativa afetar todo
o organismo e assim influenciar no aparecimento de sintomas
físicos. Enquanto os homens participantes da pesquisa dos 20
que apresentaram sintomas de estresse, 7 se encontravam na
fase de exaustão, 6 na fase de alerta, 4 na fase de resistência
e 3 na fase de quase exaustão, ou seja a maior parte dos
pacientes do gênero masculino que apresentaram sintomas de
estresse se encontram nas primeiras fases do invetário de
sintomas de estresse de Lipp.
Na tabela 2 podemos observar como os pacientes que
apresentaram estresse se distribuíram nas quatro fases de
estresse do inventário de sintomas de estresse de Lipp.
Tabela 2 Distribuição dos pacientes estressados nas quatro
fases de estresse de Lipp.
_____________________________________________
Gênero
Alerta
Resistência
Quase exaustão
Exaustão
_______________________________________________________
Masculino
6
4
3
7
Feminino

0

3

8

14

_____________________________________________
Em uma revisão de literatura, Cruz et al.,(2008) concluiu
que faltam informações que comprovem a atuação do estresse
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como causador dos problemas bucais de forma direta e indireta,
entretanto, evidencias apontam que problemas psicológicos
como o estresse somatizados com outros fatores podem
ocasionar desordens bucais.
Os gráficos abaixo demostram a prevalência dos
principais problemas bucais encontrados nos participantes da
pesquisa e a comparação entre os gêneros. Também com ou
sem a presença do estresse.
Figura 1. Problemas bucais em pacientes do gênero masculino
estressados.

341

IMPACTO DO ESTRESSE NA CAVIDADE ORAL EM PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DA UFCG
PATOS-PB

Figura 2. Problemas bucais em pacientes do gênero masculino
sem estresse.

Figura 3. Problemas bucais em pacientes do gênero feminino
com estresse.
Sensibilidade

3; 7%
4; 10%

10; 24%

Estalido na ATM
Bruxismo

5; 12%
9; 21%

5; 12%
6; 14%

Xerostomia
Dor de dente
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Figura 4. Problemas bucais em paciente do gênero feminino
sem estresse

4 CONCLUSÕES
Conclui-se que os pacientes da clínica escola de
odontologia da UFCG do gênero feminino estavam mais
estressados em relação ao masculino e a prevalência de
problemas bucais foi semelhante em ambos os gêneros.
Quando a comparação Foi realizada entre pacientes
estressados e não estressados, também se constatou
semelhança na prevalência das desordens bucais.
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RESUMO: A Rugoscopia baseia-se no estudo de estrias
presentes na porção anterior do palato duro, assimétricas na
espécie humana e que resistem a condições diversas, sendo
seu exame importante para a Odontologia Forense. O objetivo
deste trabalho foi apresentar a rugoscopia como um método de
identificação humana, relatando pesquisas, classificações e
aplicações da técnica descritas na literatura especializada. O
estudo foi descritivo, através de busca literária nas bases de
dados BIREME, LILACS, PUBMED, SCIELO, MEDLINE e,
Google Academy, usando como descritores “Palato Duro”,
“Palate, Hard”, “Odontologia Legal”, “Forensic Dentistry”,
“Identificação Humana” e “Forensic Anthropology”. Como
critério de inclusão, foram selecionados artigos e dissertações
publicados entre os anos 2006 e 2016. A rugoscopia é um
método primordial quando técnicas primárias de identificação
(dactiloscopia, arcos dentais e DNA) não estão disponíveis em
quantidade/qualidade para se realizar uma perícia. O padrão
dessas estrias pode ser obtido pela avaliação direta e/ou
indireta. As rugosidades palatinas possuem os requisitos
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biológicos unicidade e imutabilidade, tornando o método
aceitável. O grande número de classificações propostas para o
método rugoscópico mostra a necessidade e importância da
realização de pesquisas na área, a fim de se chegar a uma
metodologia única e eficiente para o procedimento de
individualização humana.
Palavras-chave: Identificação humana. Odontologia Legal.
Palato duro.
1. INTRODUÇÃO
A identificação humana é o processo que determina a
identidade de um indivíduo por meio da busca de características
ou de um somado de aspectos que tornam uma pessoa distinta
das demais e idêntica apenas a si mesma (PARANHOS et al.,
2009; CASTRO-SILVA; SILVA; VEIGA, 2014).
A tarefa de individualização humana é o procedimento
mais realizado nos Institutos de Medicina Legal (IMLs) de todo
o Brasil, sendo recebida, diariamente em seus departamentos,
grande demanda de cadáveres, desconhecidos ou
questionados, em variados estágios de decomposição. Para
solucionar os impasses quanto a identidade questionada,
métodos identificatórios são pesquisados, desenvolvidos e
testados continuamente (VANRELL, 2012; FRANÇA, 2015).
Na Ciência Forense, os métodos de identificação devem
seguir requisitos biológicos e técnicos. Dentre os preceitos
biológicos têm-se a unicidade (características que são únicas
para cada indivíduo, não repetindo-se em outros), a
imutabilidade (capacidade daquele atributo não alterar-se ao
longo da vida) e a perenidade (condição de resistência à ação
do tempo, estando presente mesmo após a morte). Já a parte
técnica é garantida pela praticabilidade (que possa ser
praticado rotineiramente) e classificabilidade (que permita
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classificação para arquivamento dos achados) oferecidas pelo
método (SILVA et al., 2009; TERADA et al., 2011; VANRELL,
2012; FRANÇA, 2015).
A International Criminal Police Organization (INTERPOL)
destingue os métodos primários e secundários para a
identificação humana. Como primários, a organização cita a
datiloscopia, a análise dos arcos dentais e do DNA, oferecendo
tais metodologias resultados precisos e seguros. Já métodos
secundários são aqueles adquiridos através de dados médicos
e descrições de características pessoais (SERRA; HERRERA;
FERNANDES, 2012; TORNAVOI; SILVA, 2010).
A laboração do cirurgião-dentista (CD) como perito está
legalizada através da Lei 5.081, que regulamenta o exercício da
Odontologia no Brasil. O trabalho do odontolegista envolve,
entre outros atributos, a perícia de identificação, de lesões
corporais e de acidentes de trabalho. Além disso, esse
profissional ainda pode atuar nos foros criminal, cível e
administrativo (LEITE et al., 2011; COUTINHO et al., 2013).
As técnicas odontolegais de identificação são
comparativas, ou seja, baseiam-se no cotejo entre os achados
ante mortem e post mortem. Sendo assim, para que haja a
possibilidade de aplicação desses métodos é essencial que o
odontolegista disponha de uma documentação odontológica
prévia do indivíduo questionado, através, por exemplo, de
prontuários odontológicos, modelos de gesso e exames
radiográficos. O processo de análise é dividido em três etapas:
apreciação da arcada dentária do corpo em questão, estudo da
documentação
odontológica
encontrada/fornecida
por
familiares e, finalmente, o confronto das informações (TERADA
et al., 2011; TORNAVOI; SILVA, 2010; ARGOLLO et al., 2016).
Diante de situações em que caracteres com potencial
identificatório estão limitados, seja em quantidade ou qualidade,
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como nos casos onde os corpos estão carbonizados,
esqueletizados, mutilados ou em qualquer outra circunstância
que os métodos comuns não podem ser utilizados, os
elementos dentais tornam-se um grande aliado à Ciência
Forense, pois essas estruturas, graças a sua composição físicoquímica, conseguem manter-se viáveis mesmo após situações
extremas (TORNAVOI; SILVA, 2010; TERADA et al., 2011).
A cavidade bucal é uma importante ferramenta para a
identificação humana, uma vez que possui acidentes
anatômicos únicos e peculiares para cada ser humano. Quando
as análises da disposição e condição dos elementos dentais e
das particularidades individuais ofertadas por tais estruturas
não estão viáveis para estudo, especialmente em casos de
edentulismo, fato que ainda acomete grande parcela da
população brasileira, é possível, por meio do exame dos tecidos
moles orais, individualidar o homem.
Para isso, o CD forense deve fundamentar-se, por
exemplo, nos sulcos presentes no vermelhão do lábio
(impressões labiais ou Queiloscopia) e/ou nas rugas
observadas na região anterior do palato ósseo (rugas palatinas
ou Rugoscopia). Essas últimas ganham importância por sua
localização estratégica (estão protegidas pelos lábios,
bochechas, língua, elementos dentais e ossos), mantendo-se
viáveis para análise mesmo após processos destrutivos e de
carbonização (CASTELLANOS et al., 2007; BANSODE;
KULKARNI, 2009; BING et al., 2014; ESPAÑA et al., 2010).
Desta forma, a presente revisão de literatura tem como
objetivo apresentar o método rugoscópico como sendo um
aliado forense no processo de identificação humana, relatando
pesquisas, propostas classificatórias e aplicações da técnica
descritas na literatura especializada.
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3. MATERIAIS E MÉTODO
O estudo foi de caráter descritivo, através de busca
literária nas bases de dados BIREME, LILACS, PUBMED,
SCIELO, MEDLINE e, também, o Google Academy, usando
como descritores “Palato Duro”, “Palate, Hard”, “Odontologia
Legal”, “Forensic Dentistry”, “Identificação Humana” e “Forensic
Anthropology”. Como critério de inclusão, foram selecionados
artigos e dissertações publicados entre os anos 2006 e 2016.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram localizados dezenove artigos acadêmicos e duas
dissertações sobre a temática. Segundo os mesmos, em 1930,
o pesquisador espanhol Trobo-Hermosa propôs a Rugoscopia
como meio de identificação e, ao longo dos anos, outros
estudiosos vêm examinando e aperfeiçoando o processo
metodológico (TORNAVOI; SILVA, 2010).
As rugas palatinas surgem no terceiro mês de vida intrauterina humana, quando forma-se um tecido conjuntivo fibroso
no processo palatino da maxila, ocorrendo seu
desenvolvimento a partir de interações epitélio-mesenquimais
(VENEGAS et al., 2009). Por outro lado, Carrasco e
colaboradores (2013) sugerem que as rugas palatinas formemse apenas a partir do sexto mês de vida intra-uterina e
assemelham-se a Datiloscopia.
As estrias palatinas estão localizadas no terço anterior
do palato duro e estão firmemente aderidas ao osso adjacente.
Em uma visão histológica, tais pregas são constituídas por
células escamosas estratificadas, principalmente epiteliais
paraqueratinizadas, em uma base de tecido conjuntivo similar
ao tecido contíguo ao palato. Essas rugas permanecem
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estáveis durante toda a vida, ou seja, sua forma e localização
não mudam, havendo alterações apenas em seu comprimento,
que acompanha os estágios de crescimento do indivíduo
(BANSODE; KULKARNI, 2009; PATIL; PATIL; ACHARYA,
2008; CASTRO-SILVA; SILVA; VEIGA, 2014).
Tais desenhos presentes no palato duro apresentam
grande variabilidade anatômica, sendo assimétricas apenas na
espécie humana, diferenciando esta dos demais mamíferos.
Como método identificatório, respeita os fundamentos da
individualidade, imutabilidade e perenidade, sendo passíveis de
serem classificadas e viáveis de utilização em ocasiões em que
os métodos classicamente estabelecidos estão indisponíveis
(TORNAVOI; SILVA, 2010). Nem mesmo doenças, agressões
químicas ou traumas são capazes de modificá-los, resistindo
até mesmo ao processo de decomposição por um período de
sete dias (ALMEIDA et al., 1995; BANSODE; KULKARNI,
2009).
Dentre as funções desempenhadas pelas rugas do
palato estão as de facilitarem o transporte do alimento na
cavidade oral, ajudarem na deglutição, participarem da
trituração dos alimentos e de permitirem a retenção da saliva,
que, por sua vez, ajuda na digestão primária dos alimentos por
possuir enzimas digestivas. Além disso, essas saliências
palatinas auxiliam na fonação graças a dissipação das ondas
sonoras por direções diferentes, servindo ainda como
referência para movimentação dentária em casos de tratamento
ortodôntico e como facilitadores da percepção do paladar,
posição lingual e volume mecânico dos alimentos, uma vez que
possuem receptores gustativos e táteis (PATIL; PATIL;
ACHARYA, 2008; SANTOS; CALDAS, 2012; VENEGAS et al.,
2009; SARAF et al., 2011; GOMES, 2012).
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As classificações rugoscópicas relatadas na literatura
(Fig. 1) tomam como base a forma, a quantidade, o tamanho e
a localização das rugas, com a finalidade de obter tanto a
identidade de um indivíduo vivo quanto a de um cadáver
recente. A análise das estrias apenas fica prejudicada no caso
de óbitos decorrentes de grandes traumatismos e corpos em
avançado estágio de decomposição, onde o tecido mole que
forma tais desenhos encontra-se inviável para análise
(CASTRO-SILVA; SILVA; VEIGA, 2014; ARGOLLO et al.,
2016).
Figura 1. Diferentes sistemas de classificação das rugas
palatinas.

Fonte: TORNAVOI; SILVA, 2010.
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Publicações relatam que mesmo em vítimas atingidas
por queimaduras de terceiro grau é possível a análise
rugoscópica por não haver danos ou alterações nas estruturas
de interesse. Além disso, mesmo nos casos em que essas
alterações existem, são bem menores quando comparadas ao
estado geral do corpo (SHUKLA et al. 2011).
Em 2009, Bansode e Kalkurni realizaram um estudo
onde pretendiam determinar a estabilidade das rugosidades
palatinas durante o tratamento ortodôntico, a fim de comparar o
padrão de disposição antes e após o procedimento. Foram
escolhidos 30 modelos pré e pós tratamento ortodôntico e mais
30 modelos aleatórios para serem recortados e embaralhados
com os moldes anteriormente selecionados. Treze
examinadores foram orientados a parear os modelos préoperatórios aos seus correspondentes pós-operatórios em meio
à amostra de 60 moldes dentários (onde 30 correspondiam aos
modelos pós-tratamento ortodôntico e os outros 30 haviam sido
escolhidos aleatoriamente). Os examinadores obtiveram 90%
de acerto. Constatou-se, então, que os padrões de rugas são
únicos para cada indivíduo e, mesmo com alterações dentárias
e até alterações ósseas após os tratamentos ortodônticos, o
padrão da disposição das rugas não se alteraram, sendo a
Rugoscopia uma boa técnica odontolegal para estabelecer uma
identidade.
Diversas são as classificações propostas para as rugas
palatinas, tendo como primeiro sistema de categorização o
sugerido por Trobo-Hermosa, em 1930 (Tab. 1), onde as
rugosidades eram divididas em simples (tipos A, B, C, D, E e F)
e composta (quando há a união de dois ou mais tipos de rugas)
(TORNAVOI; SILVA, 2010).
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Tabela 1. Sistema de Classificação proposto por TroboHermosa (1930).
CLASSIFICAÇÃO TIPO DE RUGA
Tipo A
Ponto
Tipo B
Linha
Tipo C
Curva
Tipo D
Ângulo
Tipo E
Sinuosa
Tipo F
Círculo
Fonte: TORNAVOI; SILVA, 2010.

Em 1937, Carrea trouxe uma classificação distinta da
anteriormente descrita, em que levava em consideração quatro
tipos de disposição das rugas, dividindo o palato em lados
direito e esquerdo, ambos separados por uma linha vertical que
representava a papila mediana, e classificando as estrias de
acordo com a direção que tomavam no palato (Fig. 2)
(TORNAVOI; SILVA, 2010).
Figura 2. Sistema de Classificação proposto por Carrea (1937).

Fonte: VANRELL, 2012.

Para Carrea (1937), as rugas classificadas em Tipo I se
direcionam no sentido posterior e convergindo para a rafe
palatina. As Tipo II são as rugas horizontais, estando as
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mesmas posicionadas perpendicularmente em relação a rafe
palatina. Estrias do Tipo III tomam uma direção anterior,
convergindo-se na rafe palatina. Já as do Tipo IV são as rugas
que possuem as mais diversas direções, ou seja, que não são
possíveis de serem classificadas como nenhum dos tipos
previamente elencados (SOUSA, 2013; GOMES, 2012).
Um ano depois, em 1938, Silva propôs uma classificação
que tomou como base a categorização em rugas simples (reta,
curva, angular, circular, sinuosa e ponto) e compostas (forma
de “Y”, cálice, raquete e ramo), tendo cada formatação uma
valoração específica. Mais tarde, em 2010, España e
colaboradores revisaram esta classificação, adaptando-a (Tab.
2) (SOUSA, 2013).
Tabela 2. Sistema proposto por Silva (1938) e adaptado por
España et al. 2010.
Classificação

Tipo

Valor

Reta

1

Curva

2

Ângulo

3

Circular

4

Ondulada

5
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Ponto
Composta

6
Y, cálice, raquete, ramo

Soma das
formas

Fonte: ESPAÑA et al. 2010.

Outra classificação foi proposta por Martins-dos-Santos,
através da qual foi possível facilitar as peculiaridades
rugoscópicas de um indivíduo, dividindo as rugas palatinas com
base na sua localização (Tab. 3 e Fig. 3) (TORNAVOI; SILVA,
2010):
Tabela 3. Sistema Proposto por Martins-dos-Santos.
Na posição mais
Em outras
Figura
anterior
posições
Ponto
P
0
Reta
R
1
Curva
C
2
Ângulo
A
3
Curva fechada
Cf
4
Sinuosa
S
5
Bifurcada
B
6
Trifurcada
T
7
Quebrada
Q
8
Anômala
Na
9
Fonte: TORNAVOI; SILVA, 2010.
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Figura 3. Sistema proposto por Martins-dos-Santos.

Fonte: TORNAVOI; SILVA, 2010.

Basauri (1961) propôs um arranjo que dividiu as rugas
palatinas em principais (representadas por letras) e acessórias
(assinaladas por números). As rugas principais estão
localizadas mais anteriormente no palato – tanto no lado
esquerdo quanto no direito – e todas as outras rugas,
localizadas posteriormente à principal, são ditas acessórias
(Tab. 4) (SOUSA, 2013; CASTELLANOS et al., 2007).
Tabela 4. Sistema de classificação de Basauri (1961) (adaptado
de TORNAVOI; SILVA, 2010).
Ruga Principal
Ruga
Forma Anatômica
Acessória
A
1
Ponto
B
2
Linha
C
3
Ângulo
D
4
Sinuosa
E
5
Curva
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F
X

6
7

Círculo
Polimórfica

Fonte: TORNAVOI; SILVA, 2010.

De acordo com Tornavoi e Silva (2010), em 1973 foi
elaborado um sistema por Cormoy, onde buscou-se classificar
as rugas de acordo com o seu comprimento. A estria principal
era aquela que possuia mais do que 5mm de dimensão, sendo
as acessórias as que variavam entre 3mm e 4mm.
Denominavam-se rugas fragmentadas, por sua vez, as que
exibiam menos que 3mm, atrelados as formas: linha, curva e
angulada.
Com o aumento da busca por métodos biométricos que
possam ajudar na realização de perícias, Castro-Silva, Silva e
Veiga (2014) realizaram um estudo com finalidade de analisar
a eficácia da Rugoscopia para a identificação humana. Uma
amostra com 184 modelos em gesso de estudantes da cidade
de Niterói/RJ foi utilizada, onde as rugas palatinas foram
analisadas e classificadas de acordo com a quantidade,
direção em relação a rafe palatina e sua forma individual, sendo
comparadas às variáveis de sexo, cor da pele e idade. Os
resultados mostraram haver um número de 2 a 7 rugas no sexo
masculino e uma maior prevalência do tipo IV conforme o
sistema de classificação de Carrea. No entando, a pesquisa
relatou não haver diferença estatisticamente significante entre
os grupos. Como conclusão, o autor relatou que a Rugoscopia
é um método biométrico eficiente e traz importantes
informações individuais, no entanto, não mostrou acurácia na
sedimentação populacional.
Em 2009, Jurado e colaboradores analisaram a
frequência, a variabilidade, o dimorfismo sexual e a simetria
bilateral de rugas palatinas em jovens colombianos
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pertencentes a dois grupo étnicos. Foram utilizados 208
modelos de gesso, sendo 112 pertencentes ao grupo
caucasóide de Cali (66 de homens e 46 de mulheres), com faixa
etária variando entre dez e dezoito anos, e 96 modelos
pertencentes a índios Amazonas de Letícia (43 de homens e 53
de mulheres), com faixa etária entre cinco e doze anos. Após
as análises dos modelos, os autores concluíram que as formas
retas, onduladas e curvas foram as mais frequentes, tanto para
rugas principais como para as derivadas, em ambos os sexos e
grupos étnicos estudados. Não foram observados dimorfismo
sexual e simetria bilateral. Por não terem sido encontradas
fórmulas rugoscópicas iguais, o estudo evidenciou o caráter de
“unicidade” e “irrepetibilidade” das rugas palatinas,
características que as permitem serem utilizadas nos processos
de identificação forense.
Também no ano de 2009, Venegas e colaboradores
realizaram um estudo que buscou analisar a forma e as
dimensões das rugas palatinas. Depois de analisarem 120
indivíduos, entre os 15 e 20 anos de idade, de ambos os sexos
e com a dentição completa, os pesquisadores classificaram as
rugas de acordo com sua forma, tamanho e número. Os
mesmos constataram que a forma mais comum foi a sinuosa
(43%), seguida pela curva (27%), reta (15%), ponto (11%) e a
polimórfica (4%). As rugas palatinas com maior comprimento
foram as sinuosas, com uma média de 9,58mm. Desta forma,
também concluíram que as rugas palatinas podem ser utilizada
como ferramentas forenses auxiliares no processo de
identificação forense.
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5. CONCLUSÕES
A análise das rugas palatinas, dispostas de forma única
e assimétrica para cada indivíduo humano, é uma técnica
eficiente e aplicável na prática pericial. Tais estrias mantêm-se
estáveis ao longo da vida e possuem uma posição anatômica
que as protegem da interferência de agentes externos. A
Rugoscopia é um método de identificação que pode ser
realizado tanto em indivíduos vivos quanto em cadáveres
recentes, sendo necessário o acesso a dados posteriores para
que haja o cotejo das informações.
Estudos sobre a temática tornam possível o uso da
Rugoscopia pelo profissional forense, permitindo que o mesmo
embase seus laudos de identificação humana de forma técnica
e científica.
O grande número de classificações propostas para o
método rugoscópico mostra a necessidade e importância da
realização de pesquisas na área, a fim de se chegar a uma
metodologia única e eficiente para o procedimento de
individualização humana.
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RESUMO: Alterações no modo mastigatório podem levar estar
associadas ao padrão facial e às más oclusões. Este trabalho
teve como objetivo geral verificar a existência de associação
entre o desempenho mastigatório, o padrão facial e o
tratamento das más oclusões com recursos da ortodontia e da
ortopedia funcional dos maxilares. Para responder ao objetivo
proposto desenvolveu-se um estudo piloto, transversal, que
compreendeu o período de dezembro de 2015 e março de
2016. Na análise estatística adotou-se uma margem de erro de
5%. O elenco de variáveis para a mastigação, compreendeu
máxima velocidade, máxima abertura, máxima lateralização,
máxima protrusão, total de ciclos, ciclos à direita, ciclos à
esquerda e preferência mastigatória. A coleta ocorreu pela
anamnese, exame físico de crianças entre 10 e 12 anos de
idade, na fase da dentadura mista, atendidas em clínicas-escola
de Odontologia em universidade pública do Recife. A amostra
compreendeu 34 crianças e seus responsáveis. Dos pacientes
infantis 79,4% possuíam 11 anos de idade, 61,8% do sexo
masculino. Com uma frequência mais elevada nesses
pacientes infantis obtiveram-se a opção por uma consistência
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alimentar mais pastosa, pelo lado de preferência mastigatória
esquerdosimetria da linha óssea e um número de ciclos
mastigatórios entre 20 e 30. Houve mudanças significantes nas
médias da máxima velocidade, máxima abertura e da máxima
protrusão (p<0,05) durante a mastigação, nos dois exames.
Palavras-chave: Postura. Mastigação. Ortodontia.
1. INTRODUÇÃO
As funções do Sistema Estomatognático (SE)
dependem, em grande parte, dos movimentos mandibulares e
da relação que o crânio estabelece com a face e a coluna
cervical. Estas relações devem, portanto, ser avaliadas em
conjunto, de forma a viabilizar um tratamento integral do
indivíduo (FAVERO et al., 2015).
Oclusopatias ou más oclusões representam um dos
problemas de saúde bucal com maior prevalência a nível
mundial e um desafio à saúde pública, no que se refere à
adoção de medidas educativas e preventivas, com vistas a
minimizar o impacto dessas na qualidade devida dos indivíduos
acometidos. Nesse contexto, sabe-se que as implicações
podem abranger, de forma mais direcionada, o crescimento e o
desenvolvimento craniofacial e o desempenho das funções
estomatognáticas, principalmente a mastigação (JUNQUEIRA
et al., 2015).
Alterações no modo mastigatório podem levar a
alterações posturais e estas seriam responsáveis por
disfunções da coluna cervical, do osso hióide e da musculatura
elevadora e abaixadora da mandíbula. Dessa forma, a postura
corporal global interfere na posição da cabeça que, por sua vez
determina a postura da mandíbula e da língua na cavidade
bucal (PLESH; BISHOP; MCCALL, 1993).
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Segundo Amaral (2000), outra variável associada a
possíveis modificações no desempenho da função mastigatória
é representada pelo padrão facial. No entanto há controvérsias
sobre essa correlação e dúvidas quanto à interferência
condições de saúde bucal e oclusão clinicamente relevantes
para a postura corporal. Trabalhos destacam a necessidade de
investigações mais abrangentes, em busca de fortes evidências
científicas sobre o tema, particularmente entre crianças e
adolescentes (SOUZA et al., 2014; PRATES et al., 2016).
O objetivo geral deste estudo foi verificar se existe
associação entre o desempenho mastigatório e o alinhamento
de cabeça e ombros em pacientes infantis, antes e após o uso
de aparelhos ortodônticos e ortopédicos funcionais dos
maxilares.
2. MATERIAIS E MÉTODO
O projeto desta pesquisa encontra-se vinculado a uma
investigação mais ampla, tese de Doutorado, aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), sob o protocolo de número
42183615.2.0000.5208. Houve respeito aos princípios que
regem a bioética e os direitos humanos universais. Obteve-se
um consentimento formal prévio assinado por pais ou
responsáveis pelos pacientes infantis.
Representa um estudo piloto, transversal com a análise
descritiva e inferencial dos dados. O grupo amostral foi
composto por pacientes atendidos nas clínicas-escolas do
Curso de Odontologia da UFPE, em Recife, provenientes do
Ambulatório de Pediatria do Hospital das Clínicas da mesma
Instituição de Ensino Superior. A coleta de dados ocorreu entre
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os meses de dezembro de 2015 a março de 2016. Houve a
participação direta de seis pesquisadores, previamente
calibrados, nas especialidades da Odontologia, Fonoaudiologia
e Terapia Ocupacional.
Como critérios de inclusão na amostra definiram-se
crianças entre 10 a 12 anos de idade, de ambos os gêneros, na
dentadura mista, sem patologia de base ou disfunção de vias
aéreas superiores e também que ainda não se encontrassem
em tratamento fisioterapêutico e∕ou fonoaudiológico à época da
avaliação. Os critérios de exclusão abrangeram o diagnóstico
de comprometimento neurológico, defeitos congênitos ou o uso
de aparelhos ortodônticos ou ortopédicos funcionais dos
maxilares, antes da primeira avaliação ou com necessidade de
outra intervenção clínica odontológica.
Para o cálculo amostral utilizou-se o programa Statcalc
do software Epi-Info, versão 6.04, adotando-se margem de erro
de 5% e o poder amostral de 80%. O período da coleta foi
compreendido entre dezembro de 2015 e março de 2016.
As variáveis investigadas compreenderam idade, sexo,
escolaridade da criança e da mãe, consistência alimentar de
preferência, algumas características da função mastigatória
(total de ciclos e predominância de lateralidade), simetria da
linha média óssea, padrão facial, tipo de má oclusão e tipo de
aparelho utilizado.
Como instrumentos para a coleta empregaram-se a anamnese,
o exame físico e a avaliação da mastigação, Também foram
considerados os tipos de aparelhos usados e o intervalo de
tempo desde à instalação até 30 dias após esse procedimento.
A avaliação oclusal foi realizada por alunos do curso de
graduação em odontologia, devidamente calibrados e sob a
supervisão de duas pesquisadoras. Os exames ocorreram com
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a criança sentada na cadeira odontológica, sob luz artificial,
com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e
espátulas de madeira.
Alterações no padrão de normalidade oclusal foram
consideradas no sentido anteroposterior. A oclusão das
crianças foi avaliada no sentido anteroposterior para permitir a
classificação das más oclusões conforme preconizado por
Angle (1989): Classe I, Classe II divisão 1, Classe II divisão 2
e Classe III. Na sequência investigou-se a presença de mordida
cruzada nas regiões anterior (quando acometia um ou mais
dentes anteriores) ou posterior (quando presente nessa região).
Nesse caso, foi subdividida em bilateral (quando presente nos
lados direito e esquerdo) ou unilateral (quando envolvendo
apenas um dos lados). Em relação às alterações verticais,
estabeleceu-se como parâmetro de normalidade o trespasse
vertical de até 50%, ou seja, um recobrimento de até metade da
coroa clínica dos incisivos permanentes inferiores pelos
incisivos permanentes superiores. O recobrimento maior que
50% foi categorizado como sobremordida profunda e a
ausência de trespasse vertical, mordida aberta7.
A avaliação das características mastigatórias ocorreu de acordo
com uma adaptação do estudo de Lucena et al 8, em 2014. A
mastigação foi avaliada com o paciente infantil sentado em
cadeira, com a cabeça posicionada no Plano de Frankfurt
paralelo ao solo e costas apoiadas no encosto, Plano de
Camper paralelo ao solo, olhos abertos, pés apoiados no solo
e braços apoiados sobre os membros inferiores.
Nessa avaliação utilizou-se um pão francês do dia (25g).
Obteve-se fotografias e filmagem, para posterior análise da
mastigação.
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Houve a análise das variáveis seguintes: máxima
velocidade (em milissegundos ou ms), máxima abertura
(milímetros ou mm), máxima lateralização (mm), máxima
protrusão (mm), total de ciclos, ciclos à direita (mm), ciclos à
esquerda (mm) e preferência mastigatória (lado).
Figura. Posição da criança para a avaliação de algumas das
características da mastigação consideradas

Os dados foram analisados descritivamente através de
frequências absolutas e percentuais. Para avaliar a hipótese de
associação significativa entre duas variáveis aplicou-se o teste
estatístico Qui-quadrado de Pearson. No caso em que a
condição para utilização do teste Qui-quadrado não foi
verificada, utilizou-se o teste Exato de Fisher. A margem de
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erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi de 5%.
Realizou-se a digitação dos dados na planilha EXCEL e o
programa estatístico utilizado para obtenção dos cálculos
estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) na versão 23.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria das crianças tinha 11 anos (79,4%) e os 20,6%
restante estava com 10 anos de idade. Houve a predominância
de pacientes do sexo masculino (61,8%), escolares do ensino
fundamental e que possuíam 50% das mães com o nível de
escolaridade fundamental completo; 29,4% das mães tinham
fundamental incompleto e 20,6% possuíam ensino médio ou
superior.
Quanto às variáveis direta ou indiretamente relacionadas
à função mastigatória e analisando-se a consistência de eleição
para os alimentos, um maior percentual correspondeu aos
pacientes que apresentavam preferência por alimento de
consistência pastosa (41,2%), 38,2% não apresentavam
preferência por um tipo específico de consistência para os
alimentos, 11,8% mencionaram ter como escolha alimentos
sólidos e 8,8% líquidos.
Segundo a preferência de lateralidade ao mastigar,
38,2% dos avaliados possuíam o lado esquerdo, 35,3% o modo
bilateral alternado e 26,5% o lado direito de preferência.
Também foram quantificados os números de ciclos
mastigatórios por porção ingerida do pão. Para o total da
amostra, 47,1% estabeleciam entre 20 a 30 ciclos, 29,4% mais
de 30 ciclos e 23,5% menos de 20 ciclos mastigatórios ao
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exame inicial, sem o uso de aparelhos ortodônticos ou
ortopédicos funcionais dos maxilares.
Considerando-se as médias entre todas as variáveis, a
máxima velocidade, ao exame inicial obteve-se 323ms e em 30
dias após a instalação dos aparelhos 427ms p <0,05, sem
diferenças quanto ao tipo do recurso usado.
Para a máxima abertura, os valores médios ao exame
inicial eram de 30,8mm e ao final 18,7mm (p<0.05).
Quanto à máxima lateralização, houve muita oscilação
entre os pacientes infantis, quanto à lateralização máxima para
a direita e para a esquerda, antes e após a instalação dos
aparelhos. Constataram-se os valores médios de 7,8mm para
a direita antes e 9,3mm depois. Para a esquerda 9,1mm antes
e 11,4mm depois.
Avaliando-se a máxima protrusão, os valores médios
iniciais foram de 7,2 mm e no momento da segunda avaliação,
após a instalação e uso dos aparelhos 12,83 (p<0.05). A média
do total de ciclos foi de 27 para 42 (p<0,05), com ciclos à direita
de 17 para 21 e ciclos à esquerda de 17 para 24.
Constatou-se como padrão facial mais frequente o tipo I
(52,9%) seguido pelo tipo II (29,4% ) e pelo tipo III (17,6%).
Simetria da linha média óssea foi constatada em 23 (67,6%) dos
pacientes infantis.
Quanto ao tipo de má oclusão apresentada ao exame
inicial, considerando-se o sentido anteroposterior, 52,9% das
crianças eram portadoras da Classe I de Angle, 32,4% com
Classe II (1ª divisão) e 14,7% com Classe II (2ª divisão).
Considerando-se os sentidos vertical e horizontal, os
tipos de más oclusões observadas foram: mordida cruzada
posterior bilateral e sobremordida exagerada com 26,5% cada,
23,5% dos pacientes não apresentavam esse registro, 17,7%
370

CARACTERÍSTICAS DA MASTIGAÇÃO DE PACIENTES INFANTIS ANTES E APÓS O USO DE APARELHOS
ORTODÔNTICOS OU ORTOPÉDICOS FUNCIONAIS DOS MAXILARES

possuíam mordida aberta anterior e 2,9% mordida cruzada
anterior e mordida cruzada unilateral, respectivamente.
Segundo o tipo de aparelho a ser instalado, 58,8% era
do tipo ortodôntico removível e 41,2% ortopédico funcional dos
maxilares.
Quando ocorreu a reavaliação dos pacientes, em um
período de 30 dias e após a colo, cação dos aparelhos não
ocorreu diferença significante (p>0,05) entre a consistência
alimentar de preferência, lado de predominância mastigatória
ou número de ciclos.
Constatou-se um aumento na consistência alimentar
sólida (17,6%) e uma redução na frequência dos que
mencionaram a consistência alimentar pastosa (35,3%). Nesse
intervalo, houve um percentual mais elevado dos que
apresentavam ciclos superiores a 30 por porção ingerida
(35,3%) e uma redução (41,2%) entre os que possuíam entre
20 a 30 ciclos, mantendo-se o percentual dos que
apresentavam menos de 20 ciclos mastigatórios por porção de
pão.
Não se estabeleceu diferença significante (p>0,05) entre
o tipo de má oclusão e as variáveis relacionadas às
características mastigatórias.
O estudo presente adotou uma amostra de conveniência,
mas intencional ao objetivo proposto. Considerando-se o tipo
de estudo, a quantidade e forma de seleção dos indivíduos
investigados, além do intervalo de tempo entre o primeiro e o
segundo exames, 30 dias, os resultados devem ser analisados
com cautela. Em andamento se encontra o processamento dos
dados após 180 dias, verificando-se as mudanças constatadas
na análise da oclusão e a possibilidade de associação com
algumas características da mastigação.
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Os achados do estudo presente quanto à consistência
mastigatória de preferência diferem dos encontrados por
Canuto et al. (2016), que analisaram essa variável em escolares
do ensino fundamental. Esses autores observaram que 100%
dos escolares avaliados com idade entre 10 e 14 anos e de
ambos os gêneros apresentaram preferência por alimentos de
consistência sólida, independentemente do modo respiratório
oral. Porém, a maioria dos escolares investigados ingeria
líquido durante as refeições e com a presença do alimento na
boca, fator que favorece a ingesta dos sólidos. Por outro lado,
na presente pesquisa, observou-se uma preferência dos
entrevistados por alimentação pastosa (41%).
Trannin et al. (2012), analisando as características da
função mastigatória em indivíduos com mordida cruzada
posterior unilateral verificaram uma dificuldade maior na
ingestão de alimentos fibrosos por essas pessoas, quando
comparados a indivíduos com a oclusão normal. No trabalho
atual não se estabeleceu a associação entre a preferência
alimentar e a má oclusão. Somado a isso, a frequência de
mordida cruzada posterior foi baixa.
Quanto ao lado de preferência mastigatória, uma maior
frequência dos pacientes avaliados apresentavam uma maior
opção pelo lado esquerdo. Garcia et al. (2014) referiram como
fundamental o padrão mastigatório bilateral, no qual o uso da
musculatura mastigatória de maneira sincrônica propicia
suporte estrutural adequado a ossos e dentes, favorecendo o
desenvolvimento craniofacial harmônico. Contudo esses
autores, observando a mastigação habitual e a atividade
eletromiográfica dos músculos masseter e temporal em
escolares de sete a doze anos de idade encontraram um
percentual mais alto de crianças com preferência mastigatória,
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mas para o lado direito (36,7%), seguida pelas que
apresentavam a preferência para o lado esquerdo (26,7%),
pelas com mastigação bilateral e alternada (25,8%) e com
mastigação bilateral simultânea (10,8%); característica essa
não observada no estudo atual.
Sabe-se que o uso unilateral da musculatura
mastigatória pode ser ocasionado pela força aumentada no lado
de trabalho, gerando no lado contralateral alongamento
muscular e redução do tônus funcional. Isto, ocasionalmente,
tornaria perceptível a assimetria muscular e até mesmo óssea
(BERLESSE et al., 2012; GARCIA et al., 2014).
Gomes e Bianchini (2009), em estudo que caracterizou a
mastigação de 78 crianças dos quatro aos onze anos de idade,
com dentição decídua e com dentição mista e de ambos os
gêneros, utilizaram o pão francês, não encontraram diferenças
significantes entre essas duas fases do desenvolvimento da
oclusão no ser humano; com exceção da presença de
amassamento de alimento com a língua, predominante na
dentição decídua. Essas pesquisadoras constataram uma
média de 27 ciclos mastigatórios por porção; o que concorda
com o intervalo de maior frequência estabelecido para os ciclos
mastigatórios entre as crianças do estudo presente.
Quanto ao padrão facial, Pacheco et al. (2014) não
observaram associação significativa entre as funções
estomatognáticas e o perfil e a tendência de crescimento facial.
No entanto percebeu discreto aumento das contrações
musculares atípicas na deglutição em crianças portadoras de
má oclusão Classe I de Angle e uma frequência elevada de
respiração oral em crianças classificadas como má oclusão do
tipo Classe II, onde o perfil e a tendência de crescimento facial
não foram determinantes para alterações das funções
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estomatognáticas. Logo estas poderiam ser relacionadas a
outros fatores não investigados no estudo.
De acordo com Pissulin et al. (2010), avaliando
alterações eletromiográficas dos músculos mastigatórios em
crianças portadoras de mordida cruzada posterior unilateral
direita, existiu uma hiperatividade do músculo temporal-anterior
esquerdo, e hipoatividade do músculo masseter esquerdo,
sendo os músculos masseter direito e porção anterior do
músculo temporal esquerdo mais ativos que os outros músculos
avaliados.
No estudo atual não se pôde estabelecer associação
significante entre as más oclusões e as variáveis relacionadas
ao desempenho mastigatório consideradas, apesar da
diferença significante (p<0,05) após o uso de aparelhos
ortodônticos ou ortopédicos funcionais dos maxilares. Arcequet
(2014) destacou essa possiblidade, particularmente nas
posições protrusivas dos aparelhos na OFM.
Fica a sugestão por novas investigações, com uma
amostra mais representativa da população ou grupo alvo, em
especial para um controle ao longo do tempo.
4. CONCLUSÕES
Com uma frequência mais elevada nesses pacientes
infantis obtiveram-se a opção por uma consistência alimentar
mais pastosa, pelo lado de preferência mastigatória esquerdo,
simetria da linha óssea e um número de ciclos mastigatórios
entre 20 e 30, para um padrão facial do tipo I.
Os tipos de más oclusões com percentuais mais
elevados entre os pacientes infantis avaliados foram a Classe II
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de Angle, mordida cruzada posterior bilateral e sobremordida
exagerada.
Houve mudanças significantes nas médias da máxima
velocidade, máxima abertura e da máxima protrusão durante a
mastigação, nos dois exames
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RESUMO: Fluorose óssea é uma doença metabólica crônica
causada pela inalação ou ingestão prolongada de quantidades
excessivas de fluoreto. Suas principais consequências tóxicas
são alterações e deformidades ósseas, caracterizadas por
osteoesclerose, calcificações de ligamentos, osteoporose,
osteomalácia ou osteopenia, sendo uma condição clínica
prevalente em muitas regiões da Ásia. Um dos problemas
encontrados para a realização do seu diagnóstico, é que os
sinais pré-clínicos assemelham-se a de outras doenças, como
artrite. Além disso, suas manifestações clínicas, diagnóstico e
tratamento são desconhecidos da maioria dos profissionais de
saúde. O objetivo deste trabalho é apontar as características
clínicas dessa patologia. Para a realização desta revisão de
literatura, foram utilizados os seguintes descritores: fluorosis
skeletal (fluorose esquelética), bone fluorosis (fluorose óssea),
chronic fluorosis (fluorose crônica) e systemic fluoride (fluoreto
sistêmico); as bases de dados consultadas foram PubMed,
LILACS e SciELO, no período de 01/02/1990 a 01/02/2015. Os
resultados foram obtidos através da seleção de 57 artigos, por
meio de leitura minuciosa, crítica e reflexiva dos textos
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obedecendo aos critérios de inclusão, seguida da organização
de quadros sinópticos dos dados obtidos, foram selecionados
apenas aqueles que se referia a temática. Após a leitura dos
mesmos, pode-se concluir que essa doença é desconhecida no
Brasil, embora existam relatos de área endêmica na Paraíba, e
esta pode ser considerada um problema de saúde pública.
Palavras-chave: Fluorose esquelética. Fluorose óssea.
Fluoreto sistêmico.
1. INTRODUÇÃO
O flúor vem sendo utilizado na prevenção da cárie dentária,
e a fluoretação da água de abastecimento é empregada em
inúmeros países que possuem suas próprias políticas para a
realização do procedimento (BLEICHER; FROTA, 2006;
RAMIRES; BUZALAF, 2007; BRASIL, 2009; MÁRIO JÚNIOR;
NARVAI, 2011; FUNASA, 2012).
Porém, apesar do seu efeito benéfico, a ingestão em
excesso de substâncias contendo flúor pode trazer malefícios
para o ser humano, afetando diversos sistemas e estruturas do
organismo. Os riscos da ingestão excessiva pode se dar de
forma aguda ou crônica, podendo afetar a estrutura do esmalte
dentário, desencadeando um processo denominado de fluorose
dentária, bem como ocasionar alterações no sistema
neurológico, respiratório, cardiovascular, hematopoiético,
digestório, endócrino e esquelético. Os efeitos tóxicos do F são
dependentes de algumas variáveis como: tempo de ingestão e
quantidade ingerida, idade, presença de problemas
cardiovasculares ou renais, alterações genéticas, entre outros
(SAMPAIO, 2008; DHAR; BHATNAGAR, 2009; REDDY, 2009).
A principal consequência tóxica do efeito do flúor se dá
através de alterações e deformidades ósseas, levando a um
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processo conhecido como fluorose óssea (FO), também
chamada de
fluorose esquelética, caracterizada por
osteoesclerose, calcificações de ligamentos e, muitas vezes,
acompanhada de osteoporose, osteomalácia ou osteopenia
(SAMPAIO, 2008; REDDY, 2009; EVERETT, 2011; LEMOS et
al., 2013; PECKHAM; AWOFESO, 2014).
Mais de 260 milhões de pessoas pelo mundo consomem
altas concentrações de fluoreto, e regiões da Índia, China e
África são consideradas as regiões mais endêmicas para
fluorose óssea (TEKLE-HAIMANOT et al., 1995). O Brasil tem
sido considerado um país com baixos níveis de fluoreto na água
potável, existindo pouco relato de regiões endêmicas para FO
(SAMPAIO et al., 1999; SOUZA, 2012). Na Paraíba, através da
análise da água potável, pôde-se constatar uma cidade com
concentrações acima do recomendado (SAMPAIO et al., 2010;
SOUZA, 2012) constituindo uma área de risco para o
desenvolvimento da doença (SOUZA, 2012).
Porém, um dos problemas encontrados para a realização
do diagnóstico dessa patologia é que os sinais pré-clínicos
assemelham-se a de outras doenças como artrite (DHAR;
BHATNAGAR, 2009). Além disso, informações sobre a doença,
incluindo as manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento
são desconhecidos da maioria dos profissionais de saúde.
Levando em consideração a falta de conhecimento desta
doença no país, a partir da incidência desta alteração na região
do alto sertão paraibano, a utilização da prática baseada em
evidências (PBE), suscitou a necessidade de pesquisas mais
ampliadas, a fim de capilarizar as informações e o
conhecimento desta, envolvendo a sistematização e publicação
dos resultados de pesquisa bibliográfica que possam ser úteis
na assistência à saúde.
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Assim, torna-se necessário à intensificação do
conhecimento dessa morbidade, considerada um problema de
saúde pública, fato que merece destaque e justifica o
desenvolvimento deste trabalho, a fim de compreender como as
pesquisas abordam essa problemática. Surge o seguinte
questionamento: quais as evidências científicas atuais sobre os
aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento da fluorose óssea?
Além disso, é de suma importância lembrar que as
populações da região Nordeste, principalmente, uma vez que
sofrem com a falta de água, buscam outras fontes para
obtenção da mesma, como por exemplo, através de poços
profundos e nesses casos a concentração de F em águas
subterrâneas é elevada o que faz com que essa população seja
considerada de risco para o desenvolvimento dos efeitos
tóxicos do flúor.
Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho é levantar
informações sobre as manifestações clínicas da fluorose óssea
com o intuito de torná-la mais conhecida pelos profissionais da
área de saúde, tornando a doença menos subdiagnosticada.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão integrativa da
literatura, reunindo múltiplos estudos publicados, e
possibilitando a síntese do estado do conhecimento e
conclusões gerais da temática proposta, de modo a responder
a seguinte questão norteadora: qual a evidência científica atual
sobre os aspectos clínicos, da fluorose óssea. Esse método de
pesquisa é um dos utilizados na PBE, que permite a
incorporação de evidências na prática clínica, com a finalidade
de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um tema
delineado, de uma maneira sistemática e ordenada,
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contribuindo para o aprofundamento sobre o tema investigado
(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
Na seleção de literatura científica disponível, foram
cumpridas as seguintes etapas: formulação da pergunta,
localização dos estudos e avaliação crítica, coleta de dados,
análise e apresentação, interpretação dos dados e
aprimoramento e atualização da revisão (ROTHER, 2007).
O levantamento da busca de artigos, que tratassem do
tema proposto, foi realizado através de pesquisas nos bancos
de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): LILACS
(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde), base de dados internacional PUBMED (Medical
Published – serviceofthe U.S. National Library of Medicine) e
SciELO (Scientificeletronic Library Online). Os descritores
utilizados para a estratégia de busca, de acordo com o
dicionário em ciências da saúde (DECS), foram: fluorosis
skeletal, bone fluorosis, chronic fluorosis, systemic fluoride,
fluorose esquelética, fluorose óssea, fluorose crônica e fluoreto
sistêmico.
A palavra chave, fluorose óssea (bone fluorosis)
serviu como combinação para todas as palavras chaves, para
evitar temáticas afins, que não seriam interessantes para o
trabalho.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após leitura criteriosa dos artigos nas bases de dados
indexados nos referidos bancos de dados nos últimos 15 anos,
obedecendo ao período de publicação, sendo os mesmos
selecionados de forma minuciosa e verificando a adequação
aos critérios de inclusão e exclusão conforme a importância
381

PREVISIBILIDADE ESTÉTICA E FUNCIONAL DE REABILITAÇÕES ORAIS COMPLEXAS: UM RELATO DE CASO

para responder ao tema proposto nos periódicos, realizou-se o
fechamento catalográfico do material bibliográfico.
Um total de 109 artigos foram obtidos na busca das
bases de dados com os descritores estabelecidos. Os filtros
foram selecionados a partir das opções propostas em cada
base de dados, reduzindo assim, após essa etapa, o número de
periódicos para responder a pergunta condutora do estudo. A
partir dos resultados podemos inferir que:
Apesar do flúor apresentar efeitos preventivos ou mesmo
terapêuticos, quando utilizado de maneira inadequada, tanto
por administração crônica quanto aguda, o fluoreto pode causar
reações indesejáveis. Tais efeitos se devem ao nível de
exposição a essa substância, e não a substância propriamente
dita (WHITFORD, 2008).
A água fluoretada é uma importante causa de efeitos
adversos do flúor na saúde humana (PECKHAM; AWOFESO,
2014). Ou seja, o fluoreto em água potável pode ser benéfico
ou prejudicial para a saúde, em função da sua concentração
(MURUTU et al., 2012).
Estudos sobre os efeitos sistêmicos e tópicos do flúor
ingerido, destacando a importante distinção entre o que ocorre
com flúor natural (fluoreto de cálcio - CaF2), encontrado em
águas, e compostos com adição de flúor (fluoreto de sódio - NaF
e ácido fluossilícico - H2SiF6), baseando-se em uma avaliação
detalhada do efeito do flúor sobre as funções fisiológicas,
concluem que existem efeitos nocivos da adição de compostos
de flúor artificiais para abastecimento de água. A maioria das
avaliações de fluoretação das águas raramente se concentra
em análise fisiológica detalhada, porém confia em dados
epidemiológicos observacionais para demonstrar eficácia, que
raramente são sensíveis o suficiente ou examinam questões
potenciais de dano (PECKHAM; AWOFESO, 2014).
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Algumas variáveis influenciam os efeitos tóxicos do flúor,
como idade, deficiência de cálcio, magnésio e/ou vitamina C,
distúrbios
ácido-básico,
presença
de
problemas
cardiovasculares ou renais, alterações genéticas, temperatura
ambiente, entre outros, fazendo com que algumas pessoas
sejam mais sensíveis à utilização desse íon e seus compostos,
uma vez que são fatores que podem agravar ou reduzir os
efeitos do flúor (SAMPAIO, 2008; DHAR; BHATNAGAR, 2009;
REDDY, 2009).
O osso é um reservatório de fluoreto, e o esqueleto em
desenvolvimento, isto é, em crianças e jovens, tem uma pobre
organização e compactação dos cristais, fazendo com que a
área superficial seja maior, contribuindo para uma rápida
absorção de fluoreto. Portanto, nesses indivíduos, ocorre uma
maior remoção do fluoreto do sangue, possivelmente reduzindo
o risco de toxicidade, por diminuir os níveis de flúor no plasma
(WHITFORD, 2008; DENBESTEN; LI, 2011).
Nutrição também é importante para controlar o nível
sérico de fluoreto, por exemplo, íons como cálcio, magnésio e
alumínio podem reduzir a biodisponibilidade do flúor, isto é, o
esgotamento dos níveis séricos de cálcio e magnésio, como
ocorre na desnutrição, determina altos níveis de flúor livre,
contribuindo para a sua toxicidade (DENBESTEN; LI, 2011;
CORTINA; FERRERO, 2013). Por outro lado, devido a sua alta
negatividade, ele interage com esses íons que são carregados
positivamente, formando complexos que precipitam e provocam
dor e destruição tecidual (CORTINA; FERRERO, 2013).
Estudos recentes sugerem que a presença de certos elementos
vestigiais como o estrôncio, sílica e urânio, em alta
concentração em água e comida também poderiam influenciar
a toxicidade do fluoreto, alguns benéficos e outros prejudiciais
(REDDY, 2009).
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No que concerne às características clínicas da fluorose
óssea, de acordo com critérios clínicos e radiológicos, a FO
pode ser classificada quanto à gravidade em leve, moderada,
grave e muito grave, como observa-se na Tabela (1) (TEOTIA;
TEOTIA; SINGH, 2004). Pode também ser classificada de
acordo com seu nível de severidade em seis estágios:
assintomática,
sintomática inicial (dores
articulares),
esquelética
estabelecida,
fase
de
complicações,
enfraquecimento e incapacitação (BUSSALAF, 2008).
Tabela 1. Classificação de Fluorose esquelética
GRAVIDADE

Leve

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CLÍNICAS

RADIOLÓGICAS

Ósseas generalizadas e dores

Osteoesclerose

articulares
Moderado

Semelhante à leve + rigidez e

Semelhante à leve +

movimentos

formação

restritos

da

coluna e articulações

de

periosteal,
denso,

osso
córtex

perda

padrão

de

trabecular,

calcificações

da

membrana
interóssea

e

ligamentos
Grave

Como acima + deformidades

Como

de

osteofitose,

flexão

de

coluna

e

acima

+

articulações (quadris, joelhos,

exostoses,

cotovelos,

mãos),

calcificação

doença

anexos musculares,

características

da

óssea metabólica

dos

encaixes e cápsulas
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Muito Grave

Como acima + deformidades

Como

paralisantes,

complicações

doença

neurológicas

(dores

acima

óssea

metabólica

radiculares, perda de massa

(osteomalácia,

muscular,

pseudofraturas,

compressão

+

radiculo-mielopatia de região

osteoporose, doença

lombar e cervical, paraplegia,

óssea

tetraplegia)

hiperparatireóide),

e

acamado.

estado

calcificação do arco
neural

e

estreitamento
canal

espinhal

de
e

forame intervertebral.
Fonte: TEOTIA; TEOTIA; SINGH, 2004.

No início do quadro de FO, os pacientes queixam-se
frequentemente de um vago desconforto e parestesias nos
membros e no tronco. As características clínicas mais comuns
são a imobilização das articulações e discrepâncias ósseas
como geno valgo e exostose do joelho. A presença de dor e
rigidez nas costas, especialmente na região lombar, seguido
pela região cervical e dorsal também são comuns. Tornando-se
grave e crônica, a FO causa deformidades incapacitantes e
complicações neurológicas afetando ligamentos da coluna,
articulações dos membros, devido ao envolvimento das
cápsulas articulares, tendões e membranas interósseas,
podendo haver comprometimento vascular e lesão isquêmica
da medula espinhal e raízes nervosas (PRASAD; REDDY,
1994; DHAR; BHATNAGAR, 2009; REDDY, 2009; REDDY;
DEME, 2012).
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Alterações ósseas observadas na fluorose incluem tanto
aspectos
estruturais
quanto
funcionais
combinando
osteoesclerose, osteomalácia, osteoporose e formação de
exostose, além de hiperparatireoidismo secundário em uma
proporção de pacientes. A coluna vertebral é a parte mais
comumente afetada. Em casos graves e crônicos, os
ligamentos da coluna vertebral cristalizam-se e esta se torna
uma contínua coluna de osso, provocando deformidades
incapacitantes e complicações neurológicas que são
principalmente de natureza mecânica (PRASAD; REDDY,
1994; DHAR; BHATNAGAR, 2009; REDDY, 2009; REDDY;
DEME, 2012).
A ocorrência de sintomas neurológicos decorrentes da
FO, manifestando-se geralmente como radiculomielopatia,
indica um curso de doença avançada e surgem principalmente
devido à compressão mecânica do cordão espinhal e raízes
nervosas. Entre as características encontradas nos pacientes
estão: fraqueza muscular com assimetria e atrofia dos
músculos, fasciculação, dor em região das raízes nervosas e
parestesias. O comprometimento da medula espinhal
caracteriza-se por ter um aparecimento mais abrupto e inclui
manifestações como paraplegia espástica ou tetraplegia,
hiperreflexia, sinal de Babinski positivo e uma variedade de
déficits sensoriais (SIDDIQUI et al., 2007). Estudos na Índia
relatam o acometimento do sistema neurológico decorrente da
FO em pacientes com idade entre 20-70 anos de idade e
predomínio em pacientes do sexo masculino. A região da
medula cervical é comumente mais afetada quando comparada
à medula da região dorsal. Embora a região da coluna lombar
seja o primeiro local a apresentar alterações esqueléticas
causadas pela fluorose, a compressão da cauda equina
raramente ocorre (REDDY, 2009; REDDY; DEME, 2012).
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A progressão do acometimento da coluna cervical leva
ao aparecimento, de maneira insidiosa, de radiculomielopatia
com manifestações neurológicas com atrofia dos músculos das
mãos, paraparesia espástica ou quadriparesias. Em estágios
avançados do acometimento neurológico, o quadro clínico
torna-se uniforme levando à incapacidade total do indivíduo,
paraparesia espástica grave, ou quadriparesia com
incontinência urinária e espasmos flexores. Hiperreflexia, com
ausência de reflexos abdominais e respostas dos músculos
extensores plantares com ou sem reflexo patelar e aquileu
confirmam a região envolvida (TEKLE-HAIMANOT et al., 1995).
Pacientes podem apresentar dificuldade para deambular
devido à fraqueza progressiva nos membros inferiores. O
comprometimento dos membros superiores pode levar ao
aparecimento de complicações neurológicas originadas por
alterações nos nervos motores e sensitivos, com predomínio do
acometimento dos neurônios motores. Devido à coexistência de
deformidades incapacitantes do quadril, joelho e outras
articulações, torna-se difícil definir se o comprometimento dos
neurônios foi causado por lesões neurológicas ou deformidades
esqueléticas (REDDY; DEME, 2012).
A compressão da raiz nervosa leva à atrofia de vários
grupos musculares nos membros superiores e inferiores. Os
membros superiores são mais afetados do que os inferiores
pela radiculopatia devidos às características anatômicas e
envolvimento da coluna cervical ser mais comum. Em casos
avançados, com a atrofia pelo desuso dos músculos dos
membros e troncos, os pacientes podem apresentar-se
caquéticos (REDDY; DEME, 2012).
A região craniana não é muito afetada e o
comprometimento dos forames dos nervos cranianos só ocorre
nos estágios avançados da doença. Entre os nervos cranianos,
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o mais acometido, em cerca de um quarto dos casos
investigados, foi o oitavo par (vestibulococlear). Nos casos em
que há acometimento da calota craniana, as alterações
causadas pela fluorose são distinguíveis. A ocorrência de
surdez progressiva pode ser observada sendo a condução
óssea mais afetada do que a aérea. O que poderia explicar o
aparecimento da surdez é a compressão do nervo pelo canal
auditivo. Neurite óptica quase nunca é observada nesses
pacientes, porém a administração de NaF em altas doses para
tratamento de osteoporose têm um efeito prejudicial sobre o
nervo óptico (REDDY; DEME, 2012).
A formação de exostoses, principalmente em torno do
joelho, cotovelo e tornozelo, podem pressionar os nervos
mediano, ulnar e poplíteo o que pode levar ao aparecimento de
dor, parestesia e fraqueza nos membros (REDDY; DEME,
2012).
Pode ocorrer ainda o envolvimento da circulação
vertebrobasilar causada pela compressão da artéria vertebral
devido à presença de osteófitos cervicais. Relatos em pacientes
com fluorose do aumento das calcificações nos grandes vasos
e alterações no metabolismo dos lipídios pode provocar
acidentes vasculares cerebrais. Além disso, outras
características neurológicas têm sido relatadas como dores de
cabeça, convulsões e distúrbios no eletroencefalograma
(REDDY; DEME, 2012).
Para a realização do diagnóstico é necessário avaliar os
seguintes pontos: teor de flúor na água potável consumida;
endemicidade de fluorose na área; presença de manifestações
clínicas; exame físico; avaliação bioquímica, radiológica e
histopatológica (TEOTIA; TEOTIA; KUNWAR, 1971).
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Alterações urinárias como redução da excreção de cálcio
e aumento dos níveis urinários de fluoreto estão presentes na
FO (TEOTIA; TEOTIA; KUNWAR, 1971).
No que se refere a prevenção da mesma, a medida
primordial para a prevenção de uma patologia consiste em
tornar a população ciente da existência e agravos da mesma.
Portanto, políticas de educação em saúde são necessárias,
mostrando a extensão mais grave da doença de forma a motivar
ações preventivas e, até mesmo, terapêuticas depois de
adequado diagnóstico (FLUORIDE, 2015).
Outra medida comunitária e economicamente viável é o
controle de flúor na água potável buscando uma concentração
de flúor abaixo de 1mg/L (TEOTIA; TEOTIA; SINGH, 2004).
4. CONCLUSÕES
Embora seja uma doença endêmica, e com caráter
incapacitante, em países como a Índia, no Brasil não existem
relatos na literatura sobre casos de FO, porém sabemos que
populações que sofrem com a falta de água necessitando
utilizar água de poços profundos contendo altos teores de F,
com dietas pobres em cálcio e vitamina D e que vivem em
regiões de altas temperaturas como é o caso do nordeste
brasileiro, apresentam um elevado risco de ter a doença.
Observamos com essa pesquisa que os dados referentes
às características clínicas da doença ainda limita-se a
publicações estrangeiras, ficando as publicações brasileiras
voltadas mais a características da fluorose dentária. Por isso,
pesquisas envolvendo pacientes com sintomas semelhantes ao
de FO e publicações sobre as características da doença devem
ser realizadas a fim de torná-la mais conhecida pelos
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profissionais de saúde, e com isso evitar o sofrimento de
pacientes.
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RESUMO: O Brasil em breve completará seis décadas de
experiência com projetos de fluoretação em sistemas de
abastecimento de águas. Apesar desse método preventivo de
controle da cárie dentária ter abrangência coletiva e ter
conquistado o status de ser um eixo importante nas políticas
públicas em saúde bucal, é preciso avançar na discussão
quanto aos métodos de monitoramento e de heterocontrole. O
objetivo deste trabalho é fazer uma revisão literária sobre a
trajetória para implantação dos programas de fluoretação de
águas públicas no Brasil, e identificar os desafios para
aceitação e consolidação do método e as estratégias para
monitoramento e vigilância. A fonte de dados corresponde a
publicações nacionais e internacionais em base de dados
(BIREME, MEDLINE (PubMed), SciELO, BBO, LILACS), bem
como livros-texto notadamente citados nessa temática em um
período de 20 anos. Diversidades regionais, diferenças em
sistemas operacionais de águas, teores residuais de fluoretos,
abordagens diferenciadas na apresentação de dados de
concentração de fluoretos no hetetocontrole, redução do “poder
preventivo”, fragilidade política e necessidade de evolução
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técnica para minimizar variações de flúor em águas são alguns
dos desafios que esse método enfrenta. Práticas de vigilância
com projetos de fluoretação submetidas ao heterocontrole são
fundamentais para fortalecer o método e garantir
sustentabilidade política e apoio da comunidade científica.
Palavras-chave: Fluoretação das águas. Vigilância sanitária.
Saúde bucal.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil em breve completará seis décadas de experiência
com projetos de fluoretação em sistemas de abastecimento de
águas. Este método está entre uma das dez principais medidas
de saúde pública na prevenção da cárie dentária (Cdc, 1999).
No entanto, apesar da abrangência coletiva da fluoretação de
águas no Brasil de controle da cárie dentária ser um eixo
importante nas políticas públicas em saúde bucal, ainda há
espaço para implantação de novos sistemas de água fluoretada
e se faz necessário estruturar uma rede de apoio as estratégias
de monitoramento e de heterocontrole.
Características como o baixo custo e a abrangência do
método já foram comprovadas por vários estudos (Horowitz e
Heifetz, 1979; Ringelberg, Allen et al., 1992; Wright, Bates et
al., 2001; Frias, Narvai et al., 2006).
No entanto para que a fluoretação seja eficaz é preciso
que a medida não só seja contínua ao longo do tempo, mas que
também os teores de flúor sejam adequadamente controlados
(CDC, 1999). Atualmente esse controle da concentração de
flúor está facilitado, pois a tecnologia atual dispõe de medidas
que evitam ou minimizam o excesso na concentração de flúor
através de dosadores automáticos que controlam essa
concentração mantendo-a dentro de uma faixa de padrões
adequados.
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Em 1998 foi implantado no Ministério da Saúde o
VIGIÁGUA que propõe um conjunto de medidas a serem
adotadas pelas autoridades de saúde pública com a finalidade
de garantir que a água para consumo humano atenda aos
padrões e normas da legislação vigente (Brasil, 2004b). Com a
finalidade de analisar os dados referentes a qualidade da água
para consumo humano foi estruturado o SISÁGUA, em
operação desde o ano 2000. Sistema alimentado pelos
técnicos das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
(Brasil, 2004b).
O Brasil é um país que ainda encontra-se dividido no
que diz respeito a fluoretação das águas de abastecimento
público. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda se
encontram na fase de expansão na implantação de sistemas e
consolidação, enquanto que as regiões Sul e Sudeste
basicamente ultrapassaram essa fase e encontram-se agora na
fase de manutenção e de controle de qualidade.
O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão literária
sobre a trajetória para implantação dos programas de
fluoretação de águas pública no Brasil, identificando os desafios
para consolidação do método e as estratégias para
monitoramento e vigilância.
2. MATERIAIS E MÉTODO
Foi realizada uma ampla revisão da literatura obtida em
banco de dados eletrônicos (BIREME, MEDLINE (PubMed),
SciELO, BBO, LILACS) a fim de identificar estudos que
avaliassem vários aspectos da fluoretação de águas públicas
no Brasil. Também foram incluídos na pesquisa alguns livrostexto notadamente citados nessa temática em um período de
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20 anos, bem como, teses, dissertações e relatórios de
pesquisa sobre o tema no banco de dados CAPES e CNPq.
Para seleção dos descritores recorreu-se a consulta ao
DECs (descritores de assunto em ciências da saúde da
BIREME) e ao MeSH (tópico de assuntos médicos do
MEDLINE). Utilizou-se ainda o operador lógico “AND” para
combinação dos descritores e termos para busca ativa nas
bases. Os termos em inglês foram utilizados nas cinco bases e
os em português na BIREME, SciELO e BBO. Para a pesquisa
na base de dados eletrônica foram usadas palavras chaves
como: “fluoretação das águas” (“water fluoridation”), “flúor”
(“fluoride”), “vigilância sanitária” (“health surveillance”), “saúde
bucal” (“oral health”). Os artigos selecionados foram
inicialmente fichados e classificados segundo sua temática
principal. Após leitura dos resumos e dos artigos, essa
classificação foi verificada e discutida pela equipe de
pesquisadores.
As referências bibliográficas de todos os estudos
considerados relevantes foram examinadas em detalhes. Os
títulos e resumos foram avaliados por um revisor para verificar
a relevância do estudo para esta revisão. Os estudos
considerados relevantes foram avaliados pelo revisor principal
e por um co-revisor, a fim de discutir a inclusão ou exclusão no
presente estudo. Os estudos não foram codificados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 A técnica de fluoretação
A adição de compostos de sais de flúor a água é feita
na etapa final do processo de tratamento da água após a
filtração para que não haja perda do composto. É um
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procedimento relativamente simples. Porém, existem diferentes
técnicas e a escolha irá depender do produto empregado para
fluoretar e das condições da estação de tratamento de água
(Brasil, 1974b; CDC, 1995).
O equipamento e o composto de sais de flúor a serem
utilizados em um determinado programa de fluoretação irão
variar de acordo com as circunstâncias e características
próprias de cada localização (Murray, 1992; Reeves, 1996).
Sendo assim ao se projetar um sistema de fluoretação deve-se
levar em consideração primeiramente o tipo de equipamento a
ser utilizado e em seguida o composto, pois determinado
composto será indicado para um tipo de equipamento
específico (Ramires e Buzalaf, 2005). Por exemplo, com o
fluoreto de sódio granulado deve-se usar um saturador, com o
fluorsilicato ou fluoreto de sódio usa-se um distribuidor seco e
com o ácido hidrofluossilícico, um distribuidor líquido (Murray,
1992) (figura 01).
Figura 1: Diagrama ilustrativo de um sistema de fluoretação

Fonte: próprios autores
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Em Estações de Tratamento de Água (ETA) foi comum
o uso do método tradicional do cone de saturação. Em linhas
gerais, coloca-se o composto de flúor no cone invertido onde
será produzida uma corrente contínua de água, ascendente,
que passa sem cessar através do sal. A solução produzida é
captada na parte superior do cone invertido por um tubo
horizontal de plástico perfurado que constitui a saída (CDC,
1995).
Já em águas de poços, são mais utilizados os sistemas
com hidroinjetor ou com cilindro. O sistema com hidroinjetor
apresenta maior custo de instalação e manutenção, porém
permite variações de dosagens. Já o sistema com cilindro,
apresenta menor custo de instalação e manutenção, no entanto
somente permite dosagens constantes, operando muito bem
em poços com vazão elevada. Nos poços com vazões baixas
(até cerca de 10 m3/hora) está sendo adotado, com bons
resultados. No sistema de mistura do composto de flúor com
hipoclorito de sódio, a aplicação pode ser realizada via
hidroinjetor ou bomba dosadora (CDC, 1995).
Quanto aos compostos de flúor comumente utilizados
dispomos de: a) fluoreto de sódio (NaF), um produto mais caro,
que apresenta alta solubilidade e maior facilidade de
manipulação; b) o fluossilicato de sódio (Na 2SiF6), é um
composto muito utilizado atualmente devido ao seu custo
favorável, boa pureza comercial e boa solubilidade; e c) o ácido
hidrofluossilícico (H2SiF6) que atualmente tem sido a opção de
escolha por ser uma solução que pode ser dosada através de
bombas dosadoras com hidro-ejetor ou dosadores de nível
constante, o que evita problemas inerentes a dosagem, como a
obstrução da tubulação ou o risco de toxicidade (Murray, 1992;
Daré, 2006). Esse tipo de sistema apresenta uma caixa de
parada que controla o excesso de flúor quando há qualquer
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problema na bomba. A figura 01, situação “A” mostra que no
caso de excesso de solução de flúor há um retorno para o
recipiente inicial, enquanto que a situação “B” ilustra o
funcionamento da caixa de parada no caso de funcionamento
normal da bomba (figura 01).
Atualmente tanto os sistemas de fluoretação pelo ácido
hidrofluossilícico, quanto os dosadores automáticos como o
fluorímetro, facilitaram no sentido de manter as concentrações
ideais de fluoretos na água de abastecimento. Os avanços
técnicos são importantes para as discussões sobre a vigilância
da fluoretação de águas. Vale ressaltar ainda que a imperiosa
necessidade de manutenção das concentrações de flúor nas
águas de abastecimento em níveis adequados (0,7 a 1,2 mg/L)
se deve ao fato do mecanismo de ação flúor ser basicamente
tópico, apesar da fluoretação de águas ser classificada como
método sistêmico. A força fluoretação de águas enquanto
método está baseada nas freqüentes exposições diárias em
que os beneficiários estão submetidos. Afinal, para que o flúor
seja efetivo, o mesmo deve estar constantemente no meio
bucal.
A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística em levantamento realizado no ano de 2008
evidenciou que embora 5.166 dos municípios brasileiros
(92,8%) apresentem tratamento da água de abastecimento
3.351 municípios (60,6%) efetuam a fluoretação de suas águas
de abastecimento público (IBGE, 2010).
As regiões que mostram uma maior porcentagem de
municípios apresentando fluoretação adicionada a água de
abastecimento são as regiões Sul e Sudeste com 87,7% e
85,9% de seus municípios com fluoretação na água de
abastecimento público respectivamente. Em contrapartida as
regiões Norte e Nordeste apresentam apenas 10% e 32%
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respectivamente. Na região Centro-Oeste uma parcela de
59,5% dos municípios apresentam fluoretação na água de
abastecimento público. A figura 02 mostra a distribuição
percentual por estado para todo o país (IBGE, 2010).
Figura 2: Distribuição de fluoretação por região do Brasil

Fonte: Próprios autores

Em estudos recentemente publicados observou-se que
municípios com maior densidade populacional, localizados em
regiões de maior desenvolvimento sócio-econômico, possuem
melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH)
apresentando a implementação da fluoretação por longo
período de tempo, já municípios menores em termos
populacionais ainda apresentam dificuldades e fragilidades na
implantação dessa medida (Gabardo, Silva et al., 2007;
Gabardo, Silva et al., 2008).
De acordo com Murray (1992) para que um município
possa introduzir a fluoretação da água de abastecimento
público ele deverá atender a alguns requisitos como: suficiente
grau de desenvolvimento econômico, existência de rede
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municipal de abastecimento com grande alcance populacional,
disponibilidade de equipamentos, pessoal capacitado e capital
suficiente para gastos iniciais de instalação e funcionamento e
legislação adequada (Murray, 1992).

3.2 Estratégias de vigilância sanitária
No Brasil, a lei federal 8.080 define vigilância sanitária
como um “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse a saúde” (Brasil,
1990).
Nos séculos XVIII e XIX, a vigilância sanitária era vista
principalmente como uma ação para evitar a propagação de
doenças nos agregados urbanos que vinham surgindo. Ao final
do século XX, houve uma reestruturação da vigilância sanitária
resultante de descobertas nos campos da microbiologia e
terapêutica, alem dos avanços no campo das tecnologias
(Narvai, 2001).
Desde 1990, o governo brasileiro vem reestruturando o
sistema nacional de vigilância sanitária criando a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (Brasil, 1999) cuja
finalidade é promover a proteção da saúde da população
através do controle sanitário da produção e comercialização de
produtos e serviços.
Até recentemente predominava na área da saúde bucal
um enfoque bastante limitado para as ações de vigilância
sanitária. Em 1998, Narvai propôs que as ações de vigilância
sanitária abrangessem três dimensões: estabelecimentos de
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prestação de serviços, produtos para higiene bucal e os
alimentos e bebidas (Narvai, 1998).
A eficácia preventiva da fluoretação das águas de
abastecimento público vai depender da continuidade da medida
e mais importante da manutenção de teores adequados de flúor
(CDC, 1995). Portanto para que possam ser utilizados com
segurança os produtos fluoretados, incluindo a água de
consumo, é de fundamental importância o desenvolvimento de
ações de vigilância sanitária acerca da quantidade de flúor com
a finalidade de mantê-lo dentro dos limites ideais estabelecidos
(Narvai, 1998; 2001).
É necessário que haja um controle permanente da
fluoretação. Esse controle poderá ser feito através do controle
operacional e do heterocontrole (Narvai, 2001). O controle
operacional é aquele realizado pela própria empresa produtora
da água, com o objetivo de garantir a qualidade de seu produto.
Enquanto que, o heterocontrole pode ser realizado por um
órgão da vigilância sanitária com o objetivo de garantir que o
produto atenda aos dispositivos legais e não apresente risco a
saúde humana (Narvai, 2001).
3.3 Controle operacional
A portaria n0 1.469/MS publicada em 2000 estabeleceu
os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e
vigilância da qualidade da água. De acordo com essa portaria a
concentração de flúor presente nas águas de abastecimento
deverá ser objeto tanto do controle operacional quanto da
vigilância sanitária (Brasil, 2000).
O controle operacional é pré-requisito fundamental para
a implementação segura e eficaz da fluoretação. Pode ser
realizado através de métodos colorimétrico como o SPADNS, e
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o potenciométrico com eletrodo específico. Dentre estes, o de
melhor precisão é o do eletrodo, pois se baseia na medida direta
dos íons de flúor livres. O método colorimétrico SPADNS está
mais sujeito a erros por existirem íons interferentes. Por outro
lado, interferentes são mais freqüentes em águas subterrâneas
não sendo este o caso de boa parte dos sistemas de águas. O
método mais utilizado pelas companhias de abastecimento é o
colorimétrico, por se tratar de um método economicamente
mais viável e acessível aos técnicos (Filho, Prado et al., 1992;
Ferreira e Benedet, 1999). Existe também o fluorímetro digital,
utilizado pela empresa de águas do estado do Paraná
(SANEPAR). Este é um sistema automatizado que faz a
dosagem, a medida, a análise e a leitura contínua alimentada
pelo computador. O controle inclui sistema de alarme,
armazenamento e registro impresso de resultados (Amarante,
2008).
No entanto, pode ocorrer de esse controle ser falho,
como em localidades oficialmente fluoretadas onde o
procedimento deixou de ser realizado e a informação de que há
fluoretação permanece (Filho, Prado et al., 1992). Em outros
casos a única informação disponível acerca da fluoretação é a
fornecida pela empresa responsável pelo abastecimento, sendo
esta na verdade, a situação mais freqüente (Narvai, 2001).
Reconhecendo a importância de o controle da
fluoretação não ficar restrito ao controle operacional, em 1987,
a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo criou um grupo
institucional encarregado de avaliar o teor de flúor nas águas de
abastecimento, através da resolução SS-329, de 13/11/1987
(São Paulo, 1987).
Diante do exposto, é importante que a empresa
responsável pela fluoretação faça o controle operacional,
através de monitoramento próprio na estação de tratamento de
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água e em pontos distantes. A proposta desse sistema de
vigilância é acompanhar a execução da medida a partir dos
seus efeitos, na água oferecida ao consumidor, em diferentes
locais do município, identificando falhas e pontos a serem
corrigidos. Por outro lado, o heterocontrole, que representa o
monitoramento das concentrações de flúor por um órgão
diferente daquele que fluoreta as águas, deve também ser
realizado (Narvai, 2001).
3.4 Avaliação e perspectivas
Dentro da perspectiva de políticas públicas de saúde
bucal, a fluoretação das águas constitui um eixo importante na
redução de desigualdades sociais de acesso ao flúor. Desde
2004, em função da publicação dos resultados do SB Brasil
(2004) foi proposta a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil
Sorridente – do governo federal, colocando como eixo
norteador recursos financeiros para ampliação do programa de
fluoretação das águas no Brasil (Brasil, 2004c; 2006a). Além
disso, a política propõe a doação de kits de higiene bucal,
proporcionando maior acesso ao dentifrício fluoretado na
estratégia de saúde da família e suas ações nos equipamentos
sociais adscritos a unidade de saúde da família.
O eixo da Fluoretação da Água é subcomponente da
política de saúde bucal do Governo Federal que não só propõe
elevar o número de serviços de abastecimento público de água,
como também contribuir para a melhoria dos procedimentos
operacionais de controle humano, fortalecendo o Sistema de
Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano –
VIGIAGUA. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) é a
responsável pelo financiamento de todo o programa e os
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insumos para o primeiro ano de funcionamento da fluoretação
nos municípios beneficiados (Brasil, 2006a).
Resultados recentes mostraram 209 novos sistemas de
fluoretação foram implantados, abrangendo 108 municípios e
beneficiando cerca de 2,4 milhões de pessoas (Brasil, 2007).
Para o avanço na implantação da política nacional de
saúde bucal é importante considerar a vigilância à saúde na
perspectiva de melhorias nas condições de vida e da saúde das
comunidades. Sendo assim, é importante estruturar e
padronizar protocolos de vigilância sanitária no sentindo de
acompanhar de forma sistemática e permanente as
concentrações de flúor nas águas de abastecimento público.
Desta forma, os problemas com o excesso ou ausência de
teores adequados de flúor, e ainda se a fluoretação está
ocorrendo de modo contínuo e permanente podem ser
evidenciados (Filho, Prado et al., 1992).
Esse sistema deverá contemplar que o usuário da água
receba em sua conta de água essas informações assim como
se estabeleça uma gestão de informação para a comunidade
em geral ter acesso a esses dados. Essa proposta visa facilitar
os processos tornando-os mais transparentes, democráticos e
participativos. Isso poderá auxiliar na tomada de decisão para
enfretamento das possíveis dificuldades.
O controle na adição de flúor nas águas de sistemas de
abastecimento público é importante para que se alcance o
benefício do método, pois abaixo do nível considerado ideal o
flúor não proporciona a prevenção à cárie, já acima pode expor
os indivíduos ao desenvolvimento de fluorose dentária
(Petersen e Lennon, 2004). Sendo assim, é importante o
controle operacional interno e externo nas concentrações do
flúor nas águas constantemente.
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Percebe-se claramente diferenças regionais no que diz
respeito a fluoretação de águas de abastecimento no Brasil.
Nas regiões Sul e Sudeste, o método já pode ser considerado
consolidado, as discussões nestas regiões enfocam mais a
necessidade de um monitoramento adequado. Enquanto que
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ainda há a
necessidade de expansão e consolidação da implementação do
sistema em um caráter mais uniforme. Nessas regiões, a
agenda da fluoretação de águas é pautada pela sensibilização
das autoridades locais valendo-se dos dados de declínio de
cáries nas cidades onde a fluoretação de águas é consolidada
há mais de 10 anos.
4. CONCLUSÕES
A fluoretação das águas de abastecimento público
apresenta ainda alguns desafios a serem alcançados, dentre
eles a implantação e manutenção universal do recurso, o ajuste
e monitoramento do nível ideal de fluoretos nas regiões onde já
está devidamente implantado e a identificação de fragilidades
que dificultam a expansão da medida. A detecção dessas
fragilidades e a participação efetiva de todos os atores
envolvidos nesse processo podem construir estratégias de
enfretamento adequadas para que essa expansão seja
alcançada com qualidade. Assim, é preciso que se faça também
a discussão de capacitação de recursos humanos para o
trabalho de vigilância.
A fluoretação das águas de abastecimento já tem sua
eficácia comprovada pela vasta literatura cientifica disponível.
No entanto este método precisa ser visto como uma adequação
na concentração de flúor na água de abastecimento para que o
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mesmo possa exercer seu efeito preventivo sem acarretar um
efeito tóxico (fluorose dentária).
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RESUMO: O conceito de estética, por ser subjetivo, requer uma
estreita relação entre as técnicas odontológicas e a expectativa
do paciente. Objetivou-se apresentar técnicas necessárias para
obter previsibilidade estética e funcional em reabilitações orais
complexas, através de um relato de caso. Paciente C.D.M, 45
anos, do gênero masculino, apresentou-se a um curso de
Especialização em Prótese Dentária, queixando-se de
insatisfação estética. Diagnosticou-se severa diminuição da
dimensão vertical de oclusão (DVO), desgaste incisal, além de
restaurações nos dentes anteriores em resina composta que
mostravam-se insatisfatórias. Primeiramente, foram feitas
fotografias iniciais, em seguida realizou-se o planejamento
estético digital (Software Power Point 2014), onde os princípios
adotados foram os de proporção áurea. Ao final, foram obtidas
as medidas (largura x altura) das coroas clínicas, que serviram
como base para o enceramento diagnóstico. Levando em
consideração a diminuição da DVO, foi proposta uma
associação entre a reabilitação estética e funcional, na qual a
condição de máxima intercuspidação habitual (MIH) tornou-se
relação cêntrica (RC). Posteriormente, realizou-se o
enceramento diagnóstico, seguido da confecção do mock-up,
411

PREVISIBILIDADE ESTÉTICA E FUNCIONAL DE REABILITAÇÕES ORAIS COMPLEXAS: UM RELATO DE CASO

na qual o paciente foi condicionado durante 24 horas, dando
desta forma a previsibilidade estética e funcional necessária
para o planejamento do caso, concluindo que as técnicas
empregadas foram eficazes para se atingir as expectativas do
paciente e serviram de forma efetiva como guia para o
planejamento e execução do caso clínico.
Palavras-chave: Estética dentária. Reabilitação bucal.
Desenho de prótese.
1. INTRODUÇÃO
A palavra estética, derivada do grego “aisthesis”,
significa sensação, mas ao longo dos anos tomou sentido da
essência do que é belo e do que está em harmonia. Por ser um
conceito subjetivo, em situações de reabilitações orais que
envolvam áreas estéticas, é necessário que o profissional se
atente ao fato de que, as necessidades e expectativas do
paciente vão ser um fator decisivo para o sucesso da terapia
(BARATIERI, 1995).
O conceito de proporção áurea, introduzido na
antiguidade pelos egípcios e aprimorado pelos gregos, traz a
premissa de que tudo na natureza segue uma regra específica
de proporção, onde partes de tamanhos diferentes tornam-se
harmônicas (HIGASHI, 2006).
Em relação a estética do sorriso, seguindo este modelo,
normalmente estima-se que as linhas faciais (distância
bipupilar, distância entre a asa do nariz e a comissura labial,
dentre outras) estão intimamente ligadas entre as dimensões e
proporções das coroas dentárias (TAK ON; KOIS, 2016).
Nesse sentindo, nos últimos anos introduziu-se a
ferramenta de planejamento estético digital, onde através de
fotografias inseridas em um software, o profissional é capaz de
avaliar uma relação entre dentes, gengiva, sorriso e face do
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paciente
(CATONNI;
MASTRANGELO;
GHERLONE;
GASTALDI, 2016).
Assim, permite ao cirurgião-dentista, um melhor
entendimento dos problemas e a criação de possíveis soluções
que possam integrar as necessidades estéticas e funcionais do
paciente, obtendo ao final, um planejamento que irá guiar as
etapas clínicas e laboratoriais, atingindo resultados previsíveis
(TRUSHKOWSKY; ARIAS; DAVID, 2016).
A partir desse tipo de planejamento, o profissional obtém
medidas (largura x altura) das coroas clínicas, que irão servir
como base para o enceramento diagnóstico feito nos modelos
de estudo. Decorrida essa etapa, é possível realizar um ensaio
restaurador intra-oral, ou “mock-up” como é mais comumente
mencionado, onde é permitido ao paciente pré-vizualizar o
resultado final do tratamento sem que haja a necessidade de
desgaste nos elementos dentários (ZANARDI, 2016).
Além disso, o “mock-up” proporciona uma análise
dinâmica do sorriso, onde avalia-se o tratamento proposto e
suas relações com o lábio, expressões faciais, funções
fonéticas e o equilíbrio neuromuscular. Dessa forma, é possível
diagnosticar possíveis limitações ou falhas que possam
interferir no sucesso da terapia antes mesmo de inicia-la
(KOVACS; MEHTA; BANERJI; MILLAR, 2011).
É importante ressaltar que essas etapas são
fundamentais para um correto planejamento das reabilitações
orais, já que o conceito estética é subjetivo, ou seja, o objetivo
central do tratamento é atingir as expectativas do paciente, por
isso a necessidade de utilizar ferramentas que possam prever
o resultado do tratamento sugerido pelo profissional (MALIK;
TABIAT-POUR, 2010). Portanto, o objetivo deste trabalho é
apresentar as técnicas clínicas e laboratoriais necessárias para
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se obter previsibilidade estética e funcional em reabilitações
orais complexas
2. MATERIAIS E MÉTODO
Paciente C.D.M., 45 anos, do gênero masculino,
apresentou-se a um Curso de Especialização em Prótese
Dentária, queixando-se de insatisfação com a estética do
sorriso. Na anamnese, o paciente relatou que já havia
restaurado os dentes anteriores por diversas vezes e que já
havia sido submetido a tratamento ortodôntico e reabilitador
com implantes nos elementos dentários posteriores.
Ao exame clínico, verificou-se a presença de
restaurações nos elementos 11, 12, 21 e 22, em resina
composta que mostravam-se insatisfatórias (pigmentadas, com
sobrecontorno e cor discrepante), além de desgaste nas
regiões incisais. Os dentes posteriores apresentavam-se com
desgaste oclusal e foi verificado a presença de implantes
dentários e coroas repondo os elementos 24, 36, 37 e 46.
Ao exame físico, foi verificado uma severa diminuição da
Dimensão Vertical de Oclusão (DVO), além de diminuição do
suporte do lábio, gerando um perfil facial côncavo. Com o
objetivo de desprogramar a oclusão e mensurar a dimensão
vertical apropriada para o caso, foi confeccionado um jig de
Lucia Fig.(1) em resina acrílica (Dencril VIPI, Pirassununga,
Brasil), manipulando o paciente até atingir a relação cêntrica
(RC) e determinando-se uma DVO terapêutica, partindo-se da
Dimensão Vertical de Repouso (DVR), subtraída de um Espaço
Funcional Livre (EFL) de 3 mm.
Posteriormente a confecção do jig, foram feitas
fotografias iniciais da face Fig.(2), lateral Fig.(3), perfil Fig.(4),
sorriso Fig.(5) e frontal Fig.(6) (Canon EOS Rebel T3i, EF
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100mm f/2.8L Macro IS USM, Flash MR-14EX II Macro Ring
Lite, Tóquio, Japão), além da moldagem dos arcos superior e
inferior (Hydrogum 5, Zhermack, Itália) e vazamento com gesso
tipo IV (Elite Rock, Zhermack, Itália), com o objetivo de se obter
material de suporte para o planejamento do caso.
Figura 1. Jig de Lucia ajustado na nova DVO e com o paciente
manipulado em relação cêntrica.

Fonte: arquivo dos autores.

Figura 2. Fotografia extra-oral frontal.

Fonte: própria

Fonte: arquivo dos autores.
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Figura 3. Fotografia extra-oral lateral

Fonte: arquivo dos autores

Figura 4. Fotografia inicial frontal do sorriso

Fonte: arquivo dos autores.
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Figura 5. Fotografia inicial frontal intra-oral

Fonte: arquivo dos autores.

Após esses procedimentos, realizou-se o registro de
mordida na nova DVO, com uma silicona de condensação
laboratorial (Zetalabor, Zhermack, Itália), seguindo da
montagem dos modelos de estudo no articulador semi-ajustável
(ASA) (Bioart A7 Plus, São Paulo, Brasil) Fig. (6).
Figura 6. Montagem dos modelos de estudo em ASA

Fonte: arquivo dos autores.

417

PREVISIBILIDADE ESTÉTICA E FUNCIONAL DE REABILITAÇÕES ORAIS COMPLEXAS: UM RELATO DE CASO

Com base nas fotografias iniciais, optou-se pela
realização de um planejamento estético digital, onde as
imagens foram inseridas em um software (Power Point 2014),
seguida das análises da face, sorriso, gengiva e coroas clínicas
do paciente, tomando como base os princípios de proporção
áurea, sugerindo novas dimensões para os elementos dentários
13, 12, 11, 21, 22 e 23 Fig. (7) e Fig. (8).
O planejamento estético digital, nesse caso, além de ter
como objetivo criar uma ferramenta de pré-vizualização do
resultado final, foi utilizado como um guia para o enceramento
diganóstico, já que as medidas (largura x altura) de cada
elemento dentário analisado puderam ser mensuradas.
Figura 7. Análise das proporções do sorriso. Linhas verticais de
cor verde sinalizam os pontos de contato cervicais e incisais.
Linhas de cor roxa, amarelo e laranja indicam o tracejado que
passa pelos pontos de contato e acompanham a curva do
sorriso.

Fonte: arquivo dos autores.
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Figura 8. Resultado do planejamento estético digital.

Fonte: arquivo dos autores.

Além disso, outro parâmetro utilizado para o
enceramento, foi a nova dimensão vertical estabelecida pelo jig
e a montagem dos modelos de estudo em ASA. Dessa forma,
com os todos os dados consolidados, foi solicitado o
enceramento dignóstico (Laboratório Kim, São Paulo, Brasil)
que contemplasse todos os elementos dentários, para que
desta forma, pudesse ser restabelecida a dimensão vertical em
RC.
Nesse sentido, a partir do enceramento diagnóstico Fig.
(9), guias de silicona de condensação laboratorial (Zetalabor,
Zhermack, Itália) foram confeccionadas Fig. (10), com o objetivo
de reproduzir clinicamente, através do mock-up, o planejamento
proposto.
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Figura 9. Enceramento diagnóstico executado nos modelos de
estudo.

Fonte: arquivo dos autores.

Figura 10. Guias para execução do mock-up

Fonte: arquivo dos autores.

Para isso, foi utilizada a resina bissacrílica (Protemp 3M
ESPE, São Paulo, Brasil), inserida nas guias de silicona,
levando em posição, aguardando o tempo de polimerização do
material. Por fim, avaliou-se os contatos oclusais com carbono
(Accufilm II, Parkell, EUA) em máxima intercuspidação habitual
e nos movimentos excêntricos realizando os ajustes oclusais
necessários com ponta diamantada 2135 FF (KG Sorensen,
Brasil), com posterior acabamento e polimento.
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Dessa maneira, o resultado obtido foi a reprodutibilidade
do planejamento estético digital e do enceramento diagnóstico,
exposição das coroas dentárias ao sorrir Fig. (11), recuperação
da dimensão vertical de oclusão, harmonização da estética do
sorriso Fig.(12), restabelecimento do suporte do lábio Fig. (13)
e primordialmente atingiu as expectativas do paciente quanto
ao futuro tratamento.
Figura 11. Resultado após a realização do mock-up, mostrando
o aumento das coroas dentárias durante o sorriso.

Fonte: arquivo dos autores

Figura 12. Imagem do sorriso em 45º demonstrando a
harmonização da estética do sorriso, acompanhando a curva do
lábio inferior.

Fonte: arquivo dos autores.
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Figura 13. Restabelecimento do suporte do lábio

Fonte: arquivo dos autores.

O paciente foi orientado a ficar 24 horas com o mock-up
com o objetivo de verificar e se certificar que haveria um
equilíbrio oclusal, neuromuscular e funções fonéticas na nova
dimensão vertical proposta, além de proporcionar ao paciente
uma pré-visualização de como iria ficar o resultado final, caso
ele desejasse optar pelo planejamento proposto.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estabelecer um correto tratamento em reabilitações orais
complexas é um procedimento complexo, tendo em vista a
subjetividade estética relacionada com as expectativas e
desejos do paciente (BARATIERI, 1995). Oferecer ferramentas
que possam dar previsibilidade desses tratamentos é uma das
etapas do planejamento protético (KURBAD, 2015).
O planejamento estético digital tem sido utilizado na
tentativa de prever o resultado final do tratamento, além de
guiar as etapas que são fundamentais na execução de casos
que envolvam regiões estéticas, os quais muitas vezes
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envolvem conceitos subjetivos estéticos e de beleza, além de
serem importantes na auto-estima do paciente (KINA;
HIGASHI; GOMES; ANDRADE; HIRATA, 2006).
Dessa forma, é possível executar e colocar em prática
conceitos estéticos, como o de proporção aúrea, para a
harmonização do sorriso, possibilitando, dessa forma, um
estudo ampliado da situação atual do paciente. Assim, é
possível realizar modificações reversíveis, por meio de
simulações digitais, que irão ser aprovadas ou não pelo
paciente (MONDELLI, 2006).
Os princípios de criação de um sorriso harmônico
envolvem a necessidade de dentes com proporção adequada
(largura x altura) das coroas clínicas, simetria, altura dos zênites
gengivais em equilíbrio, bordas incisais dos dentes ânterosuperiores seguindo a curvatura do inferior e a presença de
corredor bucal (MONDELLI, 2006; CARRILHO, 2007).
Esses parâmetros deverão ser aplicados em fotografias
digitais e as informações transferidas para o enceramento
diagnóstico. Esse tipo de procedimento é de suma importância
nos
tratatamentos
reabilitadores,
pois
reproduz
tridimensionalmente em cera a forma final dos dentes. Nessa
etapa é de extrema importância a aprovação por parte do
paciente, evitando insatisfação após a confecção das peças
protéticas (KINA; HIGASHI; GOMES; ANDRADE; HIRATA,
2006).
A partir do enceramento diagnóstico é possível executar
o mock-up, onde há uma prévia da estabilidade oclusal e dos
movimentos excursivos que irão estar presentes trabalho final,
gerando, assim, um equilíbrio do sistema estomatognático.
(CALIXTO; BANDECA; ANDRADE, 2011). Além disso, é
possível que o paciente possa visualizar a aprovar o tratamento
proposto.
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Um mock-up permite ao profissional trabalhar com maior
previsibilidade de resultados, e, consequentemente, menor
chances de falhas no tratamento final. Possui como vantagens:
baixo tempo clínico de execução, adaptação imediata a
superfície do dente, custo acessível e sobreturo a possibilidade
do paciente experimentar o resultado final, sendo um fator
decisivo para adesão ao tratamento (CHRISTENSEN, 2005).
4. CONCLUSÕES
Diante do exposto, conclui-se que as técnicas
empregadas no caso clínico apresentado foram eficazes para
atingir as expectativas e desejos do paciente. Dessa maneira,
o planejamento estético digital e o ensaio restaurador mock-up
são ferramentas fundamentais para se obter previsibilidade
estética e funcional em reabilitações orais protéticas, dessa
forma, minimizando possíveis erros e atingindo o sucesso do
tratamento.
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RESUMO: Na prática clínica, existem muitas crianças imaturas
e ansiosas ou com fobias associadas, que não cooperam
durante o tratamento odontológico. O condicionamento
psicológico é uma técnica usualmente suficiente para lidar com
esses pacientes, entretanto, algumas não respondem a essa
abordagem. Dessa forma, o profissional pode fazer uso da
sedação pré-operatória medicamentosa. Os ansiolíticos são
medicamentos que reduzem a ansiedade, sendo a classe dos
Benzodiazepínicos a mais utilizada. Tal popularidade deve-se à
sua grande eficácia, relativa seletividade de efeitos, baixa
toxicidade e pouca capacidade de produzirem dependência. A
prescrição para pacientes pediátricos é mais criteriosa, diversas
peculiaridades devem ser levadas em consideração. Assim, o
objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos
acadêmicos de Odontologia sobre a prescrição de ansiolíticos,
levando em consideração a importância dessas drogas em
pacientes pediátricos não colaboradores, para assim, garantir
sucesso na terapia odontológica. Trata-se de um estudo
descritivo, exploratório e quantitativo e a amostra foi composta
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por 204 estudantes que estejam cursando do quinto ao décimo
período. Os acadêmicos que aceitaram participar do estudo
após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
responderam a um questionário contendo 12 questões
objetivas. Os dados foram analisados mediante estatística
descritiva (frequências e valores percentuais) e inferenciais no
programa Microsoft Excel 2010. A maioria dos participantes que
compuseram a amostra foi do sexo feminino e quanto à faixa
etária, apresentavam-se em sua maioria entre dezenove e trinta
anos. Afirmam ter obtido fundamentação sobre o assunto
durante a disciplina de terapêutica e julgam seu conhecimento
como regular. Medo e ansiedade foram escolhidos como
situações em que os sedativos devem ser lançados, a receita
de eleição foi a tipo B e os critérios de escolha para prescrição
em Odontopediatria foram peso e idade. Dados os fatos,
conclui-se que o conhecimento dos acadêmicos pesquisados
sobre os itens que versam a prescrição de ansiolíticos para
pacientes infantis, é regular, sendo importante uma análise
criteriosa para uma melhor informação e prática profissional.
Palavras-chave: Odontopediatria. Prescrição. Ansiolíticos.
1. INTRODUÇÃO
A maioria dos procedimentos realizados em
Odontopediatria é executado com ajuda de técnicas de manejo
do comportamento, somada à habilidade e ao conhecimento
técnico-científico do Cirurgião Dentista (CD). Na prática clínica
é constante a presença de crianças ansiosas, imaturas ou com
fobias associadas à Odontologia, tornando o tratamento
odontológico uma tarefa de difícil execução. A utilização de
medicamentos denominados ansiolíticos se constitui como
terapêutica coadjuvante, visto que, a abordagem psicológica
deve sempre se constituir na primeira opção para o controle da
ansiedade (BARRETO; PEREIRA, 2008).
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Os Benzodiazepínicos (BZD), fármacos que produzem
efeito ansiolítico, se constituem na classe de medicamentos
mais importante para o controle da ansiedade devido a sua
grande eficácia, relativa seletividade de efeitos, baixa toxicidade
e pouca capacidade de produzirem dependência, sendo o
grupo de medicamentos mais indicado na Odontologia
(TEIXEIRA; QUESADA, 2004).
A seleção e a prescrição de um fármaco envolvem
conhecimentos prévios a respeito do mesmo. Os efeitos
farmacológicos desejados, os possíveis efeitos adversos, as
contraindicações e os riscos de interação medicamentosa com
demais substâncias devem ser avaliados (ARMONIA;
TORTAMANO, 2005).
A lei 5.801 de 24 de agosto de 1966 regula o exercício
da Odontologia e estabelece as competências do CirurgiãoDentista, entre elas está a prescrição medicamentosa, onde é
permitida somente a prescrição de medicamentos de uso
exclusivo da Odontologia (BRASIL, 1966).
A terapêutica medicamentosa é realizada pelo CD
durante a prática clínica e também por meio da prescrição de
medicamentos, a qual assegura informações ao farmacêutico e
contém recomendações e indicações das drogas a serem
ministradas ao paciente (VALENÇA; MEDEIROS; SOUSA,
2009).
Em Odontopediatria, a prescrição de medicamentos
deve ser bastante minuciosa e criteriosa, pois os pacientes
pediátricos apresentam peculiaridades fisiológicas
e
farmacocinéticas. Entretanto, muitas vezes nota-se que a
prescrição é feita de forma inadequada, com a utilização de
fármacos cuja efetividade ainda não está comprovada e
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também por erros na dose, no intervalo de administração e no
tempo de uso (BRICKS, 2003).
Outra particularidade é o fato da receita ser direcionada
ao acompanhante da criança, geralmente a mãe, que será
responsável pela sua correta execução. Sendo assim, o
sucesso do tratamento depende óbvia e integralmente de uma
correta compreensão e execução da “receita” (SANO et al.,
2002).
Para todo dentista que atende crianças, o
comportamento destes pacientes é consideravelmente
relevante, sabendo-se da dificuldade de efetuar um tratamento
de forma eficiente quando a mesma não coopera.
A iniciativa de realizar esse estudo originou-se em
esclarecer e ampliar o conhecimento acadêmico científico sobre
quando e como estabelecer a prescrição correta de ansiolíticos
para pacientes pediátricos, aperfeiçoar o tratamento com
mínimo de efeitos adversos que estas drogas possam vir a
causar, aliviar sintomas de medo e ansiedade do paciente
facilitando o procedimento para que não se torne demorado e
cansativo tanto para ele quanto para o profissional, evitar o
estabelecimento de possíveis traumas tanto físicos como
principalmente psicológicos à criança, realizando assim um
atendimento de boa qualidade.
Tendo em vista a importância da ansiedade infantil na
repercussão do tratamento odontológico e a utilização dos
ansiolíticos nesse contexto, este estudo avaliou o conhecimento
dos acadêmicos de Odontologia do Centro Universitário de
João Pessoa - UNIPÊ, frente à prescrição de drogas com efeito
sedativo em Odontopediatria, levando a uma reflexão sobre as
suas responsabilidades como agentes de promoção de saúde.

429

CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA FRENTE À PRESCRIÇÃO DE DROGAS COM EFEITO
SEDATIVO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

2. MATERIAIS E MÉTODO
Conforme os objetivos da pesquisa e do ponto de vista
da abordagem, foi realizado um estudo descritivo, exploratório
e quantitativo. A pesquisa foi realizada na Clínica Escola de
Odontologia Afonso Pereira do Centro Universitário de João
Pessoa - UNIPÊ, localizado na BR 230 - km, bairro de Água
Fria, CEP 58053-000 – João Pessoa, Paraíba – Brasil. O
universo desta pesquisa englobou os alunos do curso de
Odontologia do Unipê do quinto ao décimo período, totalizando
432 estudantes. Por sua vez, a amostra probabilística
correspondeu a 204 participantes selecionados por
conveniência proporcionalmente por período, sendo 34
estudantes em cada.Para realização do cálculo amostral foi
utilizado o programa estatístico Epi Info 6.04, com nível de
confiança de 95%, erro de 5% e poder de 50%. O instrumento
de coleta de dados dessa pesquisa constituiu em um
questionário validado contendo doze questões objetivas,
visando identificar o nível de conhecimento dos acadêmicos
sobre a prescrição de drogas com efeito sedativo para
pacientes pediátricos.
Os Critérios de inclusão da pesquisa foram: Alunos que
estavam cursando do quinto ao décimo período e consentiram
sua participação por meio da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Após a análise e a aprovação do Comitê de Ética em
pesquisa do UNIPÊ em sua 27ª Reunião Ordinária realizada em
24 de novembro de 2015, através da certidão provisória com
CAAE: 50569615.1.0000.5176 e Parecer: 1.427.637. foi
iniciada a coleta de dados. Os acadêmicos foram convidados a
participar da pesquisa através da assinatura do Termo de
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Consentimento Livre e Esclarecido. Posteriormente, foi aplicado
um questionário, onde o participante respondeu no tempo que
julgou necessário, em um local reservado de sua escolha,
garantindo assim total confidencialidade. O questionário foi
depositado pelo próprio participante em um envelope, sem
identificação, para garantir o sigilo das informações
confidenciadas pelo mesmo.
Após a coleta dos dados, os mesmos foram transferidos
para um banco de dados informatizado. Os dados foram
analisados pela técnica de estatística descritiva através do
programa Microsoft Excel 2010, e os resultados apresentados
na forma de gráficos para melhor compreensão da pesquisa
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando a Figura 1 é possível observar que dos 204
acadêmicos que compuseram a amostra, 152 eram do sexo
feminino compreendendo a 75% e 52 eram do sexo masculino
correspondendo a 25% da amostra.
Figura 1. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com o sexo.
25%

75%
Feminino

Masculino

Fonte: Pesquisa própria, 2016.
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De acordo com os dados da pesquisa, observa-se na Fig.
(2) que 97% dos participantes julgaram importante o
conhecimento da prescrição de drogas com efeito sedativo para
pacientes pediátricos e 3% julgaram não ser importante.
Em relação ao conhecimento dos acadêmicos sobre a
prescrição de ansiolíticos para crianças, observa-se na Fig. (3)
que 55% dos participantes classificaram seu conhecimento
sobre o assunto como regular, 28% como bom, 16% como ruim
e 1% como excelente. Partindo desta análise, constatou-se que
a maioria dos estudantes julgou seu conhecimento como
regular.
Em Araújo et al. (2012) para que o Cirurgião-Dentista
prescreva corretamente, é necessário que receba uma
formação básica e aplicada para o ato da prescrição e que
tenha familiaridade com as propriedades farmacológicas do
medicamento. Ele deve ainda buscar frequentemente meios de
atualização profissional e ter acesso a conhecimentos técnicos
e científicos da sua área de atuação, visto que como
profissionais de saúde são responsáveis pela condição oral e
sistêmica dos pacientes que se submetem ao tratamento
odontológico.
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Figura 2. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com a importância do
conhecimento sobre prescrição de drogas com efeito sedativo.
Sim

Não

3%

97%
Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Figura 3. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados quanto ao nível de conhecimento sobre
o assunto.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

55%

28%
16%

1%
Excelente

Bom

Regular

Ruim

Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Segundo Garbin et al. (2008) muitas são as fontes de
informações difundidas, entre as quais revistas científicas
nacionais e internacionais, conhecimentos adquiridos na
graduação, livros, textos, informações passadas entre os
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profissionais durante a prática diária ou em reuniões científicas,
anúncios da indústria farmacêutica, entre outros. Na Fig. (4), ao
verificar os meios pelos quais os alunos adquiriram seus
conhecimentos em prescrição de ansiolíticos para pacientes
infantis, a disciplina de terapêutica foi a primeira opção (78%),
35% em seguida a disciplina de clínica infantil (35%), através
de livros acadêmicos (19%), utilizando a Internet (9%), em
cursos extras/ palestras (5%) e, por fim, relataram não terem
adquirido conhecimento sobre o assunto (3%).
Figura 4. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados quanto à aquisição do conhecimento
sobre o assunto.
Faculdade: disciplina de…
Faculdade: disciplina de…
35%
Livros acadêmicos 19%
Cursos extras/ palestras
5%
Internet
9%
Não adquiri conhecimento… 3%
0

0,2

78%

0,4

0,6

0,8

1

Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Na análise da Figura 5, avaliando em que situação os
acadêmicos prescreveriam ansiolíticos para crianças, percebese que 77% prescreveriam em casos em que o medo e a
ansiedade prevalecesse a ponto de atrapalhar o procedimento
a ser realizado. Sendo corretamente utilizado para sedação
consciente, o Benzodiazepínico pode aumentar o bem estar do
paciente durante o tratamento odontológico e, com isso,
melhorar sua qualidade. A droga por si só não reduz a não
colaboração, mas pode diminuir a ansiedade e o medo, e, como
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decorrência, atuar como agente facilitador da interação
profissional paciente (POSSOBON, 2000).
Figura 5. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com a situação em que a
droga deve ser prescrita.

Medo e ansiedade

77%

Náuseas

1%

Medo

1%

Ansiedade
Dor

20%
1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Yagiella (2000) ressalta a importância da abordagem não
medicamentosa como sendo o primeiro passo no atendimento
à criança. Se ocorrer resistência ao tratamento odontológico,
pode-se então indicar um ansiolítico, prévio ao atendimento.
Este dado corrobora com os resultados obtidos nesta pesquisa,
já que a maioria dos acadêmicos prescreveriam essas drogas
em casos de medo e ansiedade.
Quando questionados sobre o tipo de receita, a Fig. (6)
revela que 42% da amostra utilizaria a receita tipo “B” estando
em sua maioria de acordo com o Conselho Regional de
Medicina da Paraíba (2009) Notificação de Receita B é um
impresso, padronizado, na cor azul, utilizado na prescrição de
medicamentos que contenham substâncias psicotrópicas. Um
dado que chama atenção é que 40% da amostra utilizariam a
receita de controle especial, sendo esta, de acordo com
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Fontoura (2013) utilizada para a prescrição de substâncias das
listas C1 e C5 e adendos das listas A1, A2 e B1, estando de
fora os Benzodiazepínicos, pois, estes são prescritos utilizando
a Notificação de Receita tipo B.
Na Figura (7), quando indagados sobre os critérios de
prescrição para pacientes pediátricos, 78% dos acadêmicos
utilizaria como critério o peso e a idade condizendo com Carmo
et al. (2009) na pediatria, há necessidade de ajuste de doses,
sendo que a posologia deve ser calculada com base no peso
ou na superfície corporal da criança, já que não existem doses
infantis padronizadas.
Figura 6. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados quanto ao conhecimento sobre o tipo de
receita utilizada para prescrição de drogas com efeito sedativo.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42%

5%
Receita
comum

40%

4%

Receita tipo Receita tipo Receita de
A
B
controle
especial

9%

Não sei

Fonte: Pesquisa própria, 2016.
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Figura 7. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados quanto ao conhecimento sobre os
critérios utilizados na prescrição pediátrica.

Não sei 7%
Peso e altura 5%
Peso e idade

78%

Altura 0%

Peso 8%
Idade

2%
0%

20%

40%
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Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Analisando a Figura 8, sobre a concentração disponível
do Diazepam, 69% dos acadêmicos apontaram o comprimido
de 5mg e 10mg como forma e concentração desta droga.
Andrade (2014) relata uma dosagem usual para adultos
varia de 5 a 10mg, administrada uma hora antes do
procedimento. Para crianças, são sugeridas dosagens que
variam de 0,2 a 0,5 mg/Kg de peso corporal por via oral.
Na Figura 9, quando questionados se o Diazepam poderia ser
prescrito para crianças abaixo de 6 anos, 46% dos estudantes
afirmaram que não sabem se pode, 36% afirmaram que não
pode e 18% afirmaram que pode. Em Barreto e Pereira (2008),
dentre as principais contraindicações do Diazepam são:
depressão respiratória, miastenia, glaucoma, insuficiência
pulmonar aguda, insuficiência hepática e renal.
Avançando a Figura 10, que questiona o tempo em que
o Diazepam deve ser administrado, 42% da amostra afirmam
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que esta droga deve ser administrada 60 minutos antes do
procedimento.
Figura 8.
Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com a concentração do
Diazepam (Valium).
80%
60%

69%

40%
20%
10%

14%

Comprimido
10mg

Comprimido
5mg

0%
Comprimido
5mg e 10mg

7%
Comprimido
7,5mg

Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Figura 9. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com a prescrição do
Diazepam (Valium) para menores de 6 anos.
Sim

Não

Não sei
18%

46%
36%
Fonte: Pesquisa própria, 2016.
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Figura 10. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com o tempo em que do
Diazepam (Valium) deve ser administrado.
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Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Do total pesquisado, 53% apontaram que o Midazolam
(Dormonid) apresenta-se na forma de comprimido e
concentração de 7,5 e 15mg referindo-se esse a Fig. (11), este
dado apoia Cogo (2006) que afirma que por via oral o
Midazolam pode ser utilizado em doses de 7,5 a 15 mg.
Quando questionados se o Midazolam poderia ser
prescrito para crianças a partir de 6 anos, 53 % da amostra,
segundo Fig. (12), afirmou que sim, 38% afirmou que não
sabem e 9% afirmou que não. De acordo com Barreto e Pereira
(2008) dentre as principais contra indicações do Midazolam
são: pacientes que apresentem quadro de intoxicação etílica
aguda, coma, choque, glaucoma de ângulo fechado,
insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica,
disfunção hepática e miastenia grave.
Em se tratando do tempo, q Fig. (13) designa que 46%
afirmaram que o Midazolam deve ser administrado 30 min antes
do procedimento, corroborando com Andrade (2014) quando
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diz que este ansiolítico quando administrado por via oral é
rapidamente absorvido, atingindo sua concentração máxima
aos 30 minutos, com duração de efeito de 2 a 4 horas.
Figura 11. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com a concentração do
Midazolam (Dormonid).
60%
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Fonte: Pesquisa própria, 2016.

Figura 12. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com a prescrição do
Midazolam (Dormonid) para menores de 6 anos.
Sim

Não

Não sei

38%
53%

9%
Fonte: Pesquisa própria, 2016.
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Figura 13. Representação gráfica da distribuição dos
acadêmicos avaliados de acordo com o tempo em que do
Midazolam (Dormonid) deve ser administrado.
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Fonte: Pesquisa própria, 2016.

4. CONCLUSÕES
A maioria dos acadêmicos é do sexo feminino,
afirmam ter obtido fundamentação sobre o assunto na disciplina
de terapêutica e julgam seu conhecimentocomo regular,medo e
ansiedade foram escolhidos como situações em que os
ansiolíticos devem ser utilizados em pacientes pediátricos,a
receita de eleição foi a tipo B. Os critérios de escolha para
prescrição em Odontopediatria foram peso e idade.Perante os
resultados obtidos, pode-se afirmar que o conhecimento dos
acadêmicos de Odontologia pesquisados sobre os itens que
versam a prescrição de ansiolíticos para pacientes infantis, é
regular, sendo importante uma análise criteriosa para uma
melhor informação e prática profissional.
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RESUMO: Atualmente, situações clínicas nas quais temos
alterações do padrão estético, vêm sendo intensamente
abordadas nas pesquisas Odontológicas, principalmente
quando se refere à diversidade de cor, aliado ao incessante
desenvolvimento de novos materiais que ofereçam melhor
qualidade no seu emprego, visando excelência restauradora.
Desta forma, esse trabalho teve como objetivo avaliar a
alteração cromática das resinas FiltekTM Z350XT e TetricTM
EvoCeram Bulk Fill quando submetidas à imersão nas soluções
de clorexidina a 0,12% Periogard®, Periotrat® e Perioplak®.
Foram confeccionados 80 corpos de prova e estes distribuídos
em seis grupos experimentais (n=10) e dois controles (n=10).
Os corpos de prova tiveram inicialmente a sua cor avaliada e,
após, foram imersos nas diferentes soluções, cujas leituras se
deram nos intervalos de 24 horas, 7, 15 e 30 dias, através da
espectrofotometria. Os dados obtidos foram tabulados e
analisados no SPSS 21 (Statistical Package for the Social
Sciences). De acordo com os resultados obtidos, foi possível
observar que as duas resinas avaliadas sofreram alterações
cromáticas, que a resina composta FiltekTM Z350XT apresentou
maiores alterações cromáticas (p<0,005), quando comparada a
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TetricTMEvoCeram Bulk Fill para as diferentes soluções
testadas, tendo valores de ΔE aumentando com o tempo e,
ainda, que dentre os três colutórios estudados, o Perioplak ®
apresentou maior influência na alteração cromática das resinas
testadas.
Palavras- chave: Resina Composta. Espectrofotometria.
Clorexidina.
1 INTRODUÇÃO
A era da odontologia estética surgiu com o
desenvolvimento do condicionamento ácido do esmalte em
1955 por Buonocore, sendo seguido pela resina composta, em
1963 que, por sua vez, também desenvolveu o BIS-GMA, matriz
orgânica com partículas de carga com peso molecular maior e
menor contração de polimerização, que permitiu os avanços
nos estudos de resinas compostas desde então. O
aprimoramento dos materiais restauradores permitiu que
surgissem as resinas fotopolimerizáveis e sistemas adesivos
mais eficazes. Infelizmente, até os dias atuais, problemas
referentes à contração de polimerização e sua ação prejudicial
ao vedamento marginal ainda existem e pesquisas têm sido
desenvolvidas buscando superar essa problemática (NUNES et
al., 2010).
Resinas compostas podem sofrer alterações cromáticas
devido à ação de fatores intrínsecos e extrínecos. Os
intrínsecos estão relacionados a alterações envolvendo o
próprio material, como modificações da matriz resinosa e a
interface matriz e carga. Além disso, esses materiais podem ter
sua coloração intrínseca alterada quando submetidos a
diferentes condições físico-químicas, a exemplo de alterações
térmicas e de umidade. Fatores extrínsecos envolvem a
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absorção ou adsorção de corantes, quando expostos a líquidos
com alto grau de pigmentação, como a clorexidina (NAHSAN et
al., 2009).
A odontologia têm abordado maneiras de promover
prevenção, além de promover abordagens restauradoras e
estéticas aos pacientes. A espectrofotometria tem sido utilizada
em trabalhos in vitro visando analisar a susceptibilidade à
alteração cromática de materiais, de forma quantitativa,
contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento de
alternativas que possam suprir as necessidades dos pacientes
(BITTENCOURT et al., 2011). Dessa maneira, os cuidados com
a saúde estão relacionados aos cuidados com a estética. Hoje
no mercado, existem vários colutórios à base de clorexidina. Ela
é uma opção quando se busca prevenção na redução do
biofilme bacteriano, além de promover diminuição de doenças
e de períodos de cicatrização após cirurgias orais ou
periodontais. Seu efeito sobre a placa ocorre através de sua
ação antisséptica unida à propriedade de adsorção (capacidade
de ficar retida na cavidade oral e ser liberada lentamente)
(HORTENSE et al., 2010).
Contudo, o uso indiscriminado de colutórios tem gerado
efeitos indesejados na cavidade bucal. No caso da clorexidina,
alterações no paladar, reações de hipersensibilidade,
descoloração dos dentes e pigmentação extrínseca dentária
são comuns após o seu uso sem as devidas orientações
(TAVARES; MARTINEZ; GISSONI, 2008).
Desse modo, após observar a escassez de literatura
sobre o referido tema, e sendo este, absolutamente inerente à
rotina na prática da Odontologia clínica moderna, justifica-se a
realização da presente pesquisa, cujo objetivo foi avaliar,
através da espectrofotometria, a possibilidade de alteração
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cromática de duas resinas compostas expostas à ação de
colutórios à base de clorexidina, a fim de colaborar, com
evidência científica, para prática de uma Odontologia mais
segura, resolutiva e esteticamente mais favorável.
2 MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um estudo experimental comparativo com
análises in vitro, que se propôs avaliar possíveis alterações
cromáticas através da espectrofotometria, duas resinas
compostas, sendo uma nanoparticulada e uma nanohíbrida,
que foram submetidas à ação de três tipos de colutórios bucais
à base de clorexidina a 0,12% por um período de um mês,
subdividido em quatro tempos (inicial, 24 horas, 7 dias, 15 dias
e 30 dias). Para a análise colorimétrica foi utilizada a
espectrofotometria.
A presente pesquisa foi desenvolvida na Clínica de
Dentística II, do Departamento de Clínica e Odontologia Social,
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Para a realização da espectrofotometria, utilizou-se o
Laboratório Integrado de Biomateriais da Universidade Federal
da Paraíba– UFPB.
Foram utilizadas de 02 (duas) marcas comerciais de
resinas compostas de uso universal, sendo uma
nanoparticulada (FiltekTM Z350XT) na cor A2 e uma
nanohíbrida (TetricTM EvoCeram Bulk Fill) (figura 1), que foram
submetidas à ação de 03 (três) tipos de colutórios (figura 2) à
base de clorexidina a 0,12% (Periogard®, Perioplak® e
Periotrat®).
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Figura 1: Resinas compostas utilizadas. A) TetricTMEvoCeram
Bulk Fill; B) FiltekTM Z350XT

Fonte: Acervo próprio. 2016
Figura 2: Soluções de clorexidina a 0,12%. A) Periogard® B)
Perioplak® C) Periotrat®

Fonte: Acervo próprio. 2016
Para a realização do experimento, foram confeccionados
80 corpos de prova a partir de 02 (duas) resinas compostas, a
nanoparticulada FiltekTM Z350XTe a nanohíbrida de único
incremento TetricTM EvoCeram Bulk Fill. A confecção dos
corpos de prova ocorreu através do uso de uma matriz metálica,
com diâmetro interno de 5mm e 2mm de altura, seguindo a
especificação nº 27 da ADA - American Dental Association
(1993). (Figura 3).
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Figura 3: Matriz de latão utilizada na confecção dos corpos de
prova

Fonte: Acervo próprio. 2016
A princípio, os orifícios das matrizes foram vaselinados,
com a finalidade de impedir a aderência da resina à matriz,
objetivando facilitar a posterior remoção dos corpos de prova.
Através do uso de uma tira de poliéster, sua base foi
forrada para também evitar a aderência da resina na mesma.
Na sequência, a matriz foi fechada para iniciar o processo de
inserção da resina.
A inserção da resina na matriz obedeceu as
especificações do produtos, com incrementos únicos e,
utilizando uma espátula Thompsom (Miltex®, Tuttlingen,
Alemanha). Após a manipulação do último incremento de resina
composta no interior da matriz, foi colocada uma tira de poliéster
na superfície da resina, buscando deixá-la uniforme, lisa, livre
de bolhas, irregularidades e excessos (Figura 4).
Figura 4: Uso da tira de poliéster. A)Corte; B)Adaptação da tira
de poliéster na matriz; C)Fechamento das matrizes

Fonte: Acervo próprio. 2016
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Com fotopolimerizador (Kondortech®, Brasil), foi
realizada a fotopolimerização dos materiais seguindo as
especificações dos fabricantes, sendo 20 segundos para a
Tetric TM EvoCeram Bulk Fill e 40 segundos para a FiltekTM
Z350XT .
Após esse processo, os corpos de prova foram
removidos do interior da matriz de latão e colocados em 20ml
de água destilada em potes tampados e identificados. Foi feito
o armazenamento deles à temperatura ambiente até o início do
experimento propriamente dito.
Iniciados os experimentos, os corpos de prova do grupo
controle ficaram armazenados em água destilada e os corpos
de prova dos demais grupos ficaram armazenados nos seus
respectivos colutórios, utilizando 5ml de cada solução (Figura
5). Os frascos contendo os corpos de prova permaneceram
armazenados, durante toda a fase experimental, em isopor
opaco e fechado (NAHSAN, 2009).
Figura 5: Armazenamento dos corpos de prova em frascos. A)
Grupo de fracos;B) Frasco individual

Fonte: Acervo próprio. 2016
A amostra foi composta por 08 (oito) grupos
experimentais (n=80) da resina composta. Cada grupo foi
constituído de acordo com o colutório avaliado. Destes, 06
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(seis) foram imersos nos colutórios e 02 (dois) no grupo controle
(saliva artificial).
Os grupos foram distribuídos da seguinte maneira: G1FiltekTM Z350XT / Periogard®;; G2- FiltekTM Z350XT /
Periotrat®; G3- FiltekTM Z350XT / Perioplak®; G4-FiltekTM
Z350XT / Água destilada®; G5- TetricTM EvoCeram Bulk Fill®
/ Periogard®; G6- TetricTM EvoCeram Bulk Fill / Periotrat®; G7FiltekTM Z350XT / Perioplak®; G8- TetricTM EvoCeram Bulk
Fill / Água destilada (Quadro 1).
Quadro 1 – Distribuição das amostras em grupos segundo a
resina composta utilizada e o meio de imersão

Fonte: Pesquisa direta. 2016.

Antes de submergir os corpos de prova nos colutórios
testados, foi realizada a espectrofotometria inicial de todas as
resinas, imersas em água destilada, para tomar os valores
como padrão de comparação de todos os períodos de imersão.
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Foi utilizado o aparelho fotopolimerizador Kondortech Brasil (Figura 6) e o Espectrofotômetro Easyshade Advance
VITA- Alemanha (Figura 7).
Figura 6: Aparelho fotopolimerizador Kondortech- Brasil

Fonte: Acervo próprio. 2016

Figura 7: Espectrofotômetro EasyshadeAdvance VITA –
Alemanha

Fonte: Acervo próprio. 2016

O espectrofotômetro foi calibrado no padrão branco,
antes do início da avaliação. Além disso, a leitura dos corpos de
prova foi realizada em cima de uma superfície branca, a fim de
que não houvesse influência da coloração de outras superfícies
durante a obtenção dos resultados.
Antes de serem imersos, os corpos de prova foram
levados ao espectrofotômetro para avaliação inicial da cor
(GUIMARÃES, 2006). A figura 8 mostra os corpos de prova
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antes de sua imersão nas soluções estudadas. Após a imersão,
antes de cada leitura, eles foram imersos em 20ml de água
destilada e deixados em repouso durante 01 (um) minuto,
objetivando a remoção do excesso de colutório testado.
Após esta etapa, removemos os corpos de prova da
água destilada, seguida de uma segunda lavagem também
utilizando água destilada corrente(GUIMARÃES, 2006
modificada).
As análises espectrofotométricas foram realizadas nos
seguintes tempos: 24 (vinte e quatro) horas após a imersão, 07
(sete), 15 (quinze) e 30 (trinta) dias após a submersão nos
colutórios (BERNARDINO, 2013 modificada; LEAL, 2012).
Figura 8: Corpos de prova utilizados para a análise
espectrofotomética inicial

Fonte: Acervo próprio. 2016

A análise dos dados foi realizada através de variações
expressas em Delta E (∆E) utilizando o software SPSS 21
(Statistical Package for the Social Sciences). Para
estabelecimento da normalidade dos dados, utilizou-se o teste
de Levene e constatou-se que a variância dos dados não é
homogênea (p = 0,04), além disso, os dados são pareados, indo
contra o princípio de independência dos dados normais. Desta
forma, optou-se pelo teste não paramétrico do Wilcoxon para
análise dos dados pareados dentro de um grupo. O teste não
453

AVALIAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE DUAS RESINAS COMPOSTAS EXPOSTAS À AÇÃO DE COLUTÓRIOS À
BASE DE CLOREXIDINA

paramétrico de Kruskal Wallis foi a escolha para análise entre
os grupos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os quadros 2 e 3 mostram dados referentes à
comparação entre os grupos relacionados. Eles apresentam
comparações das soluções de clorexidina Periogard ®,
Periotrat® e Perioplak® entre si e os tempos de imersão das
resinas FiltekTM Z350XT e EvoCeram Bulk Fill.
Quadro 2 - Comparação estatística entre os tempos de imersão
da resina composta FiltekTM Z350XT nas três diferentes marcas
comerciais de clorexidina (α=5%)

Fonte: Pesquisa direta. 2016

De acordo com o quadro 2, quando a resina FiltekTM
Z350XT foi avaliada para cada solução corante, verificou-se
que:
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-Na resina FiltekTM Z350XT, houve diferença significativa no ΔE
para todas as soluções de clorexidina testadas.
-A solução Perioplak® causou mais manchamento no menor
intervalo de tempo de 24horas(p = 0), seguida da solução de
Periogard®, de 7 dias (p ˂ 0,001) e Periotrat®, de 15 dias (p ˂
0,001). As alterações nos valores de ΔE foram progressivas
com o passar do tempo.
Quadro 3 - Comparação estatística entre os tempos de imersão
da resina composta TetricTMEvoCeram Bulk Fill nas diferentes
marcas comerciais de clorexidina (α=5%)

Fonte: Pesquisa direta. 2016

De acordo com o quadro 3, quando a resina
TetricTMEvoCeram Bulk Fill foi avaliada para cada solução
corante, verificou-se que:
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-Na resina TetricTMEvoCeram Bulk Fill, a solução de Periotrat®
causou mais manchamento, em um menor intervalo de tempo,
em 7 dias (p ˂ 0,002), mas sem diferença significante durante
do restante do período experimental.
-A solução de Periogard®, em 15 dias apresentou alteração
cromática (p ˂ 0,004), aumentando com o passar do
experimento.
-Não houve alteração de cor estatisticamente significante para
a solução Perioplak®.
Figura 9. Relação ΔE x Grupos avaliados

A figura 8 mostra as comparações entre os grupos.
Analisa-se a partir dele que os resultados confirmam o
verificado nos quadros 2 e 3, pois observa-se maior alteração
cromática em menor tempo na resina FiltekTM Z350XT para
todos os grupos testados, quando comparada à resina TetricTM
EvoCeram Bulk Fill.
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Quando leva-se em consideração a comparação entre os
grupos pareados, percebe-se que:
-A solução de Perioplak® apresentou os maiores níveis de
manchamento para as duas resinas compostas testadas.
-Para a solução de Periotrat®, as resinas compostas se
comportaram de maneira semelhante, sem grandes variações
no ΔE. Observa-se que não houve diferenças estatisticamente
significantes entre o grupo controle e esta solução.
-A resina FiltekTM Z350XT apresentou alterações cromáticas
maiores que a TetricTM EvoCeram Bulk Fill, com maiores
valores de ΔE para todas as soluções testadas.
-Após 24 horas, as soluções de Periotrat® e Perioplak® tiveram
maior potencial de manchamento, mas sem diferenças
significativas entre eles para a resina ResinaFiltekTM Z350XT.
Contudo, ao comparar a alteração cromática promovida pelo
Perioplak® e o Periogard®, o primeiro obteve maior alteração
cromática (p ˂ 0,005)
-Após 24 horas de imersão das resinas nas soluções de
clorexidina, a resina FiltekTM Z350XT (G1) apresentou maior
alteração cromática, quando comparada à TetricTM EvoCeram
Bulk Fill na mesma solução de Periogard®, G5 (p ˂0,001).
-Após 15 e 30 dias de imersão das resinas nas soluções de
clorexidina, a resina FiltekTM Z350XT (G3) apresentou maior
alteração cromática, quando comparada à TetricTM EvoCeram
Bulk Fill na mesma soluçao de Perioplak®, G7 (p = 0).
Pode-se enfatizar que as alterações cromáticas tais
como o manchamento de restaurações estéticas têm sido,
atualmente, amplamente estudadas e discutidas por diversos
autores, buscando-se sempre melhores resultados destas
restaurações, tanto na longevidade quanto na qualidade.
Sendo assim, a pesquisa ora discutida, analisou e comparou a
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influência de três colutórios à base de clorexidina a 0,12%
(Periogard®, Periotrat®, Perioplak®) e água destilada como
grupo controle, na alteração cromática de duas resinas
compostas dentais, uma nanohíbrida de inserção em
incremento único, aTetricTMEvoCeram Bulk Fill, e a
nanoparticuladaFiltekTMZ350XT. Foram
realizadas análises espectrofotométricas em cinco tempos:
inicial, 24 horas, 7, 15 e 30 dias.
Estudos realizados por FONTES et al., 2009; NASIM et
al., 2010; BARROS, 2013; SALVEGO, DIAS e FIGUEIREDO
2013; BEZERRA, 2014 mostram que o espectrofotômetro é um
instrumento utilizado de maneira eficiente para avaliar
alterações cromáticas em resinas compostas. A diferença de
cor dos corpos de prova foi avaliada em diferentes momentos
através do ΔE, obtido através da equação: [(ΔL*)2+ (Δa*)2 +
(Δb*)2]1/2). Para um ΔE≤3,3, considera-se uma variação
clinicamente aceitável, visto que é considerado visualmente
imperceptível (RUYTER; NILNER; MOLLER, 1987).
As características e a estrutura das partículas das
resinas compostas influenciam diretamente na lisura superficial,
juntamente com o acabamento e polimento, porque quanto
menor a presença de irregularidades na superfície da resina,
menor a quantidade de poros presentes e, consequentemente,
obtém-se um material restaurador menos susceptível à
pigmentação extrínseca. (TURKUN; TURKUN, 2004). No
presente estudo, foi utilizada a tira de poliéster, quando da
confecção dos corpos de prova, com a finalidade de promover
a citada lisura superficial, tentando proporcionar similaridade a
um polimento.
Os resultados deste estudo exibem que as marcas
testadas apresentaram alterações significativas na coloração,
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após exposição aos três colutórios de clorexidina a 0,12%,
sendo que o manchamento foi menos nítido para a resina
TetricTM EvoCeram Bulk Fill (nanohíbrida), quando comparada
à FiltekTM Z350XT (nanoparticulada), levando em consideração
todas as soluções avaliadas. Esses dados vão de encontro aos
mencionados por Mendes et al. (2012), nos quais o compósito
nanohíbrido apresentou maior potencial de manchamento,
quando comparado ao nanoparticulado.
Considerando os tempos de imersão, analisou-se que a
sorção de líquido pelo material restaurador foi diretamente
proporcional ao tempo de imersão. Isso pode ser constado
nesse estudo, pois foi possível avaliar o aumento da alteração
cromática com o passar do tempo, visto que, a resina FiltekTM
Z350XT apresentou diferença na alteração de cor para as
soluções testadas em um menor intervalo de tempo, onde a
partir de 24 horas de imersão, já houve alterações cromáticas
significantes para a solução de Perioplak®, seguida do
Periogard® em 7 dias e Periotrat® em 15 dias, tendo aumento
do nível de pigmentação ao longo do tempo. Essa característica
também foi aplicada para a resina TetricTM EvoCeram Bulk Fill,
que apresentou alterações cromáticas progressivas para a
solução de Perioplak®. Corroborando assim, o trabalho de Lima
(2013), onde o tempo de imersão das resinas compostas foi
diretamente proporcional ao potencial de manchamento das
resinas compostas testadas.
No presente estudo, houve maior alteração cromática na
resina com maior percentual de carga, no caso a
nanoparticulada, com 63,3% (segundo dados fornecidos pelo
fabricante), indo de encontro com estudo realizado por Gomes
(2010), onde foi observado que houve relação entre o
percentual de carga inorgânica com a estabilidade de cor das
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resinas compostas testadas (duas resinas nanohíbridas, uma
nanoparticulada e uma microhíbrida), visto que uma maior
quantidade de carga inorgânica proporcionou um menor
coeficiente de expansão térmico e uma menor contração de
polimerização, ou seja, melhores condições físicas e resistência
às alterações cromáticas.
Em relação às soluções de clorexidina a 0,12%, todas as
resinas comportaram-se com alterações de coloração quando
imersas nas diferentes marcas da substância. As soluções de
Periotrat® e Periogard® proporcionaram altas alterações no ΔE.
Apesar de não ter sido alvo de investigação desse trabalho,
uma razão para essa maior tendência ao manchamento das
resinas por essas soluções, pode ter sido relacionada aos
corantes nelas presentes como sendo os agentes centrais para
desencadear essa alteração, visto que na solução de Periotrat®
não há presença de corante, assim como observado em estudo
realizado por Bernardino (2013), no qual foram avaliados dois
tipos de resinas imersos em dois colutórios (Periogard ® e uma
solução manipulada à base de clorexidina e sem corante, onde
ambos eram soluções de clorexidina a 0,12% e com álcool),
onde o Periogard® apresentou maior manchamento. Esse fato
podendo estar relacionado à presença de corante no colutório.
Neste estudo, foram observadas alterações cromáticas
significantes para a solução de Periogard® nas duas resinas
compostas testadas, divergindo do estudo de Nahsan et al.
(2009), onde a solução de Periogard, quando comparada ao
grupo controle (água destilada), não apresentou variação na
coloração significante para a resina micro-híbrida testada. Já
em estudo realizado por Bezerra (2014), a ação do Periogard ®,
associado à refrigerantes, não potencializou a alteração de cor
da resina FiltekTMZ350XT.
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A literatura é escassa quando se busca associação entre
os materiais aqui estudados, tais como o Periotrat®, Perioplak®
e, principamente, a resina TetricTM EvoCeram Bulk Fill, (por se
tratar de um material relativamente novo no mercado
odontológico), especialmente quando
relacionados às
alterações cromáticas. Por se tratar de um estudo in vitro, que
visa simular as reações existentes na cavidade oral, limitações
podem ser encontradas. A importância clínica de pesquisas
como esta, se traduz na busca do aprimoramento dos materiais
restauradores, principalmente
estéticos, visando sempre
resolutividade e excelência na qualidade final, baseados em
evidências científicas. Devido a isso, novos estudos, com
diferentes abordagens sobre o tema e utilizando os materiais
aqui estudados devem ser realizados, a fim de enriquecer o
conhecimento na área e propiciar mais e melhores ofertas na
sua aplicabilidade.
4 CONCLUSÕES
Tomando-se por base os objetivos e a análise estatística
dos dados obtidos, e considerando os métodos empregados na
presente pesquisa, pode-se concluir que:




Houve alteração cromática para as duas resinas
compostas avaliadas após a imersão nas três
diferentes soluções de clorexidina testadas.
Dentre as duas marcas comerciais das resinas
compostas, a FiltekTM Z350XT apresentou maior
pigmentação,
quando
comparada
a
TM
Tetric EvoCeram Bulk Fill.
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Dentre as três marcas comerciais de clorexidina a
0,12%, o Perioplak® apresentou maior influência na
alteração cromática nas resinas testadas.
O tempo de imersão nos colutórios influenciou
diretamente na alteração das resinas compostas
testadas.
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana:
evoluindo com saúde
O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está
destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia,
enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como
objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa
redonda 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.
Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os
desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO
PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação
adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e
saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da
estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia
no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva;
Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias
químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da
saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver
com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do
cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o
reflexo do meu cuidado por mim; Exercício superestimado: Adinâmica
utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento,
Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros
frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da
interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE:
os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana e
tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade
contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias
biológicas e Saúde.
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